سرویس ،نگهداری و آزمون های آسانسور:
دووِ ّای فزاٍاى وابیي آعاًغَر در هحلی ًصب ؽذُ اعت وِ وَدوااى
ووتز اس ّفت عال لادر بِ احضار ٍ صذٍر فزهاى آى ًباؽٌذ ٍلای باداذ باِ
خاعز بغپاردن وِ ّزگش وَدواى باِ نٌْاادی ًباداذ اس اداي ٍعایلِ اعاتفادُ
ًوادٌذ .با ادجاد ؽزادظ ٍ فضای باسی هٌاعب ٍ گاّی هذاوزُ دعتِ جوعی با
وَدواى ٍ ًَجَاًاى  ،بادذ بِ صَرت جذی اس باسی وزدى آًاى با آعاًغَر
جلَگیزی ًوادین.

نگهداری صحیح آسانسور:
آعاًغَر دعتگاّی هىاًیشُ اعت وِ در ده هىاى ثابت ٍ در چاارچَ
هؾخصی بِ ًام چاُ آعاًغَر حزوت هی ًوادذ ٍ ٍظیفِ اصلی آى جاا باِ
جادی عوَدی هغافزاى ٍ واربزاى را بز عْاذُ دارد  .آعاًغاَر هجوَعاِ
نجْیشات عیغتوی هْوی را نؾىیل هی دّذ وِ هغتمیوا با جاى وااربزاى
در ارنباط هی باؽذ  ،لذا بادذ ادي عیغتن ادوي  ،لابل اعتواد ٍ وارا باؽذ .
بزای ادوي عاسی ٍ وارآهذی ده دعاتگاُ آعاًغاَر خاَ

باداذ عاِ

هزحلِ سدز را بِ نفىیه هَرد نَجِ لزارداد :
* هزحلِ اٍل :هزحلِ لبل اس عاخت ٍ دا هزحلِ عزاحی ٍ عااخت عااسُ
عاختواى
* هزحلِ دٍم :عزاحی ،عاخت ٍ هًَتاص هىاًیىی آعاًغَر
* هزحلِ عَمً :گْذاری ٍ پؾتیباًی آعاًغَر
هزاحل فَق واهال اس ّوذدگز هجشا هی باؽٌذٍ ،لی بز رٍی واروزد ًْادی آعاًغَر ناثیز فزاٍاى دارًذ بِ عَری وِ ًمص دا عولىزد ضعیف در
ّز هزحلِ  ،عولىزد هزاحل ددگز را نحت ناثیز خَد لزار خَاٌّذ داد .

انواع فعالیت های سرویس و نگهداری آسانسور:
بازرسی:
باسرعی اس آعاًغَربادغتی در هماعع سهاًی هؾخص ٍ بزًاهِ ردشی ؽذُ
اًجام پذدزد نا پظ اس بزرعی هعلَم ؽَد وِ آدا آعاًغَر بِ عزٍدظ ًیاس
دارد دا بِ نعویزات پیؾگیزاًِ  ،ادي رٍػ باسرعی هوىي اعت بِ صَرت
چؾوی ٍ دا اس عزدك اًذاسُ گیزی بعضی اس ٍدضگیْای فیشدىی دعتگاُ ّا
باؽذ .

سرویس:
در ٌّگام باسرعی اگز ًیاس بِ عزٍدظ دعتگاُ باؽذ ،عزٍدظ دّی بزای لغوت ّاای
هتحزن ٍ ثابت  ،اعان اس دعاتگاُ ّاای الىتزدىای ٍ هىااًیىی اًجاام های پاذدزد .
ّوچٌیي ّز دعتگاُ آعاًغَر بادذ هغابك ( چه لیغت عزٍدظ ٍ ًگْذاری آعاًغَر)،
حذالل دىبار بصَرت هاّیاًِ هَرد عزٍدظ لزار گیزد .

تعمیرات پیشگیرانه:
ادي نعویزات سهاًی صَرت هی گیزد وِ ٌَّس اهىاًات ٍعادل ًصاب ؽاذُ در حاال
وار بَدُ ٍ دچار خزابی ًؾذُ اعت ّ .ذف اس نعویزات پیؾگیزاًِ آى اعت وِ خزابی
عیغتن بِ نعَدك افتذ ٍ فاصلِ ّای بیي خزابی ّا رٍ بِ افشادؼ بگاذارد ٍ داا جلاَی
خزابی ّای احتوالی گزفتِ ؽَد .

تعمیرات خرابی:
ادي نعویزات هزبَط بِ هَاردی اعت وِ دعتگاُ اس وار افتادُ اعت ٍ ًوی نَاًاذ باِ
ٍظادف پیؼ بیٌی ؽذُ خاَد عوال
ًوادااذ بااا اًجااام نعویاازات سم ٍ بااا
رعاداات اعااتاًذارد ّااای سم ّااز
نجْیااااشات  ،آعاًغااااَر هجااااذدا
راُ اًااذاسی ٍ هااَرد بْاازُ باازداری
واربزاى لزار هی گیزد .

استاندارد های بازرسی:
 -1اعتاًذاردّای جْاًی )(En81,ASME,A17.1
 -2اعتاًذاردّای هلی ادزاى

در عملیات بازرسی جامع آسانسور موارد زیر مورد بررسی قرار
می گیرد:
 -1عولىزد لفل ّا ٍ درّای وابیي ٍ عبمات
 -2عیغتن نعلیك وابیي ٍ هىاًیشم ّای نعادل ٍ هغیز حزوت وابیي
 -3عیغتن ّای وٌتزلی ،ادوٌی ،الىتزدىی ٍ هحزوِ آعاًغَر
 -4عولىزد نزهش ادوٌی  ،گاٍرًز ٍ ضزبِ گیزّا

روانکاوی دستگاه آسانسور:
اًجام رٍاى واٍی هٌاعب ٍ بوَلع  ،دىی اس هْن نزدي لغوت ّای ّز بزًاهِ عزٍدظ
ٍ ًگْذاری دعتگاُ آعاًغَر هی باؽذ وِ بادغتی در هَارد سدز رعادت ؽَد :
 – 1اعتفادُ اس رٍاًىاٍ ( رٍغي ) هٌاعب
 – 2اعتفادُ صحیح ٍ بِ وار بزدى همذار هٌاعب رٍاًىاٍ
 – 3چه وزدى ٍ وٌتزل وزدى در باسُ ّای سهاًی نعییي ؽذُ

روانکاوی سیم بکسل:
عین بىغل ّا بِ علت درگیزی ٍ ادجاد واّؼ عادؾی عین ّا با دىذدگز ،حتوا بادذ رٍاًىاٍی ؽًَذّ ،وچٌایي اًجاام اداي رٍاًىااری بازای
جلَگیزی اس سًگ سدگی ٍ اعتْالن عین ّا ًیش بِ وارگزفتِ هی ؽًَذ.

نکته مهم:
بزاعاط اعتاًذاردّ ،زگًَِ رٍاًىاری در عین ّای گاٍرًز عزعت را هوٌَع اعالم ًوَدُ اعت ٍ ادي هوٌَعیت بِ دلیل جلَگیزی اس خزابی
گاٍرًز بِ خاعز رٍغي واری بیؼ اس حذ عین بىغل هی باؽذ.

یاتاقان های ضد اصطکاک:
اغلب بلبزدٌگ ّا ٍ رٍلزبزدٌگ ّادی وِ بزای واّؼ اصغىان در  25عال گذؽتِ باز
رٍی نجْیشات آعاًغَر ًصب ؽذّاًذ  ،بزای نواهی هذت عوز دعتگاُ آ

بٌذی ؽاذُ

ٍ ًیاس بِ رٍاى واری ًذارًذ  .دانالاى ّای هَجَد در گیزبىظ هوىي اعات باِ ٍعایلِ
رٍغي چزخ دًذُ رٍاى واری ؽًَذ ٍ دا دارای درپَػ ّای فؾاری داا گازدظ خاَر
باؽٌذ .
ّویؾِ بادذ دِ ًاسوی اس رٍغي (فیلن رٍغي) بیي ؽفت ٍ دانالاى ٍجَد داؽاتِ باؽاذ ٍ
هاداهی وِ ادي دِ اس رٍغي ٍجَد داؽتِ باؽاذ  ،دانالااى باذٍى آعایب خاَردگی ٍ
خزابی عال ّای هتوادی بِ وار خَد اداهِ هی دّذ .

