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Bezpieczeñstwo obs³ugi 
suwnic typu I i II S
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W  artykule przedstawiono tematykê bezpieczeñstwa pracy z wykorzystaniem urz¹dzeñ transportu 
bliskiego, którymi s¹ suwnice I i II S. Opisany zosta³ przebieg prawid³owo realizowanego procesu 
������������������������������� �����������������!�������"���� ������#�������������$���%�
��$��"�����$��������������������&������������!�#����������!"����������'����������������%��
bezpiecznej obs³ugi  suwnic. 
(�!������������������$���������#���%����$��������#��%�$�������������������$����������
wykonuj¹cych pracê w ich pobli¿u. Publikacja adresowana jest równie¿ do przedstawicieli s³u¿by bhp 
oraz kierowników odpowiedzialnych za przebieg technologicznych procesów pracy.
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The article covers the topic of safety of both gentry crane operator at work and bypassers or bystanders 
(possibly coworkers) close to his or her workplace. The authors press to underline the importance of safety 
and security of gentry crane exploitation. Activities preceding work as well as actions taken during it have been 
precisely described. Gentry crane's servicing and important safety mechanisms installed on the machine have 
been elaborately talked through. This article’s aim is mainly to support awareness of employees who work 
with gentry cranes – the operators, owners of machines, associates, safety officers and foremen responsible 
for the technology of the work. 
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Bezpieczeñstwo pracy z zastosowaniem 

urz¹dzeñ transportu bliskiego i ich prawid³o-
wa obs³uga jest istotnym elementem polityki 
przedsiêbiorstwa, zmierzaj¹cej do eliminacji 

czynników zagro¿eñ w miejscu pracy i tworze-
�������$��������#�%������$��������������!��
skoncentrowano siê na omówieniu tematyki 
bezpieczeñstwa pracy na przyk³adzie kon-
kretnej kategorii urz¹dzeñ transportu bliskiego, 

którymi s¹ suwnice I i II S (opisane szczegó³owo 
��%�!�������"#���������0�

Bezpieczeñstwo pracy z wykorzystaniem 
suwnic mo¿liwe jest wówczas, gdy zapewniona 
jest prawid³owa obs³uga tych maszyn, z zacho-
������� ����!���'� #�%���� ���$�����1�����
w stosunku do osób przebywaj¹cych na sta-
nowisku pracy. Zgodnie z rozporz¹dzeniem 
Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny 
pracy, maszyny i urz¹dzenia techniczne musz¹ 
spe³niaæ wymagania dotycz¹ce bhp oraz ergo-
nomii przez ca³y okres ich u¿ytkowania. Poza 
tym m.in. ich obs³uga powinna byæ zgodna 
z dokumentacj¹ techniczno-ruchow¹ [1].

Wed³ug danych Urzêdu Dozoru Technicz-
nego wzrostowi liczby urz¹dzeñ objêtych 
dozorem technicznym towarzyszy wiêksza 
liczba wypadków, przy zachowaniu na sta³ym 
$����������3�������$�%��#���4���#!-
nego w odniesieniu do 10 tys. urz¹dzeñ klasyfi-
kowanych jako urz¹dzenia transportu bliskiego 
46780����!����9::9�;�9:<:0&�=9>������3����!������
�������"#!����'� ��$�%���� ������ �$���-
%����$��&��������#!�?���$�%��#?�����
wzglêdu na liczbê zarejestrowanych urz¹dzeñ. 
Przeprowadzona przez UDT analiza nieszczê-
#!����'���$�%�������%�����������%��1������-
portu bliskiego pokazuje, ¿e ich najczêstsz¹ 
przyczyn¹ s¹ b³êdy eksploatacyjne (a wiêc i te 
dotycz¹ce obs³ugi). Co wiêcej, dane za okres 
2008 – 2010 s¹ o tyle alarmuj¹ce, ¿e kolejne lata 
nie przynosz¹ znacz¹cych zmian, dotycz¹cych 
procentowego udzia³u tej kategorii wypadków 
w ogólnej ich liczbie, a a¿ 73% wypadków 
z tej grupy spowodowana jest b³êdem osoby 
obs³uguj¹cej [2].

X�������������������$����������3����
��$�%��#��� �� ��������� �%����� ���� ���-
ploatuj¹cych urz¹dzenia transportu bliskiego 
w statystykach dotycz¹cych przyczyn wy-
padków sygnalizuj¹ potrzebê podjêcia dzia³añ 
������������'� %� ���"�������� #���%�#���
����4������$���$�%��\�$�������������#��-
cieli) bior¹cych udzia³ w procesie obs³ugi tych 
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Fot.1. Suwnica II S
Photo 1. Gentry crane II S

Fot. 2. Suwnica I S 
Photo  2. Gentry crane I S

maszyn. Jednym ze skutecznych sposobów 
osi¹gniêcia tego celu jest publikowanie opraco-
��1�����`���'&�%#���`������'��������!���-
j¹cych wiedzê dotycz¹c¹ obs³ugi suwnic I i II S.

W artykule przedstawiony zosta³ przebieg 
prawid³owo realizowanego procesu obs³u-
gi suwnic, a szczególny akcent po³o¿ono 
���$������������#�������������'�$���%�
rozpoczêciem pracy i w jej trakcie. Artyku³ 
zaadresowano nie tylko do osób realizuj¹cych 
procedury w procesach eksploatacji suwnic, 
ale równie¿ do przedstawicieli s³u¿by bhp oraz 
kierowników odpowiedzialnych za przebieg 
procesów technologicznych pracy.

������	�	��������������������
Wed³ug PN-M-4500:1996 „suwnica 

�������%3�������&��������������%�������'����-
j¹ce jest podwieszone do wci¹garki przejezdnej, 
wci¹gnika lub ¿urawia przemieszczaj¹cego siê 
$��#���~�=�>��	������������!����������%�����-
dzeñ transportu bliskiego, s³u¿¹ do przenoszenia 
��%���������������!����%!���#��&����������
od kilku do kilkuset metrów [4]. Transport 
bliski ogranicza siê do terenu jednego przed-
siêbiorstwa, placu budowy, kopalni czy portu. 
Suwnice znalaz³y bardzo szerokie zastosowanie 
w ró¿nych ga³êziach gospodarki, a w szczegól-
�#���;���$�����#!�����$���������'����$!�������
mo¿e braæ udzia³ jedynie wykwalifikowana 
kadra, posiadaj¹ca uprawnienia odpowiedniej 
kategorii. Zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra 
Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwali-
fikacji wymaganych przy obs³udze i konserwacji 
urz¹dzeñ technicznych [5], osoby obs³uguj¹ce 
i konserwuj¹ce suwnice musz¹ legitymowaæ siê 
%$���%������#���%�����������!�����������&�
$�����%�������� �����"��#?� $�����������
����������������#��&�����������`������#?�
norm i przepisów prawnych z tego zakresu.

Nale¿y zaznaczyæ, ¿e termin „eksploata-
cja” jest znaczeniowo szerszy ni¿ „obs³uga” 
czy „konserwacja”: „eksploatacja jest to zespó³ 
celowych dzia³añ organizacyjno-technicznych 
i ekonomicznych ludzi z obiektem technicznym 
oraz wzajemne relacje wystêpuj¹ce miêdzy 
nimi od chwili przyjêcia obiektu do wykorzy-
stania zgodnie z przeznaczeniem a¿ do chwili 
likwidacji” [6]. Suwnica jest eksploatowana 
zarówno wówczas, gdy jest wykorzystywana 
do zadañ produkcyjnych, jak i w momencie, 
kiedy jest naprawiana przez konserwatora. 
Termin eksploatacja jest wiêc nadrzêdny 
i obejmuje zarówno obs³ugê, jak i konserwacjê 
sprzêtu.

Zgodnie z przepisami Ustawy o dozorze 
technicznym [7] oraz rozporz¹dzeniem w spra-
wie warunków technicznych dozoru tech-
nicznego w zakresie eksploatacji niektórych 
����%��1� �����$���� �!������� =�>&� ���#�����!�
urz¹dzenia ma obowi¹zek rejestracji suwnicy 
oraz przestrzegania terminów jej przegl¹dów, 
wykonywanych przez konserwatorów posia-
daj¹cych odpowiednie uprawnienia, jak i okre-
sowych badañ technicznych przeprowadza-
nych przez inspektorów dozoru technicznego. 
Ponadto w przypadku suwnic wyposa¿onych 
w napêdy elektryczne, eksploatuj¹cy powinien 
zapewniæ wykonanie pomiarów rezystancji 
ich izolacji. Musz¹ byæ one wykonane przez 
osoby maj¹ce odpowiednie kwalifikacje, 
uprawniaj¹ce do przeprowadzenia pomiarów 
elektrycznych.

���#��������������������&���������-
mania w odpowiednim stanie infrastruktury 
�������%����4�����!����&�����%��10&�%���#���
o porz¹dek w miejscu pracy oraz u¿ywania 
%$���%���'�#�%�����'������%���%��!����
i odzie¿y roboczej, podstawa realizacji pro-
cesów eksploatacji suwnic w sposób zapew-
niaj¹cy utrzymanie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeñstwa.

Polskie prawo, w trosce o bezpieczeñstwo 
pracy z wykorzystaniem urz¹dzeñ transportu 
bliskiego (a wiêc i suwnic), przewiduje mo¿li-
�#?��������������������'�����$���%��"-
biorcom, którzy nie zapewni¹ odpowiednich 
warunków w miejscu pracy. Zgodnie z ustaw¹ 
=�>����$!������������%������������%����%3�
������ %������� ������ ���#������ ��%������
dozoru technicznego, mo¿e odpowiadaæ 
����������%3�$%!���?�������$����������
�!�#���� �������� ��� %3���������&� ������
transportuj¹ ciê¿ary czêsto liczone w tonach. 
Nieprawid³owo przeprowadzony proces eks-
ploatacji na którymkolwiek etapie mo¿e spo-
wodowaæ zarówno zagro¿enie dla ludzkiego 
zdrowia i ¿ycia, jak i straty finansowe przed-
siêbiorstwa. W tym miejscu warto zaznaczyæ, 
¿e zgodnie z rozporz¹dzeniem Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w sprawie rodzajów prac 
�����������'� �������!���� �$����#��� $��-
chofizycznej, kandydaci na operatorów suwnic 
������$����#?���%�����$���'���'�����������
��%���������#�����=�>�

����	���������������	�	������������
Suwnice dzielimy na: suwnice ogólnego 

przeznaczenia sterowane zdalnie (z regu³y 
– z poziomu pod³o¿a, w tym bezprzewodo-
wo) – kategoria II S (fot. 1.) oraz suwnice 
sterowane z kabiny – kategoria I S (fot. 2.). 
Dozór techniczny nak³ada na operatorów 
suwnic pewne ograniczenia w uprawnieniach. 
Wi¹¿¹ siê one ze specjalnym przeznaczeniem 
suwnic (np. suwnice: lejnicze1, kuzienne2, 

1 Suwnice lejnicze s³u¿¹ do transportu p³ynnych metali i ¿u¿-
li, w przeciwieñstwie do suwnic ogólnego przeznaczenia 
posiadaj¹ niepalny rdzeñ liny mechanizmu podnoszenia 
oraz dwa niezale¿nie od siebie dzia³aj¹ce hamulce me-
chanizmu podnoszenia [3].
2 Suwnice kuzienne s³u¿¹ do transportu elementów obróbki 
plastycznej.
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Fot. 3. Fragment instrukcji obs³ugi i konserwacji 
4����	��	5-�*���	.*��	��'	�'*6��'	����*%�����

magnesowe3, chwytakowe4). W przypadku 
tych „specjalnych” suwnic operator maj¹cy 
uprawnienia do obs³ugi suwnic ogólnego 
przeznaczenia musi zdaæ kolejny egzamin 
podnosz¹cy jego kwalifikacje.

Warto zaznaczyæ, ¿e z przyczyn praktycz-
���'� 4�������#?� ����������� �����#���
przez dwie osoby – operatora i hakowego-sy-
gnalistê) odchodzi siê od produkcji suwnic ste-
rowanych z kabiny. Jednak nadal bardzo wiele 
suwnic tego typu wykorzystuje siê w m.in. 
magazynach, w których zosta³y zamontowane 
przed laty. Operator z uprawnieniami wy¿szej 
kategorii (S I) mo¿e obs³ugiwaæ równie¿ 
wszystkie suwnice sterowane zdalnie.

�	�������� �!"�	�	��# $%� 
	�����	���������

Operator suwnicy swoj¹ pracê powinien 
zawsze rozpoczynaæ od realizacji formalnej 
��"#���������������$���������"���$�������
���'�!��������$�������$���������������#���
%$���%���!���� �� #���%���� $����-
nika. Operator musi zatem sprawdziæ drogi 
komunikacyjne, którymi bêdzie przemieszcza³ 
siê suwnic¹, a nastêpnie – dokonaæ wpisu 
w dzienniku obs³ugi codziennej.5 Operator 
suwnicy nie mo¿e zapomnieæ o skontrolowaniu 
aktualnej decyzji dopuszczaj¹cej urz¹dzenie 
do eksploatacji, która wydawana jest przez 
Urz¹d Dozoru Technicznego. Pracownik przed 
przyst¹pieniem do u¿ytkowania maszyny po-
winien równie¿ zapoznaæ siê z wydan¹ przez 
producenta instrukcj¹ obs³ugi. W niej zawarte 
s¹ informacje dotycz¹ce m.in. obowi¹zków 
operatora zwi¹zanych z wykonaniem kontroli 
codziennej (fot. 3.). Operator powinien rów-
nie¿ pamiêtaæ o obowi¹zkowym stosowaniu 
#�%�����'������%���%��!���&�������%$-
wiednich butów, okularów ochronnych i he³mu.

�	���	������������'��� ��	��������
Kontrola stanu technicznego suwnicy 

jest jednym z najwa¿niejszych obowi¹zków 
operatora. Dziêki jej przeprowadzeniu pracow-
��������`!��#?��������������&�����������-
je sprawne technicznie urz¹dzenie i nie stworzy 
sytuacji prowadz¹cej do zagro¿enia zdrowia lub 
¿ycia swojego i osób postronnych.

3 Suwnice magnesowe s³u¿¹ do transportu metali, wypo-
sa¿one s¹ w chwytak elektromagnetyczny.
4Suwnice chwytakowe – zakoñczone chwytakiem. 
Suwnica, która zakoñczona jest hakiem, na którym 
zawieszony jest chwytak np. magnetyczny nie zmienia 
swojego przeznaczenia i wystarczaj¹ tu uprawnienia do 
obs³ugi suwnic ogólnego przeznaczenia.
5  Dla ka¿dej suwnicy oprócz dziennika obs³ugi codziennej na-
le¿y za³o¿yæ równie¿ dziennik konserwacji. W nim znajdziemy 
wpisy odnotowane przez konserwatora danego urz¹dzenia, 
$�����%��������$����#?����%����������������������9�%�
rozporz¹dzenia w sprawie warunków technicznych dozoru 
technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urz¹dzeñ 
transportu bliskiego, wpis ten wykonywany musi byæ co 30 
%��&��'����`����������������������#!����������=�>�

Sprawdzenie stanu technicznego suwnicy 
powinno zostaæ poprzedzone upewnie-
niem siê, czy w polu przeprowadzania prób 
nie znajduj¹ siê ludzie. W przypadku niepra-
��%����� %��������� ������#� �� ����%��1�
zabezpieczaj¹cych suwnicy przebywaj¹ce 
tam osoby mog³yby zostaæ poszkodowane. 
Kiedy operator zabezpieczy miejsce pracy, 
�`��$����#?�%�����!�����������'��������
%3������������������"�$����������$�?���\

• oznakowaniu suwnicy tabliczkami infor-
macyjnymi

�� ������� ����������� �#���&� �� �� $���$�%-
ku suwnic pracuj¹cych na dworze – stanie 
zgarniaczy

• stanie liny zamontowanej na wci¹gniku 
oraz haka

• stanie torowiska, po którym przemieszcza 
siê urz¹dzenie

• stanie ³ap oporowych maj¹cych za zadanie 
�����!������ $���#����� ��"%��� ���������
a torem jezdnym w momencie zerwania siê 
³o¿yska ko³a.

Co wa¿ne, operator powinien upewniæ siê, 
czy zachowany zosta³ stosowny zapas liny za-
winiêtej na bêbnie. Powinien on wynosiæ co naj-
mniej pó³tora zwoju (fot. 4.). Pozytywny wynik 
�!"%���� ������� �`!��#?� $������$������
do przeprowadzenia prób funkcjonowania za-
bezpieczeñ, w które wyposa¿ona jest suwnica.

�$��������$����������!���#�����������-
czyæ g³ówny ³¹cznik suwnicy. Je¿eli maszyna 
pracuje na otwartej przestrzeni, musi j¹ odko-
������?������������$����`��$����#?�%�$�-
nelu steruj¹cego i sprawdziæ jego dzia³anie 
we wszystkich kierunkach pracy. W przypadku 
kaset steruj¹cych, które nie s¹ wyposa¿one 
w urz¹dzenia samopowrotne, a sterowanie 
opiera siê przyk³adowo na nastawniku (fot. 5.), 
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Fot. 4. Bêben suwnicy – zapas liny
4����	��	�*%�	��	��'	�'��*+	�*��'	7	�%���+	�.	*��'

Fot. 7. Kaseta steruj¹ca i wy³¹cznik awaryjny STOP
Photo 7. Pendant control and  emergency switch

Fot. 5. Nastawnik ustawiony w pozycji "0"
Photo 5. Actuator set to "0"

����������1������%3�������
4����	��	<����	�
����	�'6'*

operator musi przeprowadziæ próbê blokady 
zerowej: „Blokada zerowa jest to szeregowe 
po³¹czenie styków zerowych wszystkich przy-
rz¹dów sterowniczych nastawnych w obwód 
cewki stycznika g³ównego (wy³¹cznika samo-
czynnego), tak aby stycznik g³ówny (wy³¹cznik 
samoczynny) móg³ siê daæ za³¹czyæ tylko 
wówczas, gdy wszystkie przyrz¹dy sterowni-
cze s¹ w po³o¿eniu zerowym” [3].

Najprostszym sposobem sprawdzenia tej 
blokady jest ustawienie ka¿dego nastawu 
w innej pozycji i wykonanie próby w³¹czenia 
�����������#!���������%������$����%��&����-
chomienie suwnicy nie nast¹pi.

X����#����X!����%�6�������$�������&���%-
nie z dyrektyw¹ 2006/42/WE [10] 6 suwnice 
6 29 grudnia 2009 r. wesz³y w ¿ycie przepisy rozporz¹-
%������	����������$%�������%����9<�$�3%���������9::��
r. w sprawie zasadniczych wymagañ dla maszyn (Dz.U. 
Nr 199, poz. 1228), wprowadzaj¹ce do prawa krajowego 
przepisy dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

����"��������%3�����$��`���<�����$������
��?� �����$������� �������������� �%3������
Prawid³owe dzia³anie ogranicznika urucha-
���� �����!�����"� %3��"���� $���� ����`�����
w granicach 90 – 100%. W celu sprawdzenia, 
czy ogranicznik sygnalizuje prawid³owo, ope-
����� $������� ����`�?� ������"� ����#����
graniczn¹.

Kolejnym bardzo istotnym zabezpiecze-
niem jest czujnik zbli¿eniowy (fotokomórka). 
Jego zadaniem jest zapobieganie sytuacjom, 
�� ������'� ������ %�#?� %� �!����� %���'�
suwnic poruszaj¹cych siê po tym samym torze 
jezdnym. Poprawne dzia³anie tego zabezpie-
czenia jest niezmiernie istotne w utrzymywaniu 
%$���%����� %!���#��� ��"%��� ���������&�
poniewa¿ gdyby z obci¹¿eniem znajdowa³y siê 
w zbyt blisko siebie, konstrukcja jezdna pod-
suwnicowa mog³aby nie wytrzymaæ momentu 
nacisku, co z kolei skutkowa³oby zawaleniem 
��"�������������#����

Nastêpn¹ kwesti¹ zwi¹zan¹ z bezpiecznym 
wykonywaniem prac, podczas których obs³u-
guje siê suwnice poruszaj¹ce siê po tym samym 
torze jezdnym jest to, ¿e musz¹ one byæ wypo-
sa¿one we wspó³pracuj¹ce ze sob¹ zderzaki, 
obliczone na wypadkowe si³y wystêpuj¹ce 
w trakcie zderzenia. Dodatkowo zalecane jest, 
aby suwnice ze sztywnym podwieszeniem 
³adunku czy sterowane bezprzewodowo, by³y 
wyposa¿one w stosowne elementy zabez-
pieczaj¹ce przed ich zderzeniem, np. uk³ady 
antykolizyjne [11].

�$���%������ $$����#��� %��������� '�-
��!��� �� ����"$��� $����� ��� !�#���� ��%�1�
kontrolnych operatora. W tym celu powinien 
��������?���%��������$������������������#���
%$������!����������������#�����!��������-
metrów od ziemi. Nastêpnie, po kilku minutach 
obserwacji, je¿eli nie dosz³o do opuszczenia 
³adunku, mo¿na uznaæ, ¿e próba przebieg³a 
$��#!��������%��$������$�������$%���#?�
��%����� ��� ����#?� �:� ��� �� $� ����������
najszybszego biegu wykonaæ jazdê w dó³, 
�� ����"$���� ��������?� �����#?�� ��%�����
nie powinien dotkn¹æ ziemi. Próbê nale¿y 
wykonaæ dwukrotnie.

Je¿eli w czasie próby opuszczania ³adunku 
hamulec nie zadzia³a prawid³owo, opera-
��� ���� �`�� %$�#��?� %� ��������&� �������
nastêpstwem bêdzie uszkodzenie ³adunku 
��%3� �������&� �� ������ ��������� ����`�����
dla niego i/lub osób postronnych. Poniewa¿ 
od momentu nie zadzia³ania hamulca podczas 
próby operator ma jeszcze kilka sekund na to, 
aby zareagowaæ, zanim ³adunek dotknie ziemi, 
��!�`�� ���%�� ������?� ������!��� $�"%�#?�
ruchu w kierunku „dó³” i w ten sposób wy-
'����?� ��%����� ��!�������� ��%����#���&�
trzeba pamiêtaæ, ¿e w takiej sytuacji nie wolno 
dokonywaæ nag³ej próby odwrócenia biegu, 
w celu podnoszenia ³adunku, gdy¿ mog³oby 
to spowodowaæ zerwanie liny.

Omawiaj¹c zabezpieczenia, w które wy-
posa¿ona jest suwnica, nie mo¿na zapomnieæ 
o wy³¹cznikach koñcowych i krañcowych (fot. 
6.): „Wy³¹czniki zespolone jako wy³¹czniki koñ-
cowe i krañcowe (...) stosowane s¹ wówczas, 
�%�� �������� $���%�� %�`�� $�"%�#?� ���%�� ��
musi pracowaæ w strefach krañcowych” [12]. 
Operator powinien pojechaæ suwnic¹ bez 
obci¹¿enia w ka¿dym mo¿liwym kierunku, 
a dzia³aj¹ca „krañcówka” ma przeciwdzia³aæ 
kolizji zderzaka z odbojem zamontowanym 
na czo³ownicy wci¹gnika. W momencie, kiedy 
operator opuszcza hak, powinien roz³¹czyæ 
siê on w taki sposób, aby nie dotkn¹æ ziemi. 
Je¿eli mamy do czynienia z suwnic¹ sterowan¹ 
z kabiny, wy³¹czniki krañcowe powinny byæ 
zamontowane przy drzwiczkach platformy, 
przez któr¹ wchodzi siê do panelu steruj¹ce-
go. Otwarte drzwiczki powinny uniemo¿liwiæ 
uruchomienie maszyny.

Kolejnym wa¿nym zabezpieczeniem, 
wp³ywaj¹cym na poprawne i bezpieczne funk-
cjonowanie suwnicy, jest wy³¹cznik awaryjny 
realizuj¹cy funkcjê zatrzymania oznaczony 
����������7�X�;���������$�������������"#�����
na ¿ó³tym tle (fot. 7.). Sprawdzenie dzia³ania 
$!��������������#��"���7 i próbie sterowania 
wszystkimi funkcjami. Prawid³owo dzia³aj¹cy 
wy³¹cznik powinien ca³kowicie zablokowaæ 
7 Wy³¹cznik awaryjny STOP to jedyny przycisk na kasecie 
steruj¹cej, który nie ma funkcji samopowrotnej.
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�`!��#?� ����������� ��!�`�� ��������?&�
¿e w przypadku suwnic wyposa¿onych przy-
k³adowo w chwytak elektromagnetyczny, 
sprawny wy³¹cznik awaryjny nie powinien 
roz³¹czyæ dzia³ania chwytaka. W przeciwnym 
razie dosz³oby do uwolnienia ³adunku i mog³o-
���%�#?�%���$�%���

Omówione zabezpieczenia to tylko nie-
������ 4�'?� �����"#����� �$������0&� �� ������
wyposa¿one s¹ suwnice. Nale¿y pamiêtaæ, 
¿e ustawodawca na ka¿d¹ osobê przystêpuj¹-
c¹ do eksploatacji suwnicy na³o¿y³ obowi¹zek 
stosowania siê do zaleceñ producenta maszyny 
[8]. Zapoznanie siê operatora z instrukcj¹ 
obs³ugi zawsze jest jednym z najwa¿niejszych 
elementów bezpieczeñstwa pracy z u¿yciem 
suwnicy.

(	��������� ���� ����	������������
Pod pojêciem obs³ugi suwnicy rozumiemy 

���$��� �����#��� ���$#��%��� ������-
nych z jej prac¹ [13]. Minimalne wymagania 
dotycz¹ce bezpieczeñstwa i higieny pracy 
z wykorzystaniem maszyn, w tym równie¿ 
suwnic, znajduj¹ siê w rozporz¹dzeniu Ministra 
Gospodarki w sprawie minimalnych wymagañ 
dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy 
w zakresie u¿ytkowania maszyny przez pra-
cowników podczas pracy. Zgodnie z tym roz-
porz¹dzeniem ruchome maszyny z w³asnym 
napêdem mog¹ byæ obs³ugiwane wy³¹cznie 
przez pracowników odpowiednio przeszko-
lonych w zakresie ich bezpiecznej obs³ugi [11].

Podstaw¹ zachowania bezpieczeñstwa 
przy obs³udze suwnicy jest odpowiedni dobór 
zawiesi: „Zawiesia s¹ to proste urz¹dzenia 
s³u¿¹ce do zawieszania, obwi¹zywania lub 
podtrzymania ³adunku w procesie przemiesz-
czania ³adunku. Powinny byæ tak dobrane, aby 
gwarantowa³y bezpieczeñstwo dla pracowni-
ków zatrudnionych przy pracach prze³adun-
kowych oraz dla sprzêtu zaanga¿owanego 
w prace transportowe i przemieszczaj¹ce 
³adunki” [14]. Odpowiedni dobór zawiesi to je-
den z podstawowych elementów bezpiecznej 
obs³ugi suwnic.

Kolejne istotne zalecenie dotyczy sposobu 
�����������$�������!���'������#�����$�-
rator powinien wykonywaæ je ³agodnie i unikaæ 
�����#������������'�4���!���$�����'��!����-
�������������������"���!�����%����#���0��
Te ostatnie mog¹ doprowadziæ do rozbujania 
³adunku, przez co powstaje potencjalne zagro-
¿enie w miejscu pracy i wtedy „wyg³uszenie” 
takiego stanu wymaga od operatora du¿ych 
�����"��#���

Obowi¹zkiem operatora zmiany jest sta³e 
obserwowanie ³adunku podczas jego trans-
portu. W momencie jego utraty z pola widzenia 
nale¿y zapewniæ pomoc osoby przeszkolonej 
i potrafi¹cej porozumiewaæ siê z operatorem 
sygna³ami. Dok³adne informacje dotycz¹ce 

gestów wykonywanych za pomoc¹ r¹k lub 
d³oni, s³u¿¹cych przekazaniu instrukcji od-
�������'� ��"� %� ���#!���'� ���������
zawarte s¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy 
i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeñstwa i higieny pracy w rozdziale 
��&� $#��"����� ���������� %���������
stosowania sygna³ów rêcznych [1]. Katego-
rycznie zabrania siê podnoszenia ludzi oraz 
przenoszenia ³adunków nad nimi. Podczas 
przenoszenia ³adunków nad maszynami nale¿y 
���'��?���"%������������%�������%!���#?�
<� �����&� �� ��%����#���� �����$��� $�������
byæ wykonywany na mo¿liwie najmniejszej 
����#���� ���� �!�� ��`� $%���?� ��%��-
ków o nieznanej masie lub przymarzniêtych 
do ziemi. Mo¿e spowodowaæ to np. zerwanie 
liny, a w najgorszym przypadku uszkodzenie 
konstrukcji suwnicy [15].

Po zaczepieniu ³adunku pasma liny podno-
szenia musz¹ znajdowaæ siê w pozycji piono-
wej. Zabronione jest unoszenie ³adunku przy 
!����'� ��`���'� ��#���&� �%�`� ����� �$����
pracy wywo³uje nieprzewidziane dla suwni-
cy obci¹¿enie. Praktyki te mog¹ prowadziæ 
do powa¿nych nastêpstw, takich jak chocia¿by 
zerwanie lub odczepienie zawiesi, obrócenie siê 
i upadek ³adunku, rozko³ysanie go czy wadliwe 
nawijanie siê liny na bêbnie, co z kolei mo¿e 
spowodowaæ jej uszkodzenie [13].

Jednym z czêstych b³êdów przy obs³udze 
suwnic jest przeci¹ganie ³adunków po ziemi, 
a kolejnym – stosowanie wy³¹czników krañco-
wych, jako wy³¹czników roboczych. Te ostatnie 
s¹ zabezpieczeniami, które maj¹ zadzia³aæ 
w momencie, gdy nast¹pi b³¹d ze strony ludzi 
bior¹cych udzia³ w procesie u¿ytkowania. 
Nie wolno ich traktowaæ jako urz¹dzenia 
do stosowania ci¹g³ego.

Jedn¹ z najwa¿niejszych wskazówek udzie-
lonych operatorom suwnic jest zachowanie 
�����#��&����`�#���������!"%������������-
ków panuj¹cych w danym przedsiêbiorstwie 
(czyli np. specyfiki otoczenia, organizacji 
pracy itp.).

(	����	�����
Zawód operatora suwnicy, podobnie jak 

inne, zwi¹zane z obs³ug¹ i/lub konserwacj¹ 
urz¹dzeñ technicznych, zalicza siê w Polsce 
do grupy zawodów regulowanych, a wiêc 
takich, których wykonywanie dozwolone 
�������!��$��$�������������������#!���'�
przepisami prawnymi. Zdobycie odpowiedniej 
���%����������"��#��&�$�����%����'�������-
niem legitymacji UDT, to podstawa bezpiecznej 
obs³ugi suwnic, jak równie¿ innych urz¹dzeñ 
�����$�����!��������X������������%�#���
��!�`�� %#���`�?� �� �����!����?&� �����!�?�
i stosowaæ siê do nich w codziennej pracy. 
���������� ����!���� ��"#��� ���������
operatora, procesu kontroli stanu technicznego 

suwnic oraz podstaw bezpiecznej obs³ugi tych 
maszyn, tworzy obraz prawid³owo realizowa-
nego procesu eksploatacji.

Bezpieczna obs³uga suwnicy wynika przede 
���������� �� ������ �$����#��� ���'��������
zarówno jej, jak i urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych, 
w które wyposa¿ona jest maszyna. Sk³ada siê 
na ni¹ jednak równie¿ odpowiednia postawa 
suwnicowego, w odniesieniu do zagro¿eñ 
w pracy z suwnicami. Operator suwnicy powi-
����������?���"%���'������#������!����#���
rozpraszaj¹cych jego uwagê, jako ¿e skutki 
braku koncentracji i ewentualnego wypadku 
z udzia³em suwnicy mog¹ byæ tragiczne. 
W przypadku niedyspozycji i nieuwagi suwni-
cowego oraz wyst¹pienia czynników niezale¿-
nych od ludzi, swoje zadanie wype³niæ powinny 
urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce. Nale¿y zatem 
szczególnie dbaæ o ich prawid³owe dzia³anie.

BIBLIOGRAFIA
[1] Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej 
��%����9������#����<����������$��������!���'�$���$�����
bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 r. Nr 169, poz. 
1650. ze zm.)
[2] Znaczenie bezpiecznej obs³ugi i konserwacji urz¹dzeñ 
technicznych dla zapewnienia bezpieczeñstwa korzy-
staj¹cych z nich pracowników oraz osób wykonuj¹cych 
��������#����
�%����'����X�����$�����������
X&�6���%�
�����7��'�������&���������&�$�3%��������9:<<���
=�>X��	���:::\<���� �3�������� ;� X%����� �� ����!��
klasyfikacyjne
[4] Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. 
w sprawie rodzajów urz¹dzeñ technicznych podlegaj¹cych 
dozorowi technicznemu (Dz.U. 2012 Nr 0 poz. 1468)
[5] Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 
2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wyma-
ganych przy obs³udze i konserwacji urz¹dzeñ technicznych 
(Dz.U. Nr 79, poz. 849)
[6] Napiórkowski J. i in. 4�,���
+	%,�
+	�	'���������)�	
pojazdów i maszyn. UWM, Olsztyn 2013
[7] Ustawa o dozorze technicznym z dnia 21 grudnia 2000 r. 
(Dz.U. z 2015 r. poz. 1125)
[8] Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
�$�������� �� %���� 9�� $�3%��������� 9::�� ��� �� �$������
warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie 
eksploatacji niektórych urz¹dzeñ transportu bliskiego 
(Dz.U. Nr 193, poz. 1890).
[9] Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 
28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagaj¹cych 
�������!���� �$����#��� $���'����������� 4���6�� <����
Nr 62 poz. 287)
[10] Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie maszyn, zmieniaj¹ca 
dyrektywê 95/16/WE
[11] Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 
$�3%��������� 9::9� ��� �� �$������ ������!���'� ������1�
dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy w zakresie 
u¿ytkowania maszyny przez pracowników podczas pracy. 
(Dz.U. 2002, Nr 191, poz. 1596) ze zm. (Dz.U. z 2003 r., 
Nr 178, poz. 1745)
[12] Chimiak M. Konserwacja suwnic. KaBe, Krosno 2008
[13] Kucharski S. Suwnice. Wydawnictwo zwi¹zkowe CRZZ, 
Warszawa 1968
=<�>����%�����	�&�����������Przemieszczanie ³adunków 
&	 %=+��'�	 ,>
�����. Poradnik hakowego. Tarbonus, 
Kraków 2014
[15] Trepka J. Konserwacja suwnic. Wydawnictwo 
Katalogów i Cenników, Warszawa 1976

12/201624


