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W procesie decyzyjnym związanym z wyborem 
dźwigu największe znaczenie ma fachowy dobór 

i opis pożądanych cech urządzenia.
Rafał Jeżowski
członek zarządu SURSUM Sp. z o.o.

Dźwigi (windy) są specyfi czną gru-
pą maszyn podlegającą dozorowi 
technicznemu. Ze względu na cechy 
użytkowe i restrykcyjne ograniczenia 
techniczne w projektowaniu, wynika-
jące z troski o bezpieczeństwo, objęte 
są przepisami nie tylko dyrektywy 
maszynowej, ale też dyrektywy dźwi-
gowej, z licznymi normami zharmo-
nizowanymi, implementowanymi do 
polskiego prawa. W zakresie eksplo-
atacji podlegają prawu krajowemu. 
Pomimo tych restrykcyjnych wyma-
gań w Polsce nie ma specjalistycz-
nych biur projektowych w branży 
dźwigowej, jakie funkcjonują np. 
w Niemczech. O tym, jaki dźwig 
zastosować w danym obiekcie, 
przesądzają zwykle projektanci ar-
chitekci, którzy nie są odpowiednio 
przygotowani przez uczelnie do tej 
roli. Projekty rozwiązań, nie zawsze 
adekwatne do potrzeb, powszechnie 
są ściągane z internetu, a przy okre-

Klasyfikacja dźwigów Klasyfikacja dźwigów 
i kryteria ich wyborui kryteria ich wyboru 

śleniu parametrów dźwigu pomaga-
ją handlowcy z fi rm dźwigowych, 
zwykle ze znanych koncernów. 
Trudno w tej sytuacji o obiektywne 
wybory.

Klasyfikacja dźwigów

Na wstępie przypomnijmy kilka 
istotnych pojęć: 
a) szyb – najczęściej zamknięta 
przestrzeń w kształcie prostopadło-
ścianu, w której porusza się kabina 
i ewentualnie przeciwwaga;
b) nadszybie – część szybu od po-
ziomu najwyższego przystanku 
do stropu;
c) podszybie – część szybu od pozio-
mu najniższego przystanku do dna;
d) wysokość podnoszenia – różni-
ca poziomów między najwyższym 
a najniższym przystankiem;
e) wysokość szybu to d + c + b;
f) maszynownia – pomieszczenie, 
w którym znajduje się zespół na-
pędowo-sterujący; może być nad 
szybem (górna), obok szybu na naj-
niższej kondygnacji (dolna bocz-
na), wewnątrz szybu (w nadszybiu 
lub podszybiu), na zewnątrz szybu 
(w osłonie, np. blaszanej szafi e zwa-
nej maszynownią prefabrykowaną).
Dźwigi można klasyfi kować np. 
ze względu na rodzaj napędu, prze-
znaczenie albo inne parametry. 
Ze względu na napęd dzieli się je 
przede wszystkim na:
  elektryczne, w których na li-

nach (lub pasach) przewinię-
tych przez koło cierne z jednej 
strony jest zawieszona kabina, 

a z drugiej przeciwwaga; ruch 
zapewnia sprzężenie cierne cię-
gien z kołem napędzanym przez 
silnik elektryczny bezpośrednio 
lub pośrednio przez reduktor;

  hydrauliczne, w których kabina 
podnoszona jest bezpośrednio lub 
pośrednio (przez układ linowy 
o określonym przełożeniu) przez 
jeden lub kilka siłowników.

Ze względu na przeznaczenie dźwi-
gów ważna dla projektantów kla-
syfi kacja znajduje się w normie ISO 
4190-1:2010. Pomocna jest ona głów-
nie przy doborze wymiarów kabiny 
i drzwi oraz dzieli dźwigi na klasy 
zależnie od przeznaczenia:
  klasa I – dźwigi do budynków 

mieszkalnych i ogólnego zasto-
sowania,
  klasa II – dźwigi osobowo-to-

warowe,
  klasa III – dźwigi dla służby 

zdrowia, w tym do szpitali i do-
mów opieki społecznej,

Dyrektywy dotyczące dźwigów
Dyrektywa 95/16/WE z 29 czerwca 1995 r. 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
zbliżenia ustawodawstw państw członkow-
skich dotyczących dźwigów została imple-
mentowana do polskiego prawa rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki z 8 grudnia 
2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań 
dla dźwigów i ich elementów bezpieczeń-
stwa (Dz.U. z 2005 r. Nr 263, poz. 2198). 
Część postanowień została zmieniona dy-
rektywą 2006/42/WE w sprawie maszyn 
i odpowiednim rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z 5 listopada 2008 r. (Dz.U. 
z 2008 r. Nr 203, poz. 1270).

 Fot. 1.   Dźwig elektryczny z górną maszy-
nownią, udźwig 1600 kg, wciągarka 
bezreduktorowa
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  klasa IV – dźwigi do budynków 
wysokich i intensywnego ru-
chu (prędkość powyżej 2,5 m/s, 
płytkie, szerokie kabiny i szero-
kie drzwi). 

Istotny ze względu na walory użyt-
kowe i koszty inwestycji jest też po-
dział dźwigów na te z  maszynow-
nią oraz bez  maszynowni. 

Dźwigi elektryczne 
z maszynownią i bez

Maszynownia nad szybem pokaza-
na na fot. 1 i 2 obciąża konstrukcję 
budynku. Na obciążenie składa się 
ciężar maszynowni wraz z zespołem 
napędowym oraz ciężar kabiny z ła-
dunkiem i przeciwwagi. Górną ma-
szynownię umieszcza się z reguły 
na piętrze technicznym (dźwig tam 
nie dojeżdża) lub na dachu. Koszt tej 
części inwestycji wiąże się z jej ku-
baturą, doprowadzeniem zasilania 
na ten poziom i wykonaniem dojść. 
W przypadku dolnej maszynow-
ni konstrukcja szybu przenosi siły 
równe podwojonej sumie ciężaru 
kabiny z ładunkiem i przeciwwagi. 
Potrzebny jest też system krążków 
w nadszybiu lub w linowni. Podnosi 
to koszt wykonania szybu, ale dolna 
maszynownia, umieszczana z reguły 
w piwnicy, jest tańsza niż górna.
W drugiej połowie lat 90. czołowe 
koncerny dźwigowe wdrożyły do 
produkcji dźwigi elektryczne bez 
maszynowni. W 1998 r. usankcjono-
wano to, wprowadzając dodatkiem 
A2 zmiany do normy EN 81-1. Popu-
larność takich dźwigów nie zawsze 

jest jednak uzasadniona. Ich idea 
sprowadza się do umieszczenia 
wciągarki (z reguły bezprzekładnio-
wej, z silnikiem jednobiegowym, 
regulowanym częstotliwościowo) 
w nadszybiu, rzadziej w podszybiu. 
Korzyścią tego rozwiązania jest brak 
pomieszczenia maszynowni, co istot-
nie ułatwia życie projektantom bu-
dynku i obniża koszt inwestycji, ale 
jest okupione pewnymi utrudnienia-
mi i utratą walorów użytkowych: 
  konserwator ma ograniczony 

dostęp do zespołu napędowego 
– tylko z dachu kabiny lub z jej 
wnętrza przez otwór w dachu; 
  konieczne jest zapewnienie do-

stępu do urządzeń używanych 
w czasie awarii i przy próbach 
dynamicznych z poziomu przy-
stanku (stąd szafy sterowe na 
najwyższych przystankach lub 
różnego rodzaju drzwiczki za-
pewniające dostęp);
  trudniejsza i bardziej niebez-

pieczna jest praca konserwato-
rów – brak możliwości kontroli 
wzrokowej pracującej wciągarki 
i jej lin;
  są ograniczenia przy ręcznym 

uwalnianiu pasażerów z kabiny 
zatrzymanej między przystan-
kami; w standardowym dźwi-
gu realizuje się to przez ręczne 
pokręcanie koła zamachowego 
przy zwolnionym hamulcu; 
  hałas pracującego zespołu napę-

dowego rozchodzi się szybem 
po budynku.

Dźwigi elektryczne z zespołem na-
pędowo-sterującym wewnątrz szy-

bu są droższe od dźwigów z takimi 
samymi zespołami umieszczonymi 
w maszynowni, także w montażu 
i konserwacji. Ponieważ zabiegi 
konserwacyjne i prace przy usu-
waniu awarii odbywają się na po-
ziomie najwyższego przystanku, 
takie rozwiązania są uciążliwe dla 
mieszkańców lokali umieszczonych 
naprzeciwko. 

Dźwigi hydrauliczne 
z maszynownią i bez 

W standardowych dźwigach hy-
draulicznych zbiornik z pompą i za-
worami (zespół zasilający) z szafą 
sterową umieszcza się w maszynow-
ni, z której do szybu doprowadza się 
przewód hydrauliczny do siłownika 
i wiązki przewodów elektrycznych. 
Pozwala to na dowolne położenie 
maszynowni, na różnych kondygna-
cjach i nawet w odległości do 15 m 
od szybu. Maszynownia najczęściej 
znajduje się w piwnicy, obok innych 
pomieszczeń technicznych, lub w po-
mieszczeniach tzw. wynikowych, np. 
pod schodami, co w istotny sposób 
obniża koszty inwestycyjne.
Dążenie do wyeliminowania po-
mieszczenia maszynowni przyniosło 
dwa nowe rozwiązania: maszynow-
nię kompaktową (prefabrykowa-
ną), w której zbiornik z zaworami 
i układ sterujący umieszczone są 
w jednej szafi e blaszanej, oraz zespół 
napędowo-sterujący dostosowa-
ny do umieszczenia w podszybiu. 

 Fot. 2.   Dźwig elektryczny z górną maszynownią, udźwig 500 kg, wciągarka reduktorowa

 Fot. 3.   Dźwig elektryczny bez maszynowni 
(prod. Schindler), wciągarka bez-
reduktorowa w nadszybiu
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Rozwiązania te, usankcjonowa-
ne zmianą normy EN 81-2 (doda-
tek A2), są oferowane jako dźwigi 
hydrauliczne „bez maszynowni” 
i konkurują z dźwigami elektrycz-
nymi bez maszynowni dzięki takim 
zaletom, jak:
  łatwy dostęp do zespołu zasila-

jącego i sterującego, również do 
obsługi w czasie pracy dźwigu;

  proste i szybkie ręczne opuszcza-
nie kabiny przez przyciśnięcie 
przycisku na bloku zaworowym;
  wysokie walory akustyczne

– łatwiejsze odizolowanie ca-
łego zespołu od pomieszczeń 
użytkowych w budynku.

W publicznych przetargach spotyka 
się tylko kryterium kosztów. Po-
dobnie postępują fi rmy budowlane 
poszukujące dostawców dźwigów. 
Koszty są niewątpliwie kluczowe, 
ale licząc je, należy wziąć pod uwa-
gę nie tylko całkowity koszt inwe-
stycji, który obejmuje:
  wykonanie szybu i ewentualnie 

maszynowni, doprowadzenie 
instalacji elektrycznej, projekty;  
  dostawę dźwigu, jego montaż, 

badania UDT; 
lecz również koszty ponoszone 
przez całe życie dźwigu, dotyczące: 

  eksploatacji – koszty konserwa-
cji, materiałów i części zamien-
nych (zależne od trwałości/ja-
kości zespołów), zużycia energii 
przez dźwig; 
  utylizacji, o których dostawcy 

nawet nie wspominają, tak jak 
o trwałości poszczególnych ze-
społów. 

Koszty utylizacji dotychczas były 
znikome nawet przy wymianie ca-
łego dźwigu – zespoły złomowano 
po demontażu i prostej segregacji 
na materiały żelazne i kolorowe. Te-
raz wymiana kluczowych zespołów 
staje się bardzo droga. Przykłado-
wo demontaż wciągarki bezprze-
kładniowej, zawierającej bardzo 
silne magnesy neodymowe, wyma-
ga specjalnego oprzyrządowania 
i może być wykonany tylko przez 
producenta (konieczny transport 
za granicę). Specjalnego oprzyrzą-
dowania niedostępnego w Polsce 
wymaga też separacja materiałów 
z pasów zawierających stalowe linki 
w otoczce z poliuretanu. Powszech-
nie używane do oświetlenia i zjazdu 
awaryjnego UPS-y zawierają duże 
ilości akumulatorów, głównie lito-
wych, wymagających specjalnych 
procesów utylizacyjnych. To samo 
dotyczy świetlówek (rtęć). Nie moż-
na też zapominać o elektronice: ste-
rownikach czy falownikach z dużą 
ilością metali kolorowych.
Warto zaznaczyć, że w rachunku 
kosztów eksploatacji należy wziąć 
pod uwagę techniczny okres życia 
dźwigu szacowany co najmniej na 
20 lat. Koszty dostawy i montażu 
(a tylko one najczęściej są brane pod 
uwagę przy zakupie) wynoszą wte-
dy ok. 25–30% kosztów całkowitych. 
Może się więc okazać, że „tani i no-
woczesny” dźwig bez maszynow-
ni ze względu na wysokie koszty 
konserwacji i części zamiennych już 
po kilku latach eksploatacji będzie 
droższy od standardowego dźwigu 
z maszynownią.
Porównując koszty dźwigu od róż-
nych dostawców, powinno się brać 
pod uwagę ten sam standard wy-
konania i jakość zespołów. Trzeba 
pamiętać, że np. drzwi automatyczne 

(ok. 80% awarii dźwigów to awarie 
drzwi) o tych samych wymiarach 
i liczbie skrzydeł produkowane są 
w różnych odmianach – inne są prze-
znaczone do budynków mieszkal-
nych, inne do biurowych, a jeszcze 
inne do szpitali lub dla przemysłu. 
Różnią się rozwiązaniami techniczny-
mi niewidocznymi dla użytkownika, 
jak konstrukcja skrzydeł, rodzaj pro-
wadnic, wielkość i budowa rolek, moc 
napędu czy też materiał i budowa 
progów. Często typowy dźwig prze-
znaczony do budynku mieszkalnego 
(tani!) jest montowany w budynku 
użyteczności publicznej. Po dwóch, 
trzech latach, z reguły po wygaśnię-
ciu gwarancji, zaczyna się psuć, nie 
wytrzymując warunków eksploatacji.

Wydajność dźwigów 

Przesądzają o niej takie parame-
try jak wielkość kabiny (udźwig), 
prędkość jazdy czy liczba dźwigów 
w budynku. Wydajność dźwigów 
to inaczej zdolność przewozowa, 
defi niowana jako procent użytkow-
ników budynku, których dźwig lub 
grupa dźwigów może przetranspor-
tować w danym czasie. W praktyce 
przyjmuje się tzw. wydajność pię-
ciominutową, która powinna wy-
nosić 10–20% dla budynków biuro-
wych, 10–15% dla hoteli oraz 5–10% 
dla apartamentowców.
O jakości obsługi pasażerów decy-
duje czas oczekiwania na przystanku 
podstawowym i przejazdu między 
skrajnymi przystankami. Przy pla-
nowaniu i doborze dźwigów do 
budynków mieszkalnych przydat-
na jest norma PN-ISO 4190-6, która 
wymienia trzy standardy, różnią-
ce się czasem oczekiwania: 60, 80, 
100 s, czyli wg FEM: luksusowy, 
normalny i ekonomiczny. W prak-
tyce dąży się do czasu oczekiwania 
w budynkach mieszkalnych 30–50 s, 
a w biurowych 10–15 s. Prosta, ale 
praktyczna zasada pozwalająca 
wstępnie dobrać prędkość dźwigu 
[v (m/s)] w zależności od wysoko-
ści podnoszenia [Hp (m)] wygląda 
następująco:
Hp/30 (m/s) ≤ v ≤ Hp/20 (m/s)

 Fot. 4.   Zespół napędowo-sterujący 
dźwigu hydraulicznego w osłonie 
poza szybem, tzw. maszynownia 
prefabrykowana, udźwig 630 kg

Kryterium doboru – koszty 
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Powszechnie oferowana prędkość 
dźwigu 1 m/s przy 2–3 przystan-
kach nie ma ekonomicznego i użyt-
kowego uzasadnienia, wynika naj-
częściej ze zunifi kowanych układów 
napędowych z wciągarkami bez-
przekładniowymi. Warto też wie-
dzieć, że jeżeli pojedynczy dźwig 
nie zapewnia żądanej wydajności, 
nie jest wskazane powiększanie ka-
biny i udźwigu (powyżej 1000 kg), 
ale zastosowanie kolejnego lub kil-
ku dźwigów pracujących w grupie, 
usytuowanych obok siebie.

Energochłonność

Dźwig jest maszyną o pracy prze-
rywanej, w której zużycie energii 
zależy od wielu czynników, takich 
jak: intensywność użytkowania 
(liczba startów na dobę), udźwig 
i średnie wypełnienie kabiny, prze-
ciętny czas jazdy (i postoju), będący 
funkcją m.in. wysokości podnosze-
nia i prędkości, oraz przede wszyst-
kim – od zastosowanych rozwiązań 
technicznych napędu, sterowania 
i wyposażenia. Energię konsumu-
je wciągarka z reduktorem lub bez 
(w dźwigach hydraulicznych silnik 
z pompą), falownik, sterowanie, 
napęd drzwi, oświetlenie kabiny i 
jej wentylacja, czasem klimatyzacja, 
zasilanie awaryjne. Istotny jest po-
dział na energię zużywaną w czasie 
jazdy (dźwig jeździ 0,5–6 h/dobę) 
i postoju (18–23,5 h/dobę). W wielu 
przypadkach zużycie energii w trak-
cie postoju jest wyższe niż w czasie 
jazdy (dźwigi o małym natężeniu 
ruchu), a generalnie jest wyższe 
w dźwigach z falownikami i najbar-
dziej zaawansowanymi wciągarka-
mi bezreduktorowymi niż z wcią-
garkami tradycyjnymi. Ponieważ od 
falowników ze względu na komfort 
jazdy nie ma odwrotu, oszczędności 
należy szukać w oświetleniu przez 
stosowanie LED-ów. Pomiary pro-
wadzone przez AGH wykazały, 
że dźwig z wciągarką tradycyjną 
umieszczoną w maszynowni wg 
procedur VDI (Stowarzyszenie In-
żynierów Niemieckich) zużywa 
mniej energii w czasie postoju i uzy-

skuje taką samą klasę efektywno-
ści energetycznej „C” (niską) jak 
dźwig z bezreduktorową wciągarką 
EcoDisc, najczęściej sprzedawany 
w Polsce.
Światowe koncerny zgodnie przyjęły 
w Europie za obowiązującą doktry-
nę, że jedynie dźwigi z wciągarkami 
bezreduktorowymi są „trendy”, naj-
lepiej oczywiście z elastycznymi pa-
sami (monopol chroniony patentami) 
i zespołami pozwalającymi oddawać 
energię do sieci (tzw. napędy rege-
neracyjne). Trudno niestety znaleźć 
informację, kiedy odzyskana energia 
pokryje koszty takiego zespołu. 

Dodatkowe funkcje 
i zabezpieczenia

  Przewóz osób niepełnospraw-
nych – minimalne wymagania 
w tym zakresie określa rozpo-
rządzenie Ministra Infrastruk-
tury w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki. Przysto-
sowanie do wszelkich rodzajów 
niepełnosprawności omówione 
jest w nieobowiązującej normie 
PN-EN 81-70:2005. Spełnienie 
wszystkich jej wymagań nie za-
wsze jest celowe ze względów 
użytkowych i ekonomicznych.
  Funkcjonowanie w czasie po-
żaru – zagadnienia te reguluje 
norma PN-EN 81-73. Dźwi-
gi, które mogą być dodatko-
wo użytkowane przez straż 
pożarną (do ewakuacji), powin-
ny spełniać wymagania PN-EN 
81-72. Drzwi przystankowe 
o odporności ogniowej bada się 
według PN-EN 81-58.
  Odporność na wandalizm

– zgodnie z normą PN-EN 81-71 
kabiny dźwigów łącznie z wypo-
sażeniem, drzwi i elementy ste-
rowania dostępne dla użytkow-
ników powinny być wykonane 
w taki sposób, aby uniemożli-
wić ich uszkodzenie za pomocą 
prostych środków. Podobnym 
problemem jest zapewnienie od-
porności powierzchni ścian kabin 
i drzwi na wytarcie, zarysowa-

nie itp. zużycie. Najprostszym 
rozwiązaniem jest zastosowanie 
stali nierdzewnej na ściany kabiny 
oraz na drzwi kabinowe i przy-
stankowe, co najmniej na przy-
stanku najczęściej używanym.

Wymagania akustyczne

Dopuszczalne wartości poziomu 
dźwięku w pomieszczeniach oraz 
w maszynowni dźwigu oraz wy-
magania ogólne dotyczące ochro-
ny przed hałasem określają nor-
my PN-87/B-02151-01/02. Przy 
poprawnie dobranym zespole za-
silającym i przewodach oraz wła-
ściwie wykonanej maszynowni 
normę spełnia praktycznie każdy 
dźwig hydrauliczny, gdyż siłow-
niki pracują cicho; źródłem hałasu 
mogą być tylko drzwi.
Sytuacja z dźwigami elektrycz-
nymi jest inna. Pierwszym pro-
blemem jest ograniczenie pozio-
mu hałasu u źródła, czyli jakość 
wciągarki (silnika i hamulców), 
szafy sterowej (styczniki) oraz 
drzwi. Drugim – absorbowanie 
i fonoizolacja, czyli ograniczenie 
rozchodzenia się dźwięków drogą 
powietrzną. Trzecim – wibroizola-
cja i dylatacja, czyli ograniczenie 
rozchodzenia się dźwięków drogą 
materiałową. Duża część zamonto-
wanych dźwigów nie spełnia wy-
magań akustycznych ze względu 

 Fot. 5.   Dźwig panoramiczny elektryczny z wciągarką w nad-
szybiu (prod. KONE)
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na jakość zespołów, rozwiązania 
projektowe i  konstrukcyjne. Doty-
czy to także dźwigów z wciągarka-
mi bezreduktorowymi umieszcza-
nymi zarówno w maszynowni, jak 
i w nadszybiu (dźwigi bez maszy-
nowni), dla których przeforsowana 
w swoim czasie zmiana w rozpo-

rządzeniu Ministra Infrastruktury, 
dopuszczająca brak dylatacji szy-
bów w dźwigach z wciągarkami 
bezreduktorowymi, nie powinna 
być stosowana bezkrytycznie.

Dźwig elektryczny 
czy hydrauliczny

Nowoczesne rozwiązania napędów 
hydraulicznych, m.in. przez zasto-
sowanie zaworów proporcjonalnych 
i niskie zużycie energii w czasie po-
stoju, spowodowały, że dźwigi hy-
drauliczne w pewnych warunkach 
są niewiele bardziej energochłonne 
niż elektryczne Opłaca je się stoso-
wać przy 2–4 przystankach i udźwi-
gu do 630 kg, również ze względu 
na zbliżoną lub niższą cenę dosta-
wy, montażu (o około 25%) i serwi-
su. Mają dodatkowe zalety w użyt-
kowaniu:
  łatwy dostęp do zespołu zasila-

jącego i sterującego, również do 
obsługi w czasie pracy dźwigu;

  proste i szybkie uwalnianie pasa-
żerów, w szczególności przy zani-

 Fot. 6.   Dźwig panoramiczny hydrauliczny 
(prod. OTIS)

ku napięcia (ręczne opuszczanie 
kabiny przez przyciśnięcie przy-
cisku na bloku zaworowym);
  wysokie walory akustyczne i ła-

twiejsze odizolowanie całego 
zespołu od pomieszczeń użyt-
kowych w budynku.

Przy większych udźwigach i liczbie 
przystanków korzyści mogą wystą-
pić dzięki lepszemu wykorzystaniu 
przekroju szybu (większa kabina, 
zwłaszcza przy napędzie central-
nym) oraz ze względów estetycznych 
(porównaj fot. 5 i 6). Atutem jest duża 
swoboda w lokalizacji maszynow-
ni. Argument, że są nieekologiczne, 
nie jest prawdziwy, bo warunki ich 
produkcji nie odbiegają od standar-
dów w przemyśle maszynowym, 
a trwałość jest wyższa niż dźwigów 
elektrycznych – wszystkie elemen-
ty ruchome są smarowane olejem 
o trwałości do 10 lat, który może być 
zużyty jako surowiec wtórny.

Cały artykuł wraz z wykazem odnośnych 
przepisów, norm i literatury fachowej 
na www.inzynierbudownictwa.pl

Polska wpisuje się na listę krajów, które likwidują ba-

riery dla osób niepełnosprawnych. Modernizacje w tym 

zakresie potrzebne są w wielu istniejących budynkach 

ogólnodostępnych, a czasem też w domach jedno-

rodzinnych.  Jakie rozwiązania proponuje do takich 

obiektów GMV  jako renomowany producent dźwigów?

jest producentem wszystkich 
rodzajów dźwigów: od naj-
mniejszych, osobowych, do 

przemysłowych, o udźwigach sięgających nawet kil-
kunastu ton. Pokaźną część naszej oferty stanowią 

urządzenia, które pomagają likwi-
dować bariery architektoniczne 
– czyli przede wszystkim poko-
nywać różnicę wysokości. Pamię-
tajmy jednak, że dźwigi to duże 
ułatwienie nie tylko dla osób nie-
pełnosprawnych, ale także star-
szych, chorych i matek z dziećmi 

Bogdan Walkowicz
GMV Polska Sp. z o.o.

w wózkach, dla których pokonanie wysokości nawet 
jednego piętra może być dużym wyzwaniem. 
GMV proponuje dwa rozwiązania do istniejących bu-
dynków. Pierwsze z nich to dźwig Green Lift. Ze 
względu na swoją konstrukcję doskonale sprawdza 
się on w budynkach, w których nie przewidziano wind 
i trudno jest wygospodarować przestrzeń dla szybu 
o pełnych wymiarach. Siły generowane przez porusza-
jącą się kabinę koncentrują się głównie na dnie szybu 
i dlatego można wykorzystać ściany budynku jako 
elementy szybu lub zamocować do nich szkielet szy-
bu samonośnego. Rozwiązania te pozwalają na zredu-
kowanie podszybia do 45 cm i nadszybia do 275 cm. 
Drugą propozycją GMV jest winda Home Lift, zgod-
na z dyrektywą maszynową 2006/42/WE i wykorzy-
stująca technologię GMV pod nazwą Fluitronic. Może 
ona przewozić do pięciu osób o łącznej masie 400 kg. 
Moc jej silnika, nie przekraczająca 2,2 kW, można po-
równać do mocy zwykłego czajnika elektrycznego. Re-
kordowo małe są też wymiary podszybia i nadszybia: 
15 i 260 cm. Z tych względów Home Lift coraz częściej 
znajduje zastosowanie w domach jednorodzinnych. 
Jest to nowość na skalę europejską, ciesząca się obec-
nie w Polsce niezwykłą popularnością. 

GMV
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Dzięki licznym modernizacjom w ostatnich latach
 zdecydowanie wzrosło bezpieczeństwo użytkowania 

dźwigów osobowych w Polsce. I choć skala tego 
zjawiska cieszy, otwarta pozostaje kwestia trwałości 

nowych urządzeń – niestety, często najtańszych.
Robert Fabiański
Zespół Koordynacji Inspekcji, Urząd Dozoru Technicznego

Spuścizna ubiegłego 
wieku

W drugiej połowie XX w. nastąpił 
szybki rozwój techniki dźwigo-
wej. W latach 60. i 70. instalowanie 
dźwigów osobowych w wyższych 
budynkach stało się już europejską 
normą. Wiele urządzeń z tych lat na-
dal jest eksploatowanych, mimo iż 
zapewniają znacznie niższy poziom 
bezpieczeństwa niż te, które produ-
kuje się obecnie. 
Spora część obecnie użytkowanych 
w Polsce dźwigów powstała w la-
tach 70. i 80. XX w. – producen-
tem był wtedy ZUD (potem KDO 

Bezpieczeństwo Bezpieczeństwo 
dźwigów osobowychdźwigów osobowych 
Praktyka i aktualne wymagania prawne

ZREMB i WFD Translift). Wyroby 
tej fi rmy, oparte na polskich kom-
ponentach, powstawały na bazie 
przedwojennych konstrukcji (dźwi-
gi tradycyjne), a później na licen-
cji zakupionej w Szwecji (dźwigi 
licencyjne). Są to dźwigi linowe 
z napędem dwubiegowym oraz ste-
rowaniem elektromechanicznym, 
realizującym program pracy za 
pomocą przekaźników. Rozwiąza-
nia te były niezbyt zaawansowane 
w stosunku do technologii stosowa-
nych w Europie Zachodniej, ale za-
pewniały niski pobór energii przez 
aparatury sterowe. Po transformacji 
ustrojowej początku lat 90. ekspan-
sję na nasz rynek rozpoczęły euro-
pejskie koncerny dźwigowe. Upo-
wszechniły się takie rozwiązania 
jak sterowanie mikroprocesorowe 
i napędy hydrauliczne. 

Bezpieczeństwo 
starych dźwigów

Problem ten ma wymiar europej-
ski. W 1995 r. opublikowano w tej 
sprawie zalecenie Komisji Euro-
pejskiej nr 95/216/EC skierowane 
do państw członkowskich UE. Za-
wiera ono szczegółowe wskazania 
techniczne dotyczące moderniza-
cji dźwigów osobowych. Zgodnie 
z nim w celu zwiększania bezpie-
czeństwa należy:

Dźwigi w liczbach 
wg danych Urzędu Dozoru Technicznego (luty 2012 r.)

  87 755 – dźwigi osobowe i osobowo-towa-
rowe objęte dozorem, w tym:

  572 – dźwigi sprzed 1954 r.;
  5003 – dźwigi z lat 1955–1969;
  34 480 – dźwigi z lat 1970–1992;
  17 726 – dźwigi z lat 1993–2004.

  1253 – liczba uzgodnień modernizacji dźwi-
gów w 2011 r.
  26 103 – liczba nowo zainstalowanych 
dźwigów w latach 2005–2006.

  zainstalować wewnątrz kabiny 
drzwi kabinowe oraz piętro-
wskazywacz;
  kontrolować i w miarę możli-

wości wymieniać liny nośne 
kabiny;

  zmodyfi kować układy sterowa-
nia zatrzymaniem, tak aby uzy-
skać wysoki stopień dokładności 
przy zatrzymywaniu kabiny oraz 
stopniowe zwalnianie jej ruchu;
  dostosować elementy sterow-

nicze w kabinie i w szybie, tak 
aby ich obsługa była zrozumiała 
i dostępna także dla samodziel-
nie poruszających się osób nie-
pełnosprawnych;
  wyposażyć drzwi automatyczne 

w czujniki wykrywające obec-
ność ludzi i zwierząt;
  wyposażyć dźwigi o prędkości 

większej niż 0,6 m/s w układ 

 Fot. 1.   Stary dźwig po modernizacji
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chwytaczy pozwalający na ła-
godne opóźnienie podczas za-
trzymywania;
  zmodyfi kować systemy alarmo-

we w celu stworzenia stałej łącz-
ności z szybko reagującą ekipą 
awaryjną;
  wyeliminować azbest stosowa-

ny w układach hamulcowych;
  zainstalować urządzenie zapo-

biegające niekontrolowanemu 
ruchowi kabiny w górę;

  wyposażyć kabiny w oświetlenie 
awaryjne, które działa w przypad-
ku odcięcia źródła zasilania i do-
statecznie długo, aby służby ra-
townicze zdążyły interweniować 
w normalnym trybie; instalacja 
ta powinna również umożliwiać 
działanie systemu alarmowego, 
o którym mowa powyżej.

Zalecenie nr 95/216/EC nie jest dy-
rektywą, która wymagałaby bez-
względnej implementacji do prawa 
krajowego przez każde z państw 
członkowskich UE. Poszczególne 
kraje powinny przeprowadzić anali-
zę bezpieczeństwa istniejących dźwi-
gów  i stosownie do otrzymanych 
wyników podjąć właściwe działania. 

W Polsce zasady konstruowania no-
wych dźwigów osobowych określo-
ne są specjalnymi przepisami. Już 

na początku lat 90. nasze przepisy 
dotyczące poziomu ich bezpieczeń-
stwa były identyczne jak w wielu 
krajach Unii. Teraz są one znacznie 
ostrzejsze niż wtedy – nowe dźwi-
gi muszą być tak budowane, aby 
wyeliminować wszelkie możliwe 
zagrożenia. Oczywiście urządzenia 
z lat 70. i starsze nie spełniają tych 
wymagań. Wzrost oczekiwań doty-
czących bezpieczeństwa spowodo-
wał, że ich modernizacja stała się nie 
tylko bardzo pożądana, ale często 
konieczna.
W 2005 r. została opublikowana 
w Polsce norma PN-EN 81-80 do-
tycząca poprawy bezpieczeństwa 
istniejących dźwigów, która nawią-
zuje do zalecenia UE nr 95/216/EC. 
Norma ta zawiera bardzo konkretne, 
jednoznaczne i szczegółowe wyma-
gania, jakie powinno się uwzględnić 
przy modernizacji istniejących dźwi-
gów. Odzwierciedla aktualny stan 
wiedzy w zakresie bezpieczeństwa 
i dobrej praktyki inżynierskiej. Stoso-
wanie normy jest dobrowolne, chyba 
że jest ona wprowadzona do prawa 
krajowego rozporządzeniem; wtedy 
jej wymagania stają się obowiązują-
cym prawem w danym kraju. 
Istotną zmianą w polskim ustawo-
dawstwie w zakresie nowych dźwi-
gów było opublikowanie dyrektywy 
maszynowej 2006/42/WE z dnia 17 
maja 2006 r., zmieniającej obowiązują-

cą od ponad 10 lat dyrektywę 95/16/
WE. W artykule 24 znalazły się nowe 
defi nicje następujących pojęć:
  Dźwig – urządzenie podnoszące, 

obsługujące określone poziomy, 
wyposażone w podstawę ładun-
kową poruszającą się wzdłuż 
sztywnych prowadnic, nachy-
lonych do poziomu pod kątem 
większym niż 15°, przeznaczone 
do transportu: osób, osób i to-
warów lub wyłącznie towarów, 
jeżeli podstawa ładunkowa jest 
dostępna, tzn. jeśli osoba może 
wejść na nią bez trudności, i wy-
posażona w urządzenia sterujące 
umieszczone wewnątrz podsta-
wy ładunkowej lub w zasięgu 
osoby będącej wewnątrz pod-
stawy ładunkowej. Urządzenia 
podnoszące poruszające się po 
określonym torze, nawet gdy nie 
poruszają się po sztywnych pro-
wadnicach, uznaje się za dźwi-
gi objęte zakresem niniejszej 
dyrektywy.
  Podstawa ładunkowa – oznacza 

część dźwigu, w której umiesz-
cza się ludzi lub towary w celu 
ich podnoszenia lub opuszcza-
nia. Określono, że podstawą 
ładunkową w każdym dźwigu 
musi być kabina. Kabina ta musi 
być zaprojektowana i wykona-
na w taki sposób, aby zapewnić 
przestrzeń oraz wytrzymałość 
odpowiadającą dopuszczalnej 
liczbie osób i udźwigowi ustalo-
nemu przez instalatora dźwigu. 
W przypadku gdy dźwig jest 
przeznaczony do transportu osób 
i tam, gdzie jego wymiary na to 

Fot. 2.   Nowe dźwigi w starym budownictwie

 Fot. 3.   Inny pomysł – przy minimum miejsca

Sytuacja prawna w Polsce
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pozwalają, kabina musi być za-
projektowana i wykonana w taki 
sposób, aby jej konstrukcja nie 
uniemożliwiała ani nie utrudnia-
ła osobom niepełnosprawnym 
dostępu do niej i użytkowania 
jej oraz aby umożliwić odpo-
wiednie przystosowanie kabiny 
w celu ułatwienia tym osobom 
korzystania z niej.

Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE 
zmieniła też zakres wykluczeń w dy-
rektywie dźwigowej. Dyrektywa 
dźwigowa nie obejmuje:
  urządzeń podnoszących, któ-

rych prędkość nie jest większa 
niż 0,15 m/s,
  dźwigów budowlanych,
  urządzeń transportu linowego, 

w tym kolejek linowych,
  dźwigów specjalnie zaprojek-

towanych i wykonanych do 
zastosowań wojskowych lub 
policyjnych,

  urządzeń podnoszących, z któ-
rych można prowadzić prace,
  górniczych urządzeń wyciągo-

wych,
  urządzeń podnoszących prze-

znaczonych do podnoszenia 
artystów podczas występów ar-
tystycznych,
  urządzeń podnoszących stano-

wiących wyposażenie środków 
transportu,
  urządzeń podnoszących połą-

czonych z maszynami i służą-
cych wyłącznie do dostępu do 
miejsc pracy, w tym punktów 
konserwacyjnych i kontrolnych 
maszyny,
  kolei zębatych,
  schodów i chodników rucho-

mych.

Inspekcje Urzędu
Dozoru Technicznego

W Polsce, zgodnie z ustawą o do-
zorze technicznym oraz przepisami 
wykonawczymi, wszystkie dźwigi 
podlegają badaniom okresowym 
Urzędu Dozoru Technicznego. Raz 
w roku obowiązkowo sprawdzany 
jest stan ich bezpieczeństwa. W ba-
daniach inspektorzy UDT biorą pod 

uwagę nawet niewłaściwe zacho-
wanie się pasażera w kabinie, aby 
chronić go także przed nim samym. 
Mogą polecać usunięcie nieprawi-
dłowości, a w wypadku stwierdze-
nia zagrożenia życia lub zdrowia 
– wstrzymać eksploatację urządze-
nia. Jeżeli stary dźwig nie spełnia wa-
runków bezpieczeństwa stawianych 
nowym urządzeniom, inspektorzy 
nie mają jednak podstaw prawnych, 
żeby nakazać jego modernizację, 
a tym bardziej wymianę na nowy. 
Mimo że modernizacja jest pozosta-
wiona inicjatywie eksploatującego, 
to zgodnie z ustawą o dozorze tech-
nicznym wykonywanie dozoru nie 
zwalnia eksploatujących urządze-
nia techniczne od odpowiedzial-
ności za stan ich bezpieczeństwa. 
Stare dźwigi nie muszą być zagro-
żeniem dla pasażerów i przedmio-
tem wiecznych skarg lokatorów. 
Trzeba tylko dostosować się do kil-
ku podstawowych zasad. Bardzo 
ważne jest, aby umieścić w widocz-
nych miejscach odpowiednią infor-
mację dotyczącą zasad bezpieczne-
go korzystania z dźwigu, a także 
wymieniać uszkodzone lub zużyte 
podzespoły na nowe, spełniające 
wyższe wymagania techniczne. De-
cydując się na taką wymianę, trzeba 
pamiętać o obowiązku uzgodnienia 
modernizacji z UDT. Inspektorzy 
nie dopuszczą do modernizacji nie-
efektywnych, które nie przewidują 
podjęcia działań służących osiąg-
nięciu pełnej zgodności z obecny-
mi wymogami bezpieczeństwa. 
Na przykład wymiana aparatury 
sterowej na taką, która nie przewi-
duje wszystkich przyszłych funkcji 
dźwigu, będzie uznana za nieefek-
tywną. Podczas modernizacji waż-
ne jest zapewnienie odpowiednich 
warunków pracy konserwatorom, 
zgodnie z minimalnymi wymaga-
niami określonymi w dyrektywie 
narzędziowej*. 

Podsumowanie

Mimo że stosowanie normy PN-
EN 81-80 jest dobrowolne i nie ma 
przepisu nakazującego moderniza-

cję starych dźwigów osobowych, 
w Polsce na znaczącą skalę doko-
nuje się remontów tych urządzeń, 
zdecydowanie poprawiając stan ich 
bezpieczeństwa. Wiele dźwigów po 
prostu wymienia się na nowe. Nie-
stety, często są to dźwigi najtańsze, 
w których po 10 czy 15 latach zużycie 
eksploatacyjne wynosi 70%. Dużym 
problemem jest to, że o zakresie mo-
dernizacji lub wymianie dźwigu nie 
decydują proponowane przez fi rmy 
dźwigowe rozwiązania techniczne 
uwzględniające wysoki poziom bez-
pieczeństwa, niski koszt eksploatacji, 
niezawodność i długi okres użytko-
wania dźwigu, lecz przeważnie jego 
cena. Dzieje się tak choćby dlatego, 
że w komisjach zatwierdzających 
modernizację lub wymianę dźwigu 
osobowego najczęściej nie ma eks-
pertów, którzy potrafi liby podać 
kompletne parametry techniczne 
do napisania właściwych wymagań 
w przetargu oraz ocenić pod wzglę-
dem technicznym rozwiązania za-
proponowane przez oferentów. 
* Wdrożenie: rozporządzenie Ministra 
Gospodarki z 30 października 2002 r. 
w sprawie minimalnych wymagań doty-
czących bezpieczeństwa i higieny pracy 
w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy, Dz.U. 
Nr 191, poz. 1596 ze zm.

 Fot. 4.   Odrestaurowane wnętrze kabiny



Dźwig GREEN LIFT® panoramiczny 630 kg w nowo powstałym centrum 

konferencyjnym w Urzędzie Dozoru Technicznego przy ul. Szczęśliwickiej 

w Warszawie. Kabina o wymiarach 1,1 x 1,4 m umożliwia korzystanie z windy 

osobom niepełnosprawnym. Szyb ze szkła i stali został zaprojektowany 

przez biuro architektoniczne przy współudziale GMV

Dźwig towarowo-osobowy GPL® 4000 kg w nowej, rozbudowanej części Teatru Polskiego w Warszawie. Służy do przewozu 

dekoracji między sceną główną, magazynem a dekoratornią (wys. podnoszenia 22 m). Kabina jest bardzo szeroka w stosunku 

do głębokości, a drzwi otwierają się prawie na całą szerokość. Maszynownia znajduje się pod szybem. Bezawaryjną pracę 

dźwigu zapewnia wykorzystanie unikatowej w świecie technologii GMV Sweden ABTM 1:1

Dźwig GREEN LIFT® TML 1600 kg 

w Domu Pomocy Społecznej przy 

ul. Nowowiejskiej w Warszawie. 

Dźwig pracuje w szybie dostawionym 

do budynku, który został 

wkomponowany w XIX-wieczną fasadę. 

Kabina o wymiarach 1,4 x 2,4 m umoż-

liwia transport łóżek szpitalnych oraz 

towarzyszącego personelu



Dźwig GREEN LIFT® panoramiczny w biurowcu przy ul. Podbipięty w Warszawie. 

To jeden z naszych najładniejszych dźwigów w Polsce. Stalowa konstrukcja szybu znajduje się 

w duszy przestronnej klatki schodowej. Całość została obudowana szkłem. Światło, które dociera 

przez szklany dach, nadaje wnętrzu przyjazny i niepowtarzalny charakter

Dźwig GREEN LIFT® 81.21 panoramiczny 

w zabytkowej kamienicy z lat 30. XX w. 

przy ul. Wiejskiej w Warszawie. 

Szyb został dobudowany do istniejącej 

klatki schodowej. Dawne okna zastąpiono szklanymi 

drzwiami windowymi, a światło dzienne dociera 

do wnętrza przez frontową ścianę szybu. Inwestycja wy-

magała zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Dźwig samochodowy VL® w techno-

logii GMV Sweden ABTM 1:1 w luksuso-

wym apartamentowcu przy ul. Pięknej 

w Warszawie. Jego zastosowanie 

zapewniło podwójne miejsca parkin-

gowe dla wszystkich apartamentów 

w dwupoziomowym garażu pod 

budynkiem. Przez trzy lata pracy 

urządzenia nie odnotowano żadnej 

jego awarii. To słynna szwedzka jakość

Panoramiczna winda Home Lift® 

zainstalowana kilka miesięcy temu we-

wnątrz istniejącego 4-piętrowego budyn-

ku przy ul. Nowowiejskiej w Warszawie. 

Szyb stanowi wolno stojącą, szklaną 

konstrukcję. Winda obsługuje parter 

i pierwsze piętro nowo powstałej 

przychodni lekarskiej

GMV Polska Sp. z o.o.
ul. Marconich 2 lok. 2

02-954 Warszawa
tel. 22 651 91 45

www.gmv.pl






