
Tabela nośności
Współczynniki obciążenia do obliczania nośności w zależności od sposobu podczepiania.

Dane dotyczące nośności (w t) odpowiadają użytkowaniu zawiesia w normalnych warunkach (symetryczne obciążenie wszystkich cięgien).

 1   W przypadku asymetrycznego rozkładu obciążenia należy 
•  w przypadku zawiesi dwucięgnowych przyjąć tylko jedno cięgno 

jako nośne (patrz zawiesie jednocięgnowe)
•  w przypadku zawiesi 3-/4-cięgnowych, zgodnie z normą 

DGUV 109-017, liczyć tylko dwa cięgna jako nośne (patrz zawiesia 
z 2 cięgnami); w razie wątpliwości przyjmować jednak, że tylko 
1 cięgno jest nośne!

 2  Kąt przechylenia wahacza maks.15°

 3  W przypadku stosowania 2 zawieszeń na jednym haku suwnicy 
kąt pracy zawiesia nie może przekraczać 45°.

 4  W przypadku dodatkowych usztywnień zawiesi tekstylnych 
(np. powłoka PU) ten rodzaj podczepiania zgodnie z DIN-EN 
nie jest dozwolony.

 5  Opasanie ładunku 180° wg EN 818; 
jeśli Ø ładunku jest mniejsze niż 3 x podziałka łańcucha, wówczas 
nośność WLL jest redukowana o 50%. Należy pamiętać o ostrych 
krawędziach.

Okresowe kontrolowanie zawiesi

Zawiesia muszą być  sprawdzane przez 
wykwalifi kowane osoby/ekspertów
• w odstępach nie dłuższych niż 1 rok
•  dodatkowo zawiesia łańcuchowe muszą być 

sprawdzane pod kątem mikropęknięć 
w odstępach nie dłuższych niż 3 lata.

Zawiesia łańcuchowe PFEIFER DIN-EN 818-1,2,4,6, DIN EN 1677, PAS 1061 Nośności w t*

Nominalna 
średnica 
łańcucha

[mm]

Zawiesia 1-cięgnowe Zawiesia o obwodzie zamkniętym Zawiesia 2-cięgnowe Zawiesia 3- i 4-cięgnowe

Zalecenia        +   +   +  +    +    +  
Kąt pracy do 6° do 45° do 45° 45–60° do 45° 45–60° do 45° 45–60° do 45° 45–60°

Wsp. 
obciążenia 1 0,8 2 1,6 1,6 1,4 1,4 1 1,12 0,8 2,1 1,5 2,8 2

Kl
as

a 
12 7 2,36 1,90 4,72 3,75 3,75 3,35 3,35 2,36 2,65 1,90 5,00 3,55 6,70 4,75

8 3,00 2,36 6,00 4,25 4,75 4,25 4,25 3,00 3,35 2,36 6,30 4,50 8,50 6,00
10 5,00 4,00 10,00 8,00 8,00 7,10 7,10 5,00 5,60 4,00 10,60 7,50 14,00 10,00
13 8,00 6,30 16,00 12,30 12,50 11,20 11,20 8,00 9,00 6,30 17,00 11,80 – –
16 12,5 10 25 20 20 17,5 17,5 12,5 14 10 26,25 18,75 – –

Kl
as

a 
10

6 1,40 1,12 2,80 2,00 2,24 2,00 2,00 1,40 1,60 1,12 3,00 2,12 4,00 2,80
8 2,50 2,00 5,00 3,55 4,00 3,55 3,55 2,50 2,80 2,00 5,30 3,75 7,10 5,00

10 4,00 3,15 8,00 5,60 6,30 5,60 5,60 4,00 4,25 3,15 8,00 6,00 11,20 8,00
13 6,70 5,30 13,40 9,50 10,60 9,50 9,50 6,70 7,50 5,30 14,00 10,00 19,00 13,20
16 10,00 8,00 20,00 14,00 16,00 14,00 14,00 10,00 11,20 8,00 21,20 15,00 28,00 20,00
19 14,00 11,20 28,00 20,00 22,40 20,00 20,00 14,00 16,00 11,20 30,00 21,20 40,00 28,00
22 19,00 15,00 37,50 26,50 30,00 26,50 26,50 19,00 21,20 15,00 40,00 28,00 53,00 37,50
26 26,50 21,20 53,00 40,00 42,50 37,50 37,50 26,50 30,00 21,20 56,00 40,00 75,00 53,00
32 40,00 32,00 80,00 63,00 63,00 56,00 56,00 40,00 44,80 32,00 84,00 60,00 na zapytanie

Kl
as

a 
8  6 1,12 0,90 2,24 1,80 1,80 1,60 1,60 1,12 1,25 0,90 2,36 1,70 3,15 2,24

8 2,00 1,60 4,00 3,15 3,15 2,80 2,80 2,00 2,24 1,60 4,25 3,00 5,60 4,00
10 3,15 2,50 6,30 5,00 5,00 4,25 4,25 3,15 3,55 2,50 6,70 4,75 8,50 6,30
13 5,30 4,25 10,60 8,50 8,50 7,50 7,50 5,30 5,90 4,25 11,20 8,00 15,00 10,60
16 8,00 6,30 16,00 12,50 12,50 11,20 11,20 8,00 9,00 6,30 17,00 11,80 22,40 16,00
18 10,00 8,00 20,00 16,00 16,00 14,00 14,00 10,00 11,20 8,00 21,00 15,00 28,00 20,00
20 12,50 10,00 25,00 20,00 20,00 17,50 17,50 12,50 14,00 10,00 26,25 18,75 35,00 25,00
22 15,00 12,00 30,00 23,60 23,60 21,20 21,20 15,00 17,00 12,00 31,50 22,40 42,50 30,00
26 21,20 16,95 42,40 33,50 33,50 30,00 30,00 21,20 23,70 16,95 45,00 31,50 59,40 42,40
32 31,50 25,20 62,50 50,00 50,00 45,00 45,00 31,50 35,20 25,20 67,00 47,50 na zapytanie

* w zależności od rodzaju podczepiania i kąta pracy β

2,8 2

Zawiesia z wahaczem 
dla większej nośności
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Porady dotyczące bezpiecznego stosowania
Przy projektowaniu i użytkowaniu urządzenia należy wziąć pod uwagę czynniki wpływające na nośność. 
Wszystkie czynniki mogą wystąpić jednocześnie i mieć odpowiedni wpływ na nośność!

Wskazówki dotyczące korzystania z wahacza wyrównującego
• W przypadku zawiesia czterocięgnowego bez wahacza, tylko maksymalnie 3 cięgna są ogólnie 

uważane za nośne (reguła DGUV 109-017) ze względu na nieuniknione tolerancje produkcyjne
• Przy symetrycznym rozłożeniu obciążenia i zastosowaniu wahacza można przyjąć, że 4 cięgna 

są nośne. Nie dotyczy to asymetrycznego rozkładu obciążenia!
• Jednak podczas użytkowania wahacz nie może mieć kąta przechylenia większego niż 15°.

Asymetryczny rozkład obciążenia 
• W przypadku niesymetrycznego rozkładu obciążenia, tylko jedno cięgno przenosi całe obciążenie.
• Skracacze pomagają transportować ładunek w poziomie i stabilizować go. Nie prowadzą one jednak 

do symetrycznego rozkładu obciążenia, tak jak zastosowanie wahacza wyrównującego!

Mieszanie klas
• Nośność wyznacza zawsze najsłabszy element systemu. W przypadku pytań prosimy o kontakt!

Kąt pracy
• Kąt pracy > 60° jest niedozwolony, ponieważ siły występujące w cięgnach są zbyt duże.
• Uwaga: w przypadku stosowania 2 zawiesi na jednym haku suwnicy, kąt pracy zawiesia nie może 

przekraczać ß > 45°.
• Uwaga: ß <15° – niebezpieczeństwo niestabilności ładunku przy zawiesiu wielocięgnowym.

Zastosowanie zawiesia łańcuchowego do chwytaka magnetycznego
W przypadku zastosowania jako zawiesie do chwytaka magnetycznego (elektromagnesu): 
zwiększyć o co najmniej jedną nominalną grubość łańcucha – przestrzegać instrukcji producenta.

Ostra krawędź
Ostre krawędzie podnoszonych towarów uszkadzają zawiesia łańcuchowe i zmniejszają nośność 
o co najmniej 20%
• Krawędzie uważa się za ostre, jeśli promień krawędzi R ładunku jest mniejszy niż nominalna grubość 

 ogniwa łańcucha

• Zalecany promień krawędzi > 2x średnica łańcucha
• Jeśli średnica profi lu jest mniejsza niż 3-krotność podziałki łańcucha, to nośność należy zmniejszyć o 50%.

Stosuj systemy ochrony przed ostrymi krawędziami, w katalogu od strony 219.
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Szczególnie niebezpieczne warunki
W przypadku stosowania na morzu, podnoszenia ludzi i podnoszenia potencjalnie niebezpiecznych 
ładunków (np. metali ciekłych lub substancji żrących), dopuszczalność i stopień ryzyka należy wyjaśnić 
z naszym działem technicznym lub producentem.

Warunki wysokiej i niskiej temperatury
Należy dobrać zawiesia łańcuchowe tak, aby dopuszczalna temperatura pracy nie została przekroczona 
lub nie została osiągnięta. Ponadto, od pewnych granic temperatury, nośność musi zostać zmniejszona 
(patrz instrukcja użytkowania).

Odporność na korozję
• Zawiesia łańcuchowe z powłoką KTL (wysoki stopień ochrony)
• Malowanie proszkowe (średni stopień ochrony)
• Lakierowanie (niski poziom ochrony) 

Wyższe obciążenia dynamiczne i udarowe
• Jeżeli zawiesie podczas użytkowania jest narażone na zwiększoną dynamikę (jednak nie ma szczególnie 

niebezpiecznych warunków pracy), powinien być zwymiarowany większy łańcuch. 
• W przypadku obciążeń udarowych, należy również dobrać zawiesia łańcuchowe o większych wymiarach 

lub zmniejszyć nośność zgodnie z zaleceniami producenta.
• W przypadku udarów średnich, np. gdy zawiesia łańcuchowe ślizgają się przy dostosowywaniu do kształtu 

ładunku, należy zmniejszyć nośność o co najmniej 30% lub wybrać większy wymiar nominalny.

Podstawowe komponenty
• Łańcuch:

W przypadku łańcuchów wielocięgnowych różnica pomiędzy najdłuższym a najkrótszym pojedynczym 
cięgnem może wynosić:
• długość nominalna mniejsza niż = 2 m: maks. 10 mm
• długość nominalna większa niż = 2 m: 5 mm/m

• Łącznik
Dopuszczalne jest tylko osiowe obciążenie ogniwa łączącego (w linii 90°). Obciążenie odbiegające 
od kierunku liniowego jest zabronione!

• Ogniwo zawiesiowe:
Wewnętrzna szerokość ogniwa musi być co najmniej 20% większa niż maksymalna szerokość haka. 
We wszystkich naszych łańcuchach są zamontowane duże ogniwa zawiesiowe, dzięki czemu spełnione 
są wymagania dotyczące standardowych haków dźwigowych.

• Hak:
Z reguły haki muszą być zawsze zabezpieczone tak, aby zapobiec przypadkowemu wypadnięciu ładunku. 
Haki ładunkowe bez zapadki zabezpieczającej mogą być używane tylko tam, gdzie zapadka nie jest 
wymagana. Może tak być na przykład, gdy otwarcie zabezpieczenia byłoby bardziej niebezpieczne niż 
używanie haka bez zabezpieczenia. Na przykład w niedostępnych lub niebezpiecznych miejscach, takich 
jak odlewnie. W takim przypadku należy zadbać o to, by brak zabezpieczenia nie stanowił zagrożenia dla 
pracowników podczas transportu oraz należy zapewnić, aby haki nie mogły się samoczynnie uwolnić lub 
odczepić. W przypadku haków specjalnych, takich jak haki do blach lub haki widłowe, należy przestrzegać 
szczegółowych danych zawartych w instrukcji użytkowania. 
Zasadniczo haki nigdy nie mogą być obciążane na czubku, a w przypadku mocowania wielocięgnowego 
czubki haka muszą być zawsze skierowane na zewnątrz.
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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)

 Seminarium specjalistyczne 
dla konstruktorów z zakresu punktów 
zaczepowych (14) 

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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