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DŸwigi hydrauliczne z maszynowni¹
Sposób wykonania szybu
1.1. Ka¿dy szyb powinien byæ ca³kowicie obudowany sta³ymi œcianami, pod³og¹ i
stropem.
Dopuszczalne s¹ tylko otwory:
a) drzwi przystankowe,
b) drzwi do konserwacji, awaryjne i klapy kontrolne,
c) dla odprowadzania gazów i dymu w przypadku po¿aru,
d) wentylacyjne.
Dopuszczalne odchy³ki powierzchni œcian szybu (tylko na zewn¹trz) nie powinny
przekraczaæ 10 mm dla œcian z drzwiami i 30 mm dla œcian pozosta³ych.
1.2. Szyb nie powinien znajdowaæ siê ponad pomieszczeniami, które s¹ dostêpne dla
ludzi.
1.3. Konstrukcja szybu powinna przenosiæ obci¹¿enia pochodz¹ce od:
a) zespo³u napêdowego oraz prowadnic,
b) dzia³ania zderzaków, chwytaczy,
c) nierównomiernego obci¹¿enia kabiny.
Wartoœci obci¹¿eñ dna szybu oraz prowadnic podane s¹ na rysunkach .
1.4. Œciany, pod³oga i strop szybu powinny:
a) byæ wykonane z trwa³ych i niepalnych materia³ów oraz nie sprzyjaj¹cych
osiadaniu i emitowaniu kurzu,
b) byæ pomalowane farbami nie sprzyjaj¹cymi osiadaniu i emitowaniu kurzu,
c) mieæ wystarczaj¹c¹ wytrzyma³oœæ mechaniczn¹.
1.5. Ka¿da œciana szybu sk³adaj¹ca siê z drzwi przystankowych, œcian lub elementów
œcian, które znajduj¹ siê od strony wejœæ do kabiny, musi tworzyæ na ca³ej szerokoœci
wejœcia do kabiny jednolit¹ powierzchniê, z wyj¹tkiem niezbêdnego przeœwitu przy
drzwiach.
1.6. Dno podszybia powinno byæ g³adkie i poziome, z wyj¹tkiem urz¹dzeñ
odwadniaj¹cych. Podszybie musi byæ nieprzepuszczalne dla wody.
1.7. Szyb powinien byæ odpowiednio wentylowany. Do wentylacji nie mog¹ byæ u¿ywane
pomieszczenia nie nale¿¹ce do dŸwigu. W nadszybiu powinny byæ przewidziane
otwory wentylacyjne o minimalnym przekroju poprzecznym, wynosz¹cym 1%
przekroju poprzecznego szybu, które powinny byæ wyprowadzone bezpoœrednio na
zewn¹trz.
1.8. W szybie musi byæ zapewniona temperatura w zakresie od + 5°C do + 40°C.
1.9. Szyb s³u¿y wy³¹cznie do pracy dŸwigu. Urz¹dzenia (przewody elektryczne, ruroci¹gi
jak równie¿ inne czêœci i instalacje), które nie nale¿¹ do dŸwigu, nie mog¹ byæ
zainstalowane w szybie. Dopuszczalne jest instalowanie urz¹dzeñ do ogrzewania
szybu, z wyj¹tkiem ogrzewania za pomoc¹ gor¹cej wody lub pary.
1.10. W szybie powinny byæ zainstalowane elektryczne punkty œwietlne dzia³aj¹ce tak¿e
przy zamkniêtych drzwiach przystankowych. Oœwietlenie szybu powinno sk³adaæ siê
z punktów œwietlnych rozmieszczonych w odleg³oœciach nie wiêkszych ni¿ 0,5 m od
najni¿szej i najwy¿szej czêœci szybu. Pomiedzy nimi powinny byæ dalsze punkty w
odleg³oœciach zapewniaj¹cych równomierne oœwietlenie min. 50 lx. W praktyce
odleg³oœci pomiêdzy punktami œwietlnymi nie powinny przekraczaæ 2 m. Oœwietlenie
na przystankach na poziomie pod³ogi musi wynosiæ min. 50 lx.
1.11. Drabinkê do podszybia wykonaæ wg rysunku lub wskazañ kierownika monta¿u
dŸwigu.
1.12. Haki monta¿owe o udŸwigu min. 10 kN nale¿y wykonaæ w miejscach pokazanych
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na rysunkach lub wg wskazañ kierownika monta¿u dŸwigu.
1.13. Otwory drzwiowe nale¿y wykoñczyæ po zamontowaniu drzwi przystankowych.
1.14. Zaleca siê wykonanie œcian szybu z betonu zbrojonego klasy min. B20 o gruboœci
co najmniej 150 mm lub innego odpowiedniego materia³u pod warunkiem
uzyskania wczeœniejszej akceptacji dostawcy dŸwigu.
1.15.Progi i nadpro¿a drzwi przystankowych nale¿y wykonaæ z betonu zbrojonego o
wysokoœæi min 200 mm. U¿ycie innego materia³u wymaga akceptacji dostawcy
dŸwigu.
1.16 Na czas monta¿u dŸwigu w szybie nale¿y zainstalowaæ podesty monta¿owe
wykonane wg rysunku i umieszczone 300 mm poni¿ej poziomu ka¿dego
przystanku.
UWAGA:
1. NALE¯Y ZAPEWNIÆ SWOBODN¥ DROGÊ TRANSPORTU SI£OWNIKA I
PROWADNIC (6 M) DO SZYBU.
2. WSZYSTKIE POWY¯SZE PRACE WYKONUJE INWESTOR.
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2.1. Do miejsca wskazanego na rysunkach nale¿y doprowadziæ:
a) niezale¿n¹ piêcio¿y³ow¹ liniê zasilaj¹c¹ 3 x 400V zasilania g³ównego o
przekroju i zabezpieczeniu podanym na rysunkach.
b) jedn¹ liniê trzy¿y³ow¹ 230V z zabezpieczeniem administracyjnym.
Z tej linii zostan¹ zasilone obwody kabiny oraz oœwietlenia szybu.
c) liniê telefoniczn¹ komutowan¹ przeznaczon¹ do pod³¹czenie instalacji
alarmowej dŸwigu lub, po uzyskaniu akceptacji dostawcy dŸwigu, liniê interkomu
do pomieszczenia s³u¿b ochrony obiektu w postaci 4-ch ¿y³ o przekroju
min. 0,5 mm2
Dla wszystkich tych instalacji nale¿y pozostawiæ wolny koniec przewodu o d³ugoœci
ok.2 m.
Dodatkowo we wskazane miejsce nale¿y doprowadziæ jedn¹ liniê trzy¿y³ow¹
230V z zabezpieczeniem administracyjnym.
Z linii tej firma montuj¹ca oœwietla kabinê oraz szyb.
Ponadto wykonaæ oœwietlenie maszynowni tak by oœwietlenie na poziomie pod³ogi
wynios³o nie mniej ni¿ 200 lx.
2.2. Maszynownia musi mieæ zapewnion¹ wentylacjê, która usunie z niej ciep³o
wydzielane przez instalacjê dŸwigow¹. Wartoœci mocy wydzielanych w
maszynowni zawiera tabela (w przybli¿eniu odpowiada to 30% mocy elektrycznej
silnika przy 80 jazdach na godzinê). Zaleca siê by wlot ch³odnego powietrza
znajdowa³ siê nisko w naro¿niku maszynowni zaœ wylot w przeciwleg³ym naro¿niku
blisko sufitu.
2.3. Temperatura w pomieszczeniu maszynowni powinna byæ utrzymana w zakresie od
+5°C do +40°C. W razie potrzeby nale¿y wykonac wentylacjê wymuszon¹
(wentylator z termostatem).
2.4. Pod³ogê maszynowni oraz cokó³ wokó³ o wys. 100 mm pokryæ farb¹ olejoodporn¹
lub gresem. Pod³oga maszynowni powinna byæ obliczona na obci¹¿enie 5 kN/m2.
2.5. Drzwi do maszynowni powinny mieæ minimalne wymiary 800 x 2000mm i posiadaæ
zamek umo¿liwiaj¹cy otwarcie ich od œrodka bez u¿ycia klucza. Zaleca siê by próg
maszynowni wystawa³ ponad powierzchniê pod³ogi 100 mm.
2.6. Œciany oraz sufit maszynowni pomalowaæ farb¹ uniemo¿liwiaj¹c¹ osiadanie kurzu.
2.7. Pod stropem maszynowni umieœciæ haki lub belkê monta¿ow¹ o udŸwigu min. 8 kN.
2.8. Maszynownia s³u¿y wy³¹cznie do pracy dŸwigu. Urz¹dzenia (przewody elektryczne,
ruroci¹gi jak równie¿ inne czêœci), które nie nale¿¹ do dŸwigu nie mog¹ byæ w niej
zainstalowane. Dopuszczalne jest instalowanie urz¹dzeñ do ogrzewania, z
wyj¹tkiem ogrzewania za pomoc¹ gor¹cej wody lub pary.
2.9. Dojœcie do maszynowni powinno byæ oœwietlone na sta³e oœwietleniem o natê¿eniu
min. 50 lx.
2.10. Pomieszczenie maszynowni musi na ca³ej powierzchni posiadaæ w œwietle
wysokoœæ min. 2 m.
2.11.Powierzchnia pomieszczenia maszynowni powinna wynosiæ min. 4 m2, przy czym
d³ugoœæ krótszej œciany nie powinna byæ mniejsza ni¿ 1,5 m. Czasami mo¿liwe jest
zastosowanie pomieszczenia o innych wymiarach po uzyskaniu akceptacji
dostawcy dŸwigu.
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2.12. Pomieszczenie maszynowni powinno przylegaæ jedn¹ œcian¹ do œciany szybu
dŸwigowego. Zaleca siê by przylega³a ona do œciany, do której bêd¹ kotwione
prowadnice dŸwigu. W takiej sytuacji w œcianie dziel¹cej oba pomieszczenia
wykonaæ otwór 300x300 mm dla instalacji dŸwigowych. Dla typowo umieszczonej
maszynowni z pod³og¹ na poziomie dna podszybia lub poziomu najni¿szego
przystanku otwór ten powinien znajdowaæ siê na wysokoœci ok. 120 cm nad pod³og¹
maszynowni. Œwiat³o otworu nie powinno byæ przes³oniête ¿adnym elementem. Na
rzucie szybu œwiat³o otworu powinno mieœciæ siê w przestrzeni pomiêdzy
prowadnicami dŸwigu (patrz rzut szybu na rysunku katalogowym dŸwigu).
W szczególnych przypadkach pomieszczenie maszynowni mo¿e byæ po³o¿one z
dala od szybu. W takiej sytuacji szyb powinien byæ po³¹czony z maszynowni¹
prostym odcinkiem kana³u dla przewodów ciœnieniowych i elektrycznych. D³ugoœæ
kana³u nie mo¿e przekraczaæ 8 m. Do wykonania kana³u zaleca siê u¿ycie dwóch
rur o œrednicy 150 mm biegn¹cych obok siebie lub kana³u 300x300 mm.
W przypadku, gdy d³ugoœæ kana³u przekracza 4 m kana³ musi byæ odkrywalny lub w
po³owie jego d³ugoœci musi byæ otwór rewizyjny.
W przypadku braku mo¿liwoœæi spe³nienia powy¿szych wymagañ nale¿y
skontaktowaæ siê z dostawc¹ dŸwigu w celu okreœlenia specjalnych wytycznych dla
dŸwigu.
2.13. Maszynownia powinna byæ wyposa¿ona w œrodki gaszenia po¿arów urz¹dzeñ
elektrycznych.

WSZYSTKIE POWY¯SZE PRACE WYKONUJE INWESTOR
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Wytyczne elektryczne
OŒWIETLENIE SZYBU
1. Oœwietlenie szybu nale¿y wykonaæ wykorzystuj¹c lampy kana³owe lub oprawy
œwietlówkowe.
2. Oœwietlenie szybu powinno sk³adaæ siê z punktów œwietlnych rozmieszczonych w
nastêpuj¹cych odleg³oœciach:
- maks. 0,5 m od dna podszybia,
- maks. 0,5 m od stropu szybu,
- ok. 2 m pomiêdzy kolejnymi punktami œwietlnymi.
3. Minimalne natê¿enie oœwietlenia na ca³ej wysokoœci szybu powinno wynosiæ 50 lx.
4. W podszybiu nale¿y zainstalowaæ gniazdo zasilaj¹ce 230V 2P+PE.
ZASILANIE DZWIGU
Do maszynowni, w miejscu wskazanym na rysunku, nale¿y doprowadziæ:
a) niezale¿n¹ piêcio¿y³ow¹ liniê zasilaj¹c¹ 3 x 400V zasilania g³ównego o
przekroju i zabezpieczeniu podanym w tabeli. Do zabezpieczenia nale¿y u¿yæ
bezpiecznika o charakterystyce zw³ocznej.
b) jedn¹ linie trzy¿y³ow¹ 230V o przekroju 3 x 2,5 mm2 z zabezpieczeniem
administracyjnym o wartoœci 16A. Do zabezpieczenia nale¿y u¿yæ bezpiecznika o
charakterystyce zw³ocznej.
Z tej linii zostan¹ zasilone obwody kabiny oraz oœwietlenia szybu.
Na obu tych liniach nale¿y przewidzieæ zapas przewodu d³. ok.2 m.
INSTALACJA ALARMOWA
1. Do maszynowni, w miejscu wskazanym na rysunku, nale¿y doprowadziæ liniê telefonii
stacjonarnej.
2. W przypadku zastosowania interkomu zamiast systemu telefonicznego do
pomieszczenia s³u¿b ochrony nale¿y doprowadziæ liniê 4 x 0,5 mm2.
INSTALACJA ELEKTRYCZNA MASZYNOWNI
1. Wykonaæ instalacjê oœwietleniow¹ maszynowni zamontowan¹ na sta³e i zapewniaj¹c¹
min. 200 lx na poziomie pod³ogi. Oœwietlenie powinno byæ za³¹czane za pomoc¹
³¹cznika umieszczonego w pobli¿u wejœcia do maszynowni na wysokoœci 1,3 m.
2. Oprócz oœwietlenia nale¿y zainstalowaæ co najmniej 1 gniazdo wtykowe 230V
2P+PE.
3. Dojœcie do maszynowni powinno byæ oœwietlone, zainstalowanymi na sta³e,
elektrycznymi Ÿród³ami œwiat³a.
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