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   المصاعد الكهربية-4

Electric Lifts (Elevators) 
  

  :  مكـونـات المصـعد – 4-1
  

ة      ..مع زيادة الحرآة العمرانية  شار المصاعد الكهربي زاد استخدام وانت
ا          .. فى المنشآت المختلفة   وآان طبيعيا أن تزداد الحوادث والمشاآل الناتجة عنه

صحيحة    د ال ق القواع ا بتطبي ن تالفيه ى يمك شاء   والت ل اإلن ل مراح ى آ  ف
  .والتشغيل

شأة              ة العمل بالمن وإلتاحة أفضل خدمة ممكنة مع مراعاة متطلبات طبيع
شأة         ذه المن يجب دراسة مختلف      .. والميزانية التى يمكن تخصيصها للمصاعد به

  .العوامل المؤثرة على االختيارات والبدائل المتاحة للتنفيذ 
  

ة  صفة عام ة .. وب صاعد الكهربي سم الم واع  تنق ة ان ى ثالث صاعد :  إل م
دون أى         – مصاعد البضاعة بصحبة الرآاب      –الرآاب    مصاعد بضاعة فقط ب
  .النوعين األول والثانى .. وسوف نتناول بالدراسة. رآاب

  
م   شكل رق ى ) 96(يوضح ال صعد الكهرب سية للم زاء الرئي ه .. األج وفي

ى ما       شكل أساسى عل وى ب شغيل   توجد غرفة الماآينات بأعلى البئر وتحت ة ت آين
صعد ا       . الم رق آم ثالث ط صعد ب ر الم سبة لبئ ة بالن ذه الماآين ع ه تم وض وي

م  شكل رق ر).. 97(بال فل البئ فله أو بجانب اس ر أو أس ى البئ ا أعل ب . إم ويتطل
ة           .. الوضع العلوى للماآينة بالنسبة للبئر     ة عالي ر ذات متان أن تكون جدران البئ

ل ح   صاعدة بكام ة وال ل أوزان الماآين ذلك   تتحم ة وآ ل الموازن ا وثق مولته
ف     شغيل والتوق اء الت ة أثن ن الحرآ ة ع ادات الناتج ذه   . اإلجه بحت ه د أص وق

ذا    . األآثر شيوعًا بعد استخدام الجدران واألعمدة الخرسانية      .. الطريقة يح ه ويت
دها..الوضع ات لتبري ة الماآين ة غرف هولة تهوي ة .. س دها عن االترب ذلك بع وآ

  .تزداد فى حالة وجودها أسفل البئر والغبار والرطوبة التى 
  

ر       .. أما وضع الماآينة اسفل البئر  دما تكون جدران البئ ه عن فيضطر إلي
شغيل        ة ولوحات الت وفى  . ضعيفة والبئر بمساحة آبيرة بما يكفى لوضع الماآين

ة       ى لوضع الماآين ا ال يكف ساحة بم غير الم دران وص ر ضعيف الج ة البئ حال
  ..ومشتمالتها أسفل البئر
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  للمصعد الكهربى
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  .أوضاع ماآينة المصعد بالنسبة للبئر) 97(شكل رقم 

  
وسوف ) 97(الشكل رقم توضع الماآينة بجانب البئر وفى أسفله آما ب  

 باعتبارها –نرآز على الطريقة األولى وهى وضع ماآينة المصعد أعلى البئر 
  وفيها يتم تعليق آل من الصاعدة وثقل الموازنة بإحدى طريقتين.. األآثر شيوعًا

  ).98( آما بالشكل رقم 1/1األولى طريقة التعليق المباشر بنسبة .. أساسيتين

  
  .تعليق آل من الصاعدة وثقل الموازنةطريقتا ) 98(شكل رقم 
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ى          ن أعل صاعدة م سم ال ر بج ال الج ى حب د طرف ت أح تم تثبي ث ي  حي
ى        ن أعل ة م ل الموازن دى لثق ل الحدي انى بالهيك رف الث رعة  .. والط ون س وتك

ى طارة           ل عل سرعة الحب ساوية ل ة م ذه الحال ى أو أسفل فى ه ى أعل صاعدة إل ال
   .1/1وهذا ما يعنى بنسبة السرعة .. الجر التى يديرها المحرك الكهربى

  
ق       ة للتعلي ة الثاني سبة         .. وفى الطريق ر المباشر بن ق غي .. 2/1وهى التعلي

م                      شكل  رق ا  بال يتم  تثبيت آل من طرفى حبال الجر بسقف  غرفة  الماآينات آم
وتمر الحبال على طارة دوارة أعلى الصاعدة وطارة دوارة أخرى أعلى           ).. 98(

ا  ة آم ل الموازن شكلثق ة. بال ذه الحال ى ه ى نصف .. وف صاعدة إل ل سرعة ال تق
ى طارة الجر  ل عل ى  .. سرعة الحب ل من سرعتها ف صاعدة أق وتكون سرعة ال

ق ى للتعلي ة األول ة .. الطريق ى الطريق ه ف ل من ى أق درة المحرك الكهرب ون ق وتك
ق      ة التعلي ن طريق ل م ر أق ر المباش التعليق غي صاعد ب ة الم ون تكلف ى وتك األول

  .ألن قدرة الماآينة تقل إلى النصف عن طريقة التعليق المباشر.. اشرالمب
  

يانة         ال ص د إهم اطر عن ه مخ دث من ر تح ر المباش ق غي  إال أن التعلي
ة ل الموازن صاعدة وثق ة ال ى آابين ودة أعل ارات الموج يانة .. الط ل ص أو عم

ذه الطارات                   ل من ه زالق الحب ى ان ؤدى إل ا ي . .لكراسى تحميل هذه الطارات مم
ة              ل الموازن صاعدة أو ثق ذى    .. وقد يؤدى إلى السقوط المفاجئ ألى من ال األمر ال

ة      صالح طريق ر ل ر المباش ق غي ة التعلي تخدام طريق رص اس ضاؤل ف ى ت أدى إل
  .التعليق المباشر 

  
دة طرازات             ر بع .. وتصنع ماآينة التعليق المباشر التى توضع أعلى البئ

صاعدة عن   ة لل رعة معين راز س ل ط يح آ ةيت روس الماآين ق صندوق ت .. طري
  .بحيث يتم اختيار الماآينة ذات السرعة المناسبة للمنشأة 

  
  
  : اختيار سرعة المصعد -4-2

  
ات المصعد    ع مكون ى جمي ار عل ذا االختي ؤثر ه ام .. ي زداد أحج ث ت حي

ادة سرعة        . وأوزان جميع األجزاء وبالتالى تكلفة المصعد       يفضل باستمرار زي
در اإلمك     وط         المصعد بق صعود أو الهب ة      .. ان إلنقاص زمن ال ة بقي وسرعة تلبي

ى وقت مناسب  دد من الرآاب ف ر ع ل أآب ات لنق ذا. الطلب سرعة .. له ار ال تخت
ى دد أدوار المبن ا لع ًا طبق ا  ..  أساس دد األدوار طبق ا زاد ع زداد آلم ث ت حي

  ) .1(للجدول رقم 
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  ر المبنىسرعة الصاعدة المناسبة إلجمالى عدد أدوا): 1(جدول رقم 
  )ثانية/ م(سرعة الصاعدة   عدد أدوار المبنى

2  
3 - 4  
5 - 6  
6 - 9  
10 - 12  
13 - 15  
16 - 50  

  50أآبر من 

0.5  
0.5 - 0.75  
1- 1.5  

1.5- 2  
2 - 2.5  

2.5 - 3  
3 - 5  

8  
  

فإن عدد مرات توصيل .. وللحصول على السرعة العالية مع زيادة عدد األدوار
ألن التيار .. بدرجة قد ال يتحملها المحركوفصل المحرك الكهربى تزداد

الكهربى بالمحرك خالل فترة البدء عاليا عن تياره بعد وصول سرعة دورانه 
فإن محرك آل ماآينة يصمم على أن يتحمل تكرار .. لهذا. إلى السرعة العالية

وقد يصل فى أفضل األنواع .. ساعة/  مرة 180البدء لعدد معين يصل عادة إلى 
  .ساعة/ رة م240إلى 

  
ونظرًا ألن أى مصعد يمكن أن يتعرض للتوقف فى آل أدوار المبنى                   

ومع إعادة  .. حسب طلبات الرآاب حيث يتم فصل المحرك الكهربى عن المصعد         
ا             ا عالي ارًا آهربي سحب تي ة    . تشغيله يتم توصيل المحرك بالمصدر وي ومع الرغب

ع ال دد األدوار م رة ع ة المصعد وآث ادة سرعة حرآ ى زي دد ف حاجة إلنقاص ع
د وجود       ..مرات فصل وتوصيل المحرك    يتم إنقاص عدد الوقفات إلى النصف عن

ة واآلخر فى األدوار             .. مصعدين بالمبنى  بجعل أحدهم يتوقف فى األدوار الفردي
يتم تقسيم األدوار عليها بحيث يتوقف        .. وفى حالة تواجد ثالثة مصاعد    . الزوجية

  .أى مصعد آل ثالثة أدوار 
  

  : اختيار حمولة المصعد  -4-3
  

ى صميم أى مبن د ت ه.. عن ل ب ة العم ًا لطبيع دد .. وطبق ار ع تم اختي ي
ار مصعدين          .. ومن الخبرة . المصاعد وحمولة آل مصعد    ه يفضل اختي يتضح أن

رة      ة آبي د بحمول صعد واح ن م دال م غيرين ب ة    .. ص رعة تلبي ادة س ق زي لتحقي
ذروة حيث يعمل     خصوصا فى   .. الطلبات ونقل أآبر عدد من الرآاب   ساعات ال

شغيل          .. وفى باقى أوقات اليوم   . المصعدان دال من ت يمكن إيقاف أحد المصعدين ب
ى صغيرة فى              .. المصعد الكبير بحمولة خفيفة    ه الكهرب اءة محرآ حيث تكون آف
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شغيل                 اليف الت د من تك ا يزي ى مم ا  . هذه الحالة وبالتالى يزيد استهالآه الكهرب آم
هو  صعدين س ام الم يح نظ ن    يت دال م صعدين ب ين الم ادل ب صيانة بالتب ل ال لة عم

ر                  رة صيانة المصعد الواحد الكبي ورغم  . التوقف التام عن نقل الرآاب خالل فت
اليف       .. زيادة تكلفة المصعدين عن المصعد الكبير عند اإلنشاء        وفير فى تك فإن الت

  .التشغيل للمصعدين يتجاوز هذا الفارق 
  

الكيلو         وتحدد حمولة أى مصعد إما بعدد        الرآاب أو ما يقابلها من وزن ب
فيما يعرف بالحمولة المقننة التى يتم اختيار وشراء المصعد على أساسها         .  جرام

  ) .2(آما هو مبين بالجدول رقم 
  

  

  
  

ة   ادة الحمول ع زي صعد م ة الم سى لماآين ى الرئي دره المحرك الكهرب زداد ق .. وت
  ) .99(وآذلك تزداد القدرة مع زيادة سرعة المصعد آما هو مبين بالشكل رقم 
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  .قدرة محرك المصعد المقابل للحمولة تبعا لسرعة المصعد) 99(شكل رقم 
  
  

  حمــولة المصعـــد المقــــــابلة لعدد الرآـــاب) : 2(جدول رقم 
عدد 
  الرآاب

4  6  8  10  12  16  20  24  
 الحمولة

  )آجم ( 
320  480  630  750  900  1200  1500  1800  
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  : بئر المصعد والصاعدة وغرفة الماآينات  حجم-4-4
  

ة                  ذلك غرف صاعدة التى تحمل الرآاب وآ يتوقف حجم آل من البئر وال
صعد  ة الم ا لحمول ات تبع ل  .. ويالحظ. الماآين راغ الكام ن الف ون م ر مك أن البئ

ر      فل البئ ون أس ى تك ر الت رة البئ ى حف افة إل ى باإلض ع أدوار المبن ل لجمي المقاب
دور األرضى بعمق يكفى                بكامل مساحته وا   لتى تنخفض عن مستوى أرضية ال

  .لوضع يايات أو مخمدات التصادم لكل من الصاعدة وثقل الموازنة 
  

ضا  ر أي شـتمل البئ دما   .. وي صاعدة عن قف ال ى س ل أعل راغ يقاب ى ف عل
ان                     صيانة بأم ال ال ا لوقوف عم اع يكون آافي ى دور بارتف تكون موجودة فى أعل

صاعد إلجرا وق سقف ال ة صيانةف ادة. ء أي ع .. وع راغ م ذا الف اع ه ون ارتف يك
  ) .96(ارتفاع الصاعدة أآبر من ارتفاع سقف الدور العلوى آما بالشكل رقم 

  
.. عند تصميم المبنى وتحديد عدد المصاعد الالزمة وحمولة آل مصعد           

اد آل                   ة ألبع ا للمواصفات القياسية المصرية والدولي يجب التقيد بقيم مناسبة طبق
ات راحة                من ا  ان وتحقق متطلب ى تعمل بأم لبئر والصاعدة وغرفة الماآينات حت

  .الرآاب 
م   دول رق ى ال   ) 3(يوضح  الج ة والت ل حمول ية لك اد األساس ذه األبع ه

ويمكن اختيار موضع ثقل الموازنة بحيث       . يجب النقصان عنها لمصاعد الرآاب    
تبعًا لما  ..  الصاعدة أو فى أحد جانبى   .. يكون خلف الصاعدة المقابل لجهة مدخلها     

د تصميم المبنى           ر عن ة        . يمكن توفيره لمساحة البئ ل الموازن .. وفى أى وضع لثق
مع  .. يجب التقيد بمساحة آل من البئر والصاعدة وغرفة الماآينات آما بالجدول           

  .تغيير آل من العرض والعمق بحيث تتحقق نفس المساحة 
  

ويستخدم هذا الجدول أيضا عند توافر البئر فى أى منشأة ويتطلب 
  ..اختيار حمولة المصعد المناسب لهذا البئر وبالتالى معرفة أبعاد الصاعدة 

  
ة        ع إمكاني رتهم م ى أس ل المرضى عل ستخدم لنق ى ت صاعد الت ا الم أم

ة عدم   وجود  مرضى                    فيوضح الجدول   ..     استخدامها لنقل الرآاب  فى حال
م  ات      ).. 4(رق ة الماآين صاعدة وغرف ر وال ن البئ ل م ة بك اد الخاص ل األبع . أق

ا رآاب            ل البضاعة ومعه ستخدمة لنق ا        .. وبالنسبة للمصاعد الم اد له ل أبع إن أق ف
  ) .5(موضحة بالجدول رقم 
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  ابأقــل األبعـــــــــــــــــــاد لمصاعـــــــــد الرآــــــــــــــــــــ) : 3(جدول رقم 
 الحمولة  غرفة الماآينـــــــــــات باب الصاعدة  الصـــــــاعدة من الداخل  الـبـئــــــــــــــــــــر

مساحة   )آجم(
  )2م(

عرض 
  )سم(

عمق 
 )سم(

عمق 
 الحفرة

ارتفاع 
 الفراغ

مساحة 
  )2م(

عرض 
  )سم(

عمق 
 )سم(

ارتفاع 
  )سم(

عرض 
  )سم(

ارتفاع 
  )سم(

مساحة 
  )2م(

عرض 
  )سم(

ول  ط
 )سم(

ارتفاع 
  )سم(

320  2.24  130  180 150  200  0.9  100  90  220  70  200  6.66  180  370 230  
480  2.88  160  180 150  200  1.3  100  130 220  70  200  8  200  400 230  
630  3.8  190  200 150  200  1.65  110  150 220  80  200  8.8  200  440 260  
750  4  190  210 160  200  1.82  140  130 220  80  200  8.8  200  440 260  
900  4.41  210  210 180  200  2.24  140  160 220  80  200  16.8  330  510 270  
1200  5.72  220  260 190  210  2.8  140  200 220  110  200  18.5  350  530 270  
1500  6.5  250  260 190  210  3.4  170  200 220  110  200  19.6  350  560 270  
1800  7.28  260  280 200  220  3.8  190  200 230  110  200  20.16  360  560 280  
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  أو الرآــــــــــــاب/ أقــل األبعـــــــــاد لمصــــــــاعــد أســــــرة المرضــــــــــى ) : 4(جدول رقم 
 الحمولة  تغرفة الماآينـــــــــــا باب الصاعدة  الصاعدة من الداخل  البــــــئــــــــــــــــــــــــــر

 مساحة  )آجم ( 
  )2م(

 عرض
  )سم(

 عمق
 )سم(

عمق 
  الحفرة

ارتفاع 
  الفراغ

 مساحة
  )2م(

 عرض
  )سم(

 عمق
 )سم(

 ارتفاع
  )سم(

 عرض
  )سم(

 ارتفاع
  )سم(

ساحة  م
  )2م(

 عرض
 )سم(

ول  ط
 )سم(

 ارتفاع
 )سم(

1250  5.4  200  270 180  230  2.76  120  230 220  110  200  20.3  350 580 270 
1600  6.44  230  280 180  240  3.36  140  240 230  130  210  21  350 600 280 
2000  7.88  250  315 180  250  4.05  150  270 240  130  220  21.35  350 610 290 
2500  8.82  280  315 180  260  4.86  180  270 250  130  220  22.4  350 640 300 
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  ـــــة بصحبــــــــــة الرآـــــــــابأقــل األبعــــــــاد لمصـــــاعــــــد البضـــاعــ) : 5(جدول رقم 
 الحمولة  غرفــة الماآينـــــــــــــات باب الصاعدة  الصاعـــــدة من الداخـــــل  البــــــئـــــــــــــــــــــــــر

مساحة   )آجم(
  )2م(

عرض 
  )سم(

عمق 
 )سم(

عمق 
 الحفرة

ارتفاع 
 الفراغ

مساحة 
  )2م(

عرض 
  )سم(

عمق 
 )سم(

ارتفاع 
  )سم(

عرض 
  )سم(

ارتفاع 
  )سم(

ساحة  م
  )2م(

عرض 
  )سم(

ول  ط
 )سم(

ارتفاع 
  )سم(

500  2.7  180  150 150  200  1.32  110  120 220  110  200  5.4  200  270 240  
750  3.8  200  190 150  200  1.82  130  140 220  120  200  7  200  350 240  
1000  4.41  210  210 150  200  2.52  140  180 220  140  200  9  210  430 240  
1500  5.75  250  230 180  220  3.4  170  200 230  170  210  11.25  250  450 270  
2000  7  250  280 180  250  4.25  170  250 230  170  210  12.75  250  510 290  
2500  8.4  280  300 180  250  5.32  190  280 230  190  210  14.84  280  530 290  
3000  9.9  300  330 180  250  6  200  300 230  200  210  16.8  300  560 290  
4000  11.9  340  350 180  300  7.5  250  300 250  250  220  24.8  400  620 290  
5000  14.4  360  400 180  300  9  250  360 250  250  220  27.2  400  680 290  
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  : أبواب األعتاب -4-5
  

ى         ا إل دخل منه ى ن ل دور والت دران آ ى ج ة ف واب المرآب سمى األب ت
أبو ة ب صاعدة المتحرآ ابال ى  .. اب األعت ة ف ة عالي ب ذى متان ث يرآب عت حي

صعد     ى الم دخول إل د ال ل دور عن ى آ اب ف واب األعت ن أب ل م ة آ أرضية فتح
  .ويكون بميل مناسب يمنع تسرب أى مياه من أرضية الدور إلى داخل البئر 

  
صدأ            اوم لل واح الصلب المق سمح   .. وتصنع األبواب وحلوقها من أل وال ي

تكون  .. وفى مصاعد الرآاب     . ية آاملة أو من البالستيك     باستخدام أبواب زجاج  
ه               د ترآ دويًا وعن اب ي تح الب تم ف هذه األبواب إما أبواب نصف أوتوماتيك حيث ي

ة          يلة هيدروليكي ة     .. يغلق أوتوماتيكيا بتأثير ياى أو أى وس واب األتوماتيكي أو األب
دور    فإنها تفتح آليا عند الضغط على زر طلب المصعد ووصول الصاعدة             ى ال إل

ق    ..  يكون آافيا لنزول الرآاب وصعود آخرين      – يتم تحديده    –وبعد زمن    تم غل ي
  .هذا الباب أوتوماتيكيًا 

تح واإلغالق         ى ال يقف المصعد        -وال يجب استخدام أبواب يدوية للف  حت
  .عند السهو وترك باب العتب دون غلق 

  
واب األ      .. وفى مصاعد البضاعة بصحبة الرآاب      ادة أب ستخدم ع اب  ت عت

يمكن  ..  وفى الحمولة آبيرة   –نصف األوتوماتيكية عندما تكون الحمولة صغيرة       
  ) .الشبك(استخدام أبواب أعتاب من نوع المقص 

  

  ) :طبقا للمواصفات المصرية والدولية( شروط يجب توافرها -4-6
  

  : البـئـــر -4-6-1
  

  . يجب أن تكون الصاعدة وثقل الموازنة معًا فى نفس البئر -1
اب  -2 واب األعت ات أب وى فتح ات س ن أى فتح ا م ر خالي ون البئ  يك

  .وأبواب الطوارئ 
  .يجب أن تفتح إلى خارج البئر ..  ضلف أبواب الفتحات-3
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ت   -4 صعد إال إذا آان ل الم ث ال يعم ا بحي واب آهربي ع األب أمين جمي  ت
  .جميعها مقفلة 

اع ال  -5 د انقط ا عن ن فتحه ث ال يمك واب بحي ع األب أمين جمي ار  ت تي
  .الكهربى إال بمفاتيح خاصة مع المختصين 

صباحين -6 ل م ين آ سافة ب د الم صابيح ال تزي دة م ر بع اءة البئ  إض
  . متر 7متتاليين عن 

ن        -7 د ع الين تزي ب متت ابى عت ل ب ين آ ية ب سافة الرأس ت الم  إذا آان
ا11 اب طوارئ بينهم ر يجب ترآيب ب ى .. مت ن مصعد ف ر م د أآث إال إذا تواج

  .  بحيث يمكن استخدام أبواب أعتابها آأبواب طوارئ - نفس البئر
ه أى        ..  يقتصر استخدام البئر على المصعد فقط      -8 وال يجب أن تخزن ب

  .أدوات أو معدات 
ين       ..  البئر الذى يحتوى على أآثر من مصعد       -9 سافة ب ل الم يجب أال تق

ويجب وضع حاجز      .  سم    30األجزاء المتحرآة لكل مصعدين متجاورين عن         
ل عن           ف اع ال يق  2,5اصل على أرضية البئر بين آل مصعدين متجاورين بارتف

  .متر لمنع أى أجزاء  تتــناثر من أحد المصاعد من االرتطام ببقية المصاعد 
  . عزل حفره البئر جيدًا ضد أى تسرب للسوائل أو المياه -10
ل -11 اء عم ر أثن رة البئ ل حف خاص داخ ة لألش أى حرآ سمح ب  ال ي

  .المصعد 
  

  : غرفة الماآينات -4-6-2
  

ط وال يجب تخزين -1 ات ألغراض المصعد فق ة الماآين ستخدم غرف  ت
  .معدات أو أدوات بها 

  . تكون أرضية الغرفة من مواد ال تسبب االنزالق عليها عند السير -2
دة    -3 رات بعي تخدام مم ة دون اس ى الغرف رعة الوصول إل هولة وس  س

سرعة لت       ار            حتى يمكن الوصول للغرفة ب د انقطاع التي دويا عن صاعدة ي حريك ال
  . أو فى حاالت الطوارئ -الكهربى 

ال  -4 سمح لعم ث ت تحكم بحي شغيل وال ات الت دات ولوح ع المع  توزي
  .التشغيل و الصيانة بالتحرك بسهولة وأمان داخل الغرفة 
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ة           -5  وضع شباك معدنية حول جميع األجزاء الدوارة والمتحرآة بالغرف
  .داخل الغرفة لحماية من يتحرك 

ة   -6 ى درج اظ عل ا والحف د هوائه ة لتجدي بة بالغرف ات مناس وفير فتح  ت
ويمكن استعمال   .. حرارتها من الزيادة عن درجة حرارة الوسط المحيط بالغرفة        

  .شفاطات آهربية 
سمح     -7 ث ال ت ة بحي ات التهوي ى فتح بة عل ة مناس باك معدني  وضع ش

  .بدخول الحشرات إلى الغرفة 
  . فتحات فى أرضية الغرفة  تغطية أى-8
داخل     -9 د م صوصًا عن تحكم خ شغيل وال ات الت الق لوح ام إغ  إحك
  ) IP22(وبحيث ال تقل درجة الحماية عن .. الكابالت

اءة    -10 دة اإلض ل ش ث ال تق ات بحي ن بطاري ة م وفير إضاءة آهربي  ت
  . لوآس 200بالغرفة عن 
ًا عن المصعد  توفير إمكانية فصل التيار الكهربى العمومى يدوي-11

  .من داخل غرفة الماآينات 
ات داخل  -12 ين اللوحات والماآين ابالت ب ع األسالك والك  وضع جمي

  . عازلة مغلقة Ductsمجارى 
ن     -13 ة ع اب الغرف رض ب ل ع ن    60 أال يق ه ع ل ارتفاع م وال يق  س

  .سم 200
ن -14 ية ع يب األرض ادة مناس د زي م50عن ع درج ..  س ب  وض يج

  .بدرابزين 
 سم  5ط فتحة حبال الجر فى أرضية الغرفة بحاجز ال يقل عن              تحا -15

  .لمنع سقوط األشياء داخل البئر 
  

  : أبواب األعتاب -4-6-3
  

  : األبواب النصف أتوماتيكية -)أ ( 
  

ل عن               -1 سمك ال يق شفاف ب م وعرض ال      6 عمل نافذة من الزجاج ال  م
سمح برؤي     100 سم وارتفاع ال يقل عن        8يقل عن    اب ت د    سم بالب صاعدة عن ة ال
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دور ى ال ا .. وصولها إل وب عليه ارة ضوئية مكت ة بإش صاعدة (أو وضع الفت ال
  .تضئ فقط عندما تصل الصاعدة للدور المطلوب ) هنا

 .تأمين الباب بحيث ال يمكن فتحة أثناء حرآة الصاعدة  -2
 .تأمين عدم عمل الصاعدة إال بعد غلق جميع أبواب األعتاب بإحكام  -3
ب األعتاب بواسطة مفتاح خاص بواسطة المختصين فى          إمكانية فتح أبوا   -4

 .حاالت الطوارئ أو الصيانة 
 .حماية وسائل أمان غلق األبواب من العطل بسبب تراآم أى أتربة  -5

 
  : األبواب األتوماتيكية -)ب ( 

  
إحكام الغلق بحيث ال يزيد الخلوص بين الضلف أو بين الضلف والحلق             -1

  . مم 6عن 
ى        تأمين عدم إصابة األ      -2 ى الشخص أو عل ل الضلف عل د قف شخاص عن

 .مالبسه 
 .إعادة فتح الباب أوتوماتيكيًا أثناء تحرآه للغلق عند دخول أى شخص  -3
 .تأمين الباب بحيث ال يمكن فتحه يدويًا أثناء حرآة الصاعدة  -4
 .تأمين عدم تحرك الصاعدة إال بعد إحكام إغالق جميع األبواب  -5
اح خاص من خالل المختصين           توفير إمكانية فتح األبواب بواس     -6 طة مفت

 .فى حاالت الطوارئ أو الصيانة 
اب عن      -7 واب األعت تمكن    50ال تقل إضاءة األدوار أمام أب ى ي وآس حت  ل

دما تكون إضاءة            اب العتب خصوصًا عن تح ب الشخص من رؤية المصعد عند ف
 .الصاعدة معطلة 

 .يجب أال تتعطل وسائل األمان بتراآم األتربة  -8
  
  
  
  
 


