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1. Opis techniczny 

 

1.1 Podstawa opracowania 

- zlecenie i umowa zawarta z Inwestorem 

- ustalenia dokonane z użytkownikiem  

- wizja lokalna połączona z inwentaryzacją istniejącego szybu windowego 

usytuowanego w budynku szpitala w Ozimku przeprowadzona  

w lutym 2020 r. 

- założenia budowlane dla dźwigów szpitalnych z maszynownią,  

- aktualnie obowiązujące Polskie Normy Budowlane 

 

1.2 Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy 

wymiany dwóch dźwigów szpitalnych przelotowych w  istniejącym szybie 

windowym usytuowanym wewnątrz budynku szpitala w Ozimku. 

W szybie w miejsce dotychczasowych  dwóch dźwigów szpitalnych zamontowane 

będą  dwa nowe dźwigi szpitalne. 

Projektowane dźwigi obsługiwać będą 5 poziomów: piwnice, parter, I ÷ III piętro. 

Powyższy projekt zawiera rysunki: stanu istniejącego, wyburzeń i zamurowań,  

oraz rysunki z elementami projektowanymi. 

 

1.3 Obciążenia 

Obciążenie przyjęto zgodnie z obowiązującymi normami  

- obciążenie stałe      –  wg PN-82 / B-02001 

- obciążenie technologiczne i montażowe –  wg PN-82 / B-02003 

- obciążenie dźwigu     –  wg DTR  
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1.4 Podstawowe materiały  

Beton konstrukcyjny  : klasy B25  

Stal kształtowa  : St3S  

Elektrody    : EA -146 

 

1.5 Opis rozwiązań projektowych 

1.5.1 Stan istniejący 

W istniejącym szybie znajdują się dwa dźwigi szpitalne przelotowe nr 1 i nr 2 

z kabiną o wymiarach a x b x h = 1500 x 2500 x 2200 mm. 

Konstrukcja szybu  - żelbetowa o odporności ogniowej REI 120. 

Wymiary szybu w świetle a x b = 2350 x 3100 mm. 

Ściany szybu o grubości 20 cm. 

Szyb windowy posadowiono na żelbetowych ławach fundamentowych 

a podszybie na żelbetowej płycie grub. 20 cm. 

Podszybie dźwigu o wysokości: 

- dla szybu nr 1 - 1930 mm 

- dla szybu nr 2 - 1870 mm 

Nadszybie dźwigu o wysokości: 

- dla szybu nr 1 - 3530 mm 

- dla szybu nr 2 - 3550 mm. 

W ścianie czołowej szybu na każdej kondygnacji  dwa otwory drzwiowe 

z dwóch stron szybu o wymiarach: a x h = ~1100 x 2000 mm. 

Nad szybem znajduje się maszynownia.  

Jest to pomieszczenie o wysokości:  H = 2860  mm.  

Wymiary w rzucie a x b = 7220 (6340) x 8430 mm. 

Dojście do maszynowni z poziomu IV piętra. 
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1.5.2 Stan projektowy 

Po demontażu obecnych dwóch dźwigów szpitalnych zostaną zamontowane  

dwa nowe dźwigi szpitalne przelotowe z kabiną o wymiarach: 

 a x b x h = 1500 x 2580 x 2100 mm. 

Z uwagi na warunki funkcjonowania szpitala prace związane z wymianą 

dwóch dźwigów w istniejącym szybie windowym należy podzielić  

na II etapy.  

Etap I: 

W pierwszej kolejności należy wymienić dźwig szpitalny w szybie windowym nr 1. 

W czasie wymiany istniejący dźwig w szybie windowym nr 2 musi być 

użytkowany. 

Etap II: 

Po wymianie dźwigu w szybie windowym nr 1 i dopuszczeniu dźwigu do 

eksploatacji, można przystąpić do wymiany dźwigu w szybie windowym nr 2. 

 

Wymiary szybu w świetle oraz wysokości podszybia i nadszybia  

pozostają bez zmian. 

1.5.3 Wyburzenia i zamurowania 

Adaptacja (wyburzenia i zamurowania) istniejącego szybu polegać będzie na: 

a/. w pomieszczeniu maszynowni: 

-  demontażu urządzeń napędowych i osprzętu istniejącego dźwigu 

- demontażu belek wsporczych napędu : I 260, [ 100 

-  wyburzeniu (3 + 2) cokołów żelbetowych  

- zabetonowaniu istniejących i wykuciu nowych otworów technologicznych 

 w stropie nadszybia  

- demontażu istniejących drzwi do maszynowni 90/200 (szt. 2)  

- zaślepienie instalacji c.o. i likwidacji grzejnika 

b/. w szybie windowym: 

- demontażu kabiny i osprzętu  
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- demontażu prowadnic kabiny i przeciwwagi 

- demontażu drzwi przystankowych  

- wyburzeniu 3 cokołów żelbetowych w podszybiu 

- demontażu drabinki do podszybia 

 

1.5.4 Rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe 

Istniejący żelbetowy wewnętrzny szyb windowy o grubości ścian  20 cm 

 i strop nadszybia o grubości 19 cm nie wymaga wzmocnień. 

Wynika to z porównywalnych obciążeń działających na: strop maszynowni, 

ściany szybu oraz podszybie od istniejących dwóch dźwigów szpitalnych,  

a tych zawartych w DTR dźwigów szpitalnych projektowanych.  

Adaptacja (roboty budowlane) istniejącego szybu polegać będzie na: 

a/. w pomieszczeniu maszynowni: 

- wymianie drzwi istniejących na drzwi D1 90/200 (szt. 2) 

z samozamykaczem  o odporności ogniowej EI 60  

- montażu wentylatora dachowego sterowanego termostatem przy 

wykorzystaniu kanału wentylacyjnego w stropodachu 

- zabezpieczeniu istniejącego otworu w ścianie kratką wentylacyjną 

- oczyścić podłogę w pomieszczeniu maszynowni 

- oczyścić, naprawić i pomalować ściany i sufit pomieszczenia 

maszynowni farbami akrylowymi 2-krotnie 

b/. w szybie windowym: 

- montażu nowej drabinki wg PN – EN 81 – 20/50 

- oczyścić ściany, podłogę i sufit dwóch szybów windowych 

c/. zakup, dostawa i montaż dwóch nowych dźwigów zgodnie z charakterystyką 

dźwigów (załącznik nr 1) 

Uwaga: 

Drzwi przystankowe nowych dźwigów o odporności ogniowej EI 60. 
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d/. pozostałe prace budowlane 

- założyć nowe listwy progowe o szerokości 20 cm przed wejściem  

    do dźwigów szpitalnych ( 2 X 10 szt.) 

- po założeniu drzwi przystankowych należy pomalować ścianę      

    czołową szybów windowych na całej płaszczyźnie 

- na poziomie piwnic – korytarz 01/34: 

wymiana istniejącej posadzki na posadzkę wodoodporną oraz 

naprawa i malowanie renowacyjne tynków ścian farbą olejną (lamperia).  

Istniejące lastryko oczyścić z past, oleju itp. np. za pomocą benzyny 

ekstrakcyjnej. Zagruntować gruntem do podłoży niechłonnych. 

Wylać masę samopoziomującą min 3 mm. Przykleić wykładzinę 

(wykładzina homogeniczna, jednowarstwowa  w 100% szczelna, 

posiadająca klasę A do pomieszczeń sterylnych, antypoślizgowa min. R9).   

- na poziomie III piętra – hall windowy 4/42: 

naprawa i malowanie renowacyjne tynków ścian i sufitu 

 

 

1.6 Wytyczne wykonania 

Z uwagi na warunki funkcjonowania szpitala prace związane z wymianą 

dwóch dźwigów w istniejącym szybie windowym należy podzielić  

na II etapy.  

Etap I: 

W pierwszej kolejności należy wymienić dźwig szpitalny w szybie windowym nr 1. 

W czasie wymiany istniejący dźwig w szybie windowym nr 2 musi być 

użytkowany. 

Etap II: 

Po wymianie dźwigu w szybie windowym nr 1 i dopuszczeniu dźwigu do 

eksploatacji, można przystąpić do wymiany dźwigu w szybie windowym nr 2. 

 

Wszystkie prace należy wykonywać z wyjątkową starannością z  przestrzeganiem 

wymagań bezpieczeństwa i kolejności robót. 
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Na poziomie piwnic – korytarz 01/34 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych założyć ściankę działową na pełną 

wysokość kondygnacji z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej 

z drzwiami wejściowymi zamykającą dojście do korytarza. 

 

Na poziomie III piętra – hall windowy 4/42 

Przed rozpoczęciem prac budowlanych założyć ściankę działową na pełną 

wysokość kondygnacji z płyt gipsowo-kartonowych na konstrukcji stalowej 

z drzwiami wejściowymi. Powyższa ścianka wydzieli z istniejącego hallu 

windowego pomieszczenie robocze do wykorzystania na czas wymiany dźwigów 

bez dostępu osób postronnych. 

 

Miejsca, w których prowadzone będą prace związane z wymianą dźwigów należy 

odpowiednio zabezpieczyć i oznakować. Dotyczy to głównie ścian czołowych 

po obu stronach szybu windowego. 

W tym celu powyższe ściany należy obudować od strony korytarza i hallu 

windowego na pełną wysokość kondygnacji ścianką z płyt gipsowo-kartonowych 

na konstrukcji stalowej. 

 

Przed przystąpieniem do prac budowlanych związanych z adaptacją  

szybu windowego, należy podane wymiary zweryfikować na budowie. 

 

Pozostałe uwagi:  

 Roboty budowlano-materiałowe prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną  

 pod nadzorem uprawnionych osób w oparciu o „Warunki techniczne 

 wykonania i odbioru robót budowlano-materiałowych”,  

 zachowując przepisy BHP. 

 Wszystkie materiały użyte do modernizacji szybu windowego i maszynowni 

 powinny odpowiadać warunkom Polskich Norm Budowlanych  

 oraz winny posiadać atesty. 
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1.6.1 Prace przygotowawcze 

 

Przed rozpoczęciem prac należy: 

- przygotować projekt organizacji robót i uzgodnić go z użytkownikiem 

- przy prowadzeniu robót stosować się do wytycznych BHP 
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