
Unikaj obciążeń bocznych
Jeżeli nie można uniknąć obciążeń bocznych, należy zmniejszyć nośność szekli! 

Porady dotyczące bezpiecznego stosowania
Sprawdzaj szekle przed każdym użyciem
Czy oznaczenia są czytelne? Czy korpus i sworzeń pasują do siebie? W przypadku szekli z nakrętką 
i zawleczką: czy zawleczka jest na swoim miejscu i jest dobrze zamocowana? Czy wszystkie części szekli 
(gwint, pałąk, sworzeń) nie są wygięte, zużyte lub w inny sposób uszkodzone?

Nigdy nie przerabiaj fabrycznych szekli
Obróbka taka jak spawanie, podgrzewanie lub gięcie produktu ma negatywny wpływ na dopuszczalne 
obciążenie (DOR).

Montuj prawidłowo sworznie
Wkręć ręcznie sworzeń szekli, a następnie dokręć go kluczem lub szczypcami tak, aby kołnierz sworznia 
przylegał płasko do ucha szekli. Sworzeń szekli musi być na tyle długi, aby można go było całkowicie wkręcić 
w oczko szekli.
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Przykład: ciągnięcie z odchyleniem 45° do osi środkowej korpusu szekli 
zmniejsza nośność o co najmniej 30%. Ciągnięcie z odchyleniem 90° do osi 
środkowej korpusu szekli zmniejsza nośność o co najmniej 50%.

Unikaj mimośrodowego obciążenia szekli
Włóż luźne elementy dystansowe po obu stronach sworznia szekli.
Nie przyspawuj elementów dystansowych i nie wyginaj otworu!

Unikaj wykręcania się sworznia szekli
Unikaj zastosowań, w których sworzeń szekli mógłby się obracać i wykręcać 
pod wpływem ruchu (np. ładunku lub liny). Jeśli nie można uniknąć ruchu 
lub jeśli szekla ma być zainstalowana na dłuższy czas lub jeśli wymagane 
jest maksymalne zabezpieczenie sworznia: użyj wersji ze sworzniem 
zabezpieczonym, nakrętką i zawleczką.

Z dwoma cięgnami: użyj szekli typu omega
Do połączenia dwóch cięgien z hakiem należy użyć szekli typu omega. 
Cięgna zawiesia muszą być  przymocowane do korpusu szekli (pałąka), 
a sworzeń szekli umieszczony w haku. Kąt między cięgnami nie może 
przekraczać maks. 120° (= boczny kąt pracy maks. 60°). Przy symetrycznie 
zawieszonym ciężarze szekla może być w tych warunkach obciążona 
maksymalnym podanym DOR.

257
Zawiesia i punkty zaczepowe

Szekle

www.pfeifer.pl



Przestrzegaj krajowych norm kontrolnych
Szekle muszą być regularnie sprawdzane przynajmniej zgodnie z normami kraju, w którym produkty 
są używane. Jest to konieczne, ponieważ użytkowane produkty mogą ulec deformacji w wyniku zużycia, 
nieprawidłowego stosowania, itp., co zmienia strukturę materiału, a tym samym parametry produktu.

Prawidłowe użycie kombinacji szekla-szekla
Szekle mogą być również używane razem. Korzystne może być powiększenie powierzchni styku poprzez 
 zastosowanie większych średnic. Zasadniczo obowiązuje: maksymalne obciążenie układu jest ograniczone 
przez element o najniższym DOR („najsłabsze ogniwo w łańcuchu”). W przypadku kombinacji sworzeń-
-sworzeń obowiązuje: jeśli ucha szekli dotykają się, a sworznie nie przenoszą pełnego obciążenia, 
na pokazanych tutaj powierzchniach styku występuje niedopuszczalny efekt rozpierania. Ta konfi guracja 
nie może być używana.

Obciążenie punktowe: zwrócić uwagę na rozmiar pałąka szekli
Przy punktowym obciążaniu szekli podczas podnoszenia, minimalna średnica podnoszonego elementu 
zaokrąglonego musi być równa lub większa niż średnica pałąka szekli.
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Skorzystaj z naszych szkoleń 
i usług!

Wspieramy Cię również w sprawdzaniu bezpieczeństwa i wycofaniu 
sprzętu do podnoszenia z użytkowania.

Od 35 lat podnosimy kwalifi kacje ludzi w Akademii PFEIFER. Wykorzystaj 
nasze doświadczenie pochodzące z praktyki do praktycznego zastosowania!

Seminarium na temat urządzeń 
do podnoszenia ładunków i zawiesi
 Seminarium specjalistyczne w zakresie 

zawiesi (1)
 Seminarium doskonalące dotyczące 

urządzeń do podnoszenia ładunków 
i zawiesi (3)

 Seminarium specjalistyczne na miejscu 
w zakresie techniki podnoszenia (4)

Informacje i rejestracja
www.pfeifer.info/fachseminare

Nowoczesne zarządzanie danymi:
www.pfeifer.info/mobile-services

Kontakt:

serwis@pfeifer.pl
tel. +48 71 302 37 50

Usługi
 Planowanie zleceń
 Serwis mobilny i stacjonarny
 Natychmiastowe naprawy
 Serwis części zamiennych
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