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8.3.2. Technika podnoszenia, transportowania i opuszczania 
ładunku
8.3.2.1. Transportowanie ładunków – ogólne zasady postępowania
Warunkiem zapewnienia bezpiecznych warunków pracy suwnicy będzie zarówno pra-
widłowa organizacja pracy, wysokie kwalifikacje operatora oraz dobra znajomość ob-
sługi urządzenia, jak i przestrzeganie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa 
pracy.
Operator urządzenia podczas transportu ładunku ma zawsze decydujący głos w podej-
mowaniu decyzji związanych z danym procesem transportowym. 
Zawsze powinien obserwować przenoszony ładunek, a przy ruchach bez ładunku ob-
serwować luźne elementy zawiesi, które mogą uderzyć w przeszkodę lub pracujących 
w pobliżu ludzi.
W celu uniknięcia ewentualnych nieporozumień należy przed operacją dokładnie usta-
lić osoby odpowiedzialne za podawanie sygnałów porozumiewawczych, szczególnie 
w sytuacji kiedy operator nie ma możliwości obserwowania przemieszczanego ładunku 
(szerzej na ten temat patrz pkt 8.4. Sygnały porozumiewawcze z hakowym (sygnalistą), 
str. 142÷147).
W przypadku wystąpienia podczas przemieszczania ładunku jakiekolwiek zakłócenia 
tego procesu operator winien na bieżąco interweniować i korygować ruchy mechani-
zmów w taki sposób, aby odbywały się one płynnie, bez szarpnięć i z taką prędkością, 
na jaką zezwala masa ładunku, jego kształt oraz warunki środowiska pracy (wiatr, gęsta 
zabudowa hali itp.).
Podczas transportu ładunku należy pamiętać, aby zachować odpowiednią, bezpieczną 
wysokość transportową – minimum 50 cm nad ewentualnymi przeszkodami – aby 
przy przejeździe ładunek nie zaczepiał ani nie uderzał o znajdujące się na drodze prze-
jazdu maszyny lub inne urządzenia i przedmioty znajdujące się w pobliżu (patrz rys. 8.8).
Nie należy jednak nigdy podnosić ładunku wyżej niż potrzeba, gdyż zwiększa to ry-
zyko poważniejszych szkód podczas ewentualnego spadku lub zerwania się ładunku.

Rys. 8.8. Minimalna wysokość transportowa
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Należy bezwzględnie unikać transportu ładunków nad ludźmi!
Z punktu widzenia bezpieczeństwa korzystniej (bezpieczniej) jest ominąć ładunkiem 
ludzi niż przenosić go nad ich głowami (patrz rys. 8.10). 
W przypadku zbliżania się ładunkiem do strefy, w której znajdują się ludzie, operator 
powinien zasygnalizować niebezpieczeństwo i ostrzec pracowników poprzez urucho-
mienie sygnału dźwiękowego.
Po zakończeniu pracy transportowej i odpięciu zawiesi należy jak najszybciej pod-
nieść zblocze wraz z urządzeniem chwytającym na wysokość bezpieczną (lub odjechać 
w strefę poza zasięgiem ludzi i przeszkód), uniemożliwiając tym samym potencjalne 
uderzenie w przeszkody lub pracujących ludzi.
Drogi przejść pracowników, niezwiązanych bezpo-
średnio z pracą dźwignicy, powinny być wyraźnie 
oznakowane, a jeżeli jest to niemożliwe – wygro-
dzone.
Przechodzenie przez teren pracy suwnicy nie po 
wyznaczonych przejściach jest surowo zabronione. 
W tym celu powinny być wystawione odpowiednie 
tablice ostrzegawcze (patrz rys. 8.9).

                                                                                                 Rys. 8.9. Przykład tablicy ostrzegawczej

Rys. 8.10. Strefa niebezpieczna pod ładunkiem
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Prowadzenie ładunku powinno odbywać się z pozycji zapewniającej operatorowi bez-
pieczeństwo, tj. uniemożliwiającej ewentualne uderzenie lub przygniecenie transpor-
towanym ładunkiem wskutek jego rozkołysania lub zerwania (patrz rys. 8.11).
Podczas operacji opuszczania ładunku należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie 
znaleźć się pod ładunkiem (aby nie doszło do przygniecenia operatora).
Operator wraz z osobami wspomagającymi proces transportowy (hakowi lub sygnali-
ści) zawsze powinien śledzić tor przenoszonego ładunku, aby odpowiednio wcześniej 
zareagować na zauważone przeszkody lub pracowników, którzy wtargnęli w strefę 
transportową.

Rys. 8.11. Strefy niebezpieczne wokół ładunku – miejsce bezpiecznego sterowania ładunkiem

W przypadku wystąpienia niebezpieczeństwa lub zakłóceń w operacji transportowej 
należy natychmiast unieruchomić urządzenie przyciskiem „STOP” na kasecie steru-
jącej lub panelu sterowniczym.
W ten sposób zostaną zatrzymane wszystkie mechanizmy suwnicy, co da czas operato-
rowi na zastanowienie się, jak doprowadzić je do normalnej, bezpiecznej pracy.
PAMIĘTAJ!
Każdy wypadek lub awarię urządzenia należy bezwzględnie zgłaszać przełożonym.
Dokonywanie samodzielnych napraw lub ingerencji w mechanizmy urządzenia jest surowo wzbronione.
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Najważniejsze zasady obowiązujące podczas transportu ładunku:

Sprawdzić, czy ładunek jest wyważony 
i bezpiecznie (pewnie) zamocowany 
w punktach podnoszenia. 
Ładunek nie może się przesunąć, 
wyślizgnąć lub odczepić się, gdy jest 
zawieszony.

Urządzenie chwytające musi być usta-
wione bezpośrednio nad ładunkiem 
(prostopadle do ładunku), aby wyelimi-
nować wszelkie siły działające na boki.
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Nie wolno przewracać ładunku ani 
ciągnąć go po ziemi.

W przypadku gdy do obsługi ładunku 
używane są dwa wciągniki, ładunek ten 
musi zostać wyrównany za pomocą tra-
wersy (atestowanej belki wyrównującej).

Należy bezwzględnie zwracać uwagę, 
aby ładunek nie zderzył się z przeszko-
dą oraz nie spadł z urządzenia chwyta-
jącego.
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Należy bezwzględnie kontrolować, 
czy widoczność z położenia operatora 
jest dobra i zapewnia bezpieczeństwo 
operacji transportowej.

PAMIĘTAJ !
Stabilizowanie kołyszącego się ładunku rękami jest ZABRONIONE!

8.3.2.2. Technika podnoszenia i opuszczania ładunku

Sprawdzić, czy wszystko jest gotowe do 
operacji podnoszenia.
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Jeżeli suwnica wyposażona jest w sygnał 
dźwiękowy, to nacisnąć przycisk sygnału 
dźwiękowego, aby ostrzec osoby znaj-
dujące się w pobliżu o zamierzonym 
przesunięciu ładunku.

Delikatnie nacisnąć przycisk sterujący 
jazdę do góry (I bieg) w celu wolnego 
wyeliminowania luzu zawiesia.

Nacisnąć przycisk sterujący jazdę do 
góry (I bieg) w celu uniesienia ładunku 
na niewielką wysokość.

Nacisnąć przycisk sterujący jazdę do 
góry (II bieg) w celu uniesienia ładunku 
na wysokość transportową.
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Delikatnie zwolnić przycisk podnosze-
nia, gdy ładunek znajduje się na pożąda-
nej wysokości.

Opuszczanie ładunku będzie wymagało odwrócenia kolejności czynności przedstawio-
nych powyżej. 
Podczas opuszczania ładunku należy uważać, aby hak lub inne urządzenie chwytające 
nie uderzył w ładunek znajdujący się na ziemi.

8.3.2.3. Technika manewrowania ładunkiem
Konstrukcja suwnic umożliwia transportowanie ładunków w różnych kierunkach i na 
różnych poziomach.
Rola operatora w zakresie sterowania ładunkiem powinna skupiać się głównie na zapo-
bieganiu jego niekontrolowanym ruchom, takim jak kołysanie lub obrót i tym samym 
zagrożeń, jakie będą stwarzały dla osób oraz przedmiotów znajdujących się w ich bli-
skości.
Jeżeli ładunek będzie miał tendencje do obracania lub kołysania, to dodatkowa oso-
ba wspomagająco może prowadzić ładunek za pomocą doczepionej liny – pod wa-
runkiem że będzie to dla niej bezpieczne. 
Podobnie przy podnoszeniu długich przedmiotów – powinny one być prowadzone za 
pomocą liny zamocowanej na dłuższym wystającym końcu lub specjalnych haczyków 
o odpowiedniej długości.
Linę prowadzącą wolno zdjąć dopiero po złożeniu przedmiotu na miejscu jego składo-
wania.
W celu zwiększenia wydajności wykwalifikowani i doświadczeni operatorzy mogą ste-
rować więcej niż jednym mechanizmem równocześnie.
Przed wykonaniem kombinacji ruchów operator powinien jednakże:
• należycie opanować obsługę urządzenia,
• pamiętać, że łączenie ruchów wózka i mostu może powodować trudniejsze do opa-

nowania eliptyczne lub koliste kołysanie ładunku.
W celu ograniczenia kołysania operator nie powinien łączyć ruchów pionowych (wcią-
gnika – podnoszenie lub opuszczanie) z ruchami poziomymi (jazdy wózka lub mostu).
Zabronione jest łączenie takiej liczby ruchów, których bezpieczna i sprawna kontro-
la byłaby niemożliwa.


