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۲

تاریخچه شرکت. ۱

و پوشـش  از فـوالد پس از سالها تالش در زمینـه سـاخت کـفـی فلـزی ایمنـی از نـوع مشـبک  ؛  هـم اینـک بـا ترکیبـی خالقانـه و مـدرن 
دون عملیـــات پـــیش ســـاخته بـــ بـــه  در ابعـــاد مختلـــف  مقـــاوم و  پایـــدار ، سیســـتم پلـــه از نـــوع ســـاده ؛ مـــارپیچ ؛ داربســـتی و ســـکو

..جوشکاری تهیه شده  است
تفاده قـرار فلزی ضد لغزش جهت اسـتفاده در محـیط هـای بـاز و مقـاوم در برابـر عوامـل جـوی هماننـد رطوبـت و دمـا مـورد اسـ  کـفی

.می گیرد
وه بـر ایـن کـه بـه سیستم  یـک پارچـه جهـت ارتبـاط  نـرده هـا و پایـه پلـه هـا ، طراحـی شـده اسـت  ؛بـه طـوری کـه  پایـه نـرده عـال

.  ز محسوب می شودعنوان نگهدارنده نرده محسوب می شود ؛ به عنوان ساپورت پله روی زمین  و ارتباط دهنده صفحات پله نی
اننــد در انــدازه هــای پلــه هــای پــیش ســاخته تولیــد شــده توســط ایــن شــرکت بــا توجــه بــه طــرح ابــداعی ارتبــاط بــین پلــه هــا  ؛ مــی تو

ه دلیــل امکــان بــه طــوری کــه بــ. مختلــف تولیــد و نصــب گردنــد و تحــول بزرگــی در صــنعت پلــه ســازی در کشــور ایجــاد خواهــد نمــود 
یند جوشکاری بین طبقات ، صرفه اقتصادی به همراه خو

ٓ
.اهد داشتجابجایــی در محلهای مختلف و عدم استفاده از فرا

تخــر اســت در زمینــه شــرکت مهندســی تولیــدی قطعــات خــودرو ، تولیــد کننــده انــواع پلــه پــیش ســاخته بــا نشــان تجــاری نهالســان مف
را دریافـــت نمـــوده  ISO9001:2008-CEطراحـــی پلـــه  پـــیش ســـاخته مســـتقیم ؛ چرخشـــی و داربســـتی  اســـتاندارد معتبـــر 

.است 
 

 

 در وبسایت این شرکت به زبان فارسی وانگلیسی انواع سیستم پله طراحی و ساخته شده با اطالعات
:نیاز ارائه شده است  مورد 

comnahalsan.www.    
.  از دیگر افتخارات ما ، ثبت طرحهای صنعتی انواع پله های پیش ساخته می باشد    
 

 



۳

 

ور 
ٓ
ی و خالقیت در طرح های پله پیش ساخته این شرکت به عنوان طرح صنعتی به ثبت رسیده است که نشان دهنده نوا

   . وند طراحی و تولیدی پله ها و کـفی های پیش ساخته می باشد که بدون عملیات جوشکاری به هم متصل می ش

ثبت طرحهای صنعتی  مستندات .  ۲



 
 

مرتبط با ( **      IPS-E-SF-400در حال حاضر ؛ استاندارد معتبر پله های پیش ساخته در ایران 

ذاری می باشد کھ محصوالت  این شرکت بھ منظور صحھ گ) شرکت ملی نفت ایران 
 ۱-۵د مطابق با بن. است رعایت اصول مھندسی  در انتخاب محدوده ابعاد  مقایسھ گردیده 

ن بایستی  سنجیده می شو
ٓ
د و در زمان استاندارد فوق عوامل موثر در انتخاب دسترسی به یک مکان و یا خروج از ا

ول منظور می طراحی یک سیستم پله  که متشکل از تعدادی کـفی پله می باشد ، این عوامل در انتخاب نوع محص
 :گردد   

شنایــی با استاندارد سیستم پله پیش ساخته   .  ۳
ٓ
پله ها و ا

 
 

 .باشد می متن کامل استاندارد به زبان انگلیسی در وبسایت این شرکت قابل دانلود **

 

مالحظات دعواملی که باید در نظر گرفته شون

پلکان، ارتفاع هر پله و فضای های رشتهارتفاع، بر تعداد 

.همچنین  بلندی طاق تاثیرگذار است و◌ِ  )clearance(مجاز
ارتفاع ساختمان یا ارتفاع طبقه

زاد 
ٓ
های هپلراه . تاثیر دارد) یا عرض موثر(مساحت پالن، بر عرض پله و عرض ا

.مستقیم به فضای کمتری نیاز دارندهای پلهحلزونی و مارپیچ نسبت به راه 
مساحت پالن

که هایــی مکاندر . مستقیم از همه بیشتر استهای پلهسهولت استفاده از راه 

.اده کردمرتبا انتقال بار انجام می شود، باید به جای نردبان از راه پله استف
سهولت استفاده و ایمنی

.تعداد افراد، تعیین کنندة میزان بارگیری و اندازة راه پله است تعداد افراد

در . صب شودگاه به گاه الزم است، نردبان ندسترسی باید فقط در مکانهایــی که 

نردبان  کم، یعنی سه متر یا کمتر، باید به جای نردبان ثابت از یکهای ارتفاع

.استفاده کرد) companion way(پلهای 

تعداد دفعات استفاده

میزان نظارت و کنترل

"  اطفاء حریق در ساختمان"  IPS-E-SF-380 استاندارد  مطابق تش سوزی 
ٓ
ا

BS5810و BS5619بخش  دسترسی معلوالن

۴



۵

 پله مستقیم. ۳-۱
 طراحي با نعتيص غير و صنعتي مصارف ، ساختمان از خارج و داخل در استفاده قابل جوشكاري  عمليات بدون مستقیم پله

 جهت فلزي  هاي تسمه از استفاده و ابداعي روش با .مختلف رنگهاي در توليد قابل و اقتصادي صرفه با انتقال قابل دوام با زيبا
 جوشكاري  عمليات ونبد كه ؛ طرح  اين در ها پله بين فاصله بودن تنظيم قابل به توجه با .شود مي ايجاد ها پله بين ارتباط
 يك ستمسي .باشد مي متفاوت خارجي و داخلي شده ارائه طرحهاي با ظاهري  شكل و توليد ساختار نظر از و شود مي انجام
ن براي خارجي و داخلي مشابه تاكنون كه است؛ شده طراحي ، ها پله پايه و ها نرده ارتباط جهت پارچه

ٓ
 نشده هدهمشا ا

 و زمين روي پله تساپور  عنوان به شود؛ مي محسوب نرده نگهدارنده عنوان به كه اين بر عالوه نرده پايه كه طوري  به است؛
  هاي پله و كـفي ايــي،زيرپ سازي  پياده جهت كامل برنامه يك اثربخشي و ابتكار شود مي محسوب نيز پله صفحات دهنده ارتباط
ورد مي فراهم كارها در ايمني موجبات و داده كاهش را  خوردن سر يا لغزش خطر كه شكلي به طراحي ايمن،

ٓ
 اقاتاتف از .ا

 تا وردگيخ سر ضد حداكـثر از محصوالت بندي طبقه .هستند خوردگي سر ضد سطوح داراي و نموده ممانعت روزانه معمول
ساني حداكـثر

ٓ
هن از مشبك صفحات با هاي پله و كـفي زيرپايــي، .يابد مي توسعه كيفيت در ا

ٓ
 يا و گالوانيزه يا و زنگ ضد ا

لومينيوم
ٓ
شوند مي ساخته ا
 



۶

پله های مستقیم  ۳-۱-۱

سایز پله های مستقیم

L 580 680 789 880 1000

B
220 -
240

240 -
260

260 -
280

280 -
300

300

H 40 40 50 - 60 50 - 60 60

ضخامت ورق  2 mm

جنس ورق  ST 37

نوع پوشش )پودری استاتیک(رنگ کوره ای 

 حداکـثر بارگذاری قابل
تحمل

2000k
N/M

2000k
N/M

3000k
N/M

4000k
N/M

5000k
N/M

خمش میزان 0.167 
mm

0.167 
mm

0.388 
mm

0.609 
mm

0.83 
mm

مقطع بارگذاری  سطح 0.13 m 0.17 m 0.21 m 0.26 m 0.3 m

جابجایــی
ندارد ،پایدار 

بدون 
گسیختگی

ندارد ،پایدار 
بدون 

گسیختگی

ندارد ،پایدار 
بدون 

گسیختگی

ندارد ،پایدار 
بدون 

گسیختگی

ندارد ،پایدار 
بدون 

گسیختگی

اندازه گذاری میلی متر

 بنا بر سفارش مشتری ابعاد،تعداد وهمچنین متریال را می توان با رعایت اصول طراحی تغییر داد. 
برای اطالع از جزییات بیشتر نقشه تماس حاصل نمایید

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2



۷

 پله های مستقیم  کدینگ.۲- ۱ -۳

 :شکل زیر می باشدبه شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو کد پله های مستقیم تولیدی 

 
NS S D – LBH

NahalSan)سان می باشدنهال معرف نام  ) NS

S , B 
  (Stairs)سان می باشد نهال این کاراکـتر معرف پله های 

(Bridge)سان می باشد های نهال این کاراکـتر معرف پل 

:سان بر اساس کاربرد  می باشدهای نهال این کاراکـتر معرف نوع پله 

 

                         D                       Directپله های مستقیم   

D

 C (Components)این کاراکـتر معرف متعلقات تولیدی می باشد

 Lطول پله می باشد این کاراکـتر معرف

 Bعرض پله می باشد این کاراکـتر معرف

 Hارتفاع پله می باشد این کاراکـتر معرف



۸

راحی مرتبط با تولید سیستم پله به صورت چک لیست تهیه شده و در زمان ط IPS-E-SF-400سایر الزامات استاندارد 
.سیستم پله رعایت می گردد 

الزامات راه پلة مستقیم تطابق با استاندارد 

در محدوده پذیرش  ۱-۳با توجه به جدول 
.استاندارد می باشد

.  میلیمتر  ۱۰۰۰الی  ۶۰۰طول پله از  L ۰۱پلهطول

در محدوده پذیرش  ۱-۳با توجه به جدول 
.استاندارد می باشد .میلیمتر  ۳۰۰الی  ۲۵۰عرض  پله از   Bپله عرض ۰۲

رعایت الزامات استاندارد در طراحی و تولید یک  سیستم پله مستقیم  .۳- ۱ -۳



۹

 پله مارپیچ. ۳ - ۲
ن زیبای بسیار ی نما و کم فضای اشغال ان فرد به منحصر های ویژگی از

ٓ
 راست و گردد چپ دونوع در اسپیرال پله باشد می ا

 با ، زيبا راحيط با صنعتي غير و صنعتي مصارف ، ساختمان از خارج و داخل در استفاده قابل جوشكاري  عمليات بدون  گرد
 جهت فلزي  هاي تسمه از استفاده و ابداعي روش با .مختلف رنگهاي در توليد قابل و اقتصادي صرفه با انتقال قابل ، دوام

 جوشكاري  عمليات ونبد كه ؛ طرح  اين در ها پله بين فاصله بودن تنظيم قابل به توجه با .شود مي ايجاد ها پله بين ارتباط
 يك ستمسي .باشد مي متفاوت خارجي و داخلي شده ارائه طرحهاي با ظاهري  شكل و توليد ساختار نظر از و شود مي انجام
ن براي خارجي و داخلي مشابه تاكنون كه است؛ شده طراحي ، ها پله پايه و ها نرده ارتباط جهت پارچه

ٓ
 نشده هدهمشا ا

 و زمين روي پله تساپور  عنوان به شود؛ مي محسوب نرده نگهدارنده عنوان به كه اين بر عالوه نرده پايه كه طوري  به است؛
 هاي پله و كـفي ايــي،زيرپ سازي  پياده جهت كامل برنامه يك اثربخشي و ابتكار شود مي محسوب نيز پله صفحات دهنده ارتباط

ورد مي فراهم كارها در ايمني موجبات و داده كاهش را  خوردن سر يا لغزش خطر كه شكلي به طراحي :ايمن
ٓ
 اقاتاتف از .ا

 تا وردگيخ سر ضد حداكـثر از محصوالت بندي طبقه .هستند خوردگي سر ضد سطوح داراي و نموده ممانعت روزانه معمول
ساني حداكـثر

ٓ
هن از مشبك صفحات با هاي پله و كـفي زيرپايــي، .يابد مي توسعه كيفيت در ا

ٓ
 يا و گالوانيزه يا و زنگ ضد ا

لومينيوم
ٓ
شوند مي ساخته ا



۱۰

 :پارامتر های طراحی در پله های مارپیچ  .۳- ۲ -۱

 : ارتفاع پله •

 نمکا نصب به توجه با اما باشد می متر سانتی  ۲۴ تا ۱۸ بین IPS-E-SF-400 استاندارد در پله گام یا پله ارتفاع
 در. است شده طراحی مشتری  درخواست به بنا متر سانتی ۲۷ ارتفاع تا ها پله .باشد می متغیر فواصل این مارپیچ پله
 در سازی  مدل اب  کارشناسان خودرو  قطعات تولیدی مهندسی شرکت در .کرد بیشتر را  گام توان می اضطراری  های پله
   .کنند می تعیین را  مناسب پله ارتفاع محاسبات و افزار نرم

 :قطر دوران •

 این در قطر لحداق. باشد می متفاوت مختلف درموارد قطر این.باشد می پله پیچش قطر بیشترین منظور  دوران قطر
 .کمتر ری اضطرا های پله در و باشد می بیشتر پله قطر عمومی های مکان در.باشد می متر ۳ قطر بیشترین مترو ۱ ها پله

 :پله در هر دور دورانتعداد •

دودیت داریم و تعداد پله در هر دور بستگی به زاویه چرخش و گام پله دارد در مکان هایــی که ارتفاع کم می باشد مح

.کنیممجبوریم تعداد پله ها را کم وگام رازیاد 

 ارتفاع طاق•

میلیمتر  ۲۰۰۰ به فاصله بین پله ها در یک دور چرخش، ارتفاع طاق گـفته می شود که در پله های پیش ساخته از
 .  بیشتر می باشد 

پ

ای طراحیپارامتره   نمایه

۱ ارتفاع پله  p

۲ قطر دوران  D

۳ تعداد پله  N



۱۱

پله های مارپیچ .۳- ۲ -۲

سایز پله های مارپیچ

D 1000 1500 2000 2500 3000 3500

d 90 90 120 120 200 200

T 40 40 50 60 70 80

ضخامت ورق  2 mm

جنس ورق  ST 37

نوع پوشش )پودری استاتیک(رنگ کوره ای 

 لحداکـثر بارگذاری قاب
تحمل

3000kN/M 3000kN/M 4000kN/M 4000kN/M 5000kN/M 5000kN/M

خمش میزان 0.015 mm 0.015 mm 0.03 mm 0.03 mm 0.06 mm 0.06 mm

مقطع بارگذاری  سطح 0.06 m 0.15 m 0.27 m 0.41 m 0.6 m 0.8 m

جابجایــی
ندارد ،پایدار 
یبدون گسیختگ

ندارد ،پایدار 
یبدون گسیختگ

ندارد ،پایدار 
یبدون گسیختگ

ندارد ،پایدار 
یبدون گسیختگ

ندارد ،پایدار 
یبدون گسیختگ

ندارد ،پایدار 
یبدون گسیختگ

اندازه گذاری میلی متر

 بنا بر سفارش مشتری ابعاد،تعداد وهمچنین متریال را می توان با رعایت اصول طراحی تغییر داد. 
برای اطالع از جزییات بیشتر نقشه تماس حاصل نمایید

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2



 پله های مارپیچ کدینگ .۳- ۲ -۳

 :شکل زیر می باشدبه شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو کد پله های مارپیچ تولیدی 

 
NS S  S S – LBH

Nahalsan)سان می باشدنهال معرف نام  ) NS

S , B 
  (Stairs)سان می باشد نهال این کاراکـتر معرف پله های 

(Bridge)سان می باشد های نهال این کاراکـتر معرف پل 

:سان بر اساس کاربرد  می باشدنهال این کاراکـتر معرف نوع پله های 

 

                        S                         Spiralپله های مارپیچ  

S

 C (Components)این کاراکـتر معرف متعلقات تولیدی می باشد

 Lقطر کوچک می باشد این کاراکـتر معرف

 Bقطر بزرگ می باشداین کاراکـتر معرف

 Hارتفاع پله می باشد این کاراکـتر معرف

۱۲



۱۳

سیستم  مرتبط با تولید سیستم پله به صورت چک لیست تهیه شده و در زمان طراحی IPS-E-SF-400سایر الزامات استاندارد 
.پله رعایت می گردد 

 تطابق با استاندارد 

IPS-E-SF-400
الزامات پله مارپیچ

در محدوده  ۳- ۲ -۱با توجه به متن 
.پذیرش استاندارد می باشد

سانتی متر می باشد ۲۴تا  ۱۸بین  Pارتفاع پله  ۰۱

در محدوده  ۳- ۲ -۱با توجه به متن 
.پذیرش استاندارد می باشد

سانتی مترمی باشد ۱۹۰۰تا  ۲۰۰۰بین  بلندی طاق  ۰۲

قابل بررسی می  ۳- ۲ -۱با توجه به متن 
.باشد

عدد می باشد   ۲۲اکـثر  حد تعداد پله ۰۳

قابل بررسی می  ۳- ۲ -۱با توجه به متن 
.باشد

 متر می باشد ۳تا ۱ بین
قطر دوران  ۰۴

مارپیچ رعایت الزامات استاندارد در طراحی و تولید یک  سیستم پله  .۳- ۱ -۳



پله ترکیبی. ۳ - ۳
  می مارپیچ های پله و مستقیم های پله از ترکیبی.کرد استفاده توان می ترکیبی های پله از شرایط به بنا موارد از بعضی در

 را  طراحی صبن محل با متناسب  نصب مکان یا سایت در حضور  با خودرو  قطعات تولیدی مهندسی شرکت کارشناسان.باشد
 .باشد می مستقیم و مارپیچ های پله مانند طرح  دراین طراحی های محدودیت.گیرند می نظر در

پلھ ترکیبی

۱۴



۱۵

پله های ترکیبی .۳- ۳ -۱ 

سایز پله های مستقیم

L 580 680 780 880 1000

B 220 - 240 240 - 260 260 - 280 280 - 300 300

H 40 40 50 - 60 50 - 60 60

اندازه گذاری میلی متر

سایز پله های مارپیچ

D 1000 1500 2000 2500 3000 3500

d 90 90 120 120 150 150

T 40 40 50 50 60 60



۱۶

الزامات سیتم پلکان صنعتی و سکو و نردبان  .۳- ۳ -۲

 تطابق با استاندارد 

IPS-E-SF-400
الزامات سیستم پلکان

در  ۳- ۳ -۱با توجه به جدول 
.دمحدوده پذیرش استاندارد می باش پله ۱۶حداکـثر تعداد پله ها  تعداد پله ۰۱

در  ۳- ۳ -۱با توجه به جدول 
.دمحدوده پذیرش استاندارد می باش

میلیمتر  ۶۰۰ طول مجاز  ۰۲

در  ۳- ۳ -۱با توجه به جدول 
.دمحدوده پذیرش استاندارد می باش

سانتی متر می باشد ۲۴تا  ۱۸بین  ارتفاع پله ۰۴

یستم پله مرتبط با تولید سیستم پله به صورت چک لیست تهیه شده و در زمان طراحی س IPS-E-SF-400سایر الزامات استاندارد 
.رعایت می گردد 



 پله نردبانی. ۳ - ۴  
الت ماشین و ها دیوار،دستگاه ارتفاع از رفتن باال برای و کنند می عمل نبردبان مانند ها پله این

ٓ
 ها استخر ، اختمانبزرگ،س ا

 .سیمان صنایع و پتروشیمی تاریخی،صنایع های مکان از بازدید و
 برای فاظتیح کاور  توان می خاص موارد در .باشد می ساده دیگر های طرح  به نسبت ان ومونتاژ کند می اشغال را  کمی فضای

ن
ٓ
 .کرد نصب و کرد طراحی ا

پلھ نردبانی

ای طراحیپارامتره   نمایه

۱ H ارتفاع نردبان

۲ پله عرض B

۳ طول پله L

پلھ نردبانی با کاور حفاظتی

۱۷



۱۸

پله های نردبانی .۳- ۴ -۱

پله های نردبانی

L 600

B 110

H 45

ضخامت ورق  2 mm

جنس ورق  ST 37

نوع پوشش
پودری (رنگ کوره ای 

)استاتیک

ملتح حداکـثر بارگذاری قابل 3000kN/M

خمش میزان 0.003 mm

مقطع بارگذاری  سطح 0.06 m

جابجایــی تگیندارد ،پایدار بدون گسیخ

اندازه گذاری میلی متر

 بنا بر سفارش مشتری ابعاد،تعداد وهمچنین متریال را می توان با رعایت اصول طراحی تغییر داد. 
برای اطالع از جزییات بیشتر نقشه تماس حاصل نمایید

2

2



۱۹

 پله های نردبانی کدینگ .۳- ۴ -۲

 :شکل زیر می باشدبه شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو کد پله های نردبانی تولیدی 

 
NS S  S C – LBH

Nahalsan)سان می باشدنهال معرف نام  ) NS

S , B 
  (Stairs)باشد نهال سان می  هایاین کاراکـتر معرف پله 

(Bridge)سان می باشد نهال این کاراکـتر معرف پل های 

:سان بر اساس کاربرد  می باشدنهال این کاراکـتر معرف نوع پله های 

 

L

                         L                       Ladderپله های نردبانی   

 C (Components)این کاراکـتر معرف متعلقات تولیدی می باشد

 Lطول پله می باشد این کاراکـتر معرف

 Bعرض پله می باشد این کاراکـتر معرف

 Hارتفاع پله می باشد این کاراکـتر معرف



۲۰

پله داربستی. ۳ - ۵   
 .  ها قبل از این که پله های اصلی ساختمان ساخته شوندبیشترین کاربرد این پله برای ساخت بنا

ن بسیار ساده در زوایای مختلف قابل نصب می باشدو مو.پله های داربستی توسط دو عدد پیچ بسته میشود به داربست
ٓ
نتاژ ا

لومينيوم ساخته م. می باشد
ٓ
هن ضد زنگ و يا گالوانيزه و يا ا

ٓ
 .ي شوندزيرپايــي، كـفي و پله ها با صفحات مشبك از ا

 

ای طراحیپارامتره   نمایه

۱ H پله طول

۲ پله عرض B

۳ پله طول کلی L



۲۱

پله ها ی داربستی .۳- ۵ -۱ 

پله ها ی سازه ای

H 40 40 60

L 900 900 2000

B 170 220 170

ضخامت ورق  2.5 mm

جنس ورق  ST 37

نوع پوشش )پودری استاتیک(کوره ای  رنگ

تحمل حداکـثر بارگذاری قابل 3000kN/M 3000kN/M 4000kN/M

خمش میزان 0.14 mm 0.14 mm 0.18 mm

مقطع بارگذاری  سطح 0.12 m 0.16 m 0.27m

جابجایــی
ندارد ،پایدار بدون 

گسیختگی
 ندارد ،پایدار بدون

گسیختگی
 ندارد ،پایدار بدون

گسیختگی

اندازه گذاری میلی متر

 بنا بر سفارش مشتری ابعاد،تعداد وهمچنین متریال را می توان با رعایت اصول طراحی تغییر داد. 
برای اطالع از جزییات بیشتر نقشه تماس حاصل نمایید

2
2 

2

2 2 2



۲۲

 پله های داربستی کدینگ .۳- ۵ -۲

 :شکل زیر می باشدبه شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو کد پله های داربستی تولیدی 

 
NS S  F  C – LBH

Nahalsan)سان می باشدنهال معرف نام  ) NS

S , B 
  (Stairs)سان می باشد نهال این کاراکـتر معرف پله های 

(Bridge)سان می باشد نهال این کاراکـتر معرف پل های 

:این کاراکـتر معرف نوع پله های تولیدی نهال سان بر اساس کاربرد  می باشد

 

F

                           L                       Factorپله های داربستی   

 C (Components)این کاراکـتر معرف متعلقات تولیدی می باشد

 Lطول پله می باشد این کاراکـتر معرف

 Bعرض پله می باشد این کاراکـتر معرف

 Hارتفاع پله می باشد این کاراکـتر معرف



۲۳

 راهرو ،پل. ۴
 و پل ها  می باشد که با تو جه به نیاز داخل مبادرتراهرو شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو از دیگر محصوالت تولیدی 

ن مطابق با استاندار 
ٓ
عرض های دارای شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو راهرو و پل های تولیدی . ها نمودهبه تولید ا

ن به راحتی قابل نصب می باشد و همچنین نرده ها.متفاوت، متناسب با محل نصب می باشد 
ٓ
ن کـفپوش های ا

ٓ
ی جانبی ا

 .ایمنی چشمگیری را دارا می باشد
دشگری مناطقی از راهرو و پل ها می توان در سکو های پتروشیمی ،صنایع سیمان،جرثقیل های بزرگ و همچنین در صنایع گر 

ید مانند مناطق تاریخی و موزه ها اشاره کرد
ٓ
هن ضد زنگ و ي. که بازدید به عمل می ا

ٓ
ا گالوانيزه و يا كـفي با صفحات مشبك از ا

لومينيوم ساخته مي شوند
ٓ
.ا
 



۲۴

راهرو . ۴ - ۱

راهرو 

L 500 600 700 800 900 1000

B 500 600 700 800 900 1000

T 50 50 60 70 70 80

ضخامت ورق  2.5 mm

جنس ورق  ST 37

نوع پوشش )پودری استاتیک(کوره ای  رنگ

 لحداکـثر بارگذاری قاب
تحمل

1000kN/M 1000kN/M 1500kN/M 1500kN/M 2000kN/M 2000kN/M

خمش میزان 0.05 mm 0.05 mm 0.08 mm 0.08 mm 0.1 mm 0.1 mm

مقطع بارگذاری  سطح 0.2 m 0.3 m 0.4 m 0.6 m 0.8 m 1 m

جابجایــی

اندازه گذاری میلی متر

 بنا بر سفارش مشتری ابعاد،تعداد وهمچنین متریال را می توان با رعایت اصول طراحی تغییر داد. 
برای اطالع از جزییات بیشتر نقشه تماس حاصل نمایید

2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2



۲۵

 پل وراهرو کدینگ .۲-۴

 :شکل زیر می باشدبه  شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو کد پل و راهرو تولیدی 

 
NS B C – LBH

Nahalsan)سان می باشدنهال معرف نام  ) NS

S , B 
  (Stairs)سان می باشد نهال این کاراکـتر معرف پله های 

(Bridge)سان می باشد نهال این کاراکـتر معرف پل های 

 C (Components)این کاراکـتر معرف متعلقات تولیدی می باشد

 Lمی باشدطول پل این کاراکـتر معرف

 Bعرض پل می باشد این کاراکـتر معرف

 Hارتفاع پل می باشد این کاراکـتر معرف



۲۶

 نرده ها . ۵
نایــی با انح.نرده ها از لوله تشکیل شده اند.نرده ها می باشدشرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو از دیگر محصوالت تولیدی 

 .  که در قسمت باالیــی دارد محلی مناسب برای دستگیری و باال رفتن دارد
 .ب می شوندنرده ها با بست های اتصال به پله نص.نرده ها باپوشش رنگ کوره ای مناسب تغییر رنگ پیدا نمی کنند 

 



۲۷

نرده. ۵ - ۱

نرده

D 35

H 1390

L 395

جنس ST 37

نوع پوشش )پودری استاتیک(کوره ای  رنگ

 بنا بر سفارش مشتری ابعاد،تعداد وهمچنین متریال را می توان با رعایت اصول طراحی تغییر داد. 
برای اطالع از جزییات بیشتر نقشه تماس حاصل نمایید

اندازه گذاری میلی متر



۲۸

 نرده هاکدینگ .۲-۴

 :شکل زیر می باشدبه  نرده ها ی تولیدی شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو کد 

 NS B HR – DHL

Nahalsan)سان می باشدنهال معرف نام  ) NS

S , B 
  (Stairs)سان می باشد نهال این کاراکـتر معرف پله های 
(Bridge)سان می باشد نهال این کاراکـتر معرف پل های 

 HR (Hand Rail)این کاراکـتر معرف متعلقات تولیدی می باشد

 Dباشدقطر لوله می  این کاراکـتر معرف

 Hمی باشدنرده  عرض  این کاراکـتر معرف

 Lباشدارتفاع نرده می  این کاراکـتر معرف



۲۹

الزامات نرده ها . ۵

اجرا در طرح های 
نهال سان 

حد مجاز الزامات
بند استاندارد

IPS-E-SF-400
ردیف

533mm .رعایت شده است 
 حداکـثر فاصله باز بین نرده

8.7.3.3 بینابین حفاظ ۰۱

1120mm .رعایت شده است 
 فاصله نرده از عرض راه خروجی

8.7.4.1 مورد نیاز پلکان ۰۲

P<159mm >102 .رعایت شده است 
 حداقل و حداکـثر ابعاد محیطی

(P)دیگرنرده با اشکال 
8.7.4.4 ۰۳

x <970>860 .رعایت شده است 
روی  حداقل و حداکـثر فاصله نرده

(x)تریدپلکان از باالی سطح 
8.7.4.4 ۰۴

38mm .رعایت شده است  8.7.4.4 وارحداقل فضا باز بین نرده و دی ۰۵

L<50mm >32 .رعایت شده است 
نرده  حداقل و حداکـثر بعد بیرونی

(L)مدور با سطح مقطع 
8.7.4.4 ۰۶

305mm .رعایت شده است 
ن حداقل طول نرده جدید که بی

8.7.4.4 رشته های پلکانی ادامه ندارد ۰۷



۳۰

سیستم  مرتبط با تولید سیستم پله به صورت چک لیست تهیه شده و در زمان طراحی IPS-E-SF-400سایر الزامات استاندارد 
.پله رعایت می گردد 

اجرا در طرح های 
نهال سان 

حد مجاز الزامات
بند استاندارد

IPS-E-SF-400
ردیف

350mm .رعایت شده است 
ه شده از حداکـثر فاصله انتهای برگرداند

8.7.4.4 خط محوری تیرک پایه نرده  ۰۸

250mm .رعایت شده است 
یب فاصله نرده در نردبانهای دارای ش

8.7.4.4 درجه از خط باالی شیب ۶۵ ۰۹

100mm .رعایت شده است 
یب فاصله نرده در نردبانهای دارای ش

8.7.4.4 درجه از خط باالی شیب ۷۵ ۱۰

150mm .رعایت شده است 
وری حداکـثر فاصله اتصاالت از خط مح

8.7.4.6 )نرده های ادامه دار(ستون ها ۱۱

75mm .رعایت شده است  8.7.4.8 حداقل فضای باز پشت نرده ۱۲



۳۱

 شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو مزایای پله های . ۶

  تنوع و زیبایــی بی نظیر محصوالت 

 اشغال فضای کم واستفاده بهینه از فضای نصب پله ها 

افزایش دوام و استحکام به واسطه متریال مناسب و استفاده ازپوشش رنگ 

 سان
ٓ
 نصب و نگهداری ا

 ن
ٓ
 امکان تغییر کاربری محصوالت به واسطه تنوع ا

 



 شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو انتخاب پله های . ۷
 :به اطالع از پارامترهای زیر می باشدنیاز شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو  هایبه منظور انتخاب مناسب و بهینه پله 

 

ارتفاع کلی محل نصب پله ها 

مساحتی که پله قرار نصب شود 

ن نصب شود
ٓ
 .استراکچر ای که قرار است پله های روی ا

میزان وزن تحمل سازه

محل نصب سازه 

 
 شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو بررسی تحلیل استاتیک پله های . ۸

یند این.گیرد می قرار استاتیکی تحلیل مورد محدود اجزا روش به تولیدی محصوالت سان نهال شرکت در
ٓ
 سازه و ها پله بعدی هس سازی  مدل با فرا

غاز Catia مانند مدلینگ های افزار نرم از گیری  بهره و ها پله های
ٓ
 .شود می ا

 محدود المان های ارافز  نرم از گیری  بهره با حاضر حال در ولی .گرفت می انجام اصولی غیر های تست و تجربه طریق از ها پله طراحی گذشته در

 .پردازیم می انالیز به مبادرت

 

 

 

 

۳۲



۳۳

بار کـف سکو و گذرگاه . ۹

 تطابق با استاندارد 

IPS-E-SF-400
بارهای عمودی و انحناها

طراحی و تولید با شرایط 
استاندارد 

IPS-E-SF-400
قابل بررسی می باشد

نهایــی که در جدول 
ٓ
مده است گرفته شود ۳بار طرح نباید کمتر از ا

ٓ
د سکو یا گذرگاه بای. ا

کند، هر  طوری طراحی شود که یا بار توزیع شده مناسب و یا بار متمرکز مناسب را حمل
. کدام که بیشترین تنش را در قسمت مورد نظر تولید میکند

۰۱

طراحی و تولید با شرایط 
استاندارد 

IPS-E-SF-400
قابل بررسی می باشد

اده از ثابت هنگام استف. سکوها و گذرگاهها نباید تنها به وسیله وزن خود ثابت شوند
.افزایش داده شود ۱�۵کننده ها با تکیه بر تنها کشش، بار موثر باید تا ضریب 

یا تنشهای خوردگی یا خستگی بی جهت بر ع
ٓ
مر ثابت طراح باید مد نظر قرار دهد که ا

.  ها تاثیر خواهد داشت یا خیرکننده

۰۲

متعلقات. ۱۰
انواع بست ها .و ساخته می شودطراحی شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو کلیه متعلقاتی که در پله ها وجود دارد در 

 .،سه راهی ،زانویــی و پایه ها که مطابق استاندارد های طراحی ساخته شده است
 



۳۴

درجه ۷۵بست . ۱۰ - ۱

درجه ۷۵ بست

D 35

B 46

L 52

جنس لومینیوم
ٓ
)دایکست( ا

نوع پوشش )پودری استاتیک(کوره ای  رنگ

 بنا بر سفارش مشتری ابعاد،تعداد وهمچنین متریال را می توان با رعایت اصول طراحی تغییر داد. 
برای اطالع از جزییات بیشتر نقشه تماس حاصل نمایید

اندازه گذاری میلی متر



۳۵

درجه ۹۰بست . ۱۰ - ۲

درجه ۹۰ بست

D 35

B 46

L 53

جنس لومینیوم
ٓ
)دایکست( ا

نوع پوشش )پودری استاتیک(کوره ای  رنگ

اندازه گذاری میلی متر

 بنا بر سفارش مشتری ابعاد،تعداد وهمچنین متریال را می توان با رعایت اصول طراحی تغییر داد. 
برای اطالع از جزییات بیشتر نقشه تماس حاصل نمایید



۳۶

بست لوله گیر. ۱۰ - ۳

لوله گیر بست

H 243

L 200

B 47.5

D 35

d 9

جنس ST 37

نوع پوشش )پودری استاتیک(کوره ای  رنگ

اندازه گذاری میلی متر

 بنا بر سفارش مشتری ابعاد،تعداد وهمچنین متریال را می توان با رعایت اصول طراحی تغییر داد. 
برای اطالع از جزییات بیشتر نقشه تماس حاصل نمایید



۳۷

نیم بست لوله گیر. ۱۰ -۴

لوله گیر بست نیم

H 42.5

L 159

B 40

D 35

d 9

جنس ST 37

نوع پوشش )پودری استاتیک(کوره ای  رنگ

اندازه گذاری میلی متر

 بنا بر سفارش مشتری ابعاد،تعداد وهمچنین متریال را می توان با رعایت اصول طراحی تغییر داد. 
برای اطالع از جزییات بیشتر نقشه تماس حاصل نمایید



۳۸

بست ته بند. ۱۰ - ۵

بست ته بند

H 90

L 196

B 46

C 130

N 40

T 14°

d 9

جنس ST 37

نوع پوشش )پودری استاتیک(کوره ای  رنگ

اندازه گذاری میلی متر

 بنا بر سفارش مشتری ابعاد،تعداد وهمچنین متریال را می توان با رعایت اصول طراحی تغییر داد. 
برای اطالع از جزییات بیشتر نقشه تماس حاصل نمایید



۳۹

گیر ستونلوله بست . ۱۰ - ۶

لوله گیر ستون بست

H 78

L 110

B 46

C 40

N 9

T 14°

D 45

جنس ST 37

نوع پوشش )پودری استاتیک(کوره ای  رنگ

اندازه گذاری میلی متر

 بنا بر سفارش مشتری ابعاد،تعداد وهمچنین متریال را می توان با رعایت اصول طراحی تغییر داد. 
برای اطالع از جزییات بیشتر نقشه تماس حاصل نمایید



۴۰

  

 :بخشی از نقشه های مدرن پله ها 

  



۴۰

  

 :منابع 
 
 ) IPS-E-SF-400( پله ها و نردبان های صنعتی شرکت نفت ایران استاندارد •
 شرکت مهندسی تولیدی قطعات خودرو نقشه واحد مهندسی  فنی مهندسی  •

  


