
• Wszelkie usterki zawiesi linowych i 

łańcuchowych zauważone w czasie ich 

eksploatacji, hakowy powinien zgłaszać 

mistrzowi zmianowemu utrzymania ruchu, a 

zawiesia wycofać z użycia. Eksploatować 

można wyłącznie te zawiesia, które nie 

wykazują usterek.
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• wszystkie usterki lin i łańcuchów 

nośnych suwnicy powstałe w toku 

pracy, hakowy powinien zgłosić 

bezpośredniemu przełożonemu 

oraz suwnicowemu.
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Obowiązki po zakończeniu pracy

• po zakończeniu pracy hakowy musi dokonać 
przeglądu zawiesi, które były używane przez niego 
podczas pracy. Przegląd ten polega na sprawdzeniu, 
czy zawiesie nie zostało uszkodzone i czy nadaje się 
do dalszego użytku.

wszelkie stwierdzone uszkodzenia należy zgłosić

bezpośredniemu przełożonemu, a uszkodzone

zawiesia wycofać z użytkowania.
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• po przeprowadzonym przeglądzie 
hakowy powinien oczyścić zawiesia, 
którymi posługiwał się uprzednio,  i 
po uporządkowaniu złożyć w 
odpowiednich miejscach na kozłach 
wieszakowych.
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Praca suwnic do przewozu płynnego metalu i żużla

w odniesieniu do suwnic transportujących płynny metal i żużel obowiązują 
następujące dodatkowe obostrzenia eksploatacyjne:

• przed spustem suwnicowy powinien skontrolować sprawność działania 
wszystkich mechanizmów suwnicy i usunąć drobne zauważone usterki; w 
razie stwierdzenia poważniejszych usterek suwnicowy powinien wezwać 
mistrza utrzymania ruchu,

• w czasie spustu w kabinie powinien znajdować się drugi pracownik tak, 
aby mógł zatrzymać suwnicę w razie nagłej niedyspozycji suwnicowego; 
drugim pracownikiem znajdującym się w kabinie suwnicy w czasie spustu i 
rozlewania metalu powinien być elektryk lub mechanik utrzymania ruchu , 
znający obsługę suwnicy,

• podczas trwania spustu zaleca się w miarę możliwości ograniczyć ruch 
innych suwnic zasilanych z tych samych przewodów ślizgowych, a także 
suwnic sąsiednich, aby nie spowodować zakłóceń w pracy suwnicy 
odbierającej kadź z płynym metalem lub żużlem.
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Kontrola hamulców suwnic odlewniczych 

• podczas przeprowadzania kontroli hamulców suwnic odlewniczych przed
każdym spustem oprócz suwnicowego powinni być obecni mechanik lub
elektryk z wydziałowego utrzymania ruchu.

wynik przeprowadzonej kontroli i ewentualne poprawki powinny być
odnotowane w zmianowej książce suwnicy / książka urządzenia/

• równocześnie z kontrolą i próbą hamulców powinny być przeprowadzone
kontrole i próby wyłączników krańcowych w obecności dyżurnego
elektryka, a wyniki odnotowane w uwagach z kontroli hamulców.

• dla ochrony przed porażeniem wzroku suwnicowi obsługujący suwnice do
przewozu kadzi z płynnym metalem lub żużlem, piece wgłębne, i inne
powinni używać okularów ochronnych, jeżeli kabina nie jest zaopatrzona
w okna oszklone szkłem ochronnym (kolorowym).

• przewóz płynnego metalu lub żużla za pomocą suwnic sterowanych z dołu
(z poziomu hali lub terenu), dozwolony jest tylko pod warunkiem
zapewnienia stałego wolnego i równego przejścia dla osoby sterującej
suwnicą o szerokości minimum 1,2 m oraz przestrzegania, aby prędkość
jazdy suwnicy nie przekraczała 40 m/min, a prędkość jazdy wózka 20
m/min.
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Praca innych suwnic specjalnych

• podczas obsługi suwnic kleszczowych nie wolno podnosić lub rozrywać 
wlewków przypieczonych lub spieczonych ze sobą w piecu.

• suwnica z chwytakiem elektromagnetycznym może pracować tylko w 
wydzielonej  strefie

• w obrębie wydzielonej strefy nie można wykonywać żadnych innych prac 
szczególnie zabronione jest podczas pracy suwnicy przemieszczanie się ludzi. 

• przy suwnicach z zainstalowanym chwytnikiem elektromagnetycznym należy 
zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie zawiesia łańcuchowego na haku.

• podczas osadzania  chwytnika na zwał złomu istnieje niebezpieczeństwo jego 
ześlizgnięcia się ze zwału i spowodowania wypadku 

• zabrania się przemieszczania gorących przedmiotów za pomoc chwytnika i 
manipulowania nim

• zabrania się przewożenia butli z gazami technicznym  za pomocą chwytnika 
elektromagnetycznego lub zamocowanych tylko za pomocą zawiesi

• butle z gazami technicznymi wolno przewozić suwnicą tylko w specjalnych 
pojemnikach.
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Suwnice Chwytakowe

• przy suwnicach chwytakowych chwytak należy opuszczać przy rozładunku możliwie 
nisko, aby nie niszczyć transportowanego materiału.

• podczas wybierania materiału z wagonów należy zaczynać pracę od górnych warstw 
materiału i pracować tak, aby chwytak kładł się na materiale w miarę możliwości 
poziomo.

• podczas opuszczania chwytaka należy hamować stopniowo nie dopuszczając do 
nadmiernych  wstrząsów.

• należy zwracać uwagę, aby wszystkie liny chwytaka były równomiernie obciążone,
• przetaczanie  wagonów kolejowych przy użyciu czerpaka jest zabronione
• do przepychania wagonów stosuje się obrotnice 
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Mocowanie podnoszonych przedmiotów 

• do mocowania przedmiotów, przeznaczonych do przemieszczenia, na haku suwnicy 
stosuje się zawiesia poliestrowe, linowe, łańcuchowe i specjalne

• zawiesia linowe poliestrowe pasowe pętlowe na rys poniżej
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Poliestrowe wężowe
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Rozróżnia się zawiesia linowe stalowe o obwodzie zamkniętym, 
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zawiesia linowe dwucięgnowe
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zawiesia  linowe czterocięgnowe
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Zawiesia stalowe jednocięgnowe -zaciskane
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Zawiesia stalowe jednocięgnowe -zaplatane
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Zawiesia linowe
jedno- i dwupętlowe
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Zawiesia linowe
dwupętlowe
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Zawiesia łańcuchowe stosuje się o obwodzie zamkniętym, zawiesia jednocięgnowe, 
dwucięgnowe i czterocięgnowe

zawiesia cięgnowe linowe mogą być zakończone pętlami lub hakami, natomiast zawiesia 
cięgnowe łańcuchowe — ogniwami zbieżnymi lub hakami
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Zawiesia łańcuchowe cd
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Mocowanie cd.

• do wiązania przedmiotów nie wolno 
używać lin mających zgnioty, ostre pętle, 
naderwania i rozplecenia.

• przy podnoszeniu długich przedmiotów 
powinny być one prowadzone za pomocą 
liny zamocowanej na dłuższym 
wystającym końcu przedmiotu lub za 
pomocą specjalnych tyczek o 
odpowiedniej długości
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• linę prowadzącą wolno 
zdjąć dopiero po 
złożeniu przedmiotu na 
miejscu jego 
składowania.
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• dla zawiesi użytkowanych 
w temperaturach poniżej 
—20°C należy dodatkowo 
obniżyć dopuszczalne

• obciążenie robocze o 
50%.

2021-02-05 23



wszystkie przedmioty wyposażone przez 
wytwórcę w elementy umożliwiające ich 
bezpośrednie podnoszenie
(ucha, haki itp.)należy mocować 
bezpośrednio na haku suwnicy.
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luźne części podnoszonego przedmiotu 
powinny być usunięte albo dobrze 
przymocowane

przedmioty zawieszone na haku lub 
innym mechaniźmie do podnoszenia, 
powinny być mocno i pewnie obwiązane 
zawiesiami linowymi lub łańcuchowymi o 
odpowiedniej nośności.
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• wszystkie przedmioty wyposażone 
przez wytwórcę w elementy 
umożliwiające ich bezpośrednie 
podnoszenie (ucha, haki itp.) 
należy mocować bezpośrednio na 
haku suwnicy.
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przedmioty zawieszone na haku lub innym 
mechanizmie do podnoszenia, powinny 
być mocno i pewnie obwiązane zawiesiami 
linowymi lub łańcuchowymi o 
odpowiedniej nośności.

wszystkie przedmioty wyposażone przez 
wytwórcę w elementy umożliwiające ich 
bezpośrednie podnoszenie (ucha, haki itp.) 
należy mocować bezpośrednio na haku 
suwnicy.2021-02-05 27



• Zawiesia linowe i łańcuchowe należy 
zakładać na przedmioty w taki 
sposób, aby:

• nie powstały węzły i skręcenia,

• poszczególne odcinki były 
równomiernie obciążone,

• przedmiot był obwiązany i 
pochwycony symetrycznie.
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w razie użycia zawiesi dwu i wielęcięgnowych dopuszczalne obciążenie robocze powinno być uzależnione 
od wielkości  kąta wierzchołkowego mierzonego po przekątnej między cięgnami  po naprężeniu zawiesia 

i powinno wynosić:
przy kącie do 45° — 90%
przy kącie do 90° — 70% 

przy kącie do 120° — 50% dopuszczalnego obciążenia roboczego zawiesia w układzie pionowym.
kąt rozwarcia cięgien nie może przekraczać 120°.

przy użyciu zawiesia wielocięgnowego dla określenia obciążenia roboczego należy przyjmować
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Środek ciężkości i obciążenie zawiesi
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Sposoby brania ładunku
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Zawiesia specjalne

• Do zawiesi specjalnych zalicza się:
• wszelkiego rodzaju trawersy z  hakami lub 

innymi urządzeniami zaczepowymi
• wszelkiego rodzaju kleszcze, łapy, ramy 

itp.
• pojemniki z przymocowanymi, do nich na 

stałe linami lub łańcuchami
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Zawiesie specjalne
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KWALIFIKACJE OBSŁUGI SUWNIC

Suwnicowym nazywa się obsługującego suwnice, który 
bezpośrednio steruje poszczególnymi mechanizmami 
suwnicy.

Suwnice mogą być obsługiwane wyłącznie przez 
suwnicowych posiadających uprawnienia określonej 
kategorii, wydane przez Rejonowy Dozór Techniczny lub 
na podstawie Rozporządzenia Ministrów: Pracy i Opieki 
Społecznej, Przemysłu Ciężkiego, Przemysłu Lekkiego, 
Górnictwa i Energetyki, Przemysłu Rolnego i 
Spożywczego, Żeglugi, Komunikacji, Budownictwa oraz 
Zdrowia z dnia 4. IV. 1950 r. w sprawie obsługi suwnic 
elektrycznych w zakładach pracy 
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Rozróżnia się następujące kategorie 
uprawnień do obsługi suwnic:

• IS uprawniająca do obsługi suwnic hakowych 
sterowanych z poziomu roboczego,
II S uprawniająca do obsługi suwnic z 

kategorii I-S oraz suwnic hakowych sterowanych 
z kabiny,
III S uprawniająca do obsługi suwnic z 

kategorii I-S, II-S oraz suwnic o specjalnym 
przeznaczeniu.
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Kto może zostać suwnicowym?

Kandydaci na suwnicowych 
powinni:
–mieć ukończone 18 lat,
–posiadać ważne zaświadczenie 

lekarskie stwierdzające przydatność 
zdrowotną kandydata do obsługi 
suwnic,
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c. wykazać się praktyką:
co najmniej 1-miesięczną przy obsłudze danego 

typu lub rodzaju suwnicy w 
przypadku ubiegania się o uprawnienia kategorii IS,

co najmniej 3-miesięczną przy obsłudze danego 
typu lub rodzaju suwnicy w 

przypadku ubiegania się o uprawnienia w 
pozostałych kategoriach.
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Wymagania stawiane  kandydatom na suwnicowych

Praktykantom na suwnicowych nie 
wolno obsługiwać suwnicy ani 
przebywać na niej w czasie 
nieobecności suwnicowego. Wstęp do 
kabiny suwnicy dozwolony jest 
praktykantowi tylko w obecności 
suwnicowego
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Praktykant na suwnicowego może objąć 
obowiązki samodzielnego suwnicowego 
dopiero po złożeniu egzaminu z 
wiadomości teoretycznych i praktycznych z 
wynikiem dodatnim, przejściu badań 
lekarskich i psychotechnicznych 
stwierdzających jego przydatność do 
zawodu oraz uzyskaniu uprawnień z 
Rejonowego Dozoru Technicznego
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• Z wnioskiem o wydanie 
uprawnienia do obsługi suwnic 
występuje do Rejonowego Dozoru 
Technicznego przedsiębiorstwo 
zatrudniające kandydata na 
suwnicowego.
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Wymagania stawiane  suwnicowym

Suwnicowy powinien poddawać się badaniom lekarskim 
co 6 miesięcy, przy czym obowiązek kierowania 
suwnicowego w oznaczonym terminie do badania 
spoczywa na kierownictwie przedsiębiorstwa.
Suwnicowy powinien poddawać się okresowym 

badaniom psychotechnicznym  w sprawie 
przeprowadzania badań psychotechnicznych. Obowiązek 
skierowania suwnicowego na badania psychotechniczne 
spoczywa na kierownictwie przedsiębiorstwa.
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ, PRZEMYSŁU 
CIĘŻKIEGO, PRZEMYSŁU LEKKIEGO, GÓRNICTWA I ENERGETYKI, 
PRZEMYSŁU ROLNEGO I SPOŻYWCZEGO, ŻEGLUGI, KOMUNIKACJI, 
BUDOWNICTWA ORAZ ZDROWIA

z dnia 4 kwietnia 1950 r.
w sprawie obsługi suwnic elektrycznych w zakładach pracy.

Dz.U.nr 25 poz. 223 z zmianami Dz. U. nr 39 poz. 361 /1950 r/
§ 1. 1. Kierownikiem suwnicy elektrycznej, zwanym w dalszym 

ciągu rozporządzenia suwnicowym, może być tylko osoba w wieku 
co najmniej lat osiemnastu, uznana za odpowiednią do tej pracy na 
podstawie świadectwa lekarskiego i opinii zakładu 
psychotechnicznego oraz wyznaczona do tego przez kierownictwo 
zakładu rozporządzającego suwnica.
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Wymagania stawiane  suwnicowym

Suwnicowy, który w przewidzianym 
terminie nie został poddanym 
badaniom lekarskim albo 
psychotechnicznym lub którego 
badanie dało wynik negatywny, nie 
może być nadal zatrudniony przy 
obsłudze suwnicy. 
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• Suwnicowy powinien przejść co 6 
miesięcy egzamin kontrolny z 
wiadomości zawodowych i bhp. 
Obowiązek zorganizowania 
egzaminu spoczywa na 
kierowniku wydziału.
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• Jeżeli suwnicowy był winny lub 
współwinny wypadku lub awarii 
podlega obowiązkowi złożenia 
egzaminu kontrolnego i przejścia 
badań psychotechnicznych.
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– Kierownik wydziału nie powinien dopuścić 
suwnicowego do dalszej pracy na suwnicy, 
jeżeli wynik jego egzaminu kontrolnego był 
ujemny. W przypadku, gdy suwnicowy 
wykonuje swoje obowiązki niesumiennie, tak 
że narażone jest bezpieczeństwo pracy 
suwnicy, Okręgowy Dozór Techniczny może 
czasowo lub całkowicie pozbawić 
suwnicowego uprawnienia do obsługi suwie.
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OBOWIĄZKI SUWNICOWYCH

Stanowiskiem roboczym suwnicowego jest 
kabina suwnicy i w niej odbywa się zdanie 
i odbiór suwnicy przy zmianie 
suwnicowych

Stanowiskiem przekazywania suwnicy 
sterowanej z poziomu roboczego jest 
wyznaczone miejsce stałego jej postoju.
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• Czas pracy suwnicowego nie powinien  
przekraczać 8 godzin na dobę. Przy 
ruchu ciągłym można suwnicowego 
zatrudnić wyjątkowo przez 16 godzin 
z 8-godzinną przerwą między 
zmianami roboczymi, raz na trzy 
tygodnie (w dniu przechodzenia 
zmian).
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Częstsze zatrudnianie 
suwnicowego ponad 8 godzin 
na dobę przy pracy suwnicy w 
ruchu ciągłym, jest dozwolone 
tylko za zgodą PIP
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OBOWIĄZKI SUWNICOWYCH c.d.

Wszelkie stany niedyspozycji 
suwnicowy powinien zgłaszać 
bezpośredniemu przełożonemu, 
który w tym wypadku 
zobowiązany jest powierzyć 
obsługę danej suwnicy 
suwnicowemu zmiennikowi.
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Suwnicowy ukrywający przed kierownictwem 
wydziału swój stan niedyspozycji, nie 
pozwalający na wykonywanie powierzonych 
obowiązków w sposób pewny i bezpieczny 
podlega następującym karom:

• odebraniu na określony czas uprawnień od 
obsługi suwnic.

• odebraniu na stałe uprawnień do 
wykonywania zawodu suwnicowego
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W okresie zachorowania uznanego przez 
lekarza za przeszkodą w pracy na suwnicy, 
suwnicowy nie może pełnić swoich 
czynności.

W razie zachorowania podczas pracy 
suwnicowy powinien przerwać pracę, 
zgłaszając o tym bezpośredniemu 
przełożonemu.
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OBOWIĄZKI SUWNICOWYCH c.d.

Na suwnicy odlewniczej  obsługa podczas 
spustu musi składać się z dwóch 
pracowników.

Przy dwuosobowej obsłudze suwnicy 
opuszczenie stanowiska pracy przez 
jednego z suwnicowych bez uprzedzenia 
drugiego jest wzbronione. To samo 
dotyczy praktykanta na suwnicowego.
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Przy zmianie stanowiska pracy i przed 
objęciem pracy na innej suwnicy 
suwnicowy powinien zażądać od swego 
przełożonego obowiązujących dla danej 
suwnicy instrukcji obsługi, konserwacji, 
przeglądów i remontów, zapoznać się z 
nimi i ściśle się do nich stosować podczas 
pracy.

2021-02-05 58



Suwnicowy jest odpowiedzialny za 
prawidłową eksploatację suwnicy i jej 
czystość oraz za przestrzeganie 
wszystkich obowiązujących go 
przepisów i instrukcji.

Suwnicowy powinien stosować się 
do zaleceń stałego konserwatora 
suwnicy.
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Czynności zabronione

Suwnicowemu nie wolno schodzić na tory 
suwnicy ani też chodzić po nich. 
wyjątek stanowią roboty związane z 

oględzinami i czyszczeniem jezdni i torów 
Suwnicowy powinien umieć używać gaśnicy i 

dopilnować, aby w kabinie znajdowała się stale 
gaśnica śniegowa, a w wydziałach gorących 
gaśnica typu ustalonego przez służbę 
przeciwpożarową.
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• Suwnicowemu nie wolno 
dokonywać żadnych napraw 
lub zmian powodujących 
odstępstwo od zasadniczych 
rozwiązali konstrukcyjnych 
części i urządzeń suwnicy.
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Materiały łatwopalne jak: nafta, oleje, smary, 
pakuły itp. muszą być przechowywane poza 
kabiną suwnicy w specjalnej skrzyni 
zabezpieczonej odpowiednio przed ogniem z 
napisem: „Pakuły i smary" i przymocowanej do 
mostu. 
Używanie benzyny do czyszczenia i 

przechowywania jej na suwnicy jest wzbronione.
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Wymagania stawiane  suwnicowym c.d.

Narzędzia i podręczne części zapasowe 
powinny być przechowywane na suwnicy 
w specjalnych skrzyniach umocowanych 
na stałe.

Przechowywanie narzędzi lub części 
zapasowych luzem albo jakichkolwiek 
innych przedmiotów niezamocowanych na 
stałe na moście lub wózku suwnicy jest ze 
względu na możliwość ich spadnięcia 
wzbronione.
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• Wykonywanie prób działania 
mechanizmów suwnic nowo 
zainstalowanych oraz suwnic po 
remontach może przeprowadzać tylko 
upoważniony do tych prac suwnicowy, 
wykonujący ściśle polecenia 
przewodniczącego komisji odbiorczo-
rozruchowej. 
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• W czasie prób suwnicowy 
powinien zachować szczególne 
środki ostrożności z uwagi na 
obecność w kabinie i na moście 
suwnicy upoważnionych osób z 
komisji rozruchowej.
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Czynności zabronione c.d.

Podczas kontroli wyłącznika 
krańcowego zabezpieczającego 
mechanizm podnoszenia, należy 
stopniowo i bardzo wolno zbliżać 
się do punktu wyłączenia, aby 
móc go dokładnie uchwycić.
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W razie stwierdzenia, że wyłącznik 
krańcowy mechanizmu podnoszenia uległ 
uszkodzeniu lub działa wadliwie, należy 
natychmiast opuścić przedmiot 
zawieszony na haku, wyłączyć napęd 
mechanizmu podnoszenia i zgłosić o 
uszkodzeniu bezpośredniemu 
przełożonemu.

Zabrania się eksploatowania suwnic bez 
sprawnie działających wyłączników 
krańcowych mechanizmów podnoszenia.
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Suwnicowemu nie wolno 
dokonywać regulacji hamulców

Regulacji hamulców może 
dokonywać suwnicowy 
posiadający uprawnienia 
mechanika konserwatora suwnic
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Czynności zabronione c.d.

Suwnicowemu nie wolno przeprowadzać 
przy nastawnikach sterujących urządzenia 
elektryczne jakichkolwiek zmian 
ułatwiających obsługę (np. luzowanie 
sprężyn, styków, zapadek itp.).

Suwnicowemu nie wolno dotykać 
przewodów ślizgowych doprowadzających 
energię elektryczną do suwnicy lub wózka.
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• Gdy  użytkowane są  suwnice pracujące na 
różnych poziomach powinna być 
opracowana instrukcja ustalająca ich 
sposób pracy tak, aby nie dopuścić do 
najeżdżania niżej umieszczonych suwnic 
na opuszczone liny i łańcuchy suwnic 
znajdujących się wyżej, lub na odwrót 
najeżdżania suwnic górnych z 
niedostatecznie uniesionym hakiem na 
suwnice dolne.
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• Suwnicowi zobowiązani są 
do ścisłego przestrzegania 
sposobu pracy podanego w 
instrukcji.
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Nieprzewidziane kłopoty

W razie nieplanowanej przerwy w dopływie prądu elektrycznego suwnicowy powinien 
niezwłocznie ustawić wszystkie nastawniki i sterowniki w pozycji zerowej oraz 
wyłączyć wyłącznik główny zasilania suwnicy znajdujący się w kabinie. 

O przerwie w pracy suwnicy suwnicowy powinien powiadomić hakowego, który 
powinien zgłosić postój suwnicy bezpośredniemu przełożonemu.

W przypadku zerwania się przewodu ślizgowego suwnicowemu nie wolno opuszczać 
kabiny suwnicy, dopóki nie zostanie powiadomiony przez hakowego o wyłączeniu 
napięcia zasilającego
Suwnice, które wyposażono w układ samoczynnego wyłączania zasilania w wypadku 
zerwania przewodu ślizgowego powinny mieć odrębną instrukcję postępowania, 
ustaloną przez kierownictwo przedsiębiorstwa.
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Inne uwarunkowania

Z chwilą odstawienia suwnicy 
do remontu suwnicowy wykonuje 
wyłącznie polecenia kierownika 
remontu, jeżeli nie zostanie przez 
swojego przełożonego przesunięty 
do pracy na innej suwnicy.
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• Dla każdej suwnicy powinna być 
prowadzona książka suwnicy do 
której suwnicowy każdej zmiany 
przed rozpoczęciem i po 
zakończeniu pracy wpisuje uwagi 
o stanie suwnicy i działaniu 
hamulców i wyłączników 
krańcowych. 
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• Niezależnie od wpisania uwag, 
suwnicowy zobowiązany jest w 
razie stwierdzenia usterek, 
powiadomić natychmiast 
swojego bezpośredniego 
przełożonego i suwnicowego 
następnej zmiany.
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Obowiązki suwnicowego  przed rozpoczęciem pracy

Przed wejściem na suwnicę 
suwnicowy obejmujący pracę 
powinien zgłosić się u bezpośredniego 
przełożonego i natychmiast po 
otrzymaniu przydziału pracy udać się 
na suwnicę uprzedzając pełniącego 
służbę suwnicowego o zamierzonym 
wejściu na suwnicę.
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Suwnicowy wchodząc na suwnicę w 
miejscu specjalnie do tego celu 
wyznaczonym powinien mieć ręce 
wolne, aby mógł z łatwością chwytać 
za poręcze lub szczeble drabin.

Narzędzia i inne potrzebne przedmioty 
powinien mieć umieszczone w specjalnej 
torbie. 
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• Suwnicowy przed objęciem pracy 
powinien poinformować się u 
suwnicowego poprzedniej 
zmiany o stanie suwnicy i jej 
urządzeń oraz zapoznać się z 
uwagami w książce zdawczo 
odbiorczej
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Obowiązki suwnicowego przed rozpoczęciem pracy  c.d

1. sprawdzić, czy główny 
wyłącznik zasilania suwnicy w 
energię elektryczną jest 
wyłączony (na moście lub w 
kabinie zależnie od typu 
suwnicy) 
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2. sprawdzić, czy numer suwnicy i 
jej udźwig odpowiadają danym z 
książki suwnicy,

3. sprawdzić, czy wszystkie 
nastawniki poszczególnych 
mechanizmów suwnicy są 
ustawione w położeniach „0",
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4.stwierdzić czy na suwnicy nie ma 
osób obcych nieupoważnionych do 
wstępu na suwnicę oraz czy na jezdni 
suwnicowej nie ma żadnych osób lub 
przedmiotów, 

5.wzrokowo i słuchowo sprawdzić 
stan części ruchomych mechanizmów 
i silników,
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6.skontrolować łożyskowania 
osi i wałów,

7.uzupełnić w razie potrzeby 
punkty smarownicze smarem 
zgodnie z instrukcją 
smarowania
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8. sprawdzić wzrokowo stan i położenie lin, 
łańcuchów, haków, trawersy, chwytaka itp.

9.sprawdzić prawidłowość działania 
hamulców i wyłączników krańcowych (ze 
szczególną uwagą należy sprawdzać stan 
hamulców i wyłączników krańcowych 
mechanizmów podnoszenia) 
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10.sprawdzić prawidłowość działania 
nastawników,

11.sprawdzić urządzenia 
zabezpieczające, które uniemożliwiają 
włączenie silników elektrycznych w razie 
niewłaściwego położenia nastawnika oraz 
prawidłowe działanie przycisku 
bezpieczeństwa,
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Obowiązki suwnicowego przed rozpoczęciem pracy  c.d

12.przy suwnicy z chwytnikiem 
elektromagnetycznym sprawdzić 
prawidłowość działania 
elektromagnesu,

13. sprawdzić obecność i stan 
narzędzi należących do 
wyposażenia suwnicy
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15.sprawdzić, czy w kabinie znajduje się 
dywanik dielektryczny na podłodze oraz

gaśnica przeciwpożarowa.
Kolejność wykonywania powyższych 
czynności powinna być ustalona w 
szczegółowej instrukcji obsługi suwnicy. 
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Wszystkie wyżej opisane czynności 
wykonuje suwnicowy przejmujący 
zmianę w  towarzystwie 
suwnicowego przekazującego 
suwnicę.
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Suwnicowy przejmujący zmianę 
może zażądać od suwnicowego 
ustępującego ze
zmiany wspólnego przeglądnięcia 
wszystkich zgłoszonych przez 
tego ostatniego usterek.
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• Z dokonanego przeglądu ustępujący ze 
zmiany suwnicowy wpisuje adnotację w     
książce suwnicy i podpisuje ją, a 
suwnicowy obejmujący zmianę, jeżeli nie 
zgłasza żadnych zastrzeżeń, składa obok 
tej notatki swój podpis na znak przyjęcia 
suwnicy i dopiero wtedy suwnicowy 
zdający może opuścić suwnicę.

2021-02-05 89



Obowiązki suwnicowego przed rozpoczęciem pracy  c.d

Na suwnicowym zdającym zmianę spoczywa 
obowiązek zgłoszenia zauważonych usterek, 
prowadzącemu nową zmianę mistrzowi 
utrzymania ruchu wydziału.

Mistrz ten jest zobowiązany do rozstrzygania 
ewentualnych spraw spornych pomiędzy 
suwnicowymi, związanych z przejęciem suwnicy.
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Decyzję swoją mistrz musi 
wpisać do książki suwnicy. 

Podczas przejmowania 
zmiany suwnica musi być 
wyłączona spod napięcia 
elektrycznego. 
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• W przypadku, gdy podczas przekazywania 
zmiany suwnica wykonuje czynności nie 
zezwalające na ich przerwanie, np. 
odbieranie spustu, suwnicowy 
podejmujący pracę na suwnicy dokonuje 
jej odbioru w oparciu o ustne 
oświadczenie dotyczące stanu urządzeń, 
potwierdzone z kolei przez suwnicowego 
zdającego w książce 
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Po dokonaniu oględzin, a przed uruchomieniem suwnicy, suwnicowy obejmujący zmianę 
zobowiązany jest:

upewnić się, że suwnicowy ustępujący ze 
zmiany opuścił suwnicę,

sprawdzić czy i jakie remonty prowadzone są 
na jezdni suwnicowej lub suwnicach sąsiednich, 
czy istnieją odpowiednie zabezpieczenia 
pracujących tam ludzi i czy nie ma 
niebezpieczeństwa zderzenia z oddaną do 
remontu sąsiednią suwnicą,
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• upewnić się, że w zasięgu jazdy 
suwnicy i na jej moście nie  ma 
żadnych osób ani przedmiotów 
mogących stanowić przeszkodę w 
pracy suwnicy lub spowodować 
nieszczęśliwy wypadek,
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załączyć wyłącznik główny zasilania 
w energię elektryczną urządzeń 
suwnicy,

dać sygnał dzwonkiem lub 
innym sygnalizatorem 
dźwiękowym,
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• stwierdzić sprawność działania 
wszystkich mechanizmów 
suwnicy przez dokonanie kilku 
próbnych poruszeń mostu, 
wózka i nieobciążonego haka.
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Na początku każdej zmiany, a przy suwnicach 

odlewniczych przed każdym spustem

suwnicowy jest zobowiązany sprawdzić 
wzrokowo stan hamulców, a zwłaszcza: 
stan okładzin ciernych, szczęk, cięgieł, 
sworzni i śrub regulacyjnych. Oprócz tego 
powinien przeprowadzić próbę działania 
hamulców w ruchu bez obciążenia. 
Stwierdzone usterki
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• suwnicowy zobowiązany jest 
zgłosić dyżurnemu elektrykowi lub 
ślusarzowi, a w poważniejszych 
przypadkach mistrzowi 
zmianowemu. Suwnicę wolno 
uruchomić dopiero po usunięciu 
usterek.
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• Na każdej zmianie przed rozpoczęciem 
pracy suwnicy, jak też po każdym 
remoncie lub wymianie lin, należy 
sprawdzać prawidłowość działania 
wszystkich wyłączników krańcowych 
poszczególnych mechanizmów. 
Prawidłowość działania należy odnotować 
w książce suwnicy
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• Suwnicowy obsługujący suwnicę z 
chwytnikiem elektromagnetycznym 
powinien przed objęciem zmiany 
wzrokowo skontrolować stan kabla 
zasilającego chwytnik, bęben do 
nawijania kabla oraz wtyczkę łączącą 
kabel z chwytnikiem.
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Obowiązki suwnicowego podczas pracy

Suwnicowy podczas pracy 
powinien:
obsługiwać suwnicę zgodnie 
z obowiązującymi 
przepisami,
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przemieszczać przedmioty 
umocowane przez hakowego,
współpracować ściśle z 
hakowym,
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• obserwować stan i 
prawidłowość działania 
poszczególnych części 
składowych i mechanizmów 
suwnicy.
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Suwnicowy musi być 
podczas pracy 
bezwzględnie trzeźwy i 
w pełnej dyspozycji 
fizycznej i umysłowej.
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• Suwnicowemu nie wolno 
podczas pracy na suwnicy 
zajmować się czytaniem, 
spożywaniem posiłku, 
paleniem tytoniu itp.
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W czasie pracy suwnicowy powinien

W czasie pracy suwnicowy powinien stosować obowiązujące sygnały 
porozumiewawcze 

Uruchomienie suwnicy 
hakowej w celu 
przemieszczenia przedmiotu 
może nastąpić wyłącznie na 
sygnał dany przez hakowego.
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• W czasie pracy suwnicowy 
powinien stosować 
obowiązujące sygnały 
porozumiewawcze 
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Znak „Stój" obowiązuje 
suwnicowego zawsze, 
niezależnie od  tego, przez 
kogo został podany i nawet 
wówczas, gdy został podany 
nieprawidłowo.
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Suwnicowy ma obowiązek 
niezwłocznego zgłaszania 
bezpośredniemu przełożonemu 
każdego zauważonego 
uszkodzenia liny powstałego w 
wyniku:
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• zetknięcia się z 
przewodami ślizgowymi, 
wypadnięcia z bębna lub 
kół linowych, uchwycenia 
przez zęby kół,
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•utworzenia się na 
niej węzła lub pętli, 
zapalenia się  
smaru,
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• jak też każdego innego 
uszkodzenia, które może 
zagrażać bezpieczeństwu ludzi 
pracujących w zasięgu 
suwnicy. 
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• Do czasu sprawdzenia zakresu 
uszkodzeń i otrzymania konkretnej 
decyzji swojego bezpośredniego 
przełożonego, suwnicowy powinien 
wstrzymać pracę suwnicy. Swoje 
spostrzeżenia suwnicowy powinien 
zapisać w książce suwnicy.
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