
.هى عبارة عن عنصر راس ى لالنتقال بين االدوار املتعددة واملرتفعة لتسهيل الحركة على االشخاص •
بان من هو اله االنتقال الذى يحمل الناس والبضائع من طابق الخر فى املبانى وتتحرك املقصورة من اعلى السفل داخل ممر راس ى له قض•

.  الفوالذ يمنع الحركه جانبا ويسمى املصعد رافعا 

رى للمبانى ساعد التقدم التكنولوجى فى الحصول على الساللم واملصاعد الكهربائية واصبح عامال اساسيا من اساسيات التصميم املعما
.االدارية والسكنية واملبانى املمتده راسيا

مكنت املصاعد املعماريين من تصميم مبانى اعلى الن الناس لم تعد فى حاجه لصعود الساللم ليصلو الى االدوار العليا.

اشكال المصاعد المستخدمة 
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املاكينة 1.2

وال او ماكينة املصعد هى املحرك لكابينة املصعد نز 
عد صعودا وتتوقف قوة املاكينة على حموله املص

.ة بهاوارتفاع املبنى ويتم تركيبها داخل غرفة خاص

(الكنترول) جهاز التحكم 2.2

مكان وجود الماكينة الماكينة المستخدمة داخل المصعد

.عدعبارة عن لوحة تحكم كهربائية توضع فى غرف املكن وتتحكم فى جميع اجهزة املص

لوحة تحكم الراكب داخل المصعدجهاز التحكم  المستخدمة داخل المصعد

نظام فرملة الطوارئ 3.2

بة مع الكابينة يتكون من جهاز منظم السرعة يتم تركيبة بغرفة املكن والباراشوت يتم تركي
مل على وفى حالة زيادة سرعه الكابينة عن السرعة املبرمجة لها الى سبب من االسباب يع

.ايقاف املصعد عن الحركة فورا

نظام الفرملة داخل المصعد

4.2U . P. S   

رب فاز يعمل اوتوماتيكيا لتشغيل املصعد بجميع وظائفه الق3عبارة عن جهاز شاحن للكهرباء 
.طابق ثم فتح الباب

upsجهاز  upsجهاز 



ابواب املصعد5.2

د قبل التاكد من غلق يتم التحكم فى فتح وغلق الباب بواسطة االوتوماتيك املصمم لهذ وال يتحرك املصع. يتكون من حلق الباب وضلفة الباب واوتوماتيك الباب 
.الباب 

مكونات باب المصعد  باب المصعد السحب اليدوى

باب الكابينة اوتوذماتيك 6.2

ضمون اوتوماتيك الكابينة مركب باعلى الكابينة  يؤمن التشغيل امل
واسطة والهادئ وسرعة فتح وقفل باب الكابينة يتم التحكم فى عملة ب

.محرك كهربائى 

مكوناته
جهاز السليكتور-1

الكامات -2

الكوالين-3

الكوالين الكامات

جهاز السليكتور



مصنعة من الحديد الصلب حيث تستخدم كدليل
 حركة مريحةلحركة الكابين والثقل مما يؤدي إلى 

.والثقلومرنة للكابينة 

( :السكك ) الحركة دالئل 7.2

نظرية لتقليل الطاقة املطلوبة للمصعد تعمل املصاعد الحديثة ب
.االتزان مما يتطلب وجود ثقل موازن للكابينة

:املوازنة ثقل 8.2

شكل الثقل وضع الثقل مع الكابينة



:املصعد بئر 9.2

حوائط  4وهو الفراغ الذى يتحرك املصعد فيه وهو عبارة عن 
وقه غالبا من الخرسانة املسلحة وبه فتحات األبواب وتوضع ف

غرفة املاكينات وستم تثبيت سكك الحركة على جوانبه 

مسقط وقطاع يوضح البير

م السرعةمنظ+ الكنترول + تكون أعلى بئر املصعد توضع بها ماكينة املصعد 
:ويجب مراعاة اآلتي 

( .م 2.0) ارتفاع الغرفة ال يقل عن ( 1
.مراعاة التهوية التامة( 2
ن مساحة كافية لضمان توزيع سليم ملحتويات الغرفة وتمكين رجال الصيانة م( 3

الدخول اآلمن
.لصيانة املعدات واألجهزة 

.عدم دخول مياه األمطار واألتربة للغرفة( 4
.أن تكون الغرفة محكمة الغلق ( 5

:املاكينات غرفة 10.2



( كاج نورستا أو موكيت أو أبال) العربة التي تحمل مستخدمي املصعد ومصنعة من الحديد ومغلف بديكور 
.وتحمل بحوامل حديدية 

ية وانتقالهم فهي التي تحمل مستخدمي املصعد واملواد األساس. وهي الجزء األساس ي املتحرك في املجموعة كلها
.داخل بئر املصعد 

 لطبيعة االستعمال وعدد األفراد ونوع حجم املواد التي يت
ً
م نقلها داخلها وتكون الكابينة متعددة األشكال تبعا

.

:الكابينة 11.2

 أزرار بأرقام الوقفات لوحة.
 ينات داخلي متصل بغرفة األمان وغرفة املاكتليفون

.  باملبني 
 وكوبستة معدنية تحيط بجانب الكابينة مرآة.
 وبطاريات تضمن الوقوف أمام باب أقرب مروحة

.دور عند انقطاع التيار الكهربي
 باب طوارئ توفير
 لة جانب أو أعلي الكابينة إلنقاذ الركاب في حافي

.الخطر 

:محتويات الكابينة 
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Passengers Elevatorsالركاب مصاعد3.1

سم الى فقط و تنقهى املصاعد التى تستخدم لنقل األفراد •
::
::Residential( سكنية ) مصاعد . 1
::Commercial( خدمية تجارية ) مصاعد . 2

تفصيلة 

اد توضح أبع

أصغر 

مصعد 

ركاب و 

ابعاد 

الخلوص

رمصعد خدمى تجارى بسيتى سنت مصعد ركاب فى عمارة سكنية

مصعد ركاب فى وحدة دوبلكس مصعد ركاب فى فيال سكنية

internal service Elevatorsالخدمة الداخلية مصاعد 3.2

ة ويستخدم لخدم, االستخدام نوع آخر من املصاعد ولكنه قليل هو •
دوار بدون كبار السن أو املعاقين ليتمكنوا من االنتقال بين مختلف األ 

بني فهو ويمتاز هذا النوع بإمكانية تركيبه ولو بعد أنشاء امل،مساعدة 
.ال يحتاج إلى حفرة تحته أو غرفة ماكينات 

كية و أحدث ما وصل إليه تطور عناصر التوزيع الرأسية امليكانيوهي •
ملريحة السريعة واالكهربائية ، حيث يمكنها تقديم الخدمة املستمرة 

راغات لعدد كبير من األفراد مع إعطاؤهم القدرة علي التمتع برؤية الف
.الداخلية والخارجية 



Goods Elevatorsمصاعد البضائع . 3.3

ح و األحمال و البضائهى املصاعد التى تستخدم لنقل •
فنادق األمتعة و يكثر استخدامها فى املراكز التجارية و ال

.الضخمة

مصعد البضائع من الداخل

مصعد البضائع من الخارج

Bed Elevatorsمصاعد السرائر . 3.4

ناء هي املصاعد الخاصة بنقل املرض ي و كذلك أفراد الزائرين أث•
.الزيارات اليومية 

( .ترولي نقل املرض ى)تتسع لتحمل بداخلها •
اشخاص 8كجم أي 640اقل حمولة تصمم عليها مصاعد املرض ى •

.
::الشروط الواجب توافرها فى هذه املصاعد •

.ان تكون االبعاد مناسبة البعاد ترولي نقل املرض ى / 1
.يلان تكون االجناب من االستنانلستيل واالرضية من الفين/ 2
.ان يكون بها وسيلة تهويه صناعية/ 3
.ياتان يكون بها وسيلة اتصال مباشرة باستقبال غرفة العمل/ 4
.  بطء وانسياب حركة وقوف الصاعدة/ 5

وضوح النسبة بين حجم السرير الى حجم المصعد



Vehicles Elevatorsالسيارات مصاعد 3.5

 في جراجات السيارات متعددة هي مصاعد توجد •
ً
غالبا

.تلفة املخالطوابق لتسهيل تحرك السيارات بين الطوابق 
و تعتبر تقنية مصاعد مواقف السيارات حديثة جدا •

نازل من اهم التقنيات املستخدمة في املباني واملستكون 
طويل لتوفير املساحة الخاصة بركن السيارات على املدى ال

.والقصير
حمل الحركة وعنصر األمان الذي يمكنها منسالسة بتتميز•

.طن 3السيارات الى وزن يصل الى 
قة شديدة األمان وذلك لوجود نظام حماية ضد السر تعتبر •

التحرك او النزول في حالة لعدم واألطفال استخدام و
.وجود عائق اسفل املنصة 

مصاعد السيارات

Panoramic Sysبانوراميه مصاد 3.6

وأكثر ما , Atriumsكمصاعد مكشوفة في األفنية الداخلية املغطاة للمبني استعملت 
م مصاعد الرؤية الرأسية والساللالفناء الداخلي به وحدات يميز هذه املباني 

تغير ومن ثم يمكن من خالل الجدران الشفافة مشاهدة منظور م, الراسية والثانوية
عمل وهذا األنشطة التي تتم في املدخل مع صعود ونزول املصعد داخل الفراغ املست

يضفي النوع من املصاعد ال يسمح برؤية مناظر متغيرة بصالة املدخل فحسب بل
,  الحيوية إلى الفراغ املعماري نفسه



داده وهى التى يتم تركيبها لنقل األطعمة من مكان طهى الطعام الماكن إع
ت شركتنا للتناول وتتميز تلك املصاعد بصغر حجمها وصغر حمولتها وقد قام

بتركيب تلك النوعية
فى كثير من الفيالت و املستشفيات و القصور 

الطعاممصاعد 3.7

عليها من وهى لنقل الكتب والوثائق واملستندات وامللفات من مكان آلخر مع الحفاظ
صاعد إلى و تشبه تلك النوعية من امل.. أخطار التداول باليد مع سرعة النقل وسريته
.حد كبير من الناحيةالفنية مصاعد الطعام 

املكتباتمصاعد 3.8



:أنواع املصاعد من حيث الحركة 

(:Electromechanical Elevators)املصاعد االليكتروميكانيكيه -1

الكابينةحيث تتحرك وتسمي مصاعد الجر بحبال الجر تعمل مصاعد •
.بالسحب إلى أعلى باستخدام ماكينة لسحب حبال الجر

حابأكثر األنواع شيوعا واستخداما للمنشآت السكنية وناطحات السوهي •

ماكينة سحب الحبال العلى

كابينة الركاب

المسقط االفقي للمصعد



(:Geared Elevators)مصاعد ترفع بالتروس -2

وهي إما قبول إضافات االمتداد الرأس ي ولذا فانه مناسب في مصاعد التشغيل للمواقع اإلنشائيةاهم مميزاته من وهذا النوع من املصاعد •
.الجانبين كبولية بين عمودين أو تتحرك علي أعمدة علي 

.االهتزازات واإلزعاج الصوتي وعيوبه •

شكل ماكينة التروس

ماكينة التروس

كابينة المصعد



:Hydraulic Elevators))املصاعد الهيدروليكية  -3

ع لنقل ورفتحت الضغط ( الزيت بشكل عام ) املائع وهي تعمل على مبدأ استعمال •
مكابس هيدروليكيةالكابينة بواسطة مكبس أو 

:  وتوجد علي هيئة صور متعددة مثل •
. Telescopicماسورة وسطي أو عدة مواسير متداخلة 

.Side Bracketماسورة جانبية كابولية 
رة كما االمان و الهدوء الصوتي وتقبلها ألحمال كبي: ومن مميزات هذا النوع من املصاعد  •

ومن, األدوار في روافع السيارات ومحطات التشغيل والصيانة بالجراجات متعددة 
.عيوبها انها محددة االرتفاع 

.طوابق أو أقل6منخفضة االرتفاع، وعادة املباني ويستخدم املصعد الهيدروليكي في •

مصاعد هيدروليكيه ذات اسطوانه جانبية 

مصاعد هيدروليكيه ذات اسطوانه وسطى

مصاعد هيدروليكيه ذات اسطوانه

وسطى

مصعد ذات اسطوانه وسطى مصعد ذات اسطوانه جانبيه

كابينة المصعد



:أنواع املصاعد من حيث نظم التشغيل 

(:(Machine Roomمصاعد بغرفة ماكينات  -1

شيوعا وانتشارا حول العالم انواع املصاعد تعتبر املصاعد الكهربائية ذات الغرفة العلوية من اكثر •
. س الوقت لبئر املصعد في نفالعلوية وكذلك للعمل حتى يتم توفير تبريد الى كل من الغرفة مع مؤقت انه ينصح العميل بتركيب مكيف للهواء كما •
,املصعد بجانب بئر اسفل او حتى , واحتياج العميل سواء كان في اعلى حسب رغبة غرفة املحركات يمكن تعديله ووضعه في اي مكان موقع •
فيكون حجم غرفة املحركات هذا الحجم اما اذا كان هنالك اي عوائق تمنع الحصول على , ارتفاع م 2في م طول 2م عرض في 2حجم الغرفة القياس ي هو •

. مساحة بئر املصعد نفس األصغر هو 
ا العميل يحتاجهخاصة قد من جهة العميل كما اننا نستطيع تلبية اي مساحات البئر املقدم مساحة كابينة الركاب فتعتمد اعتمادا كليا على مساحة اما •

.م 2.4م او 2.2بارتفاعات خاصة قد تصل الى نوفر كبائن كما انه يمكننا ان , صغيرة كانت ام كبيرة 

ةغرفة الماكينات العلوي

المسقط االفقي للمصعد

مصاعد بغرفة ماكينات علوية

كابينة المصعد



(:(Machine Roomlessمصاعد بدون غرفة ماكينات -2
العميل بة عند رغولهذه امليزة فوائدها خصوصا , غرفة املكائن العلوية عدم وجود امليزة األساسية ملثل هذا النوع من املصاعد هو تعتبر •

, لغرفة العلوية اللحصول على املحركات العلوية او عند عدم وجود األرتفاع الكافي بارتفاع غرفة بعدم تشويه صورة ومنظر املبنى من الخارج 
لى ان هذا باألضافة االغرفة العلوية فأن هذا التصميم يتوافق تماما مع املصاعد ذات وآلية العمل في بقية املميزات والتصميم ولكن •

. عند محطة الوقوف األخيرة ارتفاعا اعلى التصميم من املصاعد يتطلب 
على ثبت املحرك ي, اسفل بئر املصعد حسب امكانية وتصميم بئر املصعد اعلى او هذا التصميم يكون موقع املحرك و لوحة التحكم اما في في •

فوق موقع السكك الرئيسية Hاعمدة من الحديد الصلب على شاكلة حرف 

ماكينة الرفع
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machine-roomاملاكينات  غرفة  elevator

.عدة مصاعدأو للمصعد املرافقة غرفة تركب بها املاكينة أو املاكينات واملعدات 

غيليختلف موقع غرفة املاكينات بالنسبة للمبني حسب تكنولوجيا التشغيل املستخدمة ففي حالة التش
تكون الهيدروليكي تكون غرفة املاكينات في أسفل الفراغ املخصص للمصاعد بينما في حالة التشغيل بالجر 

.أعلي بئر املصعد أو في أسفله 

عدغرفة الماكينة بالمص

غرفة املاكينة أعلى البئر 

غرفة الماكينة أعلى المصعد

أنواع غرف املاكينات-1-1

 الستعمال القوة مباشرة في رفع املصعد تكلفة في حالة وجود غرفة املاكينات أعلي بئر املصعد أفضل وأقل 
ً
.نظرا



غرفة املاكينة أسفل البئر 

.أجزاء الجر و ألداء نفس الغرض باإلضافة إلي ازدواج الكابالت قوة مضاعفة املصعد فتتطلب الحاجة أسفل بئر في حالة وجود غرفة املاكينات 

غرفة الماكينة أعلى المصعد

غرفة املاكينة سفلية بجانب البئر

بجانب بئر في حالة وجود غرفة املاكينات 
من اسفل فتتطلب الحاجة لقوة املصعد 

مضاعفة أكثر ألداء نفس الغرض باألضافة
.إلنحناء الكابالت 

غرفة الماكينة أسف بجانب 

المصعد



االحتياجات املعمارية لغرف املاكينات-1-2

(خطاف)الغرفةبسقفمعلقةمجاري وضعإمكانياتاملعماري يراعيأنيجب-1
 ال بحيثالجر جلعوقواعدالصاعدةبينالكافيالفراغلتوفير وذلكأرضيتهاباقيعناملصعدبئر فوق الغرفةأرضيةمنسوبارتفاعمدييحدد-2

.سم200عنالغرفةارتفاعيقل
العمالالنزالقواملانعةوالصيانةالتنظيفسهلةالقويةالتشطيباتاستخداماملعماري يراعيأنيجب-3
 عدممراعاةمع،مئويةدرجة40عنالغرفةحرارةارتفاععدملضمانتكييفأو للغرفةوالكافيةالدائمةالتهويةاملعماري يراعيأنيجب-4

.األمطارومياهاألتربةدخول 
.املصعدتشغيلخريطةحسبوذلكعليهاملحملةاإلطاراتإليالجر حبالملرور البئر سقففيالالزمةالفتحاتتوفير-5
اع التيار سهولة وسرعة الوصول إلى الغرفة دون استخدام ممرات بعيدة حتى يمكن الوصول للغرفة بسرعة لتحريك الصاعدة يدويا عند انقط-6

.أو فى حاالت الطوارئ -الكهربى 

2
0

0
/˂

قل ارتفاع الغرفة ال ي

سم 200عن 

استخدام تشطيبات قوية سهلة 

التنظيف والصيانة

إماكنية وضع مجارى معلقة 

بسقف الغرفة لتركيب ونش

متحرك

مسقط وقطاع يوضع المصعد والغرفة 



.وضع شباك معدنية مناسبة على فتحات التهوية بحيث ال تسمح بدخول الحشرات إلى الغرفة -7
.تغطية أى فتحات فى أرضية الغرفة -8
 عند مداخل الكابالت-9

ً
(IP22).وبحيث ال تقل درجة الحماية عن .. إحكام إغالق لوحات التشغيل والتحكم خصوصا

 عن املصعد من داخل غرفة املاكينات -10
ً
.توفير إمكانية فصل التيار الكهربى العمومى يدويا

.عازلة مغلقة Ductsوضع جميع األسالك والكابالت بين اللوحات واملاكينات داخل مجارى -11
.سم 200سم وال يقل ارتفاعه عن 60أال يقل عرض باب الغرفة عن -12
.وضع درج بدرابزين يجب.. سم50زيادة مناسيب األرضية عن عند -13
.سم ملنع سقوط األشياء داخل البئر 5تحاط فتحة حبال الجر فى أرضية الغرفة بحاجز ال يقل عن -14

إمكانية فصل التيار الكهربى يدويا عن 

المصعد من داخل غرفة الماكينات
سم 200ارتفاع االباب ال يقل عن 



اشتراطات تركيب امليكنة فى غرفة املاكينات-1-3-1

املفوضين أو التعامل مع املهمات املوجودة بها على األشخاص والبكرات دخول غرف املاكينات يقتصر -1
وباب مصمتة وسقف وأرضيةجدران من تتكون داخل غرفة خاصة ( منظم السرعة-الجر طارة -التوجية بكرات )توجد املاكينة ومشتمالتها -٢

.وفتحة هروب حسب الحاجة
( .منظم السرعة-طارة الجر -بكرات التوجية )بالبئر املمكن استثناء املهمات التالية مما سبق من -3
رف بمعدات ، ويسمح بتجهيز هذه الغاملصعدللمصعد فقط وال يسمح بوجود أى كابالت أو أجهزة ال تخص والبكرات غرف املاكينات تستخدم -4

.تكييف ٕوانذار ٕواطفاء حريق
.يفضل وضع غرفة املاكينات أعلى البئر مباشرة-5

االشتراطات املعمارية لغرف املاكينات-1-3

جر طارة ال-بكرات التوجيه) محتويات غرفة الماكينة 
(منظم السرعة–

دخول غرفة الماكينات والبكرات أفراد الصيانة فقط 



اشتراطات مداخل املاكينات-1-3-2
ة مع بإضاءوالبكرات تزويد املداخل من الطريق الرئيس ي إلى غرف املاكينات يجب -1

.خاصةممرات إليها بأمان دون اللجوء إلى أى سهولة الوصول 
يجب أن تكون مداخل غرف املاكينات لألشخاص من خالل الدرج ٕواذا تعذر ذلك -٢

بدرابزين األفقي ومزودة مع ( ˚75-˚65)مثبتة بصفة دائمة بميل مقداره فيستخدم ساللم 
سقوط بارتفاع مع تالفى مخاطر ال. الوصول إلى غرفة املاكيناتلسهولة أو مقابض فى نهايتها 

(. م١.٥بحد أقص ى )أكثر من ارتفاع السلم 
ة املاكينات يجب توافر وسيلة آمنة ومناسبة لتشوين املهمات الثقيلة من البئر إلى غرف-3

.وذلك لتجنب استخدام الدرج( مثل باب الهروب)أو الفك أثناء التركيب 

الوصول لمداخل الماكينة عن طريق ساللم 

إنشاء وتجهيز غرف املاكينات والبكرات-1-3-3

 لتقاوم األحمال والقوى التى تتعرض لهاوالبكرات غرف املاكينات تؤسس -1
.تربةاألتراكم بناء متينة ومواد تشطيب ال تساعد على بنائها مواد ويستخدم فى 

.  أن تكون مواد تشطيب أرضية الغرفة من النوع الذى ال يسبب إنزالقيجب -٢
واألرضية والسقف ضد الضوضاء الصادرة عن تشغيل الجدران يجب عزل -٣

م من ١ديسبل على بعد ٦٠منسوب ضغط الصوت عن بحيث يتعدى املاكينات 
.املاكينات غرفة 

الصالبة امليكانيكية وسطح األرضية والعزل الصوتى-1-3-3-1

مواد تشطيب االرضية من مادة ال تسبب االنزالق

عزل جدران الماكينة والسقف ضد الضوضاء



أبعاد غرفة املاكينات-1-3-3-2

يع األجهزة خاصة بالتحرك بسهولة وأمان بين جمأو اإلصالح بالقدر الكافى لكى تسمح لعامل الصيانة والبكرات أن تكون أبعاد غرف املاكينات يجب -1
:خاصة ما يلىتحقق بصفة الكهربائية منها كما يجب أن 

.مساحة أفقية خالية أمام وخلف لوحات التحكم بكامل عرضها-١
.م على األقل للوصول إلى املساحات الخالية املشار إليها٠.٥بعرض ممرات توافر -2
.  م لسهولة الحركة والعمل٢عن ( أعلى منسوب فى الغرفة)أال يقل االرتفاع الصافى للغرفة يجب -3
. سم٣٠يجب أال يقل االرتفاع الصافى بين السقف وأعلى جزء فى املاكينة عن -4
.بدرج مجهز بدرابزينم فيجب تزويدها ٠.٥تحتوى أرضية غرفة املاكينات على عدة مناسيب بفرق أكثر من حينما -5
اشتراطات فيجب تغطيتها بطريقة تحقق قنوات منخفضة م أو أى ٠.٥م وعرض أقل من ٠.٥حينما توجد تجاويف بأرضية الغرفة بعمق أكثر من -6

.األمان

عرض 

الممرات 

اليق عن 

متر 0.5

االرتفاع 

بين 

الماكينة 

والسقف ال

يقل عن 

سم30

اليق 

ارتفاع 

سقف 

غرفة 

الماكينة 

متر 2عن 

اسكتش يوضع نسب اللمرات حول الماكينة  اسكتش يوضح نسب أبعاد غرفة الماكينة 



األبواب وأبواب الهروب فى غرف املاكينات والبكرات-1-3-3-3
م ٠.٦أال تقل أبعاد أبواب دخول غرفة املاكينات عن يجب -1

م بالنسبة لغرفة ١.٤يقل عن م ارتفاع، وبارتفاع ال ٢عرض، 
.الغرفة على أال يكون اتجاه فتحها داخل البكرات 

ن أال تقل الفتحة الصافية لباب الهروب لألشخاص عيجب -2
ى غلقه وقوف شخصين عليه فوأن يتحمل الباب عند 0.8* ٠.٨

طات يشترط أال يفتح إلى أسفل مع اتخاذ اإلحتياكما أى موضع 
مات أو املهسقوط األشخاص لتجنب ( واقىدرابزين مثل )الالزمة 

.عند فتح الباب
 أن تزود أبواب الغرف أو الهروب بكوالين لها مفاتيحيجب -3

يتم ومن املمكن أن. املفتاحبحيث يمكن فتحها من الداخل بدون 
ول دخالقفل من الداخل ألبواب الهروب التى تستخدم فقط فى 

.املهمات
ال يقل 

االرتفاع 

متر 2عن 

لهروب 0.8رض الباب عن عال يقل 

األشخاص

التهوية ودرجة الحرارة-1-3-3-4

.  يجب توفير التهوية املناسبة لغرف املاكينات باستخدام الهواء املتجدد-1
.على األكثر ˚ س40-5يجب الحفاظ على درجة الحرارة داخل غرفة املاكينات مابين -2



اإلضاءة ومخارج الكهرباء-1-3-3-5

مستوى األرضية كما يجب لوكس عند ٢٠٠عن والبكرات أال تقل شدة إضاءة غرفة املاكينات يجب 
اءة ويركب مفتاح اإلضالكهربائية للمصعد أن يكون مصدر اإلضاءة مستقل عن مصدر التغذية 

.التيار أقرب ما يمكن للمدخل مع وجود أكثر من مخرج ملصدر 

إضاءة غرف الماكينات مستقلة عن غرف التغذية 

الكهربائية للمصعد

ر يجب أن تزود الغرفة بخطاف معدنى أو أكث
 العلوى لرفعمناسب بالسقف أو بالكمر 

الل على املهمات الثقيلة أثناء التركيب أو اإلح
أن يوضح عليه الحمل املسموح

نقل املعدات-1-3-3-6

خطاف بسقف الغرفة 

برفع المهمات الثقيلة 

قاطع اإليقاف-1-3-3-7

يمكن يوضع أقرب ما( دارة كهربائى)بقاطع البكرات يجب أن تجهز غرفة 
المة كما يجب أن تكون عمتوقف، إليقاف املصعد ٕوابقائه من املدخل 

اإليقاف والتشغيل بالقاطع
.واضحة 



اشتراطات تركيب املاكينة داخل البئر  -1-3-4

التى امليكنة ومناطق العمل داخل البئر يجب أن تجهز بحيث تقاوم األحمال والقوى حوامل -1
.تتعرض لها

 والواقعة خارج املبنى يجب توفير حماية مناسبة ل-٢
ً
لميكنة ضد فى حالة اآلبار املغلقة جزئيا

.التأثيرات البيئية
عمل إلى االرتفاع الخالى الصافى املسموح فيه بالحركة إلى داخل البئر من إحدى مناطق ال-٣

.م ٢يجب أال يقل عن األخرى املنطقة 

االشتراطات العامة-1-3-4-1

االرتفاع الصافى المسموح فيه 

متر2بالحركة ال يقل عن 
أبعاد مناطق العمل داخل البئر-1-3-4-2

ملعدات كافية للسماح بالعمل على اداخل البئر يجب أن تكون األبعاد الخاصة بمناطق العمل حول امليكنة 
متر كما يجب توفر ٢فى مناطق العمل عن اإلرتفاع الصافى كما يجب بصفة خاصة أال يقل . بسهولة وأمان

:اآلتى
الخاصةاألجزاء على األقل للصيانة ولفحص 0.6* ٠.٥منطقة عمل أفقية خالية قدرها -١

.بامليكنة
:مساحة أفقية خالية أمام لوحات التحكم معرفة كاآلتى-٢
.م٠.٧عمق مقاس من السطح الخارجى لصندوق التحكم ال يقل عن -أ 

.م أو عرض صندوق التحكم أيهما أكبر٠.٥عرض ال يقل عن -ب 

نسب أبعاد بئر المصعد



األبواب وأبواب الهروب-1-3-4-3

و أبواب إما أن تكون أبواب األعتاب للمصعد أاألبواب البئر وهذه جدران يجب أن يتم الوصول إلى مناطق العمل داخل البئر من خالل أبواب فى 
:اآلتية تحقق الشروط 

.متر١.٨متر واإلرتفاع الصافى عن ٠.٦ال يقل عرض الباب عن -١
.ال يفتح الباب فى اتجاه داخل البئر-٢
.يجهز الباب بمفتاح للقفل بحيث يمكن إعادة غلق وقفل الباب بدون إستخدام املفتاح-٣
.يمكن فتح الباب من داخل البئر بدون إستخدام مفتاح حتى فى حالة أن يكون القفل مقفال -٤
 للمتطلبات الواردة بالبند -٥

ً
يجهز الباب بوسيلة أمان كهربائية طبقا

 وآمن وبنفس املتانة امليكانيكية ألبواب األعتاب ويحقق متطلبات -٦
ً
.بناءللحريق وقوانين المقاومة املبنى يكون الباب مصمتا

األبواب من مادة ذات متانة  عالية ومصمتاً 



: بئر املصعد 
جب اال يستعمل بئر املصعد فقط ملعدات املصعد وقطعه وي
 تتواجد فيه اى قطع اخرى ال تتعلق بتشغيل املصعد

ده وصيانته ويتوقف حجم البئر على عدد املصاعد املوجو 
كيه وابعادها الداخليه باالضافة الى التركيبات امليكاني

لجر الكحيطه بالكبائن مثل الكمرات الحديديه وكبالت ا
ة وثقل املوازنه ودالئل الحركه ونوع االبواب املستعمل

ان يجبأشتراطات عامه لبئر املصعد 

ر يكون البئر مقفال حتى ال تتعرض حبال الج
وجارى االنزالق لالتربة

يجب ان يراعى املعمارى اعطاء عنايه •
ون خاصه لحوائط وابواب بئر املصعد فتك

مقاومه الحريق وتمنع انتشاره حيث ان 
را الفراغ الرأس ى للبئر يمكن ان يمثل خط

داهما فى حاله سماحة بانتقال الدخان 
والحريق من طابق الخر 

عد يراعى بصفه عامه ان يحتوى بئر املص•
على مصعدين على االقل حتى يمكن 

استعمال احدهما اثناء صيانه او النقاذ 
ركاب فى حالة االعطال 

قطاع فى بئر المصعد أشكال متنوعه البار المصاعد



يفضل ان يقسم بئر املصعد فى حاله زيادتهم عن اربعه بحوائط تقاوم الحريق •
حجم كل من البئر والصاعدة التى تحمل الركاب وكذلك غرفه املاكينات  ويالحظ ان البئر مكون من الفراغ الكامل املقابر لجميع االدوار يتوقف •
اعد الجراء الصسقف يشتمل البئر على فراغ يقابل اعلى سقف الصاعدة عندما تكون موجوده اعلى دور بارتفاع يكون كافيا لوقوف عمال الصيانه بأمان فوق •

عمليات الصيانه 
رلبئس افى نفدة لصاعامع ( لثقالا)نة وازلماثقل ون يكب أن يج•

طاقات ممرات يجب ان يهتم املعمارى بتوفير فواغات الالزمه النتظار الركاب بعروض مناسبه امام البئر وخارج ن•
املرور 

خدم كل فى حاله وجود عدد كبيسر من املصاعد يجب ان تقسم املصاعد على بطاريتين متقابلتين بحيث ت•
بطاريه عدد متقاربا من االدوار 

سم على االقل وان تكس ى بالقصارة الناعمه ملنع 12يجب ان تكون حوائط بئر املصعد من الخرسانه بسمك •
تراكم االتربه عليها 

يجب اال توضع اى كابالت او لوحات كهربائيه  على حوائط فيما عدا الكابالت الخاصه باملصعد •

و يجب اال تحتوى املصعد على اى مواسير صرف ا•
تغذيه او للصرف او تكييف الهواء 

2.5يجب اال تزيد سرعه املصعد املنفرده عن •
الثانيه / متر

ى يجب وضع عازل صوتى حول غرفه املاكينات ف•
حاله وجود وحدات سكنيه مالصقه 

يجب استبعاد اى ميول بالبئر لعدم امكانيه •
استغاللها 

رفه يجب ان يتم تجهيز االرضيه املنخفضه للغ•
ه عن حتى تقلل بقدر االمكان من االهتزازت الناتج

يهالتشغيل وانتقال الصوت عبر الحوائط واالرض

ال تحتوى على مواسير صرف



ر  لبئاحماية •
ـر لبئـرة احفـوب منسـن ى مـعلأل ـع فاصـضويـب أن ة يجـنوازلمال ـثقر اطـخد أضللحماية •

افةـبمس
ـزء لجـرض اعـن ل عـال يقـرض بعم و٢.٥ــن ال يقل عع   تفاربام وس٣٠ن عد يزال ت•

+ـرك  لمتحا
.   بلصلك الشبن الفاصل مذا اهون يكأن ألقل على اعلى ب كل جانن مم ٠.١•
دعــل مصــة لكــكرلمتحــزاء األجن ايــل بــع فاصــضــب ويجد عــمصــن مــر كثأى ــة علــيولمحتار اــلآلب•
.  م٢.٥ن ال يقل عع تفاربام وس٣٠ن عد يزبمسافة    ال تر لبئرة احفوب منسن على مأ•

وجود فواصل بين كل مصعد واالخر  وجود فواصل اعلى حفرة البئر



كلياً ق لمغلر البئا•
.فسقوضية وأرمصمتة دران ا بجطمحاون يكب أن يجر بئكل (: well enclosure)رلبئوى امحت

:  ــر  لبئف اقــسوية ــضــدران وأرج

بح  ـواة كـعوعمل مجمد كة عنرلحاالئل ودلماكينة ن الناشئة عاألفعال اوردود ال ــألحمال ــألقاى ــل علــيتحمــث ائيا بحيــنشــر إلبئم اميــتصــب يج•
(  ـوتشرالبا)ن اـألما

.  دةحواباستقامة فة طمصــون تكوان تمالتها ــمشــواب وألبــت اة لتثبيــة كافيــمتانب ذات اــألعتــواب ابف أاــكتــون أتكــب أن يج•
د اـجهك إلـذكدة واعـلصاخل دالحمل ايع وز تم اظــنتاــدم عــن ئة عــلناشــوى القاة ــكرلحال ــالئــت دتثبين اكــمأى ــفــر لبئــدران ال جــتتحمــب أن يج•

.(وت شرالبا)ن اـألمابح   ـواة كـعول مجمـعمء اـثنأالئل ـدبالج اـالنبعا

الفتحات المسموح بها فى البئر المغلق كليا



-:ر املغلق كليا بها بالبئوح لمسمت الفتحاا
:   ديدهى بالتحر بها بالبئوح لمسمت الفتحاا
.  وابألبت افتحا-١
.طوارئ لواب ابص   وألفحت افتحا-٢
.  يةولتهت افتحا-٣
.راتلبكافة رغت أو لماكيناافة رغر ولبئن ائمة بيدالت الفتحاا-٤
.قيرلحافى حالة ن خادلزات أو الغاروج امة لخزلالت الفتحاا-٥
(كةرلمشتر اآلباافى )دات لصاعن اصل بيوالفافى ت لفتحاا-٦

قطاعات راسيه فى االبار المغلقه كليا



ئياً  زلمغلقة جر اآلباا
ة  طتبرلمد المصاعامثل ق يرلحر االنتشار لبئامة   ومقاراط شتدم المغلقة بالكامل فى حالة عر اغير آلباافى د مصاعب كيربتيسمح 
ك  لوذلخ إ.....حة ولمفتم السلر اباأو آية زكرمت قاعات أو بصاال

:   لتاليةروط ابالش
:  نمراد ألفاكافى لحماية راد ألفال وخدلمخصصة لن األماكافى ور لسع اتفاون اريكأن -أ

كةرلمتحازاء ألجن امراب القتن الناتجة عر ااطألخا-1
يةدويء شياأة طسوابأو ـرة مباشـر لبئاالل ـخـن مد عـلمصزة اجهألى إل وصوبالد للمصعن آلمالتشغيل اعلى ر لتأثيا-2٢
:  آلتيةت الباطلمتق ايحقب أن يجور لسع اتفاار-3٣
. بألعتاواب ابأجهة ن مم . ٥ن ال يقل ع٣ع   تفاربا-4

ـــزاء ألجـــن امم ٠.٥ـــن ل عـــة ال تقـــفقيأافة ـــبمســـب ونوالجااقى ـــى بـــفم ٢.٥ع اـــتفرايكون بـ
ةـــكرلمتحا

ـــن يمكم ٠.٥ـــن ة عـــكرلمتحـــزاء األجـــن اة مـــألفقياافة ـــلمسدة ااـــيزة ـــى حالـــفد وعـــللمص
لـــيقأن 

دة اـيزة ـى حالـفم ١.١ـوهـور للسع تفاارقل ون أيكث يجيا بحيدرتم ٢.٥ن عع تفارالا
افةـلمسا



:األعتاب أبواب  

ول إلـى تركيب عتب ذو متانة عاليه فـى أرضـية فتحـة كـل مـن أبـواب األعتـاب فـى كـل دور عنـد الـدخ-1

.املصعد، ويكون بميل حتى يمنع تسريب املياه إلى البئر

.يجب تجهيز فتحات البئر املؤدية للصاعدة بأبواب مصمتة تركب باألدوار-2

 يجــــب أال يزيــــد الخلــــوص بــــين الــــدرف وبعضــــها الــــبعض أو بــــين ايكــــون حينمــــا -3
ً
لدرفــــة البــــاب مغلقــــا

.مم٦عن واإلطار من جميع الجهات 

أو درفـةاإلطـار فـى أعمـق نقطـة مـم نتيجـة التآكـل ويقـاس هـذا الخلـوص مـن ١٠أال تتجـاوز عـن على »

.«الباب

.تصنع األبواب وحلوقها من ألواح الصلب املقاوم للصدأ-4

.ال يسمح باستخدام أبواب زجاجية كاملة أو من البالستيك-5

ال يجب استخدام أبواب يدوية للفتح واإلغالق حتى ال يقف املصعد عند السهو -6

.فى مصاعد الركاب تكون تلك األبواب إما نصف أوتوماتيكية أو أوتوماتيكية-7

:إشتراطات عامة 

اعدة تســــمى األبــــواب املركبــــة فــــى جــــدران كــــل دور والتــــى نــــدخل منهــــا إلــــى الصــــ

.املتحركة بأبواب األعتاب

:تعريف -

ئرميول العتب لمنع تسرب المياه للبابتفاصيل ابواب األعت

شكل عتب الباب

بعض الشركات المصنعة لعتب الباب



مـم وعـرض 6عمل نافذة من الزجـاج الشـفاف بسـمك ال يقـل عـن -1

ســم بالبــاب تســمح برؤيــة 100ســم وإرتفــاع ال يقــل عــن 8ال يقــل عــن 

ــــــى الــــــدور، أو وضــــــع الفتــــــة بإشــــــارة ضــــــوئية املصــــــاعد عنــــــد وصــــــولها إل

تضـــــ   فقـــــط عنـــــدما تصـــــل الصـــــاعدة( الصـــــاعدة هنـــــا)مكتـــــوب عليهـــــا 

.للدور املطلوب

.تأمين الباب بحيث ال يمكن فتحة أثناء حركة الصاعدة-2

تــــأمين عـــــدم عمـــــل الصــــاعدة إال بعـــــد غلـــــق جميــــع أبـــــواب األعتـــــاب -3

.بإحكام

ين فــى إمكانيــة فــتح أبــواب األعتــاب بواســطة مفتــاح خــاص باملختصــ-4

.حاالت الطوارئ أو الصيانة

حمايــــة وســـــائل أمـــــان غلـــــق األبـــــواب مـــــن العطـــــل بســـــبب تـــــراكم أى -5

أتربة

:أسس تصميم األبواب النصف أوتوماتيكية -

:األبواب النصف أوتوماتيكية -

 بتـــــــــأثي
ً
 وعنـــــــــد تركـــــــــة يغلـــــــــق أوتوماتيكيـــــــــا

ً
ر وســـــــــيلة فيهـــــــــا يـــــــــتم فـــــــــتح البـــــــــاب يـــــــــدويا

.هيدروليكية

االبواب النصف أوتوماتيكية ذات ضلفة واحده

االبواب النصف أوتوماتيكية ذات ضلفتين االبواب النصف أوتوماتيكية 

ذات ضلفة واحدة



.مم6عنوالحلقالضلفبينأو الضلفبينالخلوصيزيدال بحيثالغلقإحكام-1

.مالبسهعلىأو الشخصعلىالضلفقفلعنداألشخاصإصابةعدمتأمين-2

 البابفتحإعادة-3
ً
.شخصأىدخول عندللغلقتحركةأثناءأوتوماتيكيا

 فتحةيمكنال بحيثالبابتأمين-4
ً
.املصاعدحركةأثناءيدويا

.األبوابجميعإغالقإحكامبعدإال الصاعدةتحركعدمتأمين-5

أو الطوارئ حاالتفىاملختصينخاللمنخاصمفتاحبواسطةاألبوابفتحإمكانيةتوفير -6

.الصيانة

:أسس تصميم األبواب األوتوماتيكية -

:األبواب  األوتوماتيكية -

 عند الضغط على زر طلب املصعد ووصول الصاعدة إ
ً
لى الدور وفيها يتم فتح الباب آليا

لــوكس حتــى يــتمكن الشــخص مــن رؤيــة املصــعد 50ال تقــل إضــاءة األدوار أمــام أبــواب األعتــاب عــن -7

 عندما تكون إضاءة الصاعدة معطلة
ً
.عند فتح باب العتب خصوصا

.يجب أال تتعطل وسائل األمان بتراكم األتربة-8



:دلفتين 
التفاصيل املعمارية لألبواب األوتوماتيكية



: دلفتين 



:ثالث دلف 



:أربعة دلف 



:«الكابينة»الصاعدة 
عد العربة التي تحمل مستخدمي املص

ومصنعة من الحديد ومغلف 
كاج أبالو نورستا أو موكيت ) بديكور 

.بحوامل حديدية وتحمل )

:ارتفاع الصاعدة

ى يجب أال يقل االرتفاع الصاف•

.م ٢للصاعدة من الداخل عن 

ى يجب أال يقل االرتفاع الصاف•

الصاعدة ( لمداخل)لمدخل 

لدخول مستخدمى المصعد عن 

.م٢

«الكابينة»الصاعدة 

و منها ماهو هو أملس و ماهو  Stainless Steelكبائن ذات أبواب من الـ 

مزخرف
كبائن منزلية

كبائن ذات أبواب خشب مع الحديد 

ةالمزخرف لألماكن ذات الفخامة العالي



:جوانب أرضية و سقف الصاعدة
تحاط الصاعدة تماما بالجوانب واألرضية والسقف ويسمح فقط بالفتحات 

أن تكون الجوانب واألرضية والسقف ذات متانة ميكانيكية كافية يجب 
.الصدمة بالبندول تكون جدارن الصاعدة من الزجاج الرقائقى يجب أن تكون من طبقات تحقق اختبارعندما •
.بعد االختبار يجب أن ال تتأثر جدارن الصاعدة•
م وبحيث أن تكون تثبيتها منفصال عن ١.١٠م من األرضية يجب أن تحتوى على مساند١.١٠جدارن الصاعدة الزجاجية بارتفاع أقل من •

٠.٩٠بارتفاع الزجاج 
:  يجب أن تحتوى األلواح الزجاجية على عالمات تعطى البيانات التالية•
.أسم املورد واملاركة املسجلة-١
.نوع الزجاج-٢
.ممسمك الزجاج -٣
تثبيتهيجب أن يكون تثبيت الزجاج باالطار بحيث ال يسمح بانزالق الزجاج خارج أماكن •

كبائن بانورامية و أخرى ذات أبواب زجاجية أرضية رخامية



:ثقل املوازنة و ثقل االتزان
.للكابينةلتقليل الطاقة املطلوبة للمصعد تعمل املصاعد الحديثة بنظرية االتزان مما يتطلب وجود ثقل موازن 

اناالتزثقل الموازنة و ثقل 



:الخلوص بين الصاعدة و الجدار
(  واب املنزلقةحافة املدخل لألبواب فى حالة األبأو )الباب املسافة األفقية بين السطح الداخلي لجدار البئر والعتب أو إطار مدخل الصاعدة أو •

.مم٣٥األفقية بين عتب الصاعدة وعتب الباب الخارجي يجب أال تزيد عن و املسافة م ٠.١٥يجب أال تزيد عن 
.التشغيلاملسافة األفقية بين باب الصاعدة وباب العتب املغلق أو املسافة بين األبواب خالل •

.الباب الخارجى وأبواب الصاعدة املغلقةسم بين ١٥كرة ال تزيد قطرها عن توضع •

الخلوصات بين الصاعدة والسطح الداخلى لجدار البئر الخلوص بين الباب الخارجى وباب الصاعدة المنطبقة



:دالئل الحركة

:اشتراطات عامة
وميل ( وتالب ا رش)مجموعة مكابح األمان نتيجة إطالق أن تكون متانة دالئل الحركة ووصالت ربطها ودعامات تثبيتها كافية لتحمل القوى يجب 

 ال ويجب أن تحدد قيمة امليل بحيث ال تؤثر على التشغيل االعتيادي للمصعد تحميل الصاعدة الناجم عن عدم انتظام الصاعدة 
ً
ستخدام طبقا

.الواجب إستخدامهادالئل الحركة الذى يحدد كيفية حساب قطاعات ( ز)املصعد والحسابات الواردة فى ملحق 

:احتياطات عامة متعلقة بدالئل الحركة
: ىأوجه التشغيل اآلمن املتعلق بدالئل الحركة ه

يجب أن يكون مسار الصاعدة وثقل املوازنة -١
.محدد

الحد الذى يؤدى االنحرافات يجب أال تتجاوز -٢
:إلى
.الفتح الغير متعمد لألبواب-أ 

.التأثير على تشغيل أجهزة األمان-ب 
جزاء واأل املتحركة األجزاء استحالة التصادم بين -ج

.األخرى 

دالئل الحركة



.طرق التشغيل والتحكم ( 1
.سرعة املصعد( 2
حجم وشكل )سعة املصاعد ( 3

( .العربة
.بنىعدد املصاعد املطلوبة في امل( 4
.موقع املصعد( 5
ل أماكن املداخل الرئيسية في ك( 6

.مبنى

خصائص التي تتحكم في تصميم املصعد

بعض اشكال المصاعد المختلفه من حيث الحجم 

·. الطوابق عدد -
·. السكان في كل طابقعدد -
·. النقل املطلوبةاستطاعة -
·. استعمال املبني طبيعة -
·( . ارتفاع املبنى)بين األدواراملسافة -
·االستخدام في كل دور كثافة -
·. املستخدمين في ساعات الذروة عدد -
العليااستطاعة النقل لألشخاص وقاصدي الطوابق تحديد -

-:آليات تحديد عدد املصاعد وحمولتها وسرعتها 

-:اختيار سرعة املصعد 

سرعة تزداد أحجام وأوزان جميع األجزاء وبالتالي تكلفة املصعد لزيادة
في املصعد وإنقاص زمن الصعود أو الهبوط ونقل أكبر عدد من الركاب

.وقت مناسب 
-(:1)تزداد سرعة املصعد كلمازاد عدد األدوار طبقا للجدول  

عدد ادوار المبني سرعة الصاعدة المناسية إلجمالي

(ثانية/م)سرعة الصاعدة  عدد ادوار المبني 

0.50

0.5-0.75

1-1.5

1.5-2

2-2.5

2.5–3

3-5

8

2

3-4

5-6

6-9

10-12

13-15

16-50

50أكبر من 

(1)للجدول  



حمولة المصعد المقابلة لعدد الركاب

24 20 16 12 10 8 6 4 عدد الركب 

1800 1500 1200 900 750 630 480 320 (كجم)الحمولة 

 يفضل مصعدين صغيرين بدال من-
 مصعد واحد بحمولة كبيرة لتحقيق

كبر زيادة سرعة تلبية الطلبات ونقل أ
.عدد من الركاب 

كما يتيح نظام املصعدين سهولة -
عدين عمل الصيانة بالتبادل بين املص
بدال من التوقف التام عن نقل 

عد الركاب خالل فترة الصيانه للمص
الواحد الكبير 

وتحدد حمولة أي مصعد إما بعدد -
لو الركاب أو ما يقابلها من وزن بالكي

.جرام 

-:اختيار حمولة املصعد 

تزداد قدرة المحرك الكهربي الرئيسي لماكينة المصعد مع زيادة الحمولة وكذلك تزداد القدرة مع زياده سرعه المصعد 

قدرة محرك المصعد المقابل للحمولة تبعا لسرعة المصعد 



-:وسائل اآلمن والسالمة للمصاعد 

-:املصعد من حيث املكونات : أوال 
( .وحدات الربط + برشوت + منظم سرعة ) مجموعة فرملة الطواري ء ( 1
.يجب عدم تحرك كابينة املصعد آال في حالة غلق جميع أبواب املصعد ( 2
.وجود جهاز ميكانيكي وكهربائي ملنع فتح الباب عند تشغيل املصعد( 3
.صعد وجود عين سحرية ملنع قفل الباب في حالة دخول أي شخص لكابينة امل( 4
ر وجود جهاز حساس للضغط يمنع غلق الباب عند اصطدامه بجسم دون ضر ( 5

.مذكور علي الجسم 
.إضاءة تعمل أتوماتيكيا عند انقطاع التيار الكهربائي ( 6
.تركيب جرس أنذار بحيث يكون مسموع ( 7
.جرس كهربائي يعمل بالبطارية عند انقطاع التيار الكهربائي ( 8
.وجود تهوية كافية بكابينة املصعد ( 9

.يفضل تركيب أنتركم أو تليفون بكابينة املصعد ( 10
.ة وجود حساس حراري يعمل علي إيقاف املصعد عند ارتفاع حرارة املاكين( 11
.جرس إنذار عند وجود حمولة زائدة ( 12
.قدرة املاكينة مناسبة للحمل املقرر وارتفاع بئر املصعد ( 13
.حبال جر من الصلب مطابق للمواصفات العاملية ( 14
.مساحة الكابينة مناسبة للحمولة املقررة ( 15
.مزايت علي السكك ملنع التآكل السريع للسكك ( 16
.وجود عناصر تعويض للمباني العالية ( 17
.وجود شبك فاصل بين املصاعد في البئر املشترك ( 18

مسقط وقطاع يوضح المصعد والغرفة 

وجود تهوية كافية بكابينه المصعد وإضاءه تعمل أوتوماتيكيا 



 
ً
-:املبني –املصعد من حيث املنشأ : ثانيا

-:غرفة املكن  -أ

.سهولة الوصول إلى غرفة املكن ( 1
وجود تهوية كافية في غرفة املكن( 2
.مساحة غرفة املكن تكون مناسبة ( 3
.أحكام قفل غرفة املكن ( 4
.عدم مرور مواسير للمياه أو الصرف الصحي في غرفة املكن ( 5
.عدم التخزين في غرفة املكن ( 6
.توفير إنارة كافية باإلضافة إلى إنارة طوارئ في غرفة املكن ( 7
متر2ارتفاع غرفة املكن ال يقل عن ( 8

-:بئر املصعد -ب

.أن تكون أرضية املصعد قوية وثابتة ( 1
(سم 150العمق ال يقل عن ) عمق حفرة بئر املصعد مناسبة ( 2
( .متر من أخر وقفة 4حد أدني ) ارتفاع سقف بئر املصعد ( 3
.عدم وجود فجوات أو نتوءات في بئر املصعد ويفضل دهان البئر ( 4
املصعد عدم مرور مواسير للمياه أو الصرف الصحي أو كوابل كهرباء في بئر ( 5
.

.مساحة بئر املصعد مناسبة ملساحة كابينة املصعد ( 6
.وجود أناره ثابتة في بئر املصعد ( 7

قطاعات في بئر المصعد وحجرة الماكينة



-:األعمال املطلوبة قبل تركيب املصعد 

.تقديم الرسومات والبيانات الالزمة للتنفيذ حسب تاريخ التعاقد( 1
.عزل حفرة املصعد والبئر ضد تسرب املياه( 2
.توريد الكمر الصلب والخرسانى الذي سيتم تحميل املاكينة عليه والكمر الفاصل بالبئر( 3
أعمال املباني شاملة غرفة املاكينات والحفرة ( 4
إلى حجرة املاكينات ( ثالثي األوجه)توصيل التيار الكهربائي ( 5
.درجة مئوية40تجهيز حجرة املاكينات بالتهوية الالزمة بحيث ال تزيد درجة حرارة الغرفة عن ( 6
.إضاءة حجرة املاكينات وتركيب بريزة بالحجرة وأخرى داخل البئر( 7
.أعمال الدهان الالزمة للمبنى( 8
.الشبك الواقي والوسائل الخاصة باألمان في حالة تركيب املصعد في بئر مفتوح( 9

.حراسة مهمات وأدوات التركيب في مكان العمل( 10
.تسليم مخزن بقفل لحفظ مهمات املصعد وأدوات التركيب( 11

.

: Elevatorاملصعد . 1
ألخرى هي الكابينة املكلفة لنقل األشخاص أو األشياء الخدمية ا
في بواسطة كابينة تسمي بالصاعدة تتحرك علي أربعة دالئل

.اتجاه رأس ي بين مستويين أو أكثر 

: Elevator Hoist wayبئر املصعد . 2
دة هو املكان املحدد من قبل املهندس املعماري لتسير الصاع
ة الحرة ويشمل الحفرة اسفل البئر وتسمي الحفرة وكذلك املساف

.اعلي الصاعدة عند نهاية املصعد 

بعض اشكال الكبائن 

:بعض املصطلحات الخاصة باملصاعد 



: Lift Machineماكينة المصعد . 9
وهي الجهاز الخاص بتحريك الصاعدة هبوطا وصعودا ويشمل الموتور وإطارات الفرملة وعلبة 

.التروس إن وجدت وبعض الملحقات األخرى للطارات 

: Traction Machineماكينة الجر . 10
.وهي الماكينة التي تحرك الصاعدة عن طريق احتكاك بين حبال التعليق وطارات الجر 

: Traction Ropesحبال الجر . 11
.وهي حبال تنقل الحركة من الماكينة إلى الصاعدة وثقل الموازنة 

.

: Car loadحمولة الصاعدة . 4
.وهي الوزن المراد نقله والذي صمم عليه المصعد 

: Car Speed M/secسرعة الصاعدة . 5
.ثانية / وهي المسافة التي تقطعها الصاعدة عند تشغيلها وتقدر بالمتر 

: Travelالمشوار . 6
.هي المسافة بين أرضيتي اسفل وأعلي دورين تخدمه الصاعدة 

: Machine Roomغرفة الماكينة . 7
.هي الغرفة التي تحتوي علي ماكينة المصعد كذلك اللوحة الكهربية الخاصة بها

: Counterweight Frameثقل الموازنة . 8
.وهي أثقال الموازنة الصاعدة وملحقاتها وجزء من حمولة المصعد 

: Lift Pitحفرة المصعد . 3
.هو الجزء السفلي من بئر المصعد تحت المنسوب أسفل دور تخدمه الصاعدة 

حفرة المصعد 

حمولة الصاعدة 

مبين األدوار 



: Motorالموتور . 12
.هو المحرك الكهربائي الخاص بتحويل القوة الكهربية إلى قوة ميكانيكية 

: Guide Railsدالئل الحركة . 13
.هي قضبان التي تتحرك عليها الصاعدة أو ثقل الموازنة 

: Governorمنظم السرعة . 14
ي عبارة عن جهاز آلي إليقاف الصاعدة أو ثقل الموازنة عن طريق تشغيل جهاز آمن خاص يعمل ف

.حالة زيادة سرعة الهبوط بقدر معين 
: Bufferالمخمد . 15

حفرة هو جهاز مخصص لخدمة وتقليل الصدمات الناشئة عن الصاعدة أو ثقل الموازنة عند الهبوط في

.المصعد 
: Compensatingحبال أو سالسل الموازنة . 16

.وهي الحبال المثبتة في إطار الصاعدة وثقل الموازنة وذلك لمعادلة ثقل حبال الجر 
: Controllerجهاز التحكم . 17

.هو الجهاز الذي يحتوي علي األجهزة التي تقوم بتشغيل والتحكم في مسار الصاعدة 
: Collective Controllersالتحكم تجميعي . 18

بالضغط هو تحكم أتوماتيكي والذي يقوم بتسجيل كل طلبات األفراد الموجودين داخل الصاعدة وذلك

ات علي األزرار من داخل الصاعدة أو من خالل األدوار الذي تخدمه الصاعدة ، وذلك إلجابة تلك الطلب

ن الترتيب بتوقف الصاعدة عند األدوار التي ضغطت أزرارها بترتيب وصولها إليها وبدون االلتفات ع

.الذي ضغطت به األزرار
: Call indicatorمبين الطلبات . 19

عدة وهو جهاز الموجود داخل الصاعدة وذلك لتنبيه عامل المصعد إلى األدوار المطلوب توقيف الصا

عندها
: Landing Buttonمفتاح الدور . 20

تشغيل وهو الزر الذي يوضع بجوار األبواب باألدوار ، وذلك بالضغط باليد عليها لطلب الصاعدة أو

.مبين الطلبات أو جهاز التحكم التجميعي
stop button or switchزر أو مفتاح اإليقاف .21

.هو الزر أو مفتاح مخصص لقطع دائرة التشغيل وإيقاف حركة الصاعدة 
position indicatorمبين األدوار . 22

وهو جهاز مركب بالدور أو بداخل الصاعدة لبيان موضع اإلضاءة 

الموتور

مبين الطلبات 


