
 

 

 پله استفاده کرد؟هبرقی به جای راتوان از پلهآیا می

استفاده از پله برقی به عنوان راه پله است. هر چند راهنمای ایمنی آسانسور  یکی از نکات ایمنی که مواکدا توصیه شده است، عدم 

موضوع  این باره توضیح شفاف و مشخصی نداده است، اما در ذیل با ارائه یک سری استانداردها به بررسی و تحلیلدراین [1] برقیو پله

  خواهیم پرداخت.

 دهد.و دستورالعمل ساختمان ارائه می NFPA 101 ها را بر مبنایساختمانها در های اجباری ابعاد پلهدجدول زیر استاندار

 [2]مشخصات راه پله 
 دستورالعمل ساختمان

[3]OSSC 

 زندگی دستورالعمل ایمنی

[4] NFPA 101 

برقی  مبحث پله

ASME 17.1 

 اینچ 44حداکثر  اینچ 44حداقل  اینچ 44حداقل  عرض پله

یافته / عرض کاهش

 04فضاهای عرضی کمتر از 

 اینچ

 اینچ 22حداقل  اینچ 63حداقل  اینچ 63حداقل 

 اینچ 8.0حداکثر  اینچ 7.0 – 8 اینچ 7و حداکثر  4حداقل  ارتفاع پله

 اینچ 10.70حداکثر  اینچ 9-14حداقل  اینچ 11حداقل  پهنای پله

 پاگرد
فوت فاصله  12حداکثر با 

 میان پاگردها

فوت فاصله میان  12حداکثر با 

 پاگردها

میان طبقات نبایستی 

پاگرد وجود داشته 

 باشد

 اینچ 60-69حداکثر  --- اینچ 64-68 ارتفاع دستگیره )نرده(

 ADA سازگار با ADA سازگار با عرض دستگیره )نرده(
فرم ویژه دستگیره 

 برقیپله

 ±(1درجه ) 64 تعریف نشده تعریف نشده شیب پله

 

 

ماهنگ پله های نیست که با ملزومات دستورالعمل راهبرقی به گونهبه غیر از پهنا و شیب پله، سایر ملزومات دستورالعمل پله -1 

 است.اینچ باشد که کمتر از عرض مورد نیاز پله در اکثر موارد  04تا  22تواند بین برقی میباشد. عرض پله

 یا دستورالعمل ساختمان برای پله است. NFPA 101  اینچ است که بیشتر از ارتفاع مجاز 5.8برقی ارتفاع معمول پله در پله -2

فوت بیشتر شود، اما امکان  12برقی از ممکن است که ارتفاع پله  مورد نیاز است. [5]فوت بالا رفتن از پله، یک پاگرد 12بعد از  -3

 برقی بتوان پاگرد مناسبی تعبیه کرد.فوتی روی پله 12های ندارد که در فاصله

http://liftiran.com/news.asp?id=475&catid=&cat=2&mode=view#_ftn1
http://liftiran.com/news.asp?id=475&catid=&cat=2&mode=view#_ftn2
http://liftiran.com/news.asp?id=475&catid=&cat=2&mode=view#_ftn3
http://liftiran.com/news.asp?id=475&catid=&cat=2&mode=view#_ftn4
http://liftiran.com/news.asp?id=475&catid=&cat=2&mode=view#_ftn5


 

 

شتر ی پله بیبرقی از حداکثر مجاز براها در هر دو در یک بازه است، اما ممکن است ارتفاع دستگیره پلههر چند ارتفاع دستگیره -0

 شود.

 باشد. ADA برقی سازگار بابرقی، لزومی ندارد دستگیره پلهنظر به مشخصات طراحی پله -8

 شود.ها ندارند که این امر باعث خطر سقوط میبرقی ارتفاع یکسانی با دیگر پلهها در انتهای بالایی و پایینی پلهپله -6

  

 گیری:نتیجه

 برقی و راه پله، پله برقی نبایست به عنوان جایگزین راه پله مورد استفاده قرار گیرد.ن ملزومات پلههای موجود بینظر به ناسازگاری

  

  

  

انداردها و واحدهای اندازه گیری رایج در شور ایالات متحده بوده، تمامی استتوضیح مترجم: از آنجایی که منبع این مقاله متعلق به ک

 است.آن کشور مورد استفاده قرار گرفته 

  

 )بازرس ارشد آسانسور( James R. Runyan نوشته www.cbs.state.or.us منبع:

[1] Elevator Safety Code; [2] Stairway Feature; [3] OSCC Building Code; [4] NFPA 101 Life Safety Code; [5] Landing 

 رضا هاشمیامیر : ترجمه و تدوین

http://www.cbs.state.or.us/

