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  الباب األول  

 

  ١/١

  تحدید قدرة األحمال المیكانیكیة  -١

  أعمال المصاعد  ١-١

  عام  ١-١-١

ى الســــكنیة والتجاریــــة ـواع المبانــــــــــة أنــــــفــــى كافالكهربائیــــة ل ــــــل النقــــــدم وسائــــــتستخ    (أ)  

الحركـــة فـــى  قـــل الركـــاب والبضـــائع وتكـــونإلداریـــة ومبـــانى الخـــدمات كوســـیلة لنوا

ومصــاعد  عــــات والبضائـاب والخدمـــلركــد اــــصاعما فــى كمــ إمــا رأســیة وســائل النقــل

المرضى وكذلك مصاعد نقل الطعام بین األدوار من المطابخ أو فـى نقـل الوثـائق 

) أو Escalatorsم المتحركـة (ـــالساللمائلـة كمـا فـى  أو )Dumb waiterأو الكتـب (

) أو أفقیــة كمــا فــى األرصــفة والمشــایات المتحركـــة Ramps(المنحــدرات المتحركــة 

)Moving walks.(  

  أقسام رئیسیة: ةوتنقسم مصاعد الركاب إلى أربع      

  مصاعد لألغراض العامة فى المبانى التجاریة.  -      

  مصاعد المبانى السكنیة.  -      

  مصاعد فى المبانى المؤسسیة.  -      

  مصاعد فى المخازن.  -      

  ویمكن أن تكون مصاعد الركاب إما مجرورة أو تعمل هیدرولیكیًا.  (ب)  

ماكینــات المصــعد ومعــدات الــتحكم الت الجــر، كــون المصــعد مــن الكابینــة، كــابیت      

  ودالئل الحركة. ل الموازنةوثق

إلى  ٤ة من الحبال (من ة متوازیـق مجموعـن طریــة عـر الكابینـات بجـوم الماكینــتق  )ت(  

ولتهـا، ویتـوزع وزن الكابینـة بحمولتهـا بـین هـذه معلى سرعة الكابینـة وح اعتماداً  ٨

  .الحبال بالتساوى)

تمــر الحبــال المثبتــة بــأعلى الكابینــة فــوق طــارة ذات مجــارى یــتم تــدویرها بواســطة   )ث(  

  ماكینة الجر التى یدیرها محرك ثم تمر إلى أسفل حیث ثقل الموازنة.

عنــد مــرور الحبــال فــوق الطارة التى تحتوى علـى مجـارى لهـذه الحبـال، فـــإن قـــدرة   )ج(  

ـم بواسطة الطارة من خالل الحبال فى مجاریها، ویسمــى النظـــام فـى هـــذه الرفــع تتـ

، ) Single-wrap traction machineالحالــة نظام مزود بماكینة جـر أحادیـة اللفـة (

ـــــــین شـــــــكل ( رة الـــــــدلیل" ـ) "بكـــــــSرة (ـث تســـــــمى البكــــــــــــــــ) (أ) البكـــــــرات حی١-١ویب

)Deflector sheave( ـوالبك) رةT"ببكرة الجر" ( )Traction sheave.( 



  الدلیل االرشادي لتطبیق الكود المصري ألسس تصمیم وشروط تنفیذ

  )أعمال التصمیم: األولالتوصیالت والتركیبات الكهربائیة فى المباني (المجلد 
  الباب األول  

 

  ١/٢

ثقل  صاعدة
 الموازنة

 (جـ) (ب) (أ)
 (ھـ) (د)

 ماكینة المصعد مركبة بالبدروم أعلى المبنى كینة المصعد مركبةما

1:1 
Roping  
single 

1:1 Roping  
double 
wrap 

2:1 Roping  
double 
wrap 

1:1 Roping  2:1 Roping, 
underslung 

  ): ترتیبات الحبال والبكرات في المصاعد١-١( رقم شكل
  

من الكابینة ثـم علـى  ) (ب) الحبال ملفوفة على بكرة الجر قادمة١-١یبین شكل (  )ح(  

) ثـم مـرة أخـرى حـول بكـرة Idle sheave) وهـى بكـرة نقـل حركـة (Sالبكـرة الثانویـة (

) ثــم إلــى ثقــل الموازنــة، ویطلــق علــى طریقــة التعلیــق S) ثــم إلــى البكــرة (Tالجــر (

، ویحقــق نظـــام ١:١) (أ،ب) بأنهــا طریقـــة بنســبة تحمیـــل ١-١( المبینــة فــى شـــكل

) قـوة شـد أكبـر مـن الحالـة أحادیـة اللفـة، ولـذا Double-wrapالماكینـة ثنائیـة اللفـة (

  تستخدم هذه الطریقة فى حالة التركیبات ذات السرعات العالیة.

  

ة الجر ولكن ماكینة وبكر  ١:١) (د) طریقة التعلیق بنسبة ١- ١یبین شكل (    )خ(  

فى (أ العكس من النظام المبین  علىـدروم المبنى بفى غرفــة ماكینــات بـ مركبــتان

  ، ب ، ج) حیث یكونا فى غرفة السطح.

الــذى یســتخدم فــى الســرعات  ١:  ٢ التعلیــق بنســبة ـ) نظــامجــ) (١-١یبــین شــكل (    )د(  

دم فیــه م/ث) وذى القــدرة المنخفضــة للتحریــك وتســتخ ٣.٥إلــى  ٢.٥العالیــة (مــن 

ماكینــــات بــــدون تــــروس كمــــا یســــتخدم أیضــــًا فــــى المصــــاعد ذات الحمولــــة الثقیلــــة 

  والسرعات المنخفضة.
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  ١/٣

) (هــ) مركبتـان بغرفـة ١-١تكون ماكینة وبكرة الجر فى النظـام المبـین فـى شـكل (    )ذ(  

بالبـدروم وتكــون فیـه الحبــال طویلـة نســبیًا ویمكــن اسـتخدام هــذا النظـام فــى المبــانى 

م/ث ولحمولـــة كبـــائن ٢طوابــق فـــأكثر وســـرعات حتــى  ١٠داریـــة ذات الســكنیة واإل

  كجم. ٢٠٠٠حتى 

والتـى مازالـت تسـتخدم  یتلقى محرك المصعد فـى معظـم التركیبـات التقلیدیـة الطاقـة  )ر(  

 Motorمـــن مجموعـــة تتكـــون مـــن محـــرك ومولـــد ( فـــى مبـــانى شـــهیرة فـــى العـــالم

generator) ٢-١) كما هو موضح فى شكل.(  

 تغیــرات محرك/مولــد لتولیــد تیــار مســتمر ممجموعــعــن االستعاضــة حــدیثًا  یمكــن  )ز(  

  ).Static convertersستاتیكیة (إومعكوس اإلشارة باستخدام مغیرات  القیمة

) أن یكون المحرك ذو Geared machinesیمكن فى ماكینات الجر ذات التروس (  )س(  

على سرعة المصعد  لفة/د اعتماداً  ١٥٠٠و  ٥٠٠قدرة صغیرة وذو سرعة ما بین 

ونســـبة تحویـــل التـــروس ویمكـــن أن یعمـــل المحـــرك بتیـــار متـــردد أو بتیـــار مســـتمر 

  .(یستخدم فى مصر التیار المتردد)

  

  القدرة المطلوبة للمصاعد  ٢-١-١

على قدرة ماكینـات المصـعد (بخـالف  بناءً  تتحدد القدرة المطلوبة للمصاعد الرأسیة    (أ)  

  اب وتهویة وٕاضاءة الكابینة ولمبات بیان األدوار).القدرة الالزمة لتشغیل األبو 

التطبیقــات ذات الســرعات المنخفضـــة  فــىتســتخدم المحركــات ذات التیــار المتــردد   )ب(  

م/ث) وتكون ذات سرعة واحدة أو سرعتین، كما یمكـن  ٠.٧٥،  ٠.١٢٥(ما بین 

) أو ذات Variable speedاســتخدام محركــات تیــار متــردد ذات ســرعات صــغیرة (

ـــرتینVariable voltageهـــد متغیـــر (ج ـــة متغی   (VVVF) ) أو ذات جهـــد وذبذب

)Variable voltage, variable frequency ویســـتخدم هــذا النـــوع فــى مصـــاعد (

 ٧٥ ،ك.و. ٢.٢الركاب ومعظم مصاعد البضـاعة وبمحركـات تتـراوح قـدرتها بـین 

دون وبــ تــروس ) بیانــات عــن المصــاعد بماكینــات ذات١-١ك.و. ویبــین جــدول (

  تروس.

  

  ): مقارنة بین المصاعد١-١جدول رقم (

  وبدون تروس تروس المستخدمة لماكینات جر ذات
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  ١/٤

  

  الماكینة
  ارتفاع المبنى

  (م)

  السرعة

  (م/ث)
  التحكم

العمر 

  االفتراضى

  )سنة(

االحتیاج 

  للصیانة
  التكلفة

درجة 

  النعومة

ذات 

  تروس

تغییر   ١ – ٠.٢٥  ٤٥ – ١٥

  الجهد

إلى منخفضة   متوسط  ٤٠ - ٣٠

  متوسطة

منخفضة 

  ٢ - ١  ٥٥ – ١٥  إلى متوسطة

بدون 

  تروس

تغییر   ٢>   ٥٠> 

  الجهد

  عالیة  عالیة  منخفض  غیر محدد

  

توجـــد فـــى التركیبـــات الحدیثـــة معـــدات الكترونیـــة یســـهل معهـــا الـــتحكم فـــى محـــرك   )ت(  

المصــــعد والحصــــول علــــى تركیبــــات ذات أمــــان زائــــد وراحــــة واضــــحة فــــى تشــــغیل 

  المصعد.

لتغییــر ســرعات تعمــل بالتیــار المســتمر تــروس بــدون اســتخدام ماكینــات جــر  یمكــن  )ث(  

وللحمولــــة الكبیــــرة حتــــى  متــــراً  ٥٠الجــــر فــــى المبــــانى ذات االرتفاعــــات أكبــــر مــــن 

ك.وات ١٥ رة المحـــرك مـــنوتكــون قـــد، م/ث ٢كجــم وبســـرعة ال تقـــل عـــن  ٥٠٠٠

  وات.ك. ٢٦٠إلى 
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  ١/٥

  

  جى بماكینة عدیمة التروس): مكونات مصعد نموذ٢- ١شكل رقم (

 

 حاكم الحركة

 كابالت حاكم الحركة

 مفاتیح الحد والكامة

 ثقل الموازنة

 كابالت موازنة ثقل حبال الجر

 حمالة

 كابالت الجر

 حافة األمان

 وسیلة األمان

 لوحة التحكم واالختبار تعمل بالكمبیوتر

 مولد -مجموعة محرك

 مستوى غرفة الماكینات

 مستوى ثانوي

 دالئل الحركة

 كامة مفتاح التبطیئ

 قباقیب دالئل البكر

 مفتاح التبطیئ

 مشغل الباب

 عالّقات الباب

 الكابینة

 قاعدة

 ذراع التصادم الزیتي

 ایات الموازنةنھ

 

  ماكینة بدون تروس
 (محرك تیار مستمر)
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  ١/٦

الصــاعدات أو  ىباإلضــافة إلــى أن ماكینــات الجــر تكــون فــى غرفــة الماكینــات أعلــ      

 m/cفــى غرفــــة بالبــــدروم فإنــه یوجــــد نظــام حــدیث یســمى عــدیم غــرف ماكینــات (

room less وال یوجد به غرفة ماكینات وٕانما تركب جمیع المهمات فوق الصاعدة (

  مباشرة.

) نمــوذج لماكینــة جــر ذات ســرعة عالیــة عدیمــة التــروس وشــكل ٣-١شــكل (یبــین   )ج(  

  ) نموذج لماكینة جر مصعد ذات تروس.٤-١(

لفة/الدقیقة ٣٧٥/١٥٠٠ة األطوار ذات السرعتین تستخدم المحركات التأثیریة ثالثی  (ح)  

  مع نظام التحكم ذي المتممات أو المیكروبروسیسور مع ثبات التردد.

 /الدقیقــةلفة ١٥٠٠كــات التأثیریــة ثالثیــة األطــوار ذات ســرعة واحــدة تســتخدم المحر   (خ)  

  لمصعد.امع نظام مغیر التردد والجهد ویستخدم نظام التروس لتحدید سرعة 

ـــة للمصـــعد     )د(   ـــتعـــرف القـــدرة المطلوب ـــك التـــى تحق ق الجـــر المطلـــوب وكـــذلك بأنهـــا تل

عنـده  دل الـذى یـتم التغلب على االحتكـاك وتتناسـب هـذه القـدرة المطلوبـة مـع المعـ

  الشغل المبذول:

  قدرة المحرك المطلوب = ك.
  الشغل المبذول (كجم.متر)

  الزمن

حیــث تتناســب قــدرة المحــرك المطلــوب طردیــًا مــع ســرعة المجموعــة ویكــون (ك) هــو       

  .معامل األمان والفقدثابت 

حمولــة مــثًال كجــم شــاملة الحمولــة الكاملــة وكانــت ال ١٥٠٠التــى تــزن  الصــاعدةفمــثًال       

كجــــم فیكــــون ثقــــل الموازنــــة فــــى نظــــام  ٦٠٠كجــــم ووزن الكابینــــة بمشــــتمالتها  ٩٠٠

كجـم)، وفـى  ١٢٠٠نصف وزن الصـاعدة ونصـف حمولتهـا (لمساویًا  ١:  ١التعلیق 

ـــل  ـــةفقـــط مـــن  ٪٥٠هـــذه الحالـــة یكـــون المحـــرك مصـــممًا علـــى تحمی الكاملـــة  الحمول

  حمولة. زیادة ٪١٠صعودًا أو هبوطًا مضافًا إلى ذلك 

 م/ث ٣.٦  كجــم عنــد ســرعة ١٥٠٠تــزن  صــاعدةولــذلك فــإن القــدرة المطلوبــة لرفــع       

  م/ث.١أكبر من تلك القدرة الالزمة لرفعها عند سرعة  تكون

وات فــــي نظــــام  .) رســــم تخطیطــــي لبیــــان الفقــــد التفصــــیلي لكــــل ك٥-١یبـــین شــــكل (    

  المصاعد التي تستخدم محركات بتروس أو بدون تروس.
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  )أعمال التصمیم: األولالتوصیالت والتركیبات الكهربائیة فى المباني (المجلد 
  الباب األول  

 

  ١/٧

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :ملحوظة      

للفرملة عند  يملف أوتوماتیك
  المكان الیاي والذراع

تجھیزات الضبط لزوایا وخلوص 
  التروس

  طارة الجر (بدون حبال الجر)

محرك تیار مستمر أو 
  تیار متردد

  شاسیة من الصلب للوحدة

ترس وعامود 
  حلزوني

  ): ماكینة الجر ذات التروس (محرك تیار مستمر أو متردد)٤-١شكل رقم (

  بكرة الجر
  (بدون بیان حبال الجر)

  رملةملف رأسي لتشغیل الف

  یایات الفرامل

  قاعدة المحرك

  كرسي محور المحرك

  ): ماكینة الجر بدون تروس (محرك تیار مستمر فقط)٣-١شكل رقم (



  الدلیل االرشادي لتطبیق الكود المصري ألسس تصمیم وشروط تنفیذ

  )أعمال التصمیم: األولالتوصیالت والتركیبات الكهربائیة فى المباني (المجلد 
  الباب األول  

 

  ١/٨

یقــوم المحــرك بالتغلــب علــى االحتكــاك فــى النظــام باإلضــافة إلــى القــدرة   )١(        

  ویبین الشكل قدرة المحرك المطلوبة لكل كابینة. للجرالالزمة 

یالحـــظ أن قـــدرة مجموعـــة مولـــد / محـــرك الالزمـــة لتغذیـــة محـــرك الجـــر   )٢(        

  من قدرته. ٪٢٠أعلى بحوالى 

نظـــرًا ألن االحتكـــاك أكبـــر فـــى حالـــة الماكینـــات ذات التـــروس عنهـــا فـــى   )٣(        

  الماكینات عدیمة التروس، فتكون قدرة المحرك فى هذه الحالة أكبر.

كترونى فـى محـرك الجـر (یـتم االسـتغناء عـن مجموعـة یلإإذا تم استخدام تحكم   -      

) طالمـا ٥-١شـكل (المحرك / المولـد)، فـیمكن اسـتخدام نفـس القـیم الـواردة فـى 

أن محــرك الجــر لــم یتــأثر باســتخدام مصــدر التغذیــة متغیــر الجهــد، ویالحــظ أن 

أسـرع تعجیـل معظم صانعى المصاعد یختارون محركات بقدرات أكبر لضمان 

درات ما یؤدى إلى استخدام محركـات جـر بقـ)، مRapid accelerationللكابینة (

  لد.أكبر من حالة استخدام مجموعة المحرك / المو 

یكــون انــدفاع التیــار أكبــر عنــد بــدء حركــة محــرك الجــر وبــذلك تكــون متطلبــات   -      

تحــت ظــروف التحمیــل العالیــة ممــا عالیــة القــدرة مــن مجموعــة المحــرك / مولــد 

إلــى  ممــا یــؤدىیــؤدى إلــى ارتفــاع القــدرة اللحظیــة مــع انخفــاض معامــل القــدرة، 

  تحمیل المستهلك غرامات من شركة توزیع الكهرباء.

تناســقیًا فـى وجــود مجموعـة مـن المصــاعد بـالمبنى، أن یـتم الــتحكم فیهـا  یفضـل  -      

  .لتلبیة طلب واحد تمنع حركة جمیع المصاعد آنیاً  حتى

 ا صـغیراً ن زمن التأخر فى بدء الحركة بینهذلك مراعاة أن یكو  عملیجب عند   -      

  مبنى.لحوظ على تشغیل نظام المصاعد بالجدًا بحیث ال ینعكس ذلك بشكل م

  



  الدلیل االرشادي لتطبیق الكود المصري ألسس تصمیم وشروط تنفیذ

  )أعمال التصمیم: األولالتوصیالت والتركیبات الكهربائیة فى المباني (المجلد 
  الباب األول  

 

  ١/٩

  

  ): رسم تخطیطي لبیان الفقد التفصیلى لكل ك. و. في نظام المصاعد٥- ١شكل رقم (

  التي تستخدم محركات بتروس أو بدون تروس

 

٪ فقـــط مـــن ٥٠مـــن المعـــروف أن المصـــعد الواحـــد یكـــون فـــى حركـــة حـــوالى  -

الــزمن ویكــون بــاقى الوقــت واقفــًا عنــد األدوار المختلفــة، ولــذا فإنــه إذا زاد عــدد 

بائـــن فــى المجموعـــة داخـــل المبنـــى، فـــإن احتمـــال عملهـــا كلهـــا آنیـــًا یصبـــح الك

 Group demandكمـــا یتضـــح مـــن قیمــة معامــل الطلــب للمجموعــة ( قلیـــًال، 

factor) ٦-١) المبین قى شكل.(  

) العالقة بین السرعة والقدرة المطلوبة عنـد أوزان صـاعدات ٦-١كما یبین شكل (

  مختلفة.

  مثال:        

كجــم خمســة وتتحــرك  ١٧٥٠) إذا كــان عــدد الكبــائن بحمولــة ٦-١فــى شــكل (        

  ك.و. ٣٦قدرة  م/ث، فإن كل كابینة تحتاج إلى محرك جر٣بسرعة 

وبـذلك تكـون قـدرة الجـر  ٠.٦٧و هـومن الجدول فإن معامل الطلـب للمجموعـة         

  ك.و. ١٢٠=  ٠.٦٧×٣٦×٥حظیة للمحركات فى المجموعة هى: الل

فــإن مــا یحتاجــه نظــام  ٪٨٠فــإذا كانــت الكفــاءة لمجموعــة محــرك / مولــد هــى         

  المصاعد فى المبنى هو =

١٢٠  
  ك.و. ١٥٠= 

٠.٨  

  یجب توافر هذه القدرة فى نظام تغذیة المبنى بالقدرة الكهربائیة.        

  متطلبات الطاقة للمصاعد  ٣-١-١

ستخدام جھد متعدد اتحكم ب -
 UMVللوحدة 

 محرك / مولد ةمجموع -
 ٪٨٠الكفاءة المتوسطة 

  معدات الجر:
  الكفاءة الكلیة:

  ٪٩٥بدون تروس  -
 ٪٩٠تروس  باستخدام -

 وات ١٠٠٠

 وات ٢٠٠فقد 

 وات  ٨٠٠

  بدون تروسفي حالة ماكینة الجر وات  ١٦٠فقد 
  بتروسفي حالة ماكینة الجر وات  ٢٨٠فقد 

 
  وات بدون تروس ٦٤٠ 

  وات بتروس ٥٢٠

 المستفادةالقدرة  القدرة الداخلة
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  )أعمال التصمیم: األولالتوصیالت والتركیبات الكهربائیة فى المباني (المجلد 
  الباب األول  

 

  ١/١٠

للتغلـــب علـــى االحتكـــاك فـــى تكـــون الطاقـــة المســـتهلكة فـــى تحریـــك المصـــعد هـــى الالزمـــة   

النظام بما فیه الحرارة المتولدة نتیجة للفرامـل مضـافًا إلیهـا الطاقـة الكهربائیـة المفقـودة فـى 

مجموعة محرك الجر وفى مجموعة المحرك / مولد (إن وجدت). أما الطاقـة المسـتخدمة 

تهــــا إلــى ) یتـــم إعادPotential energyلرفــع الكابینــة بركابهــا فهــى ببســاطة طاقــة وضــع (

ـــة  ــــا عــــن طریـــق نظـــام اســـتعادة القـــدرة الفرملی ــــة بركابهــ ــــوى أثنـــاء هبـــوط الكابینــ ــــام القـ نظـ

  ) المستخدم فى معظم نظم المصاعد. System regenerative brakingالمتولدة (

الممكـــن عـــن طریـــق  ومـــن ى) الكفـــاءة التقریبیـــة لمكونـــات نظـــام نمطـــ٦-١ویبـــین شـــكل (  

  حساب استهالك الطاقة فى النظام. البیانات المعطاة
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  الباب األول  

 

  ١/١١
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  سرعة المصعد (م/ث)

300 kg 
450 kg 

800 kg 
630 kg 

وات عند .المحرك بالكیلو ): العالقة بین سرعة المصعد وقدرة٦-١شكل رقم (
 حموالت كبائن مختلفة

  

  مثال:        

) ٥مـــن ( مكونـــة ١:  ١ بنســـبة التعلیـــق منفـــذة بأســـلوب فـــى مجموعـــة مصـــاعد        

  م/ث، احسب اآلتى: ٣تتحرك بسرعة و كجم  ١٧٥٠كبائن حمولة كل منها 

  الحرارة المتولدة فى غرفة الماكینات أثناء فترات الذروة.  -        

ریبیــة للطاقــة المســتهلكة شــهریًا باســتخدام تعریفــة مزدوجــة بمقــدار التكلفــة التق  -        

  / ك.و. ساعة. جنیهاً  ٠.٢١

  الحـــل:        

أثناء أوقات الـذروة تعمـل مجموعـة المحـرك / مولـد باسـتمرار وتكـون فـى   )١(        

الباقیة  ٪٥٠من الزمن وفى حالة الحمل فى  ٪٥٠حالة الالحمل حوالى 

تخدام رقـــم تقریبـــي للعمـــل عنـــد الحمـــل مـــن الوقـــت، وعلـــى ذلـــك فـــإن اســـ

  من الفترات الزمنیة هو اختیار أقرب إلى الدقة. ٪٧٠الكامل بمقدار 



  الدلیل االرشادي لتطبیق الكود المصري ألسس تصمیم وشروط تنفیذ

  )أعمال التصمیم: األولالتوصیالت والتركیبات الكهربائیة فى المباني (المجلد 
  الباب األول  

 

  ١/١٢

مــن  ٪ ٥٠مــن الوقــت علــى الحمــل وال یعمــل  ٪٥٠یعمــل محــرك الجــر   )٢(        

مـــن القیمـــة الكاملـــة  ٪٩٠الوقـــت، وباعتبـــار أن كـــال المحـــركین یســـحبان 

  ة:لكابینة الواحدل هذلك فإن ىعلللحمل، و 

ـــــال ك.وات  ٣٦قـــــدرة محـــــرك الجـــــر =  (مـــــن المث

  ٪٨٠وباعتبار كفاءة  المحرك  السابق)

  

  

قدرة محرك مجموعة المحرك / 

  مولد =

٣٦ 

  ك.و.
 =٤٥ 

  ك.و.
٠.٨  

  لفقد فى مجموعة المحرك / مولد =ا          

فقـــــــد =  ٪٢٠× فتـــــــرة التشـــــــغیل  ٪٧٠× مـــــــن الحمـــــــل  ٪٩٠× ك.و.  ٤٥          

  ك.و. ٥.٦٧

  ساعةك.و. ٥.٦٧قة = تكافئ طا          

  الفقد فى محرك الجر =          

فقـــــــد =  ٪٢٠× فتـــــــرة التشـــــــغیل  ٪٥٠× مـــــــن الحمـــــــل  ٪٩٠× ك.و.  ٣٦          

  ك.و. ٣.٢٤

  ساعة  ك.و. ٣.٢٤تكافئ طاقة            

  صاعدة /ك.وات ٨.٩١ = ٣.٥٤+  ٥.٦٧ مجموع الطاقة للكابینة =          

یــتم  سـاعة ك.و. ٤٤.٥٥= ٨.٩١×٥=  صــاعدات ٥مجمـوع الطاقــة لعـدد           

لطاقــة  اقــة فقــد مكافئــة طوهــى هــا حراریــًا فــى داخــل غرفــة الماكینــات انبعاث

ممــا یســتدعى تهویــة غرفــة الماكینــات جیــدًا لطــرد فــرن منزلــى كبیــر بطاقــة 

الحــرارة خــارج الغرفــة وفــى بعــض األحیــان قــد یســتدعى األمــر تكییــف هــواء 

  هذه الغرفة.

  ملحوظة:          

هـا جمیعهـا تعمـل وأن این بـین الماكینـات هنـا، حیـث أنال یسـتخدم معامـل تبـ          

یة وال یستخدم معامل التباین إال لحساب القیمة اللحظیة للحمل الحرارة تراكم

  فقط.
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  ١/١٣

عند حسـاب تكلفـة الطاقـة شـهریًا للمصـاعد فمـن المطلـوب تقـدیر االسـتخدام           

إن النظـــام فـــى مبنـــى مكاتـــب فـــ ســـبیل المثـــال إذا كـــان ىفعلـــ ،الكلـــى للنظـــام

  تكون كالتالى:ًا ما غالبالتشغیل على مدار الیوم  تفصیلة

  ساعة ٢أقصى استخدام للمصاعد      لمدة   -          

  ساعة ٢من أقصى استخدام    لمدة  ٪٧٠  -          

  ساعة ٦من أقصى استخدام    لمدة  ٪٥٠  -          

  ساعة ١٤من أقصى استخدام    لمدة  ٪١٠  -          

  .من أقصى حمولة للمجموعة ٪٣٢.٥متوسطة  هذا التشغیل یعطى قیمةو           

  وتكون الطاقة المستهلكة لكل ماكینة یومیًا =          

  ساعة ٢٤×الفقد الكلى × ٪٣٢.٥          

  اعةس ٢٤×) ك.و.٣.٢٤+٥.٦٧(×٠.٣٢٥ =          

  ساعة/یوم/كابینة.و ك٦٩.٥ =          

  وبذلك تكون التكلفة الشهریة           

=
  ك.و ساعة ٦٩.٥ 

  × یوم تشغیل ٢٥× 
  جنیهاً  ٠.٢١

  ك.و. ساعة  یوم

  / شهر / كابینة جنیهاً  ٣٦٤.٨٦= 

  / شهر للمجموعة جنیهاً  ١٨٢٤.٣٢٣= 

ر (ثایریستورات) بدًال من مجموعة لمحرك الج عند استخدام تحكم الكترونى          

یقـــل  المحـــرك / مولـــد، یـــتم تخفـــیض القـــدرة المفقـــودة فـــى المجموعـــة وكـــذلك

ملحوظ وعلى ذلك فإن تكلفة الطاقـة المسـتهلكة شكل باالحتیاج إلى التهویة 

ـــــــى  ٪١٠تـــــــنخفض لقیمـــــــة مـــــــن  ـــــــة اســـــــتخدام مجموعـــــــة  ٪٢٥إل عـــــــن حال

  المحرك/مولد ویتم الحصول على وفر سنوى مقداره

١٨٢٤.٣٢٣  
 ×٢٠ ٪   

  شهراً  ١٢
  جنیهاً  ٤٣٧٨.٣٧٤= 

  سنة  شهر

            

  المصاعد الهیدرولیكیة  ٤-١-١

هیــدرولیكیًا یكــون مثبتــًا بأســفل الكابینــة یرفعهــا أو یتحــرك  بمكــبسیعمــل هــذا المصــعد   -  

یخفضــها وبــذلك ال یكــون هنــاك احتیــاج لحبــال أو طنــابیر أو مجموعــة المحرك/مولــد 



  الدلیل االرشادي لتطبیق الكود المصري ألسس تصمیم وشروط تنفیذ

  )أعمال التصمیم: األولالتوصیالت والتركیبات الكهربائیة فى المباني (المجلد 
  الباب األول  

 

  ١/١٤

كمــا هــو الحــال فــى مصــاعد الركــاب العادیــة وتكــون وســائل األمــان والــتحكم بســـیطة 

ى حالـــة وغیـــر معقـــدة ممـــا یجعـــل هـــذا النـــوع مـــن المصـــاعد مناســـبًا جـــدًا واقتصـــادیًا فـــ

 ٢٥م/ث) لمســافات غیــر مرتفعــة (حتــى ١تحریــك الكابینــة بســرعات منخفضــة (حتــى 

مترًا) وخاصة إذا كانت حفرة االسطوانات الهیدرولیكیـة أسـفل الكابینـة ال تمثـل مشـكلة 

  معماریة.

) التجهیــــزات المطلوبــــة للمصــــعد الهیــــدرولیكى حیــــث تكــــون هنــــاك ٧-١یبــــین شــــكل (    

  رولیكي من خزان الزیت.دالهی سالمكبمضخة لدفع الزیت إلى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شكل 

رقم 

)١ -

٧ :(

مصع

د 

  كجم ٧٥٠هیدرولیكى مزود بكابینة ركاب حمولة 

  م ٨م/ث الرتفاع حوالى  ٠.٣٧٥سرعة 

  

  ٣أقصى عدد لألبواب 
  م٦.٧أقصى ارتفاع: 

  كجم ٧٥٠كابینة حمولة 

  باس تلیسكوبيذو ك مكبس

  خزان زیت والمضخة

  حفرة غیر عمیقة



  الدلیل االرشادي لتطبیق الكود المصري ألسس تصمیم وشروط تنفیذ

  )أعمال التصمیم: األولالتوصیالت والتركیبات الكهربائیة فى المباني (المجلد 
  الباب األول  

 

  ١/١٥

ســـبب ولیكى تكلفـــة التشـــغیل المرتفعـــة، فبمـــن العیـــوب الرئیســـیة للمصـــعد الهیـــدر   -      

حرك بقـدرة كبیـرة لتشـغیل مضـخة غیاب ثقل الموازنة یحتاج هذا المصعد إلى م

  الزیت وتكون كل الطاقة المستخدمة مفقودة حراریًا.

  مثال:        

م/ث  ٠.٦٢٥كجم بسرعة  ١٧٥٠یحتاج مصعد هیدرولیكى یحرك وزنًا مقداره         

ك.و.، فإذا كانـت الوحـدة  ٣٠فى مبنى مخازن إلى محرك لمضخة الزیت قدرة 

ســبوع، وباعتبــار أن نســبة التشــغیل أیــام فــى األ ٦ســاعات/یوم لمــدة  ١٠تعمــل 

قـــط فـــى اتجـــاه الرفـــع) ، وبـــذلك (ملحوظـــة: المحـــرك یعمـــل ف ٪٦٠العادیـــة هـــى 

  :تكون

  الطاقة المستهلكة / یوم =        

  ك.و ٣٠
  × ساعة ١٠×  ٪٦٠× 

١  
  ك.و. ساعة  ١١٠= 

  ٢  ٪٨٢كفاءة 

  وتكون تكلفة الطاقة المستهلكة شهریًا =        

  ك.و.ساعة ١١٠
×  

  أیام ٦
×  

  أسبوع ٤.٣٣
  /ك.و.ساعةجنیهاً  ٠.٢١× 

  شهر  أسبوع  یوم

      / شهر جنیهاً  ٦٠٠= 

  

  ملحوظة:        

الــــذي یعمــــل بمحــــرك الشــــهریة للمصــــعد العــــادى  بمقارنــــة هــــذه القیمــــة بالتكلفــــة        

/شــهر/كابینة ، یتضــح ارتفــاع تكلفــة التشــغیل جنیهاً  ٣١٦.٢٥وكانــت كهربــائي 

  .العادي المصعدیر وجود ثقل الموازنة فى فى حالة المصعد الهیدرولیكى وتأث

  

  

  

  

  

  

  



  الدلیل االرشادي لتطبیق الكود المصري ألسس تصمیم وشروط تنفیذ

  )أعمال التصمیم: األولالتوصیالت والتركیبات الكهربائیة فى المباني (المجلد 
  الباب األول  

 

  ١/١٦

 كاتینة تحریك البكرة
 تحریك درابزین الید بكرة

 العلويمبیت المنحنى 

 كاتینة الدرج

 علوى ننترس مس
 لتحریك القمة

 فرامل طوارئ

 ماكینة التحریك

تحریك ینة التكا
 الرئیسیة

غرفة الماكینات الخارجیة الرتفاعات 
 م ٧.٥اكبر من 

بكرة شد درابزین 
 دالی

 سطح

عرض 
 المنشأ

 مجرى وحمایة

ترس مسنن 
 سفلي

وسیلة شد 
 العربة

): نموذج تحریك السلم الكھربائي بالتصمیم التقلیدي في وجود نظام ٨-١شكل رقم (
 متراً. ١٨و  ٢.٥التحریك في أعلى نقطة لالرتفاعات ما بین 

  الساللم المتحركة  ٥-١-١

بتــوفیر الراحــة واألمــان وســرعة نقــل األحمــال الحیــة بصــفة مســتمرة  الســاللمتقــوم هــذه   -  

  عند سرعة ثابتة وبدون فترات انتظار.

م/ث وتكــون  ٠.٦م/ث و  ٠.٤٥بســرعتین للحركــة عمــل للعــادة  الســاللمهــذه  تصــمم  -  

عالیة أثناء فترات الذروة والسـرعة المنخفضـة فـى خـالف ذلـك وهـى المفضـلة السرعة ال

  عمومًا حیث تمثل السرعة العالیة مشاكل لبعض الركاب.

ـــد نقطـــة واحـــدة و  ٢٠یـــتم تحریـــك الســـلم فـــى حـــاالت االرتفاعـــات حتـــى   -   ذلـــك متـــرًا عن

ریـك كاتینـة باستخدام محرك واحد یقوم بتدویر كاتینة التحریك الرئیسیة التـى تتـولى تح

ة بالكامــل وكمــا یتضــح مــن میعهــا ممــا یــؤدى إلــى تحریــك التجمیعــالــدرج وتســحبها ج

  ).٨-١شكل (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فـى حالـة زیـادة ارتفـاع المسـافة التـى ینقـل بینهـا السـلم، فتكـون هنـاك محركـات منتشـرة   -  

اعــــات ) قــــدرات المحركــــات المطلوبــــة لالرتف٢-١علــــى طــــول الوحــــدة ویبــــین جــــدول (



  الدلیل االرشادي لتطبیق الكود المصري ألسس تصمیم وشروط تنفیذ

  )أعمال التصمیم: األولالتوصیالت والتركیبات الكهربائیة فى المباني (المجلد 
  الباب األول  

 

  ١/١٧

درابزین ید ودلیل 
 مستمر

 تحریك درابزین الید

 تحریك ید التوقیت

 وحدة تحریك

مبیت بكرة 
مبیت بكرة  الدرج

 توجیھ الدرج

اكن ): نظام التحریك الحدیث باستخدام محركات في أم١٠-١شكل رقم (
 مختلفة على امتداد سلم التحریك الكھربائي.

ــــًا لعــــرض الســــلم، ویوضــــح شــــكل ( ــــة وطبق ــــًا للوحــــدات ٩-١المختلف ) رســــمًا تخطیطی

ــــى طــــول الســــلم باألعــــداد المتكــــررة  ــــك عل ــــع وحــــدات التحری ــــتم توزی المتكــــررة وفیهــــا ی

  الضروریة لالرتفاع المطلوب.

) نظـــــام میكنـــــة تشـــــغیل الســـــلم ذو الوحـــــدات المتكـــــررة، وتصـــــنیف ١٠-١ویبـــــین شـــــكل (  

  على طول السلم قوة محركة على طول كاتینة التحریك.المحركات الموزعة 

  

  المتحركة ): محركات الساللم٢-١جدول رقم (

  

  ١٢١٠  ٨١٠  عرض السلم (مم)

  ٠.٦إلى  ٠.٤٥من   ٠.٦إلى  ٠.٤٥من   السرعة (م/ث)

  ٧.٥  ٧.٥  قدرة المحرك الواحد (ك.و)

أقصى ارتفاع 

یخدمه السلم 

  عند استخدام

  ٦.٥  ١٠  محرك واحد

  ١٣.٥  ٢٠  محرك ٢

  ٢٠  ٣٠  محركات ٣

  



  الدلیل االرشادي لتطبیق الكود المصري ألسس تصمیم وشروط تنفیذ

  )أعمال التصمیم: األولالتوصیالت والتركیبات الكهربائیة فى المباني (المجلد 
  الباب األول  

 

  ١/١٨

  

  متطلبات القدرة الكهربائیة للساللم المتحركة  

  هرتز.٦٠أو  ٥٠ة األطوار عند ــربائیة حثیة ثالثیــركات كهــم إدارة الساللم بمحـــیت  

) قــدرات المحركــات المســتخدمة فــى تحریــك الســلم إلــى ارتفاعــات ال ٣-١ویبــین جــدول (  

  ترًا.م ٦.٥تزید عن 

  

  المتحركة یة للمحركات المستخدمة مع الساللم): القدرة النموذج٣-١جدول رقم (

  

  عرض السلم

  (مم)

  السرعة

  (م/ث)

  االرتفاع

  (م)

  قدرة المحرك

  (ك.و)

  ٠.٦إلى  ٠.٤٥من  -  ٨١٠

  ٠.٦إلى  ٠.٤٥من  -

٤.٢٥  

٥.٢  

٣.٧٥  

٥.٠٠  

١٢١٠  

- ٠.٤٥  

- ٠.٤٥  

  ٠.٦إلى  ٠.٤٥من  -

٥.٢٠  

٦.٤٠  

٧.٦٠  

٥.٠٠  

٧.٥  

١١.٢  

  دوارتفاع غیر محد
  م ٥یتحدد عدد المحركات كل 

 (مسافة بمحرك ومسافة بدون محرك)

م١٠أقصى ارتفاع   
محرك ٢عدد   

  م ٥أقصى ارتفاع 
 محرك ١عدد 

بھ عدد بكر التحریك بارتفاع مسافة النقل ): نظام بوحدات تكراریة یتحدد ٩-١شكل رقم (
 مم ٨١٠بالسلم الكھربائي عرض 



  الدلیل االرشادي لتطبیق الكود المصري ألسس تصمیم وشروط تنفیذ

  )أعمال التصمیم: األولالتوصیالت والتركیبات الكهربائیة فى المباني (المجلد 
  الباب األول  

 

  ١/١٩

  

  ملحوظة:    

ســـاللم مـــن مغـــذى كهربـــائى واحـــد  ٤مـــن الموصـــى بـــه عـــدم تغذیـــة أكثـــر مـــن   )١(    

)Single electric feeder.(  

ال ینصــــح أیضــــًا بتغذیــــة جمیــــع الســــاللم لمبنــــى مهمــــا كــــان عــــددها مــــن نفــــس   )٢(    

  المغذى.

ــــن تعــــاق نظــــرًا ألن  )٣(     ــــة حــــركتهم إذا انقطعــــت ا راكبــــى الســــاللم المتحركــــة ل لتغذی

  العمومیة، فال یتطلب األمر تغذیة الساللم من المصادر االحتیاطیة للقوى.

مــن القــدرة تفقــد حراریــًا،  ٪ ٤٠یجــب تهویــة غرفــة المحــرك ومراعــاة أن حــوالى   )٤(    

ك.و. فتكــون الحــرارة المفقــودة  ٧.٥فعلــى ســبیل المثــال إذا كــان المحــرك بقــدرة 

  منه فى المكان:

  و.ح.ب/ساعة ١٠٢٥٠ ~ )٣٤١٥.٢ × ك.و. ٧.٥×٠.٤(        

  

  

  )Moving walks and ramps( ةالحصائر والمنحدرات المتحرك  ٦-١-١

یتولى هذا النوع مـن المصـاعد النقـل إمـا أفقیـًا فقـط أو أفقیـًا ورأسـیًا فـى شـكل تجمیعـى   -  

ــــد عــــن  ــــل ال تزی ــــة الحصــــائر و ٥(نســــبة المی ــــى حال ــــة  ١٥درجــــات ف ــــى حال درجــــة ف

  المنحدرات المتحركة).

یســتخدم هــذا النــوع فــى المطــارات لنقــل األفــراد وعربــات األمتعــة رأســیًا أو نقــل األفــراد   -  

الــذین قــد ال یمكــنهم اســتخدام الســاللم المتحركــة، كمــا یســتخدم أیضــًا فــى نقــل األشــیاء 

كبیــرة الحجــم وتســتخدم أیضــًا فــى تجمعــات التســوق متعــددة الطوابــق حیــث ال تناســب 

فــــراد بعربــــات المشــــتریات بــــین المســــتویات المختلفــــة أو الســــاللم المتحركــــة انتقــــال األ

  .ر السیارات الموجودة بسطح المبنىانتقالهم إلى أماكن انتظا

ال یمكــن هنــا تحدیــد بیانــات عــن قــدرات المحركــات المطلوبــة لتحریــك هــذا النــوع مــن   -  

  نقل، ویجب الرجوع إلى المصنع فى طلب معرفة القدرة المطلوبة.لوسائل ا

فــــى أحــــد المطــــارات الممــــرات ثنائیــــة  للمشــــاه) حصــــائر متحركــــة ١١-١ل (یبــــین شــــك  -  

م وتـــدار كـــل منهـــا بمحـــرك واحـــد وتتحـــرك فـــى ٥٥م لكـــل ممشـــى وبطـــول ١بعـــرض 

  اتجاهین متضادین.



  الدلیل االرشادي لتطبیق الكود المصري ألسس تصمیم وشروط تنفیذ

  )أعمال التصمیم: األولالتوصیالت والتركیبات الكهربائیة فى المباني (المجلد 
  الباب األول  

 

  ١/٢٠

ن دورین فـى مجمـع تجـارى ویمكـن أن ) منحدر متحرك ینقل ما بی١٢-١یبین شكل (  -  

ادة بزوایـا كـون عـاكبین ویمـم لـر ١٠٠٠ب واحـد أو بعـرض مم لراك ٦٦٠كون بعرض ی

  .انحدار وسرعات مختلفة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): حصائر متحركة فى اتجاهین متضادین١١- ١شكل رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ): منحدرات متحركة بین دورین فى مجمع تجارى١٢- ١شكل رقم (   


