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WYKAZ   CZYNNOŚCI   KONSERWACYJNYCH  
DŹWIGÓW   Z   NAPĘDEM   ELEKTRYCZNYM 

ZAINSTALOWANYCH   W   D.C.O. 
 

Czynności konserwacyjne dźwigów wykonywane będą z częstotliwością 1 raz w 
miesiącu zgodnie z przepisami UDT i obejmują m.in.: 

 Sprawdzenie wartości napięcia fazowego i międzyprzewodowego 

 Sprawdzenie działania wyłącznika głównego 
 Sprawdzenie stanu obwodów ochrony przeciwporażeniowej i zabezpieczeń  
 Sprawdzenie stanu styków styczników i przekaźników – oczyszczenie i 

regulacja 
 Sprawdzenie prowadników ślizgowych kabiny  
 Sprawdzenie prowadników rolkowych 
 Sprawdzenie stanu lin nośnych, linki ogranicznika prędkości oraz ich 

mocowania  
 Sprawdzenie działania przeciwwagi  
 Sprawdzenie stanu kół linowych 

 Sprawdzenie chwytaczy 
 Sprawdzenie działania kontaktów chwytaczy i zwisu lin 
 Sprawdzenie układu napędowego, luzowników  
 Sprawdzenie działania wyłączników krańcowych, końcowych, fotokomórek 

drzwi i przełączników piętrowych 
 Sprawdzenie działania kasety jazd kontrolnych 
 Sprawdzenie i regulacja zatrzymywania kabiny na przystankach 
 Sprawdzenie ochrony przeciążeniowej kabiny  

 Sprawdzenie napędu drzwi kabinowych, szybowych  
 Sprawdzenie działania i oczyszczenie kontaktów oraz rygli drzwi 

kabinowych i przystankowych 
 Sprawdzenie stanu wyposażenia kabiny 
 Sprawdzenie działania kaset wezwań 
 Sprawdzenie ogranicznika prędkości  
 Smarowanie elementów  
 Usuwanie drobnych uszkodzeń dźwigów 

 Czyszczenie urządzeń napędowych, kabiny, maszynowni, podszybia  
 Uzupełnianie oleju w karterach 
 Wykonywanie corocznych elektrycznych pomiarów ochronnych dźwigów 

(przed rewizjami UDT) – sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej i 
pomiary rezystancji izolacji przewodów i kabli 

 
Szczegółowy zakres prac konserwacyjnych zawierają DTR-ki poszczególnych 

urządzeń dźwigowych. 
 Konserwację dźwigów może prowadzić osoba posiadająca zaświadczenie 
upoważniające ją do konserwacji urządzeń dźwigowych wydane przez Urząd Dozoru 
Technicznego oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji urządzeń 
(i wykonywania pomiarów) instalacji i sieci elektroenergetycznych o napięciu do 1 kV. 
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Osoba wykonująca elektryczne pomiary ochronne powinna mieć świadectwo 
kwalifikacyjne „E” z uprawnieniami do wykonywania pomiarów, a osoba 
sprawdzająca i podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwo 
kwalifikacyjne „D” z uprawnieniami do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń 
elektrycznych w pełnym zakresie, lub osoba wykonująca pomiary ochronne i 
podpisująca protokoły z pomiarów powinna mieć świadectwa kwalifikacyjne „D” i „E” 
lub „D” zgodnie z wymaganiami Rozp. Min. Gosp. Pracy i Polit. Społecz. w sprawie 
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 
eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, dla urządzeń Grupy I. 
Używane w czasie prac przyrządy pomiarowe muszą posiadać aktualną legalizację 

metrologiczną. 

 Wszystkie wykonane prace konserwacyjne, naprawy i remonty Wykonawca 
będzie odnotowywał w „Dzienniku Konserwacji Dźwigu” wraz z datą wykonania tych 
prac.  
„Dziennik” przechowywany będzie w maszynowni dźwigu. Wykonawca udostępni do 
wglądu „Dziennik” na każde żądanie Inspektora UDT i Zamawiającego oraz podczas 
comiesięcznego podpisywania protokółu potwierdzającego wykonanie konserwacji. 
Na początku w/w „Dziennika” będzie wpisany zakres przeprowadzanej konserwacji 
(wykaz czynności). 
 Wykonawca będzie uczestniczył w corocznych rewizjach dokonywanych przez 
Inspektora UDT. 
  
  
 


