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ANALIZA ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH NAPĘDÓW
STOSOWANYCH W DŹWIGACH ELEKTRYCZNYCH
ANALYSIS OF CONSTRUCTIONAL OPTIONS
OF ELECTRIC ELEVATORS DRIVES
Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne urządzeń dźwigowych projektowane są z myślą
o zapewnieniu jak największego bezpieczeństwa ich użytkowników. Projektowanie tego typu
sprzętu oznacza analizę warunków konstrukcyjnych oraz optymalizację z punktu widzenia
nośności nominalnej jak również prędkości oraz wysokości podnoszenia. W obecnych czasach
firmy projektujące urządzenia dźwigowe zobowiązane są również do spełniania różnego typu
wymogów narzucanych przez klientów.
Słowa kluczowe: dźwig, projektowanie, układy napędów, dźwigi bez maszynowni
All the elevator constructional solutions are designed in order to carry the passengers in the
possibly safest way. To designing this equipment means analysing construction conditions
and optimizing equipment in terms of it’s nominal capacity as well as the speed, lifting height,
which entails a choice of specific construction solutions. Nowadays, in the constructions sector
machine room-less elevators are becoming more and more popular. Depending on what the
customers need, the elevator companies have to meet their requirements.
Key words: elevator, desiging, drive systems, machine roomless elevators

1. Wstęp

1. Introduction

Wszystkie rozwiązania konstrukcyjne dźwigów
mają na celu jak najbezpieczniej przewiezienie pasażerów. Konstruowanie tych urządzeń sprowadza się
do analizy warunków budowlanych, optymalizacji
urządzenia pod względem: udźwigu nominalnego,
prędkości, doboru napędu oraz wybrania konkretnego
rozwiązania konstrukcyjnego. Ze względu na różnorodność oferowanych kombinacji, podział dźwigów
do użytku publicznego przedstawia rys. 1 i rys. 2.
W obecnych czasach w branży budowlanej coraz
częstszym rozwiązaniem stają się dźwigi bez maszynowni. Główną zaletą tych dźwigów jest to, że nie
potrzeba dodatkowego pomieszczenia na maszynownię. W zależności od oczekiwań klienta, firmy
dźwigowe muszą wychodzić naprzeciw stawianym
wymaganiom [3].

All the elevator constructional solutions are designed in order to carry the passengers in the possibly
safest way. Designing this equipment means analysing
construction conditions and optimizing equipment in
terms of its nominal capacity as well as the speed,
lifting height, which entails a choice of specific
construction solutions. As regards variety of offered
combinations, public utility elevators can be divided
as shown in Figures 1 and 2.
Nowadays, in the constructions sector machine
roomless elevators are becoming more and more
popular. The biggest advantage is that no extra place
for a machine room is needed. Depending on what the
customers need, the elevator companies have to meet
their requirements [3].
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Rys. 1. Podział napędów ze względu na sposób przenoszonego napędu
Fig. 1. Types of drive units in tarns of gear system

Rys. 2. Podział napędów ze względu na rodzaj napędu elektrycznego
Fig. 2. Types of elektric drive

2. Rys rozwojowy

2. Development Outline

Dotychczasowe rozwiązania konstrukcyjne dźwigów przewidywały różne konfiguracje, które przedstawione są na rysunkach zamieszczonych poniżej.
Dźwigi był konfigurowane z maszynowniami głównie
nad szybem. Obecnie spotyka się również rozwiązania
z maszynowniami na dole obok szybu, bez maszynowni oraz w konfiguracjach z opasaniem pojedynczym
lub podwójnym. W skrajnych przypadkach spotyka się
również konfiguracje z linami wyrównawczymi.

The constructional solutions of elevators that have
existed so far, referred to different configurations as
shown in the Figures below. Elevators were combined
with machine rooms mainly above a shaft. Today, we
can also see elevators designed with machine rooms
at the bottom next to a shaft, machine roomless and
with single or double roping. In certain cases, there
are also configurations with balance ropes.
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3. Formy przeniesienia napędu w dźwigach
ciernych linowych

3. Forms of Gear Systems in Friction Elevators

3.1. Układ z przełożeniem 1:1 oraz maszynownią
nad szybem

3.1. Ratio System 1:1 and Machine room above
a Shaft

Na rys. 3 przedstawiony jest jeden z najbardziej
klasycznych schematów konfiguracji dźwigu osobowego [2]. Głównymi cechami tej konfiguracji
są: przełożenie 1:11, maszynownia nad szybem oraz
pojedyncze opasanie2. Dźwigi te były opracowane dla
potrzeb budownictwa jako standardowe rozwiązania,
co można zaobserwować w wysokich budynkach
(wieżowcach), że większość dźwigów jest bardzo
podobna. Do przekazywania napędu zastosowano
napędy na bazie wciągarek3 R4 oraz R5.
Kolejnym typowym rozwiązaniem jest układ pokazany na rys. 4. Przedstawiony układ jest w zasadzie
identyczny do powyższego, różni się tylko tym, że
liny nośne podwójnie opasywały koła: cierne i zdawcze. Taka konfiguracja była stosowana nie tylko do
dźwigów osobowych, ale bardzo dobrze sprawdzała
się w dźwigach towarowych o udźwigach powyżej
1000 kg.

In Figure 3, there is one of the most typical schemes of passenger elevator configurations [2]. The
main characteristics for this configuration are 1:11
ratio, machine room above a shaft and a single roping2.
These elevators were prepared for the requirements
of a construction sector as a standard solution, which
could have been observed in high buildings (high-rises) so most of the elevators are very similar. In order
to transmit a drive, there were used drives based on
R4 and R5 drive units3.
The typical solution is a system shown in Figure
4. The presented form is generally the same that the
previous one; the only difference is that lifting ropes
were double roped around a sheave and a diverted
pulley. Such a configuration was used not only for
passenger elevator but also in freight elevator over
1000 kg turned out to be well used.

3.2. Układ z przełożeniem 2:1 oraz maszynownią
nad szybem

3.2. Ratio System 2:1 and Machine room above
a Shaft

Nowsze rozwiązanie dźwigu przedstawia rys. 5
[2]. Taki układ charakteryzuje się przełożeniem 2:14
i maszynownią nad szybem. Konstrukcja niektórych
zespołów różni się od układów, przedstawionych na
rysunku 1 i 2. Dźwigi, w których zastosowano tego
typu konfigurację posiadają zawieszenia lin nośnych,
które znajdują się w maszynowni. Wciągarka jest posadowiona na ramie, która zapewnia uniesienie koła
ciernego na taką wysokość, aby nie następowała
kolizja pomiędzy kołem, a posadzką w maszynowni.
Na ramie kabinowej oraz ramie przeciwwagi znajdują
się również koła linowe. Dzięki takiemu rozwiązaniu można skonfigurować układ na wciągarce, której
prędkość jest dwa razy większa od zakładanej prędkości dźwigu, a udźwig statyczny jest dwa razy mniejszy
od udźwigu w klasycznym układzie 1:1. Rozwiązanie
to daje możliwość zastosowania układu w budynkach,

The newest elevator solution is in Figure 5 [2].
The characteristics of such a system are 2:14 roping
and a machine-room above a shaft. Construction of
some components is different than systems presented
in Figures 1 and 2. Elevators with such a configuration
have lifting ropes suspension located in a machine
room. Drive unit is set on a frame, which enables to lift
a sheave to such a level so that there was no collision
between a sheave and a floor in a machine room. In
addition, on a cabin frame and a counterweight frame
there are friction wheels. Thanks to such a solution,
it is possible to set a configuration on a driver, which
speed is double than assumed speed of an elevator
and a static capacity is half of the capacity in a traditional 1:1 system. This option gives a possibility
to use the system in buildings where a lifting height
is up to 35 m. This option requires additional holes

1

Jako przełożenie 1:1 rozumiane jest przełożenie prędkości w stosunku: na 1 m/s prędkości nominalnej wciągarki, kabina porusza się
również z prędkością 1 m/s.
1:1roping means the following: for 1 m/s of nominal driver speed, cabin travels with 1 m/s speed as well.
2
Pojedyncze opasanie jest to liczba oplotów koła ciernego poprzez liny nośne.
Single roping stands for a number of lifting ropes around sheave.
3
Wciągarka jest to zespół reduktora, silnika elektrycznego, hamulca dwuszczękowego i sprzęgła, najczęściej kłowego
Driver is a set of reduction gear, electric motor, shoe brake, and cluch, in most cases jaw clutch
4
Jako przełożenie 2:1 rozumiane jest przełożenie prędkości w stosunku: na 2 m/s prędkości nominalnej wciągarki, kabina porusza się z
prędkością 1 m/s.
2:1 ratio means the following: for 2 m/s of nominal driver speed, cabin travels with 1 m/s speed.
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Rys. 3. Klasyczna konfiguracja dźwigu z pojedynczym opasaniem i przełożeniem 1:1: a) bez
koła zdawczego, b) z kołem zdawczym: 1-koło
cierne, 2-koło zdawcze, 3-kabina, 4-przeciwwaga, 5-lina nośna
Fig. 3. Classical (standard) configuration of a single
roping elevator and 1:1 ratio: a) without
a diverted pulley, b) with a diverted pulley:
1-sheave, 2-diverted pulley, 3-cabin, 4-counterweight, 5-lifting rope

Rys. 5. Konfiguracja dźwigu z pojedynczym opasaniem i przełożeniem 2:1 z kołami pośrednimi
na kabinie i przeciwwadze: 1-koło cierne,
2-zawieszenia lin nośnych, 3-kabina, 4-przeciwwaga, 5-lina nośna
Fig, 5. Configuration of a single roping elevator
with 2:1 ratio with indirect wheels on a cabin
and a counterweight: 1-sheave, 2-lifting
ropes suspension, 3-cabin, 4-counterweight,
5-lifting rope
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Rys. 4. Klasyczna konfiguracja dźwigu z podwójnym
opasaniem i przełożeniem 1:1 z kołem zdawczym: 1-koło cierne, 2-koło zdawcze, 3-kabina,
4-przeciwwaga, 5-lina nośna.
Fig. 4. Classical (standard) configuration of a double
roping elevator and 1:1 ratio with & diverted
pulley: 1-sheave, 2-diverted pulley, 3-cabin,
4-counterweight, 5-lifting rope

Rys. 6. Konfiguracja dźwigu z pojedynczym opasaniem
i przełożeniem 2:1 z kołami pośrednimi na kabinie i przeciwwadze oraz kołami kierującymi
w maszynowni: 1-koło cierne, 2-zawieszenia
lin nośnych, 3-kabina, 4-przeciwwaga, 5-lina
nośna, 6-koła kierujące
Fig. 6. Configuration of a single roping elevator and
2;1 ratio with indirect wheels on a cabin and
counterweight and guide wheels in a machine
room: 1-sheave, 2-lifting ropes suspension,
3-cabin, 4-counterweight, 5-lifting rope,
6-guide wheels
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w których wysokość podnoszenia przekracza 35 m.
Rozwiązanie to wymaga zastosowania dodatkowych
otworów w stropie maszynownia-szyb, które są
niezbędne do poprowadzenia lin nośnych, co z kolei
wiąże się z dodatkowymi punktami obciążeń stropu.
Ta forma przekazania napędu jest korzystna dla większości typów dźwigów, zwłaszcza, gdy układ masowy
kabiny i przeciwwagi nie zapewnia zadowalających
warunków tarcia lub wynika to z warunków budowlanych, że taka konfiguracja będzie najwłaściwsza.
Innym typem powyższego rozwiązania jest konfiguracja przedstawiona na rys. 6 [2]. Przedstawiony
układ w odróżnieniu od typowego układu 2:1 posiada
w maszynowni zespół dodatkowych kół linowych,
umieszczonych w maszynowni, a w szybie tor lin jest
realizowany przez zespół kół linowych, umieszczonych
nad kabiną i przeciwwagą. Zawieszenie lin jest realizowane jako oddzielny zespół konstrukcyjny umieszczony w maszynowni. Należy tutaj zwrócić uwagę, że
tego typu dźwigi wymagają dokładnej analizy obciążeń
stropu w maszynowni, ze względu na dużą liczbę otworów służących do prowadzenia lin nośnych.

in a ceiling between machine room-shaft, which are
necessary to lead lifting ropes, which consequently is
connected with additional points of ceiling load. This
form of drive transmission is good for most types of
elevators, especially when a mass layout of a cabin
and a counterweight does not provide with satisfactory friction conditions or when it is resulted by the
building conditions so such a configuration will be
the most correct.
Another type of the above option is configuration
as shown in 6 [2]. Presented layout, different from
typical 2:1 system, has the extra set of rope wheels
in a machine room, and in a shaft the ropes rout is
driven by a set of rope wheels situated over a cabin
and a counterweight. Suspension of the ropes is made
by a separate constructional component located in
a machine room. It must be stressed that this type of
elevators require a detailed analysis of ceiling load in
a machine room due to a large number of holes used
to lead lifting ropes.

3.3. Układ z przełożeniem 2:1 oraz z maszynownią umieszczoną w dolnej części szybu

3.3. Ratio System 2:1 and a Machine room Situated at the Bottom of a Shaft

Następny przykład układu 2:1 przedstawiony
jest na rys. 7 [1]. Przedstawione rozwiązanie dźwigu
z dolną maszynownią, która musi graniczyć z szybem
dźwigu przez ścianę. Prowadzenie lin realizowane

The next example of 2:1 system is in Figure
7 [1]. This is an elevator with a machine room in
the bottom, which must border on an elevator shaft
through the wall. The set of rope wheels lead ropes

Rys. 7. Konfiguracja dźwigu z pojedynczym opasaniem i przełożeniem 2:1 oraz dolną maszynownią z kołami pośrednimi umieszczonymi
w nadszybiu: 1-koło cierne, 2-koła pośrednie,
3-kabina, 4-przeciwwaga, 5-lina nośna
Fig. 7. Configuration of a single roping elevator and
2:1 ratio and machine room at the bottom
with indirect wheels in headroom: 1-sheave,
2-indirect wheels, 3-cabin, 4-counterweight,
5-lifting rope

Rys. 8. Konfiguracja dźwigu z podwójnym opasaniem,
dolną maszynownią oraz z kołami pośrednimi
umieszczonymi w nadszybiu: 1-koło cierne,
2-koła zdawcze, 3-kabina, 4-przeciwwaga,
5-lina nośna, 6 - koła pośrednie
Fig. 8. Configuration of a double roping elevator,
machine room at the bottom and indirect
wheels in headroom: 1-sheave, 2-diverted
pulley, 3-cabin, 4-counterweight, 5-lifting
rope, 6-indirect wheels
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jest poprzez zespół kół linowych umieszczonych na
zespole belek znajdujących się w nadszybiu rys. 13.
Konstrukcja ta może być oparta na podporach kotwionych do ścian szybu lub oparta w otworach
wykonanych w ścianach szybu. Przełożenie takiego
układu wynosi 2:1 i posiada opasanie pojedyncze.
Dla takiego rozwiązania konstrukcja zespołu napędowego powinna być wykonana z wydłużonym
wałem, na którym znajduje się koło cierne. Ponadto
zespół napędowy posadowiony jest na ramie, która
jest kotwiona do ścian otworu pomiędzy maszynownią, a szybem, co zapewnia stabilną pracę zespołu
napędowego. Konstrukcja taka może być wyposażona
w dodatkowe koło linowe odchylające tor lin nośnych.
Na rys. 8 [4] przedstawiony jest układ dźwigu z dolną
maszynownią, podwójnym opasaniem oraz przełożeniem 2:1. W tym przypadku, maszynownia również
musi sąsiadować z szybem oraz zespół napędowy
musi mieć wydłużony wał z kołem ciernym. Prowadzenie lin nośnych odbywa się podobnie ja na rys. 7
poprzez zespół kół linowych zamocowanych na belkach umieszczonych w nadszybiu. Konstrukcja ramy
zespołu napędowego musi być tak zaprojektowana,
aby była możliwość zamontowania dodatkowego
koła linowego w celu uzyskania podwójnego opasania. Poza wymienionymi cechami, układ nie różni się
niczym od układu przedstawionego na rys. 7
Kolejną formę przeniesienia napędu przedstawia
rys. 9, na której przedstawiona jest konfiguracja
dźwigu z dolną maszynownią i przełożeniem, 2:1
ale z pojedynczym opasaniem koła ciernego. Tak

Rys. 9. Konfiguracja dźwigu z pojedynczym opasaniem, dolną maszynownią oraz z kołami pośrednimi umieszczonymi w nadszybiu: 1-koło
cierne, 2-lina nośna, 3-kabina, 4-przeciwwaga,
5-koła pośrednie
Fig. 9. Configuration of a single roping elevator,
machine room at the bottom and indirect
wheels in headroom: 1-sheave, 2-lifting rope,
3-cabin, 4-counterweight, 5-indirect wheels
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located on beams in headroom as in 13. This structure can be supported and mounted to shaft walls or
leaned against in holes made in shaft walls. The ratio
of such a system is 2:1 and has a single roping. For
such a solution, structure of a drive unit should be
made with a longer shaft where a sheave is situated.
Additionally, a drive unit is on a frame, which is
mounted to the holes wall between a machine room,
a shaft that makes operation of a drive unit stable.
Such a construction can be additionally equipped
with extra rope wheel, deviating the route of lifting
ropes. In Figure 8 [4] there is a layout of a machine
room elevator with a machine room on the bottom,
double roping and 2:1 ratio. In this case, machine
room has to be next to a shaft and a drive unit must
have a longer shaft with a sheave. Ropes are lead
similarly as in Figure 7 by a set of rope wheels mounted to beams in headroom. The structure of a drive
unit frame must be designed to give a possibility to
install an extra rope wheel in order to have double
roping. Apart from the listed features, this layout is
no different from the one in Figure 7.
The other form to transmit drive is shown in Figure
9 with presented elevator configuration with bottom
machine room and 2:1 roping but with a single roping
around a sheave. Alike in the descriptions above, ropes
are lead by a set of beams with sheaves located in
headroom and sheaves that, depending on the option,
can be above or below a cabin and over a counter-

Rys. 10. Konfiguracja dźwigu z pojedynczym opasaniem, górną maszynownią oraz z linami
wyrównawczymi: 1-koło cierne, 2-lina nośna,
3-kabina, 4-przeciwwaga, 5-lina wyrównawcza, 6-koło prowadzące liny
Fig. 10. Configuration of a single roping elevator,
machine room at the top and balance
ropes: 1-sheave, 2-lifting rope, 3-cabin,
4-counterweight, 5-balance rope, 6-wheel
leading balance ropes
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jak w powyższych opisach liny są prowadzone przez
zespół belek z kołami znajdującymi się w nadszybiu,
oraz koła, które w zależności od rozwiązania mogą
znajdywać się nad lub pod kabiną i nad przeciwwagą.
Liny nośne mocowanie są z jednej strony na belkach
z drugiej strony na specjalnym zawieszeniu umieszczonym także w nadszybiu, ale po przeciwnej stronie
niż belki. Wszystkie powyższe konfiguracje wymagają bardzo dokładnej analizy geometrycznej szybu
windowego oraz rozmieszczenia otworów w stropie
maszynownia – szyb [4].
3.4. Układy z linami wyrównawczymi

weight. On one side, lifting ropes are mounted to the
beams and on the other side to the special suspension
also located in headroom but on the opposite side to
beams. All the above configurations require a deep
geometrical analysis of an elevator shaft and layout
of holes in the ceiling between machine room and
a shaft [4].

3.4. Systems with Balance Ropes

Przy projektowaniu dźwigów osobowych, zwłaszcza o dużej wysokości podnoszenia (powyżej 30 m),
należy dokonać bardzo dokładnej analizy obliczeniowej dotyczącej spełnienia warunków cierności
oraz nacisków na kole ciernym. Z uwagi na dużą
wysokość podnoszenia bardzo poważną role odgrywa
ciężar lin nośnych, który w wielu przypadkach musi
być kompensowany linami wyrównawczymi. Liny
wyrównawcze są to liny zamocowane pod kabiną
i z drugiej strony pod przeciwwagą i prowadzone
są poprzez koło umieszczone w podszybiu. Z uwagi
na umieszczenie zespołu koła w podszybiu, należy
zapewnić odpowiednią głębokość tego podszybia.
Rys. 10 i 11 [2] przedstawiają rozwiązania układów
dźwigów z linami wyrównawczymi. Same układy
przeniesienia napędu nie różnią się od tych opisanych
wyżej. Jedyna różnica wynika z układu prowadzenia
lin wyrównawczych. Przy stosowaniu układów z linami wyrównawczymi, istnieje możliwość zastosowania
wciągarek o mniejszej mocy, ale o nieznacznie większym udźwigu statycznym w stosunku do układów
bez lin wyrównawczych.

When designing passenger elevators, especially with a lifting height (over 30 m), there must be
conducted a profound computing analysis, which
concerns meeting friction conditions and pressure
on a sheave. Due to a very large lifting height, a very
serious rope plays a weight of lifting ropes, which in
many cases mast be compensated with lifting ropes.
Balance ropes are ropes mounted below a cabin and
under a counterweight on the other side and are lead
by a sheave located in a pit. Because of a localization
of a wheel unit in a pit, the pit must be appropriately
deep. Figures 10 and 11 [2] show solutions of elevator
options with balance ropes. The drive transmission
systems are the same that described above. The only
difference is how the balance ropes are lead. Using
balance ropes options, it is possible to use drive units
with less power but with a bit more static capacity
compared to options without balance ropes.

4. Nowe tendencje rozwojowe

4. New Development Tendencies

W światowych rozwiązaniach konstrukcyjnych,
przeważają dźwigi bez maszynowni, ale zdarzają się
również konstrukcje dźwigów z maszynowniami
w dolnej części szybu. Ze względów oszczędnościowych staje się to coraz większym standardem w tej
branży. Takie rozwiązanie dyktują przede wszystkim
klienci. Zaletą rozwiązania dźwigu bez maszynowni
jest to, że nie ma potrzeby budowania dodatkowego
pomieszczenia na maszynownię. Sterowanie umieszczane jest zazwyczaj przy drzwiach przystankowych
na poziomie wytyczonego przystanku lub nad
drzwiami przystankowymi. W dźwigach bez maszynowni napęd dźwigu umieszczany jest w zależności
od rozwiązania konstrukcyjnego, w podszybiu lub
podwieszony w nadszybiu, na stalowej konstrukcji
w postaci belek opartych na stropie szybu. Wszystkie
dodatkowe elementy tj.: ogranicznik prędkości i mo-

Among the most common constructional solutions
in the elevator sector are machine roomless elevators,
as well as elevators with the machines located in the
bottom part of a shaft. Those solutions grow on more
and more thanks to their cost-saving features. Such
solutions are dictated by the clients. The advantage of
a machine roomless elevator is that it does not require
any special place for a machine. Usually, a control
system is situated next to shaft door on a chosen
level or above shaft doors. In machine roomless elevators, depending on a constructional option, a drive
unit is located in a pit or placed in the headroom, on
a steel structure made of beams on a shaft ceiling.
All the additional elements, i.e. speed governor and
mounting of lifting ropes are located in a shaft. The
disadvantage of these solutions is the lack of space
because components are placed very tight with each
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Rys. 11. Konfiguracja dźwigu z pojedynczym opasaniem i przełożeniem 2:1 z linami wyrównawczymi: 1-koło cierne, 2-liny nośne, 3-kabina,
4-przeciwwaga, 5-koło prowadzące liny
wyrównawcze, 6-liny wyrównawcze, 7-zawieszenia lin nośnych.
Fig. 11. Configuration of a single roping elevator
and 2:1 ratio with balance ropes: 1-sheave,
2-lifting rope, 3-cabin, 4-counterweight,
5-balance rope, 6-wheel leading balance
ropes, 7-lifting ropes suspension
cowanie lin nośnych umieszczane są w szybie. Wadą
tych rozwiązań jest to, że w szybie dźwigu jest bardzo
mało miejsca ze względu na bliskie położenie podzespołów. Bez dokładnej analizy warunków budowlanych istnieje również możliwość kolizji zespołów
dźwigu np.: ocierania lin nośnych o kabinę w górnym
położeniu. W celu uniknięcia jakichkolwiek nieprawidłowości należy przeprowadzić bardzo dokładną
analizę rozmieszczenia wszystkich zespołów dźwigu z uwzględnieniem odchyłek ścian szybu. Analiza
taka umożliwi uniknięcie błędów konfiguracyjnych,
a później konstrukcyjnych [4].
Dźwigi bez maszynowni charakteryzują się układem
2:1 oraz małą średnicą koła ciernego (360–400 mm).
Napędy te mogą być stosowane z powodzeniem do
dźwigów z udźwigiem nominalnym do 630 kg bez lin
wyrównawczych lub dla udźwigu od 630 do 1000 kg z
linami wyrównawczymi. Liny wyrównawcze zazwyczaj
są zalecane przez producenta napędu dla zapewnienia
prawidłowej pracy jak również dla uzyskania odpowiednich sił tarcia na kole ciernym. Konfiguracja dźwigu bez
maszynowni przedstawiona jest na rys. 12.
Cała konfiguracja dźwigów bez maszynowni polega na rozmieszczeniu zespołów w szybie. Główne
zespoły dźwigu nie różnią się od tradycyjnego układu.
Zespoły, które w zasadzie nie ulęgają zmianom konstrukcyjnym w stosunku do tradycyjnych układów
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Rys. 12. Konfiguracja dźwigu bez maszynowni z przełożeniem 2:1: 1-koło cierne, 2-liny nośne,
3-kabina, 4-przeciwwaga, 5-koła prowadzące
liny nośne pod kabiną, 6-koło pośrednie nad
przeciwwagą, 7-zawieszenia lin nośnych
Fig. 12. Configuration of a machine roomless elevator
with 2:1 ratio: 1-sheave, 2-lifting rope, 3-cabin,
4-counterweight, 5-wheels leading lifting
ropes under a cabin, 6-indirect wheel above
counterweight, 7-lifting ropes suspension
other. Without a close analysis of the construction
conditions, there is also a possibility of collision between elevator components, e.g. lifting ropes can rub
against a cabin in its high position. In order to avoid
any problems, there should be made a close analysis
where all its components are located, considering the
deviation of shaft walls. Such analysis will help to
avoid configurational errors and constructional errors
afterwards [4].
The machine roomless elevators are characterized
by the 2:1 system and the small sheave diameter of
360-400 mm. Those drive units can be successfully
used in elevators of 630 kg capacity with no balance
ropes or 630-1000 kg capacity with balance ropes.
The balance ropes are usually recommended by the
drive unit manufacturer in order to provide with proper operation as well as to obtain the right friction
forces on a sheave. The machine roomless elevator
configuration is shown on the scheme 12.
The whole configuration of machine roomless
elevators is about the proper place of components
in a shaft. The main components are no different
from the traditional layout. Among the components
that basically remain the same, like in the traditional
constructions, are a cabin, position of bumpers in a pit,
a counterweight frame with a wheel. The other components are much different according to the functions
they have. A drive unit is installed in a shaft on special
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beams, which are fastened to the ceiling. The drive can

Rys. 13. Rysunek przedstawiający układ belek pośrednich w nadszybiu dla dźwigu z dolną
maszynownią i przełożeniem 2:1: 1-koła
kierunkowe, 2-lina nośna, 3-belki, 4-zawieszenie lin nośnych
Fig. 13. Indirect beams layout in headroom for
elevalor with a machine-room al the bottom
and 2:1 ratio: 1-guide wheels, 2-lifting rope,
3-beams, 4-lifting ropes suspension
to: kabina, umieszczenie zderzaków w podszybiu,
przeciwwaga ramowa z kołem. Pozostałe zespoły
różnią się zasadniczo w zależności od spełniających
funkcji. Zespół napędowy jest instalowany w szybie
na specjalnych belkach, które są kotwione do stropu.
Napęd może być umieszczony w nadszybiu lub podszybiu. Drugą istotną zmianą jest długość lin, która
w przypadku dźwigu bez maszynowni jest około 60%
dłuższa w stosunku do liny dla konfiguracji z rys. 4
lub 5. Wynika to z układu prowadzenia tych lin pomiędzy zespołami, co przedstawia rys. 14 [2]. Dźwig bez
maszynowni jest układem, 2:1 co daje korzystniejszy
rozkład obciążeń na wale napędu w stosunku do tradycyjnego napędu. Są to zalety, które przewyższają
dźwigi z maszynowniami. Wciągarka dla dźwigu bez
maszynowni przedstawiona jest na fot. 1 [5].

Rys. 14. Przykładowy schemat olinowania dźwigu z dolna
maszynownią i przełożeniem 2,1: 1-koło cierne,
2-liny nośne, 3-koła pośrednie pod kabiną, 4-koło
pośrednie nad przeciwwagą, 5-koła prowadzące liny
nośne nad belką w nadszybiu, 6-linia oznaczająca
położenie belek w nadszybiu, 7-zawieszenia lin
nośnych
Fig. 14. Example of an elevator roping with machine room
at the bottom and 2:1 ratio: 1-sheave, 2-lifting
ropes, 3-indirect wheels under a cabin, 4-indirect
wheel over counterweight, 5-wheels leading lifting
ropes beam in headroom, 6-1ine showing position
of beams in headroom, 7-lifting ropes suspension
be placed either in the headroom or in a pit. The second
important thing is the change in ropes length. In case
of machine roomless elevator, the rope can be some
60 % longer than the rope in configuration shown in
Figures 4 or 5. This results from the way the ropes are
lead between components as presented on the scheme
14 [2]. The machine roomless elevator is a 2:1 system,
which gives a better load balance on a drive shaft
than in a traditional drive. These advantages make
the machine roomless elevators surpass elevators with
machine rooms. The driver for a machine roomless
elevator is shown in Picture 1 [5].

5. Analiza chłonności rynku

5. Market Absorption

Obecnie można zaobserwować wzrost zamówień
na mniej typowe konfiguracje dźwigów niż miało to
miejsce np.: w latach 80 – 90. Zaczynają dominować
konfiguracje dźwigów w układach 2:1 z maszynowniami w dolnej części szybu oraz bez maszynowni,
chociaż, nie obserwuje się spadku zainteresowania
dźwigami w standardowej konfiguracji. Dźwigi bez
maszynowni są o około 15 do 20% droższe od standardowych konfiguracji. Na rys. 15 [6] przedstawiony
jest wzrost ilości montowanych dźwigów bez maszynowni na rynku niemieckim w okresie 1999 - 2002.
Z wykresów widać, że ilość montowanych urządzeń

Today, we can see a growing number of orders
for less typical elevator configuration than it was
in the 80s or 90s. 2:1 ratios with machine rooms at
the bottom of a shaft and machine roomless systems
start to be dominating although there is no decrease
in interest in elevators with standard configuration.
Machine roomless elevators are about 15 to 20% more
expensive than standard configurations. In Figure 15
[6] you can see the growth of machine roomless elevators installed in Germany from 1999 until 2002.
We see that a number of installed machine roomless
elevators is large compared to the Polish market, where some 20 units are installed. The reason for that
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Fot. 1. Wciągarka firmy Montanarii przystosowana do dźwigów bez maszynowni w układzie 2:1
Pict. 1. Drive from Montanarii adapted to machine roomless elevator with 2:1 ratio
tego typu jest duża w stosunku do rynku Polskiego,
gdzie montuje się około 20 sztuk rocznie. Jest to
spowodowane wielkością budżetu przewidzianego
na dane inwestycje. Na podstawie rys. 15 można
wnioskować, że budżet na inwestycje budowlane na
rynku niemieckim jest wyższy niż na polskim.

is an amount of budget for this kind of investments.
Based on this graph we can conclude that a budget for
building investments on the German market is higher
than in Poland.

Rys. 15. Ilość montowanych dźwigów bez maszynowni w Niemczech
Fig. 15. Number of machine roomless elevators installed in Germany

6. Wnioski końcowe

6. Final Conclusions

Jak wynika z powyższych charakterystyk konstruktorzy starają się poprawiać i udoskonalać istniejące
rozwiązania. Z obserwacji rozwoju dzisiejszego rynku
i rosnących potrzeb rynku można stwierdzić, że dźwigi bez maszynowni nie są ostatnimi ograniczeniami
w łańcuchu rozwoju konstrukcji wind, które zapanują
w codziennym życiu. Rosnące potrzeby i wymagania

As presented above, the designers try to enhance
and improve existing solutions. The observations of
the contemporary market and its growing demands
show that the machine roomless elevators are not the
final solution in a row of elevator constructions for
the everyday use. The growing needs and demands
force the companies of all sectors to the intense deve-
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zmuszają firmy wszystkich branż do intensywnego
rozwoju. Również dotyczy to branży dźwigowej,
która rozwija się dynamicznie mając jako priorytet
bezpieczeństwo pasażerów. Takie przesłanki panują
obecnie w światowych firmach dźwigowych.
Analizując koszty produkcji poszczególnych
zespołów, produkcji dźwigu bez maszynowni o cenie końcowej decydują następujące zespoły: rama
kabinowa, mocowanie napędu w nadszybiu oraz
cena samego napędu, przez to końcowa cena całego
urządzenia jest średnio wyższa o 15 – 20% od ceny
dźwigu standardowego.
Jednakże biorąc pod uwagę koszty inwestycji
budowlanej oraz koszty cząstkowe przewidziane
na zakup i montaż urządzenia dźwigowego, można
stwierdzić, że końcowa cena kompletnego dźwigu
(bez maszynowni) nie wpływa znacząco na ogólny
koszt inwestycji budowlanej. Zwłaszcza, że w dźwigu
typu evolution5 nie istnieje maszynownia, a więc pomieszczenie, które w standardowym rozwiązaniu musi
być uwzględnione. Można w planach budowlanych
przeznaczyć je na inne cele lub nie budować wcale.
W związku z powyższym, mimo, że cena dźwigu
jest wyższa to i tak opłacalność zastosowania takiego
rozwiązania jest uzasadniona.
Analizując rozwiązania dźwigów bez maszynowni od strony montażowej i konserwacyjnej wynika, że
sam montaż urządzenia jest bardziej skomplikowany
niż dźwigu w tradycyjnym układzie z maszynownią.
Istotny problem stanowi zamontowanie zespołu napędowego, który w większości przypadków waży ponad
400 kg, co stanowi nielada kłopot i wymaga dużego
wysiłku. Konstrukcje tych napędów nie przewidują
(przynajmniej na razie) dodatkowych mechanizmów,
które ułatwiłyby podciąganie zespołu napędowego do
góry. W celu ułatwienia montażu napędu stosuje się
dodatkowe rolki zamontowane na belkach mocujących
napęd do ścian szybu, ale nie stanowi to rozwiązania
tego problemu. Drugim aspektem tego zagadnienia jest
późniejsza konserwacja urządzenia. Przepisy dozoru
technicznego i konserwacji dźwigów mówią o tym,
że w czasie jakichkolwiek prac grupa konserwacyjna
musi składać się, co najmniej z dwóch osób. W dźwigach z maszynowniami (z górną lub dolną) niektóre
prace są bardzo utrudnione ze względu na odległość
pomiędzy jednym, a drugim konserwatorem. Dodatkowym czynnikiem utrudniającym dobrą komunikację jest rozchodzące się echo w szybie. W czasie
konserwacji dźwigu bez maszynowni, napęd, tablica
zasilająca i większość elementów sterujących znajduje
się na jednym poziomie, co bardzo ułatwia większość

5
5

lopment. That also refers to the elevator sector, which
itself develops rapidly and its priority is safety of the
passengers. These are the current premises of elevator
companies operating in the whole world nowadays.
Analysing the production costs of particular components of a machine roomless elevator, its final cost
is determined by the following components: cost of
a cabin frame, drive fitting in headroom and the drive
unit price itself. Hence, the final price of the whole
device is approximately 15-20 % higher in comparison
to the standard elevator.
Nevertheless, considering the costs of a constructional investment and partial costs assigned for
purchase and installation of an elevator, we can say
that the final price of the whole (machine roomless)
elevator does not have a significant influence on the
total cost of the entire constructional investment. This
is especially because in the evolution5 type elevator
there is no machine room so a place which in a standard option has to be considered. In the constructional
planning, it is possible to use this room for another
purpose or not build it at all.
Therefore, even though the elevator price is higher,
it is worth to use such a solution.
After analysis of the installation and maintenance
of machine roomless elevators, it is shown that the
installation itself is more complex in comparison to
the traditional elevator with a machine room. The main
problem is installation of the drive unit, which in most
cases is over 400 kg, which is rather problematic and
requires a great effort. So far, construction of such drives does not provide any special mechanisms, which
could help in lifting the drive unit up the shaft. In order
to make the installation process easier, one can use the
additional rolls attached to the beams that fasten the
drive to the shaft walls. Still, this is not a solution to
the problem. The other side of this problem is the later
maintenance of an elevator. The Technical Inspection
Office regulations say that at least two-people team
is allowed to perform any maintenance works. On
elevators with a machine room (on the top or on the
bottom), some works are very difficult to perform
because of a distance between the technicians. The
additional problem that makes the communication bad
is the echo, which sounds in a shaft. When dealing
with the machine roomless elevators, the drive, the
power supply board, as well as other control elements,
all are located on the same level and this makes most of
the maintenance works easy to perform. In case when
one of the technicians stays at the lowest stop and the
other on the highest level, the problem with the echo

Evolution jest to inna nazwa dźwigu bez maszynowni zaczerpnięta z nazwy dźwigu niemieckiej firmy Thyssen Krupp
Evolution is a different name for a machine roomless elevator from a German company ThyssenKrupp
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prac konserwacyjnych. W przypadku, kiedy jeden
konserwator znajduje się na najniższym przystanku,
a drugi na najwyższym problem rozchodzącego się
echa ze względu na wysokość szybu i tak istnieje, ale
nie ma ograniczenia, jakie stanowi strop pomiędzy
maszynownią, a szybem, (co występuje w dźwigach
z maszynowniami). Problem rozchodzącego się echa
można rozwiązać stosując specjalne radiotelefony lub
krótkofalówki. Zastosowanie tego rozwiązania jest
jednak zbyt kosztowne i dla wielu polskich firm jest
to niebagatelny wydatek.
Zastosowanie dźwigu bez maszynowni daje możliwość łatwej i bez problemowej konserwacji urządzenia oraz monitorowania pracy bez konieczności
ingerowania w obwód bezpieczeństwa. Możliwe jest
obserwowanie napędu znajdującego się w nadszybiu
poprzez okno umieszczone w sterowaniu. Sterowanie
znajdujące się z reguły na najwyższym przystanku
obok drzwi przystankowych, daje możliwość łatwej
zmiany parametrów dźwigu z możliwością obserwacji
stanu urządzenia.
Wyżej wymienione cechy dźwigów bez maszynowni mają duże znaczenie dla przyszłego budownictwa, co daje możliwości ciągłego rozwoju branży
dźwigowej.

still exists, but there is no additional barrier in the form
of the shaft ceiling between headroom and a shaft. The
in-shaft communication problems can be solved using
special radios or short-wave transceivers, but for many
Polish companies it is a substantial expense.
Using the machine roomless elevator gives the opportunity to maintain easily and without any problems,
and monitor work without any necessity to interfere
into the safety system. It is possible to observe driver
located in headroom through a window in a control
system. The control system that, in most cases, is on
the highest floor next to shaft doors, gives a possibility
to change the elevator parameters easily, with a possibility of monitoring the device condition.
The features of machine roomless elevators mentioned above are of great importance for the future of
the building industry and therefore the opportunities
for development of the elevator sector.
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