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ELEMENTY KUTE ZAWIESI KLASY 4 I 8 W WIETLE
ZNOWELIZOWANEJ DYREKTYWY 2006/42/WE
I NORM ZHARMONIZOWANYCH
Streszczenie. W artykule przedstawiono najwa¿niejsze cechy wspó³czesnej strategii bezpieczeñstwa w projektowaniu i u¿ytkowaniu osprzêtu do podnoszenia, okrelone w znowelizowanej dyrektywie maszynowej 2006/42/WE. Opisan¹ w artykule strategiê postêpowania zawarto w dyrektywie i normach zharmonizowanych serii EN 1677.
S³owa kluczowe: dyrektywa maszynowa, ocena ryzyka, ocena zgodnoci, bezpieczeñstwo
osprzêtu do podnoszenia.

WSTÊP
Dyrektywa 2006/42/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 2006 r.,
w sprawie maszyn [1, 2]1 ma zastosowanie do produktów takich jak m.in.: maszyny,
wyposa¿enie wymienne, elementy bezpieczeñstwa, osprzêt podnoszenia, ³añcuchy, liny,
pasy, itp.
Dyrektywa jest doæ ogólna, zawiera bowiem w samej treci 29 artyku³ów, a w
nich min.: definicje, opis nadzoru rynku, opis pojêcia wprowadzenia do obrotu i oddania do u¿ytku, wyjanienie domniemania zgodnoci z normami zharmonizowanymi,
opis procedury oceny zgodnoci i zwi¹zane z t¹ ocen¹ jednostki notyfikowane czy te¿
obligatoryjnoæ znakowania produktów znakiem CE.
Zasadnicze wymagania odnosz¹ce siê do produktów objêtych dyrektyw¹ znajduj¹
siê w za³¹cznikach. Opisano w nich precyzyjnie takie tematy jak: wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa odnosz¹ce siê do projektowania i wykonywania
maszyn; deklaracje zgodnoci WE dla maszyn; oznakowanie CE; badanie typu WE;
pe³ne zapewnienie jakoci.
1

Polski producent maszyn i osprzêtu do podnoszenia ma do dyspozycji dwa dokumenty [1] i [2], w
których znajdzie zasadnicze wymagania bezpieczeñstwa. W artykule s¹ odniesienia (np. podane
numery za³¹czników) do dokumentu [1], tzn. do oryginalnego tekstu dyrektywy maszynowej.

1)

Katedra Podstaw Techniki, Politechnika Lubelska.
Instytut Obróbki Plastycznej w Poznaniu.
Zak³ad Obróbki Plastycznej w widniku.

2)
3)
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Elementy kute matrycowo wchodz¹ce w sk³ad zawiesi klasy 4 i 8, bêd¹ce przedmiotem niniejszego artyku³u, zaliczane s¹ do osprzêtu do podnoszenia. Podlegaj¹ one
ocenie zgodnoci z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.
Zasadnicze wymagania dla osprzêtu do podnoszenia w zakresie ochrony zdrowia
i bezpieczeñstwa odnosz¹ce siê do jego projektowania i wykonania znajduj¹ siê w Za³¹czniku I dyrektywy.
Jednym z najwa¿niejszych zasadniczych wymagañ znowelizowanej dyrektywy
maszynowej jest wymaganie przeprowadzenia udokumentowanej oceny ryzyka (oraz
jego zmniejszenie do wartoci akceptowalnej). Proces oceny ryzyka na etapie projektowania rozpoczyna siê od okrelenia zagro¿eñ, jakie mog¹ wyst¹piæ podczas zamierzonego u¿ycia osprzêtu do podnoszenia jak i mo¿liwego do przewidzenia w uzasadniony
sposób niew³aciwego jego u¿ycia. Kolejnym etapem w ocenie ryzyka jest jego szacowanie bior¹c pod uwagê stopieñ mo¿liwych obra¿eñ lub uszczerbku na zdrowiu i prawdopodobieñstwo ich wyst¹pienia. Po oszacowaniu ustala siê czy wymagane jest zmniejszenie ryzyka czy te¿ konstrukcja osprzêtu do podnoszenia mimo mo¿liwych do wyst¹pienia zagro¿eñ mo¿e zostaæ zaakceptowana. W przypadku stwierdzenia, ¿e wystêpuj¹ce ryzyko niesie mo¿liwoæ niebezpiecznej pracy operatora nale¿y d¹¿yæ do eliminacji zagro¿eñ lub zmniejszenia ryzyka tak dalece, aby by³o ono do zaakceptowania.
Kiedy nie udaje siê wyeliminowaæ ryzyka producent podaje w instrukcji, rodki ochronne
(w tym tak¿e rodki natury organizacyjnej), zwi¹zane z nie wyeliminowanym ryzykiem
(ryzykiem resztkowym).

POSTÊPOWANIE PRODUCENTA OSPRZÊTU DO PODNOSZENIA
W TRAKCIE PROCESU WYTWARZANIA
Terminy i definicje

Wszystkim wiadomo, ¿e jednoznaczne zrozumienie terminów przez u¿ytkowników osprzêtu prowadzi do bezpiecznej ich obs³ugi przez operatorów. Dlatego producenci i u¿ytkownicy osprzêtu do podnoszenia powinni pos³ugiwaæ siê tymi samymi
terminami.
Podstawowymi definicjami z jakimi mo¿na spotkaæ siê w fazie projektowania,
wytwarzania, oddania do u¿ytku (uzgodnieñ wytwórca-u¿ytkownik) a dotycz¹cych
osprzêtu takiego jak haki i ogniwa s¹:
 dopuszczalne (maksymalne) obci¹¿enie robocze (WLL  working load limit) maksymalna masa, jak¹ hak czy ogniwo wytrzymuje podczas podnoszenia, wyra¿ona jako kod (kod identyfikuj¹cy WLL),
 si³a próbna (MPF  manufacturing proof force)  si³a przy³o¿ona do haka lub
ogniwa podczas badania kontrolnego,
 si³a niszcz¹ca (BF  breaking force)  maksymalna si³a osi¹gniêta podczas badania
na rozci¹ganie statyczne haka lub ogniwa, przy której hak lub ogniwo nie wytrzymuje obci¹¿enia,
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 kod identyfikowalnoci  szereg liter i/lub cyfr znakowanych na haku czy ogniwie
umo¿liwiaj¹cych ledzenie historii jego wytwarzania, ³¹cznie z mo¿liwoci¹ identyfikacji wytopu u¿ytej stali,
 wspó³czynnik bezpieczeñstwa  arytmetyczny stosunek obci¹¿enia do maksymalnego udwigu naniesionego na haku czy ogniwie gwarantowany przez producenta,
 wspó³czynnik przeci¹¿enia  arytmetyczny stosunek obci¹¿enia u¿ytego podczas
prób statycznych lub dynamicznych do maksymalnego udwigu naniesionego na
haku czy ogniwie,
 próba statyczna  badanie podczas którego hak lub ogniwo s¹ poddawane oglêdzinom a nastêpnie poddawane dzia³aniu si³y odpowiadaj¹cej maksymalnemu udwigowi pomno¿onemu przez odpowiedni wspó³czynnik przeci¹¿enia dla prób statycznych i ponownie skontrolowane bezporednio po zdjêciu obci¹¿enia w celu upewnienia siê, ¿e nie nast¹pi³o ¿adne odkszta³cenie (uszkodzenie).
 partia produkcyjna  okrelona liczba haków czy te¿ ogniw wytworzonych z tego
samego wytopu stali i poddanych takiemu samemu procesowi obróbki cieplnej, z
których pobiera siê próbki do badañ.
Zagro¿enia zwi¹zane z osprzêtem do podnoszenia

Normy zharmonizowane okrelaj¹ bardzo dok³anie zagro¿enia, z jakimi musi liczyæ
siê producent haków czy ogniw. Do nich zalicza siê:
 zagro¿enia mechaniczne zwi¹zane z niewystarczaj¹c¹ wytrzyma³oci¹,
 zagro¿enia ciêciem,
 zagro¿enia tarciem lub cieraniem,
 zagro¿enia wadliwym monta¿em,
 zagro¿enia spadaj¹cymi przedmiotami.
Zidentyfikowane zagro¿enia oraz ich charakterystyka znajduj¹ odzwierciedlenie w
zasadniczych wymaganiach Dyrektywy 2006/42/WE. S¹ one podstaw¹ do przeprowadzenia oceny ryzyka, (wypadku, na który mo¿e byæ nara¿ony operator) przez wytwórcê haków czy ogniw. Postêpuj¹c zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych
producent mo¿e mieæ domniemanie, ¿e jego wyroby s¹ bezpieczne i nie powinny stwarzaæ zagro¿enia operatorowi i osobom postronnym. Innymi s³owy - powinny gwarantowaæ bezpieczn¹ pracê (obs³ugê). Podstawow¹ norm¹ zharmonizowan¹ zawieraj¹c¹
szczegó³owe wymagania haków i ogniw klasy °8 jest PN-EN 1677-1+A1:2009 Czêci
sk³adowe zawiesi  Bezpieczeñstwo  Czêæ 1: Elementy stalowe kute, klasa 8 [3]
Zasadnicze wymagania, jakie musz¹ byæ spe³nione przez producentów haków i
ogniw okrelono w dyrektywie 2006/42/WE [1, 2].
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Zagro¿enia mechaniczne zwi¹zane z niewystarczaj¹c¹ wytrzyma³oci¹

Zagro¿enie mechaniczne wynikaj¹ z ryzyka uszkodzenia haka czy ogniwa podczas
pracy. Dlatego bardzo wa¿n¹ w³aciwoci¹ jest trwa³oæ u¿ytych materia³ów. Musi
byæ ona odpowiednia do charakteru rodowiska pracy danego haka czy ogniwa przewidzianego przez producenta i u¿ytkownika. Producent powinien szczególnie zwróciæ
uwagê na zjawiska zmêczenia materia³u, z jakiego produkuje haki czy ogniwa, jego
starzenie, korozjê czy cieranie.
Omawiany osprzêt do podnoszenia musi wytrzymywaæ naprê¿enia, którym jest poddawany zarówno podczas pracy jak i, je¿eli ma to zastosowanie, podczas postoju, oraz w
przewidywanych warunkach u¿ytkowania, we wszystkich odpowiednich konfiguracjach
i przy uwzglêdnieniu, tam gdzie jest to w³aciwe, warunków atmosferycznych.
Haki i ogniwa musz¹ byæ zaprojektowane i wykonane w sposób zapobiegaj¹cy
uszkodzeniom spowodowanym zmêczeniem materia³u i zu¿yciem, z nale¿ytym uwzglêdnieniem jego u¿ytkowania zgodnego z przeznaczeniem.
Stosowane materia³y producent dobiera zgodnie z zamierzonym rodowiskiem pracy, ze szczególnym uwzglêdnieniem korozji, cierania, udarów, skrajnych temperatur,
zmêczenia materia³u, kruchoci i starzenia.
Haki i ogniwa musz¹ byæ zaprojektowane i wykonane w taki sposób, aby mog³y
wytrzymaæ przeci¹¿enie podczas prób statycznych i ¿eby nie wykazywa³y trwa³ych
odkszta³ceñ lub innych uszkodzeñ. Przy obliczeniach wytrzyma³oci nale¿y uwzglêdniæ wartoæ wspó³czynnika przeci¹¿enia dla prób statycznych, wybranego w celu zagwarantowania odpowiedniego poziomu bezpieczeñstwa. Dla haków i ogniw wartoæ
wspó³czynnika przeci¹¿enia przyjmuje siê z regu³y 1,5.
Wymiary osprzêtu do podnoszenia przyjmuje siê odpowiednio dla haków wed³ug:
 PN-EN 1677-2+A1:2009 Czêci sk³adowe zawiesi  Bezpieczeñstwo  Czêæ 2:
Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadk¹, klasa 8 [4];
 PN-EN 1677-3+A1:2009 Czêci sk³adowe zawiesi  Bezpieczeñstwo  Czêæ 3:
Haki stalowe kute, z klamr¹ zabezpieczaj¹c¹  Klasa 8 [5];
 PN-EN 1677-5+A1:2009 Czêci sk³adowe zawiesi  Bezpieczeñstwo  Czêæ 5:
Haki do podnoszenia stalowe kute, z zapadk¹  Klasa 4 [6].
Wymiary osprzêtu do podnoszenia przyjmuje siê odpowiednio dla ogniw wed³ug:
 PN-EN 1677-4+A1:2009 Czêci sk³adowe zawiesi  Bezpieczeñstwo  Czêæ 4:
Ogniwa, klasa 8 [7];
 PN-EN 1677-6+A1:2009 Czêci sk³adowe zawiesi  Bezpieczeñstwo  Czêæ 6:
Ogniwa  Klasa 4 [8].
Wspó³czynnik bezpieczeñstwa osprzêtu do podnoszenia takiego jak haki czy ogniwa dobieramy tak, aby zapewniæ odpowiedni poziom bezpieczeñstwa; wartoæ tego
wspó³czynnika wynosi z regu³y 4.
W celu sprawdzenia doboru w³aciwego wspó³czynnika bezpieczeñstwa producent lub jego upowa¿niony przedstawiciel powinien przeprowadziæ odpowiednie próby
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dla ka¿dego typu haka czy ogniwa lub zleciæ przeprowadzenie takich prób.
Kiedy osprzêt do podnoszenia (haki lub ogniwa) jest wprowadzany do obrotu lub
po raz pierwszy oddawany do u¿ytku, producent lub jego upowa¿niony przedstawiciel
musi zapewniæ, poprzez podjêcie w³aciwych rodków lub zlecenie ich podjêcia, aby
osprzêt nony w stanie gotowym do u¿ytku, zarówno obs³ugiwany rêcznie jak i mechanicznie, móg³ spe³niaæ swoje funkcje w sposób bezpieczny.
Próby statyczne i dynamiczne okrelone s¹ w normach zharmonizowanych i musz¹
byæ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami zapisanymi w tych normach.
Zagro¿enia ciêciem, tarciem lub cieraniem

W zakresie, w jakim pozwala na to ich przeznaczenie, haki lub ogniwa nie mog¹
mieæ ¿adnych ostrych krawêdzi, ostrych naro¿y ani chropowatych powierzchni, które
mog¹ spowodowaæ obra¿enia.
Zagro¿enia wadliwym monta¿em

B³êdy mo¿liwe do pope³nienia przy pierwszym lub ponownym monta¿u niektórych
czêci haków do podnoszenia, mog¹ce stanowiæ ród³o ryzyka, musz¹ zostaæ wyeliminowane przez projekt i wykonanie tych czêci albo, przy braku takiej mo¿liwoci,
poprzez umieszczenie informacji na samych czêciach (zapadkach, strzemionach, klamrach). Takie same informacje musz¹ byæ umieszczone na czêciach w przypadkach,
gdy w celu unikniêcia ryzyka konieczna jest znajomoæ kierunku ruchu.
W koniecznych przypadkach instrukcje musz¹ zawieraæ dodatkowe informacje o
tych rodzajach ryzyka.
W przypadku, gdy b³êdne po³¹czenie (sworzeñ  hak) mo¿e byæ ród³em ryzyka,
nale¿y uniemo¿liwiæ konstrukcyjnie (dobra praktyka in¿ynierska) niew³aciwe po³¹czenia, a przy braku takiej mo¿liwoci  uczyniæ to za porednictwem informacji podanej
na elementach, które bêd¹ ³¹czone i, w razie potrzeby, na z³¹czach.
Zagro¿enia spadaj¹cymi przedmiotami

Konieczne jest podjêcie rodków ostro¿noci maj¹cych na celu zapobie¿enie ryzyku powodowanemu przez przedmioty spadaj¹ce lub wyrzucane. Kszta³t haków, konstrukcja zapadek powinna eliminowaæ mo¿liwoæ wyst¹pienia ryzyka od spadaj¹cych
przedmiotów.

WPROWADZENIE OD OBROTU
Co jest wa¿ne podczas produkowania i u¿ytkowania osprzêtu do podnoszenia (haków i ogniw), a który winien byæ oznaczony znakiem CE?
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Aby wprowadziæ do obrotu na terenie kraju (krajów UE) osprzêt do podnoszenia,
producent albo upowa¿niony przedstawiciel  np. dystrybutor  powinien zapewniæ, i¿
osprzêt spe³nia odpowiednie zasadnicze wymagania w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeñstwa. W tym miejscu dyrektywa [1] odwo³uje siê do za³¹cznika nr I, w którym
wypisane zosta³y wszystkie niezbêdne warunki bezpieczeñstwa. Kolejnym punktem do
spe³nienia jest zapewnienie, ¿e dostêpna jest dokumentacja techniczna, a tak¿e instrukcje obs³ugi. Producent lub dystrybutor powinien nastêpnie przeprowadziæ w³aciwe
procedury oceny zgodnoci wed³ug wskazówek w artykule 12. omawianej dyrektywy
[1], sporz¹dziæ deklaracje zgodnoci (w przypadku haków i ogniw  nazywany on jest
certyfikatem producenta) i do³¹czyæ do ka¿dego typu wyrobu. Kolejnym krokiem jest
oznakowanie tych wyrobów znakiem CE.

OCENA ZGODNOCI
Zasadniczym pytaniem producentów, na jakie musz¹ oni odpowiedzieæ jest: czy
procedurê oceny zgodnoci jak¹ nale¿y dokonaæ powinni zleciæ stronie trzeciej (jednostce notyfikowanej) czy te¿ mog¹ j¹ przeprowadziæ sami?
Na to pytanie znajdujemy odpowied czytaj¹c Artyku³ 12 i Za³¹cznik IV Kategorie
maszyn, do których ma zastosowanie jedna z procedur okrelonych w art. 12 ust.
3 i 4 dyrektywy 2006/42/WE [1, 2]. Odpowied jest jasna  procedurê oceny zgodnoci osprzêtu do podnoszenia mo¿e dokonaæ sam producent. Z drugiej jednak strony
dyrektywa nie zabrania, aby procedurê oceny zgodnoci haków i ogniw nie mo¿na
zleciæ stronie trzeciej.
Tak te¿ jest w praktyce. Producent mo¿e sam tak¹ procedurê przeprowadziæ wed³ug schematu podanego na rys. 1. Bywa jednak, ¿e niektórzy producenci zlecaj¹ to
zadanie stronie trzeciej (jednostce notyfikowanej), która po przeprowadzeniu oceny
zgodnoci wystawia Certyfikat zgodnoci z wymaganiami dyrektywy.
Producent, który podejmie siê przeprowadziæ samemu procedurê oceny zgodnoci
wykorzystuje w tym celu swoich pracowników z regu³y zatrudnionych przy produkcji
haków i ogniw jak równie¿ osób zatrudnionych w dziale technologicznym i Zak³adowej
Kontroli Produkcji.
Musi jednak zwróciæ szczególn¹ uwagê na to, ¿e osoby bior¹ce w procedurze
oceny zgodnoci powinny byæ osobami kompetentnymi w rozumieniu norm zharmonizowanych tzn. za osobê kompetentn¹ uznajê siê osobê wyznaczon¹, odpowiednio przeszkolon¹, maj¹c¹ wiedzê teoretyczn¹ i praktyczne dowiadczenie oraz niezbêdne wykszta³cenie umo¿liwiaj¹ce przeprowadzenie wymaganej próby i badania.
Dla potwierdzenia, ¿e podczas projektowania i produkcji haków i ogniw, zastosowano dobr¹ praktykê in¿yniersk¹, a zagro¿enia, jakie mog³yby wyst¹piæ nie zagra¿aj¹
w bezpiecznym ich u¿ytkowaniu, producent opracowuje program badañ.
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Program badañ jest jednym z punktów procedury oceny zgodnoci i obejmuje:
 Potwierdzenie prawid³owego doboru gatunku materia³u, aby wytrzyma³oæ haków
i ogniw by³a odpowiednia i spe³nia³a wymagane w³asnoci mechaniczne. Sprawdza
siê, w jakim procesie zosta³ wyprodukowany gatunek stali. Czy stal jest w pe³ni
odtleniona a wielkoæ umownego ziarna austenitu nie jest wiêksza ni¿ nr 5. Czy
zawartoæ aluminium w stali zapewnia produkowanym hakom i ogniwom odpornoæ na kruchoæ starzenia. Atest stali powinien potwierdziæ odpowiedni¹ zawartoæ pierwiastków stopowych, których zawartoæ powinna gwarantowaæ spe³nienie wymaganych w³asnoci mechanicznych. Sprawdza siê parametry obróbki cieplnej
poprzez jej weryfikacjê. Metodê weryfikacji podaje norma zharmonizowana.
 Potwierdzenie usuniêcia wyp³ywki z elementów kutych matrycowo. Ocenia siê powierzchniê, czy jest g³adka bez ostrych krawêdzi, czy zosta³a usuniêta zgorzelina.
Krawêdzie powierzchni obrabianych mechanicznie powinny byæ tak zaokr¹glone,
aby nie mia³y wp³ywu na obni¿enie w³asnoci mechanicznych i nie by³y przyczyn¹
urazów ciêcia. Opis wykoñczenia ka¿dej powierzchni podaje siê w warunkach koñcowych odbioru.
 Okrelenie wymaganych w³asnoci mechanicznych np. takich jak:
- si³y próbnej MPF;
- si³y niszcz¹cej BF;
- wytrzyma³oci zmêczeniowej.
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Rys. 1. Wybór rodzaju procedury oceny zgodnoci haków i ogniw  wed³ug znowelizowanej dyrektywy maszynowej 2006/42/WE [1, 2, 9]
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 Sprawdzenie wymiarów elementów stalowych kutych wchodz¹cych w sk³ad po³¹czeñ przegubowych. Bada siê wykonanie sworzni i elementów zabezpieczaj¹cych,
bada siê czy po zmontowaniu nie wystêpuje niezamierzone przesuniêcie. Nale¿y
przy ocenie braæ równie¿ ewentualny wp³yw zu¿ycia czy te¿ korozji elementów
zabezpieczaj¹cych lub ich brutalnego u¿ycia.

PRZYK£ADOWA PROCEDURA OCENY ZGODNOCI
DLA HAKÓW I OGNIW KLASY 8
Badanie typu

Ka¿dy typ wielkoci gotowego haka czy ogniwa w warunkach koñcowych powinien przejæ procedurê badania typu zgodnie z opracowanym programem w celu
wykazania, ¿e haki i ogniwa maj¹ w³asnoci mechaniczne okrelone w PN-EN 16771+A1:2009 [3].
Weryfikacja wymagañ bezpieczeñstwa haków i ogniw realizowana przez badania
takie jak: badanie odkszta³cenia, badanie na rozci¹ganie statyczne czy badanie na zmêczenie powinny byæ przeprowadzone na trzech próbkach ka¿dej wielkoci elementu
ka¿dej konstrukcji, materia³u, obróbki cieplnej i metody wytwarzania.
Badanie odkszta³cenia haków czy ogniw polega na obci¹¿eniu ich odpowiedni¹
si³¹ próbn¹ podan¹ w tablicy 4 normy PN-EN 1677-1+A1:2009 [3]. Po obci¹¿eniu i
usuniêciu si³y próbnej ¿aden wymiar badanego elementu nie mo¿e zmieniæ siê wiêcej
ni¿ o 1,0 % wartoci wyjciowej. Pozytywne wyniki wszystkich trzy próbek  oznaczaj¹ akceptacja badania.
Badanie na rozci¹ganie statyczne (mo¿na wykorzystaæ próbki z badania odkszta³cenia) powinny wykazaæ si³ê niszcz¹c¹, co najmniej równ¹ minimalnej wartoci
okrelonej w Tablicy 4 normy PN-EN 1677-1+A1:2009 [3].
Badanie na zmêczenie. Trzy badane próbki powinny wytrzymaæ bez zniszczenia
przynajmniej 20000 cykli przy³o¿enia si³y w wymaganym zakresie.
Je¿eli wszystkie trzy próbki przesz³y pomylnie badanie na rozci¹ganie statyczne i
badanie na zmêczenie, uwa¿a siê, ¿e badany hak czy ogniwo poddane badaniu typu
spe³nia wymagania normy zharmonizowanej [3] a tym samym wymagania dyrektywy
maszynowej [1].
Je¿eli jedna próbka nie spe³ni wymagania, pobiera siê kolejne dwie próbki i poddaje
siê je badaniu. Je¿eli one przejd¹ badanie pomylnie  to uwa¿a siê, ¿e badana partia
produkcyjna spe³nia wymagania normy zharmonizowanej [3] i wymagania dyrektywy
[1] (zasada domniemania).
Je¿eli dwie lub trzy próbki z badania na rozci¹ganie statyczne nie przejd¹ badania
pozytywnie  uwa¿a siê, ¿e badana partia produkcyjna nie spe³nia wymagañ.
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BADANIE I OCENA PRODUKCJI
Za³o¿enia wstêpne

Wszystkie wyprodukowane haki i ogniwa powinny byæ sprawdzone wzrokowo
celem stwierdzenia zgodnoci z wymaganiami postawionymi powierzchni.
Przeprowadza siê badania kontrolne odkszta³cenia i badania kontrolne powierzchni
metod¹ defektoskopii magnetycznej proszkowej lub badanie penetrantem. Badanie nieniszcz¹ce powierzchni haków i ogniw zapewniaj¹ póniejsz¹ bezpieczn¹ ich pracê eliminuj¹c wyroby w których stwierdzono wady: pêkniêcia czy rys, przekraczaj¹ce dopuszczalne wielkoci tzn o d³ugoci wiêkszej ni¿ 2mm.
W zale¿noci od tego czy zak³ad produkcyjny posiada wdro¿ony i funkcjonuj¹cy
system zarz¹dzania jakoci¹ (SZJ) zgodny z EN ISO 9001 czy te¿ takiego systemu nie
posiada ustala siê odpowiedni plan kontroli produkcji zgodny z wymaganiami okrelonymi w normie zharmonizowanej PN-EN 1677-1+A1:2009.
Program badañ produkcji haków i ogniw w zak³adzie, w którym jest
wdro¿ony i funkcjonuje system zarz¹dzania jakoci¹

Program badañ produkcji haków i ogniw w zak³adzie, w którym jest wdro¿ony i
funkcjonuje system zarz¹dzania jakoci¹  mo¿e mieæ, do wyboru, dwa warianty:
Wariant A
 przeprowadzenie badania odkszta³cenia wszystkich haków czy ogniw;
 przeprowadzenie badania nieniszcz¹cego 3 % haków czy ogniw z partii produkcyjnej;
W wariancie A ocena akceptowalnoci produkcji jest nastêpuj¹ca. Je¿eli wszystkie
z 3 % próbek haków czy ogniw przesz³y pozytywnie badanie nieniszcz¹ce, uwa¿a siê,
¿e wszystkie haki i ogniwa partii produkcyjnej, które tak¿e przesz³y pozytywnie badanie odkszta³cenia z u¿yciem si³y próbnej, spe³niaj¹ wymagania normy zharmonizowanej
EN 1677.
Je¿eli którakolwiek z 3 % próbek haków czy ogniw nie przesz³a badania nieniszcz¹cego, wszystkie elementy z partii produkcyjnej powinny byæ poddane zarówno
badaniu nieniszcz¹cemu, jak i badaniu odkszta³cenia z u¿yciem si³y próbnej. Wszystkie haki i ogniwa, które przesz³y oba badania  spe³niaj¹ wymagania normy zharmonizowanej EN 1677.
Wariant B
- przeprowadzenie badania nieniszcz¹cego wszystkich haków czy ogniw;
- przeprowadzenie badania odkszta³cenia 3 % haków czy ogniw z partii produkcyjnej;
W wariancie B ocena akceptowalnoci produkcji jest nastêpuj¹ca. Je¿eli wszystkie
z 3 % próbek haków czy ogniw przesz³y pozytywnie badanie odkszta³cenia z u¿yciem
si³y próbnej, uwa¿a siê, ¿e wszystkie haki i ogniwa partii produkcyjnej, które tak¿e
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przesz³ypozytywnie badanie nieniszcz¹ce spe³niaj¹ wymagania normy zharmonizowanej EN 1677.
Je¿eli którakolwiek z 3 % próbek haków czy ogniw nie przesz³a badania odkszta³cenia z u¿yciem si³y próbnej, to wszystkie haki i ogniwa z partii produkcyjnej powinny
byæ poddane zarówno badaniu nieniszcz¹cemu, jak i badaniu odkszta³cenia z u¿yciem
si³y próbnej. Wszystkie haki czy ogniwa, które przesz³y oba badania - spe³niaj¹ wymagania normy zharmonizowanej EN 1677.
Program badañ produkcji haków i ogniw w zak³adzie, w którym nie
jest wdro¿ony i nie funkcjonuje system zarz¹dzania jakoci¹

W przypadku gdy w zak³adzie nie jest wdro¿ony i nie funkcjonuje system zarz¹dzania jakoci¹ producent powinien przeprowadziæ badanie kontrolne odkszta³cenia z u¿yciem si³y próbnej i badanie nieniszcz¹ce na wszystkich hakach czy ogniwach, ³¹cznie
ze sworzniami przenosz¹cymi obci¹¿enie. Ka¿dy hak i ogniwo, które nie przesz³y pozytywnie badania kontrolnego odkszta³cenia lub badania nieniszcz¹cego  nie spe³nia
wymagañ normy zharmonizowanej EN 1677.
Wszystkie haki i ogniwa, które przesz³y pozytywnie zarówno badanie kontrolne
odkszta³cenia, jak i badanie nieniszcz¹ce spe³niaj¹ wymagania normy zharmonizowanej
EN 1677.
Dodatkowo producent powinien poddaæ jedn¹ próbkê z badanej partii produkcyjnej
badaniu na rozci¹ganie statyczne. Jeli próbka spe³nia odpowiednie wymagania, ca³a
partia produkcyjna odpowiada wymaganiom normy zharmonizowanej EN 1677. Je¿eli
ta próbka nie spe³nia wymagañ, nale¿y wzi¹æ z tej samej partii dwie dodatkowe próbki.
Obie próbki powinny byæ poddane badaniu na rozci¹ganie statyczne. Jeli jedna z tych
próbek, lub obie próbki, nie spe³niaj¹ odpowiednich wymagañ, uwa¿a siê, ¿e ca³a partia
produkcyjna haków czy ogniw nie spe³nia wymagañ normy zharmonizowanej EN 1677.

ZNAKOWANIE
Zgodnie z wymaganiami norm zharmonizowanych z Dyrektyw¹ 2006/42/WE ka¿dy hak czy ogniwo powinno byæ czytelnie i trwale oznakowane w miejscu gdzie to
oznakowanie nie mo¿e byæ usuniête wskutek u¿ywania, jednoczenie nie pogarszaj¹c
w³asnoci mechanicznych.
Znakowanie powinno zawieraæ, co najmniej nastêpuj¹ce informacje:
 numer kodu identyfikuj¹cego WLL,
 numer klasy np. 8,
 nazwê producenta lub jego symbol czy znak,
 kod identyfikowalnoci.
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CERTYFIKAT PRODUCENTA
Kiedy wszystkie badania okrelone w normach zharmonizowanych da³y wynik
pozytywny, producent powinien wystawiæ certyfikat producenta dla haków lub ogniw
o tych samych wymiarach nominalnych, wielkoci, materiale, obróbce cieplnej i metodach wytwarzania.
Certyfikat producenta (certyfikat zgodnoci z wymaganiami normy zharmonizowanej z dyrektyw¹ 2006/42/WE) powinien zawieraæ przynajmniej nastêpuj¹ce dane:
 nazwê i adres producenta lub upowa¿nionego przedstawiciela, oraz datê wydania
niniejszego certyfikatu i okres jego wa¿noci;
 numer i odpowiedni¹ czêæ zharmonizowanej normy europejskiej PN-EN 1677;
 numer kodu identyfikuj¹cego WLL;
 iloæ i opis haka lub ogniwa;
 numer klasy np. 8;
 dopuszczalne obci¹¿enie robocze, w tonach;
 si³ê próbn¹ zgodnie z tablic¹ 4 normy PN-EN 1677-1, w kiloniutonach;
 potwierdzenie, ¿e okrelona minimalna si³¹ niszcz¹ca zosta³a osi¹gniêta lub przekroczona;
 identyfikacjê systemu zarz¹dzania jakoci¹, gdy jest wdro¿ony i funkcjonuje.
Producent zgodnie z Za³¹cznikiem II do dyrektywy 2006/42/WE i norm¹ zharmonizowan¹ PN-EN 1677-1 przechowuje zapis orygina³u certyfikatu producenta przynajmniej przez 10 lat od daty wydania ostatniego certyfikatu dla danego typu haka czy
ogniwa. Zapis ten powinien zawieraæ równie¿ wymagania wykonawcze, które powinny byæ wykorzystane tzn. zastosowane w póniejszej produkcji haka lub ogniwa danego typu.

OZNAKOWANIE CE
Producent haków czy ogniw jako elementów osprzêtu do podnoszenia po wystawieniu certyfikatu producenta, zgodnie z Za³¹cznikiem III dyrektywy 2006/42/WE
nanosi znak CE na wyroby danego typu zachowuj¹c wymagania dyrektywy. Oznakowanie zgodnoci CE sk³ada siê z liter CE w formie zobrazowanej na rysunku 2.
W przypadku zmniejszenia oznakowania CE  nale¿y zachowaæ proporcje podane
na rysunku 2.

Rys. 2. Znak oznakowania CE [1]
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Poszczególne elementy oznakowania CE nie mog¹ zasadniczo byæ mniejsze
ni¿ 5 mm.Oznakowanie CE powinno byæ umieszczone w bezporedniej bliskoci nazwy producenta lub jego upowa¿nionego przedstawiciela przy u¿yciu tej samej techniki.

INSTRUKCJA U¯YTKOWANIA
Dla ka¿dego typu haków czy ogniw producent opracowuje instrukcje ich u¿ytkowania zgodnie wymaganiami zawartymi w normie EN 818-6:2000. Przyk³adowo w
instrukcji np. haków stalowych kutych ze strzemieniem podaje rady ich montowania i
demontowania oraz podaje jak zapewniæ prawid³owy dobór sworznia.

WNIOSKI
Od 29 grudnia 2009 roku zaczê³a obowi¹zywaæ znowelizowana dyrektywa maszynowa 2006/42/WE [1, 2]. Producent haków czy ogniw powinien znaæ te przepisy
prawne i powinien postêpowaæ zgodnie z ich wymaganiami. Z dyrektyw¹ maszynow¹
zharmonizowana jest grupa szeciu arkuszy normy PN-EN 1677 [3, 4, 5, 6, 7, 8].
Z natury swej normy te s¹ dokumentami do dobrowolnego stosowania. Jednak obowi¹zuj¹cy w krajach Unii Europejskiej system oceny zgodnoci jest tak zbudowany, ¿e
zasadnicze wymagania bezpieczeñstwa zawarte s¹ w dyrektywach nowego podejcia
(miêdzy innymi w dyrektywie maszynowej 2006/42/WE [1, 2]), natomiast szczegó³owe wymagania bezpieczeñstwa s¹ w normach EN zharmonizowanych z tymi dyrektywami. Trudno by³oby uznaæ za racjonalne postêpowanie producenta haków czy ogniw,
który ignoruje szczegó³owe wymagania bezpieczeñstwa zawarte w normach zharmonizowanych. Wówczas bowiem pomija praktyczn¹ wiedzê zawart¹ w tych normach
(jako zapis in¿ynierskiego dowiadczenia) oraz wykrela jedn¹ z mo¿liwych dla siebie
cie¿ek postêpowania w obowi¹zkowej ocenie zgodnoci przy produkcji haków i ogniw.
Odniesienie siê (w ocenie zgodnoci) do szczegó³owych wymagañ bezpieczeñstwa
normy zharmonizowanej. Pozwala mu zastosowaæ procedurê oceny producenta (samooceny), dok³adniej  kontroli wewnêtrznej wytwarzania (rys. 1). Mo¿e tak¿e zastosowaæ procedurê oceny strony trzeciej (jednostki notyfikowanej). Odniesienie siê (w
ocenie zgodnoci) tylko do zasadniczych wymagañ bezpieczeñstwa dyrektywy maszynowej [1, 2], przy istnieniu normy zharmonizowanej dotycz¹cej haków i ogniw
[38] pozostawia producentowi tylko jedn¹ cie¿kê oceny zgodnoci  tê z udzia³em
jednostki notyfikowanej [1, 2, 9].
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FORGED STEEL COMPONENTS FOR SLINGS, GRADE 4 I 8 IN THE LIGHT
OF AMENDED DIRECTIVE 2006/42/EC AND HARMONIZED STANDARDS
Summary
The paper presents the essential features of the present day safety strategy in designing and
utilization of lifting equipment determined in the amended Directive 2006/42/EC. The strategy
described in the paper has been defined in the Directive and the harmonized standards of the
series EN 1677.
Keywords: directive on machinery, risk assessment, conformity assessment, safety of lifting
equipment.
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