
УРОКИ 117-118 (30.03.2021) Е-1,Транспортні пристрої 

ТЕМА : ДВЕРІ ШАХТ ТА КАБІН ЛІФТІВ 

 

Двері шахт і кабін призначені для перекривання входів і виходів з шахт та 

кабін ліфтів. Окрім того, вони повинні забезпечити надій- ний захист від 

вогню та диму у випадку пожежі. Конструкція і роз- міри дверей, спосіб їх 

відчинення і зачинення суттєво впливають на продуктивність ліфтів. 

Двері шахт та кабін ліфтів можна класифікувати за такими ознаками: 

• за способом відчинення та зачинення – двійчасті, розсувні; 

• за кількістю стулок – одно-, дво-, багатостулкові; 

• за конструкцією – щитові, решітчасті, шторні; 

• за кількістю швидкостей відчинення, зачинення – одно-, дво-, 

багатошвидкісні; 

• за способом приведення до дії – ручні, напівавтоматичні, 

автоматичні. 

Розсувні двері виготовляються з решітчастими та з суцільними стулками. 

Розсувні двостулкові двері можуть відчинятися у різні від середини боки 

(рис.1, е, ж) чи в один бік (рис. 8.1, г, д). У першому випадку стулки 

рухаються з однаковою швидкістю (одношвидкісні двері центрального 

відчинення), а в іншому – швидкість однієї стулки у два рази перевищує 

швидкість другої (двошвидкісні двері). При наявності трьох стулок, які 

відчиняються в один бік, усі вони мають неоднакову швидкість 

(тришвидкісні двері). Напрямок руху стулок розсувних дверей може бути 

горизонтальним (горизонтально розсувні двері) і вертикальним (вертикально 

розсувні двері). Двері, які відчиняються уверх і зачиняються вниз, 

називаються гільйотин ними. Розсувні двері виготовляються у вигляді 

окремих стулок з жорстким каркасом (стулкові двері) чи у вигляді окремих 

стрижнів (штанг) Б, які з’єднані решіткою (решітчасті чи штангові двері). 

Дотичні кромки стулок дверей пасажирських ліфтів обладнуються 

спеціальними гумовими прокладками, які пом’якшують удар під час 

зачинення дверей. Одностулкові (рис. 8.1, а) і двостулкові (рис. 8.1, б) 

двійчасті двері застосовуються як для кабін, так і для шахт. Чотиристулкові 

двері (рис. 8.1, г) для кабін не застосовуються, тому що їх стулки при 

повертанні займають значний простір, що заважає нормальному заповненню 

кабіни. 

 
Рис. 8.1. Двері кабін та шахт: 



а – одностулкові двійчасті; б – двостулкові двійчасті; в – чотиристулкові двійчасті;  г – 

одностулкові розсувні; д – двостулкові розсувні;е – двостулкові розсувні; ж – 

чотиристулкові розсувні 

Для забезпечення безпеки двійчасті двері шахт відчиняються тільки у бік 

поверхового майданчика, а двері кабіни тільки всередину кабіни. Відчинення 

і зачинення двійчастих дверей здійснюється ручним способом. Оскільки 

стулки двійчастих дверей кабіни не виходять за габарити кабіни, для їх 

відчинення не потрібно збільшувати ширину шахти. Завдяки таким 

властивостям двійчасті двері широко застосовуються з обмеженими 

габаритами шахт, а також у тих випадках, коли тривалість операції 

відчинення і зачинення дверей не має суттєвого значення (вантажні і 

лікарняні ліфти, пасажирські ліфти житлових будинків висотою до 10–12 

поверхів). Двійчасті двері шахт пасажирських ліфтів малої 

вантажопідйомності виготовляються зазвичай одностулковими. Двійчасті 

двері шахт пасажирських ліфтів великої вантажопідйомності, а також шахтні 

двері лікарняних і вантажних ліфтів частіше виготовляються двостулковими. 

Двійчасті двері кабін виготовляються зазвичай двостулковими, оскільки 

застосування двох стулок замість однієї дозволяє скоротити простір, який 

займають двері під час відчинення. 

Огородження двійчастих дверей можуть бути сітчастими (для сітчастих 

шахт) чи суцільними (для суцільних шахт). Двері можна виготовляти з 

металевих листів, дерева, сітки, скла. Сітчасті та скляні двері повинні бути 

обшиті металевими листами товщиною не менш ніж 1,4 мм на висоті більш 

1000 мм. 

Двійчасті двері прості за конструкцією. Основним їх недоліком є те, що для 

відчинення потрібні значні площі. 

Схему розсувних решітчастих (штангових) дверей показано на рис. 2. 

 

 

 

 

 

 

 
 

                         Рис. 2. Штангові двері 

Стулка дверей складається з окремих штанг, які з’єднанірешіткою, що 

складаються. Розсувні решітчасті двері у розчиненому положенні займають 

невелике місце і в цьому зручніші двійчастих. Через наявність щілин між 

штангами і решіткою вони не повністю безпечні. Тому їх застосовують 

тільки для кабін вантажних ліфтів, у яких підйом людей заборонено. Для 

деяких ліфтів штангові двері виконуються у вигляді штор (розсувні чи 

шторні двері). 

Горизонтально розсувні стулкові двері показані на рис. 3, 4. Кожна стулка 4 

(рис. 3) підвішена на двох спеціальних підвісках 3, які рухаються вподовж 
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напрямних 2, що прикріплені до верхньої частини обв’язки прорізу дверей. 

До нижньої частини стулок 4 прикріплюються напрямні повзуни чи колодки, 

які рухаються у спеціальних прорізах, що вбудовані на порозі прорізу дверей. 

Для підвішування стулок застосовуються зазвичай підвіски роликового типу. 

Ролики з двох боків охоплюють напрямну і разом з прорізами на порозі 

дверей забезпечують стійке положення стулки у всіх напрямках. Заклинення 

стулки під час руху запобігається регулюванням щілин між напрямною і 

нижніми роликами підвісок. 
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                Рис. 8.3. Двостулкові двері з важільно-пружинним приводом: 
а – зачинені; б – відчинені; 1 – обв’язка; 2 – напрямна; 3 – підвіска; 

4 – стулка; 5 – важільна система; 6 – пружинний привід 

Рис. 8.4. Автоматичні двері: 1 – редуктор черв’ячний; 

2 – електродвигун; 3 – пружина; 4 – тяга; 5 – права штанга; 

3– ліва штанга; 7 – корба; 8 – кінцевий вимикач; 9 – гонок; 10 – стулка 

Залежно від потрібної ширини прорізу дверей і допустимої ширини шахти 

розсувні двері можуть бути одно-, дво-, три- і чотиристулкові. Двостулкові 

двері центрального відчинення займають у розчиненому положенні стільки ж 

місця, що і одностулкові двері, але завдяки симетричному розташуванню 
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стулок вони дозволяють скоротити ширину шахти.  

Дво- і тристулкові двері зі стулками, які зсуваються в один бік, займають у 

розчиненому положенні менше місця з більшим числом стулок. Тому двері 

такої конструкції при достатньо великій ширині не потребують значного 

збільшення ширини шахти. Але вони мають суттєві недоліки: їх стулки 

рухаються з більшою швидкістю, чим стулки дверей центрального 

відчинення, створюють великий шум і значну силу удару під час зачинення. 

Крім того, у зачиненому стані вони мають виступи, що створюють менш 

естетичний зовнішній вигляд. 

Розсувні двері з суцільними стулками оснащуються, як правило, 

напівавтоматичними чи автоматичними приводами. 

Механізовані розсувні двері зручні для використання, знижують витрати часу 

на відчинення і зачинення. Для багатоповерхових будівель, які 

обслуговуються ліфтами, це дозволяє значно скоротити час колового рейсу і 

збільшити продуктивність. Тому їх слід установлювати у всіх випадках, а 

двійчасті двері застосовувати у тих випадках, коли габарити шахти не 

дозволяють установити розсувні двері. 

У пасажирських ліфтах з малою шириною прорізів (600–750 мм) слід 

застосовувати одностулкові розсувні двері, а для середньої ширини прорізів – 

двостулкові розсувні двері центрального відчинення. Використання 

механізованих розсувних дверей доцільно не тільки у швидкохідних, але і у 

тихохідних ліфтах, що дозволяє в останньому випадку відмовитись від 

недостатньо надійних рухомих підлог у кабінах. 

Вантажні ліфти мають зазвичай широкі прорізи дверей, причому час, що 

витрачається на операції відчинення і зачинення, у них становить незначну 

величину від часу колового рейсу. Тому для них доцільніше застосування 

більш дешевих двійчастих дверей, що відчиняються і зачиняються вручну. 

Стосовно габаритів шахт для таких ліфтів найбільш вигідне установлення 

вертикально розсувних дверей. Але такі двері придатні тільки для малих 

вантажних ліфтів зі стулками, що відчиняються донизу. Застосування дверей 

гільйотинного типу не дозволяється. 

 

                                Приводи дверей 
Привід напівавтоматичних дверей (див. рис.3), які відчиняються вручну і 

зачиняються автоматично, складається з пружинного пристрою 6, що 

пов’язаний системою важелів 5 зі стулками 4. У зачиненому положенні 

(рис.3, а) важелі системи 5, з’єднані між 

собою у точках А і Б і пов’язані зі стулками 4 у точках В і Г, витягнуті в одну 

горизонтальну лінію. Крайній лівий важіль системи з’єднаний шарнірно з 

кронштейном, який прикріплено до обв’язки дверей і до штока циліндра 6. 

Для відчинення дверей натискають униз рукоятку, пов’язану з середнім 

важелем системи 5, до тих пір, поки важелі не стануть у «мертве» положення 

(рис. 3, б).  При цьому спрацьовує блокування дверей. Під час відчинення 

дверей здійснюється зарядка пружини, яка знаходиться в циліндрі, 

накопичена енергія якої потім застосовується для зачинення дверей, для чого 



необхідно рукоятку важеля потягнути угору і тим самим вивести важелі з 

«мертвого» положення. Для пом’якшення ударів при зачиненні дверей 

служить повітряний демпфер, вбудований у циліндр. Розглянута конструкція 

приводу може бути використана також для одностулкових і двостулкових 

дверей центрального відчинення. В останньому випадку важільна система 

прикріплюється до однієї зі стулок. Інша стулка, яка рухається у 

протилежному напрямку, з’єднується з першою жорсткою чи гнучкою 

передачею (канатом чи ланцюгом). 

Приводи автоматичних дверей (рис.4), які відчиняються і зачиняються 

автоматично, виготовляють електричними чи пневматичними. Завдяки 

відносній простоті конструкції найбільшого розповсюдження набув привід 

від спеціального тихохідного електродвигуна, рух від нього до стулок 

передається через допоміжний гвинтовий пристрій і систему важелів, які 

з’єднані зі стулками. На рис.4 показана кінематична схема приводу 

чотиристулкових двошвидкісних дверей, які складаються з важелів 5, 6, тяги 

4, стулок 10. Стулки зазвичай підвішують на спеціальний кронштейн з 

роликами, що переміщується на напрямній спеціального профілю. 

Існують дві системи автоматизованих дверних приводів: одна система полягає в 

тому, що двері кабіни і кожні двері шахти обладнуються самостійним 

електричним приводом; за іншою системою відчинення і зачинення дверей 

кабіни і дверей шахти, проти яких у даний момент знаходиться кабіна, 

здійснюється від одного електроприводу, який встановлено на кабіні. В 

останньому випадку привід має більш складну конструкцію, але внаслідок 

скорочення числа приводів шахтних дверей у загальній вартості ліфта 

досягається значна економія. 

На рис.5 показана схема конструкції двостулкових дверей кабіни з 

автоматичним приводом, а на рис.6 – схема дверей шахти, які взаємодіють з 

дверима кабіни. 
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Рис. 5. Автоматичні двері кабіни: 
1 – блок; 2 – канат; 3 – упор;4 – балка; 5 – стулка; 6 – каретка; 7 – контрролик; 8 – робочий 

ролик;9 – пружина; 10 – замок; 11 – контактний пристрій; 12 – ролик;13 – ексцентрик; 14 – 

важіль; 15 – ролик; 16 – шайба; 17 – важіль;18 – контактний пристрій; 19 – редуктор 

черв’ячний;20 – клинопасова передача; 21 – електродвигун 
Під час повертання ексцентрика 13 проти годинникової стрілки ролик 12 

правої каретки 6 переміщує важелі 17, які своїми боковими поверхнями 

охоплюють ролики шахтних дверей і тягнуть за собою її стулки. Оскільки 

нижня гілка каната 2 прикріплена до правої каретки у точці А, то ця гілка 

переміщується вправо. Верхня гілка каната прикріплюється у точках В і С до 

лівої каретки і рухається вліво разом з лівою кареткою і стулкою дверей. 

На ліву стулку дверей діє пружина, яка прикріплена до нерухо- мого стояка. 

Разом з ексцентриком 13 повертається у тому ж напрям- ку шайба 16 з 

вирізом, діючи на важіль 14, який відчиняє двері і надає дії контактному 

пристрою. 

Під час підходу кабіни до поверхового майданчика важелі кабіни 17 (див. 

рис.5) набігають на привідні ролики дверей шахти 10 (див. рис.6), 

повертають важелі 9, діючи на важелі 12 замків. Ці важелі прикріплені на 

нерухомій частині шахти і піднімаються догори, відчиняючи двері. 

Після відчинення замків каретки 2 за допомогою важелів 17 переміщуються у 

протилежні боки, відчиняючи дверний проріз шахти. При цьому верхні 

частини кареток наїжджають на ролики 11 важелів 12 і діють на шахтні 

пристрої 8, які контролюють зачинення дверей. Одночасно ролик 5 виходить 

з-під лінійки 3, яка опускається і розриває коло керування за допомогою 

контактного пристрою 4, що унеможливлює вмикання ліфта, якщо відчинені 

двері.  

 
                                     Замки дверей 
Двері шахти ліфтів повинні бути обладнані автоматичними замками, які 

зачиняють двері перш ніж кабіна відійде від рівня посадкового 

(завантажувального) майданчика на відстань 150 мм. Конструкція і 

установлення замка повинна бути такою, щоб його не можна було відімкнути 

з зовнішнього боку шахти. У тих випадках, коли за умов експлуатації 

необхідно відчиняти двері ззовні, допуска- ється установлення спеціальних 

пристроїв для відчинення автома- тичних замків обслуговуючим персоналом. 

Ці пристрої повинні дозволяти відмикання замка тільки за допомогою 

спеціального інст- румента чи ключа, тобто їх конструкція не повинна 

дозволяти особам, які не мають відношення до обслуговування ліфта, відімк- 

нути замок підручними засобами. Двері шахти, які відчиняються чи 

зачиняються вручну, крім автоматичних замків, мають бути обладнані 

неавтоматичними замками або пристроями, які утримують двері в 

зачиненому положенні. 

На рис.7, а наведена схема замка, який застосовується на двійчастих дверях 

вантажних ліфтів 
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Рис. 7. Схеми дверних замків: 
а – схема шпінгалетного замка, який застосовується на двійчастих дверях вантажних 

ліфтів: 1 – шестірня; 2 – рукоятка; 3 – рейка; 

4 –пружина; 5 – штанга; 6 – виступ; 7 – контактний пристрій; 

8 – ригель; 9 – пружина; 10 – ролик; 11 – відвід; 12 – шахта;  

13 – кабіна; б – схема замка, який застосовується для одностулкових двійчастих дверей: 1 

– пружина; 2 – важіль; 3 – лінійка; 4 – втулка; 5 – напрямні; 6 – пружина; 7 – клапан; 8 – 

контактний пристрій;  

9 – ригель; 10 – пружина; 11 – важіль; 12 – ролик; 13 – відвід 

 

Під час підходу кабіни до поверхового майданчика відвід 11, прикріплений 

до кабіни, відводить убік ролик 10 та ригель 8 і стискує пружину 9. Ригель 

відходить від виступу 6 штанги 5. Після того як ригель 8 вийде із зони дверей 

13, поворотом рукоятки 2 та шестірні 1 зубчасті рейки 3 переміщуються 

угору та вниз і виводять кінці шпінгалетів з обв’язки дверей 12. При цьому 

розмикається коло керування за допомогою контактного пристрою 7. Двері 

підготовлені до відчинення. 

На рис.7, б показана схема замка, що застосовується для одностулкових 

двійчастих дверей. Під час підходу кабіни до рівня 

поверхового майданчика відвід 13 переміщує ролик 12 і важіль 11 у ліве 

положення і стискує пружину 10. У результаті припиняється дія ригеля 9 на 

важіль 2 і ригель виходить з гнізда дверей. 

                             Контрольні запитання 
 

1. Які типи дверей застосовуються в ліфтах? 

2. Зобразіть схеми напівавтоматичних та автоматичних дверей. 

3. Надайте схеми автоматичних дверей кабіни і шахти. 

4. Які замки використовуються у дверях ліфтів? 


