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1. CECHY, WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE 
    

7:1 
WSPÓŁCZYNNIK
BEZPIECZEŃSTWA

PES
MOCNY POLIESTER
ODPORNY NA KWASY,
OLEJE, SMARY

ATEST
WYKONANE ZGODNIE
Z NORMĄ
PN EN 1492:2

MIĘKKIE I GIĘTKIE
POSZYCIE DOPASOWUJE
SIĘ DO ŁADUNKU

DOR
DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE 
ROBOCZE

Zawiesia wężowe (inna ich nazwa - kołowe) to miękkie i elastyczne zawiesia stosowane do podnoszenia 
i bliskiego transportu ciężkich ładunków przeznaczenia ogólnego. Wykonane są z poliestru (PES).  
Wewnątrz rękawa ochronnego znajdują się zebrane w pasma włókna poliestrowe, które odpowiedzialne 
są za nośność całego zawiesia. Bezszwowy rękaw poliestrowy chroni włókna oraz nadaje kształt.
W obrębie zawiesi wężowych wyróżnia się zawiesia o obwodzie zamkniętym oraz zawiesia jednocięgnowe, 
dwucięgnowe, trzycięgnowe oraz czterocięgnowe.

Właściwości:

   · zbudowane z rdzenia w postaci zwoju poliestrowego i płaszcza ochronnego,

   · użyte materiały: przędza poliestrowa, ochrona poliestrowa wysokiej jakości, mocne nici poliestrowe, 

   · duży stosunek ciężaru własnego zawiesia do jego udźwigu,

   · l ekkie - łatwe i wygodne w używaniu i przechowywaniu,

   · m iękkie - nie niszczą wrażliwych powierzchni,

   · g iętkie + "śliska" powierzchnia - idealne do mocowania pętlą (”na zaciąg"),

   · a testowane - wykonanie zgodne z normą PN-EN 1492-2,

   · współczynnik bezpieczeństwa: 7,

   · o dporne na kwasy mineralne, oleje i smary,

   · p racują w zakresie temperatur od -40⁰C do 100⁰C,

   · barwne oznakowanie zgodne, ułatwiające określenie udźwigu,

   · s tosowane do podnoszenia ładunków, które nie posiadają przeznaczonych do tego uchwytów.

Zastosowanie:

   · odpowiednie do podnoszenia takich ładunków jak wały, filary, rury, słupy i ładunki z malowanymi 
      powierzchniami, 

   · stosowane najczęściej do obwiązywania wokół ładunków, 

   · stosowane są w firmach budowlanych – gdzie bardzo często produktem transportowanym są materiały 
      budowlane, wykończeniowe i ciężkie maszyny przemysłowe,

   · wykorzystywane w warsztatach, magazynach oraz na halach produkcyjnych,

   · stosowane są także do przemieszczania materiałów, produktów i gotowych surowców.
   
   



•  Nieprzestrzeganie wytycznych niniejszej instrukcji prowadzić może do poważnych konsekwencji, 
    takich jak ryzyko zranienia. 
•  Przed rozpoczęciem użytkowania należy uważnie przeczytać poniższą instrukcję .
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OSTRZEŻENIE 

2.1 Materiał, z którego wykonane są zawiesia, ma selektywną odporność na chemikalia. Poliester (PES) jest 
       odporny na większość kwasów mineralnych, ale ulega uszkodzeniom pod wpływem działania zasady; 
       Nieszkodliwe roztwory kwasów lub zasad, które są nieszkodliwe mogą zostać skoncentrowane przez 
       odparowanie na tyle, aby spowodować uszkodzenie. Zawiesia zanieczyszczone chemicznie muszą być
       natychmiast wycofane, przepłukane w zimnej wodzie, naturalnie wysuszone i przekazane do sprawdzenia
       osobie kompetentnej.
       Zawiesia z osprzętem klasy 8 i zawiesia wielocięgnowe z ogniwami zbiorczymi klasy 8 nie powinny być
       stosowane w środowiskach kwasowych. Kontakt z kwasami lub kwaśnymi oparami wywołuje kruchość 
       wodorową w materiałach klasy 8. 
       Jeśli prawdopodobne jest narażenie zawiesi na działanie chemikaliów, należy skonsultować się z 
       producentem lub dostawcą.
2.2 Zawiesia wężowe nadają się do użytku i przechowywania w następujących przedziałach temperatur: 
       Poliester: od -40°C do 100°C. W niskich temperaturach powstanie oblodzenie, jeśli obecna będzie wilgoć. 
       Może ono działać jako czynnik przecinania i ścierania, powodujący wewnętrzne uszkodzenie zawiesia. 
       Ponadto lód zmniejszy elastyczność zawiesia, w skrajnych przypadkach czyniąc go niezdatnym do użytku. 
       Powyższe przedziały są zmienne w środowisku chemicznym i wtedy należy zasięgnąć porady producenta 
       lub dostawcy. W celu wysuszenia dopuszcza się umiarkowane pośrednie podgrzewanie otoczenia, 
       w granicach tych przedziałów.
2.3 Włókna sztuczne, z których wytwarzane są zawiesia wężowe, są podatne na degradację pod wpływem 
       promieniowania ultrafioletowego. Zawiesi nie wolno przechowywać ani składować w bezpośrednim 
       świetle słonecznym lub w zasięgu źródeł promieniowania ultrafioletowego. 

3.1 Przed pierwszym użyciem zawiesi należy upewnić się, że: 
       a) zawiesie dokładnie odpowiada zawiesiu wyszczególnionemu w zamówieniu; 
       b) producent dostarczył certyfikat; 
       c) identyfikacja i WLL oznakowane na zawiesiu odpowiadają informacjom zawartym w certyfikacie.
3.2 Przed każdym użyciem zawiesie należy sprawdzić pod kątem wad i upewnić się, że identyfikacja 
       i specyfikacja są prawidłowe. Nigdy nie należy używać zawiesia niezidentyfikowanego lub uszkodzonego
       w takim wypadku powinno ono zostać przekazane kompetentnej osobie w celu zbadania. 
3.3 Podczas użytkowania należy często sprawdzać, czy zawiesie nie ma wad lub uszkodzeń, łącznie 
       z uszkodzeniami ukrytymi pod zabrudzeniem, które mogą mieć wpływ na dalsze bezpieczne użytkowanie 
       zawiesia. Sprawdzenia te powinny obejmować wszystkie łączniki i akcesoria do podnoszenia używane 
       w połączeniu z zawiesiem. W przypadku wątpliwości co do przydatności do użycia albo jeśli którekolwiek 
       z wymaganych oznaczeń zniknęło lub stało się nieczytelne, zawiesie powinno zostać wycofane 
       z eksploatacji i przekazane do zbadania osobie kompetentnej. 

2. ZASTOSOWANIE ZAWIESI WĘŻOWYCH W NIESPRZYJAJĄCYCH WARUNKACH LUB 
    NIEBEZPIECZNYCH ZASTOSOWANIACH 

3. KONTROLA ZAWIESI WĘŻOWYCH W EKSPLOATACJI
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4.1 Przy dobieraniu i specyfikowaniu zawiesi z włókien sztucznych zaleca się rozważyć wymagane
       dopuszczalne obciążenie robocze z uwzględnieniem rodzaju użytkowania i charakteru podnoszonego
       ładunku. Na prawidłowy wybór wpływ maja wielkość, kształt i ciężar ładunku, łącznie z metodą
       użytkowania zgodną z przeznaczeniem, środowisko pracy i charakter ładunku.
       Zaleca się, aby wybrane zawiesie było zarówno mocne, jak i miało długość odpowiednią do rodzaju 
       użytkowania. Jeśli do podniesienia ładunku używa się więcej niż jednego zawiesia, zaleca się aby 
       zawiesia te były identyczne. Ważne jest też, by ani środowisko ani ładunek nie oddziaływały szkodliwie
       na materiał, z którego wykonane jest zawiesie.
       Jednocześnie zaleca się zwrócenie uwagi na osprzęt pomocniczy i na urządzenia do podnoszenia, 
       które powinny być kompatybilne z zawiesiem. 
4.2 Zawiesia nie powinny być przeciążane: należy stosować właściwy współczynnik układu cięgien
      (tabela 1). Wartości graniczne obciążeń roboczych dla niektórych układów cięgien mogą być podane 
      na etykiecie. W przypadku zawiesi wielocięgnowych maksymalny kąt odchylenia od pionu nie powinien 
      być przekroczony. 

 Poniżej podano przykłady wad lub uszkodzeń, które mogą wpływać na przydatność zawiesi do dalszego 
 bezpiecznego użytkowania:
 a) Starcie powierzchni. Podczas normalnego użytkowania będzie miało miejsce częściowe ścieranie włókien
      powierzchniowych. Jest to normalne i ma niewielki wpływ na bezpieczeństwo użytkowania. Jednak 
      efekty są zmienne i jeśli taki proces postępuje, należy spodziewać się pewnej utraty wytrzymałości. 
      Na znaczniejsze starcie, zwłaszcza gdy jest umiejscowione, należy patrzeć krytycznie. Miejscowe starcie, 
      w odróżnieniu od ogólnego zużycia, może być spowodowane przez ostre krawędzie, kiedy zawiesie jest
      obciążone i może wywołać ono poważną utratę wytrzymałości.
 b) Nacięcia. Poprzeczne lub wzdłużne napięcia w powłoce lub wszelkie uszkodzenia szwu wywołują 
      poważne wątpliwości co do spoistości rdzenia.
 c) Odsłonięcie rdzenia.
 d) Działanie chemikaliów. Działanie chemikaliów powoduje miejscowe osłabienie i zmiękczenie materiału. 
     Wskazuje na to łuszczenie się powierzchni osłony, która może być skubana lub ścierana. Wszelkie oznaki 
     działania chemikaliów na powłokę wywołują poważne wątpliwości co do spoistości rdzenia.
 e) Zniszczenie przez ciepło lub tarcie. Wskazuje szklisty wygląd włókien, a w skrajnych wypadkach może 
      nastąpić stopienie włókien, co wskazuje na osłabienie rdzenia. 
 f) Uszkodzone lub odkształcone elementy osprzętu.

   4. PRAWIDŁOWY DOBÓR I UŻYTKOWANIE ZAWIESI WĘŻOWYCH

       
4.3 Należy postępować zgodnie z dobrą praktyką zakładania zawiesi: operacje założenia zawiesia,
       podnoszenia i opuszczania powinny być zaplanowane przed ich rozpoczęciem.
4.4 Zawiesia wężowe powinny być prawidłowo umieszczone i połączone z ładunkiem w bezpieczny sposób. 
       Zawiesia należy tak umieszczać na ładunku, żeby były w stanie przyjmować kształt spłaszczony, a
       obciążenie na ich szerokości było równomierne. Nigdy nie powinny być one wiązane na węzeł ani 
       skręcane. Należy zapobiegać uszkodzeniom etykiet przez umieszczanie ich z dala od ładunku, haka 
       i rozwarcia pętli.
4.5 W przypadku zawiesi wielocięgnowych wartości WLL są określane przy założeniu, że ich obciążenie jest 
       symetryczne. Oznacza to, że podczas podnoszenia ładunku cięgna zawiesia są rozłożone symetrycznie 
       w płaszczyźnie i nachylone do pionu pod takim samym, kątem.
       W przypadku zawiesi z 3 cięgnami, jeżeli cięgna nie są rozmieszczone symetrycznie w płaszczyźnie, 
       największe napięcie występuje w cięgnie, w którym suma kątów odchyleń od sąsiednich cięgien jest 
       największa. Ten sam efekt występuje w zawiesiach z czterema cięgnami, z wyjątkiem tego, że należy 
       również wziąć pod uwagę sztywność ładunku.
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Kąt 
odchylenia 

kołyska
obwiązanie kołyska z 

odchyleniem 2-cięgnowe 3- i 4-cięgnowe

     

0°- 45°   45°- 60°  0°- 45°   45°- 60°   0°- 45°  45°- 60°

M 1             2          0,8        1,4           1            1,4            1             2,1         1,5

Kolor          WLL

fioletowy     1,0    1,0        2,0        0,8        1,4          1,0        1,4          1,0            2,1         1,5

zielony         2,0    2,0        4,0        1,6        2,8          2,0        2,8          2,0            4,2         3,0

żółty             3,0    3,0        6,0        2,4        4,2          3,0        4,2          3,0            6,3         4,5

szary            4,0     4,0        8,0       3,2        5,6          4,0        5,6           4,0            8,4         6,0

czerwony    5,0     5,0      10,0       4,0        7,0          5,0        7,0           5,0         10,5          7,5

brązowy      6,0     6,0      12,0      4,8         8,4         6,0         8,4           6,0         12,6          9,0

niebieski     8,0     8,0      16,0      6,4        11,2        8,0       11,2           8,0         16,8        12,0

pomarań.  10,0   10,0     20,0       8,0       14,0       10,0      14,0        10,0         21,0        15,0

Tabela 1.  Dopuszczalne obciążenia robocze i barwy rozpoznawcze  

M.- współczynnik układu cięgien dla obciążeń symetrycznych. Tolerancja odchylenia zawiesi lub części zawiesi wskazanych jako pionowe = 6°

układ
prosty

UWAGA Przy sztywnym obciążeniu większość ciężaru może być przenoszona tylko przez trzy, a nawet 
dwa cięgna, przy czym pozostałe służą jedynie do zrównoważenia ładunku.

4.6 Zawiesia powinny być chronione przed krawędziami, tarciem i ścieraniem, zarówno pochodzącymi od 
       ładunku, jak i urządzenia podnoszącego. Tam gdzie wzmocnienia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
       od krawędzi i /lub ścierania są dostarczane jako części zawiesia, należy je prawidłowo umieścić. Może 
       być konieczne uzupełnienie ich dodatkowymi zabezpieczeniami.

Definicja ostrej krawędzi:

Promień r (krawędź) <grubość d zawiesia. r
d

4.7 Ładunek powinien być zabezpieczony za pomocą zawiesi w taki sposób, aby nie mógł się przechylić 
       lub spaść z zawiesia podczas podnoszenia. Zawiesia powinny być tak założone, aby punkt podnoszenia 
       znajdował się bezpośrednio nad środkiem ciężkości, a ładunek był zrównoważony i stabilny. 
       Przesunięcie zawiesia nad punkt podnoszenia jest możliwe, jeśli środek ciężkości ładunku nie znajduje 
       się poniżej punktu podnoszenia. 
       Podczas podnoszenia  w układzie kołyskowym (siodłowym) ładunek należy zabezpieczyć, ponieważ 
       nie ma żadnego działania zaciskającego jak przy układzie z obwiązywaniem pętlą i zawiesie może
       przesuwać się z punktu podnoszenia.

pętlą
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Rysunek C.1 Obwiązywanie pętlą z opasaniem    

4.8 Należy zadbać o bezpieczeństwo personelu podczas podnoszenia. Osoby w strefie niebezpiecznej 
      powinny zostać ostrzeżone, że operacja ma się odbyć i, jeśli to konieczne, ewakuowane z najbliższego 
      obszaru. Ręce i inne części ciała należy trzymać z dala od zawiesi, aby zapobiec obrażeniom przy 
      wybieraniu luzu. Praca z urządzeniami i sprzętem dźwigowym musi być zaplanowana, zorganizowana 
      i wykonana w odpowiedniej kolejności w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji. Zgodnie z 
      krajowymi przepisami ustawowymi urządzenia i sprzęt do podnoszenia mogą być używane wyłącznie 
      przez osobę zaznajomioną z pracą i posiadającą teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat 
      bezpiecznego użytkowania. 
      Oprócz instrukcji obsługi odnosimy się do przepisów krajowych obowiązujących w każdym miejscu pracy.
4.9 Należy wykonać próbne podnoszenie. Luz należy redukować, dopóki zawiesie nie będzie napięte. 
      Ładunek powinien być nieznacznie podniesiony, a sprawdzenie zapewnia, że jest on bezpieczny 
      i przyjmuje zamierzoną pozycję. Jest to szczególnie ważne w przypadku kołysek lub innych luźnych 
      metod, w których tarcie utrzymuje ładunek. Jeśli ładunek ma tendencję do przechylania się, należy 
      go opuścić i przesunąć zaczepy w inne miejsce. Podnoszenie próbne należy powtarzać do momentu 
      zapewnienia stabilności ładunku.
      Podczas podnoszenia należy zwracać uwagę na zapewnienie kontroli nad ładunkiem np. zapobiegać
      przypadkowym obrotom lub zderzeniu z innymi przedmiotami. Należy unikać podnoszenia ładunku
      z poderwaniem lub wstrząsem, ponieważ zwiększa to siły działające na zawiesie. Ładunek w zawiesiu
      ani samo zawiesie nie powinno być ciągnięte po ziemi albo po nierównych powierzchniach.
      Ładunek powinien być opuszczany w taki sam kontrolowany sposób, jak podczas podnoszenia. Przy 
      opuszczaniu ładunku należy unikać przyciśnięcia zawiesia przez ładunek. Ładunek nie powinien leżeć 
      na zawiesiu, jeżeli mogłoby to spowodować uszkodzenie. Nie należy także próbować wyciągnąć 
      zawiesia spod ładunku, gdy ładunek na nim leży.
      Po zakończeniu operacji podnoszenia zawiesia należy zwrócić do właściwego magazynu. Gdy zawiesia
      nie są używane powinny być przechowywane w czystych, suchych i dobrze wentylowanych warunkach, 
      w temperaturze pokojowej i na stojaku, z dala od źródeł ciepła, kontaktu z chemikaliami, oparami, 
      powierzchniami skorodowanymi, bezpośrednim nasłonecznieniem lub innymi źródłami 

       W przypadku zawiesi używanych w parach zaleca się użycie rozpórki, aby cięgna zawiesi wisiały 
       możliwie jak najbardziej pionowo i aby ciężar był równomiernie rozłożony między cięgnami. 
       Kiedy zawiesia jest w układzie obwiązywania pętlą, należy je ustawić w taki sposób, aby umożliwić
       utworzenie naturalnego kąta (120 °) i uniknąć wytwarzania ciepła przez tarcie. Zawiesia nigdy nie 
       powinny być przesuwane siłą  na miejsce, nie wolno też próbować zaciskania pętli. 
       Prawidłowy sposób zabezpieczenia ładunku w pętli pokazano na rysunku C.1. Obwiązywanie pętlą 
       z opasaniem zapewnia większe bezpieczeństwo i zapobiega prześlizgiwaniu się ładunku w zawiesiu.

4.10

4.11

4.12
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         promieniowania ultrafioletowego.
4.13 Przed umieszczeniem zawiesi w magazynie należy sprawdzić czy nie ma uszkodzeń, które mogły 
         nastąpić podczas użytkowania. Zawiesia uszkodzone nigdy nie powinny być zwracane do magazynu.
4.14 Tam, gdzie zawiesia miały kontakt z kwasami i / lub zasadami, przed umieszczeniem ich w magazynie
         zaleca się przepłukanie ich wodą lub neutralizację odpowiednimi środkami. W zależności od materiału 
         zawiesia i chemikaliów, wspomnianych  pkt 2.1, w niektórych przypadkach może być konieczne 
         zwrócenie się do dostawcy o dodatkowe zalecenia dotyczące procedury czyszczenia, których należy 
         przestrzegać po użyciu zawiesia w obecności chemikaliów.
4.15 Zawiesia zamoczone podczas użytkowania lub w wyniku czyszczenia powinny być rozwieszone 
         i pozostawione do naturalnego wyschnięcia, nie zaś w pobliżu źródła ciepła.

   

 Zawiesie powinno być zezłomowane poprzez przecięcie, aby nie mogło być więcej użyte, jeżeli: 
 - posiada wady powierzchniowe, takie jak przecięcia, wgniecenia, rozdarcia i otarcia; 
 - brak jest etykiety, lub jest ona zużyta i nieczytelna w takim stopniu, ż trudno jest zidentyfikować 
   zawiesie 
 Zawiesia należy posortować / złomować jako zwykły złom poliestrowy. Głównym materiałem jest 
 poliester (PES). W razie potrzeby dostawca udzieli pomocy przy usuwaniu.

5. KONTROLA I NAPRAWA

 Okresy kontroli powinny być określone przez kompetentną osobę, biorąc pod uwagę zastosowanie, 
 środowisko, częstotliwość użytkowania i podobne czynniki, ale w każdym przypadku zawiesia winny 
 być sprawdzane wizualnie co najmniej raz w roku przez kompetentną osobę w celu ustalenia ich 
 przydatności do dalszego użytkowania. Należy przechowywać zapisy z takich kontroli. Zawiesia 
 uszkodzone należy wycofać z eksploatacji. Nie wolno nigdy próbować samodzielnie naprawiać zawiesi.

6. UTYLIZACJA

8. GWARANCJA ORAZ WSPARCIE SERWISOWE

          W celach gwarancyjnych oraz wsparcia serwisowego należy kontaktować się z producentem lub 
          lokalnym sprzedawcą zawiesi.

KOMSTAL Michał Kowejsza
ul. gen. Maczka 71B,
43-310 Bielsko-Biała
NIP: 796 206 98 37 

Niniejszym potwierdza się, że zawiesia wężowe EXAR/KOMSTAL opisane powyżej są zgodne 
z dyrektywą maszynową 2006/42/WE z załącznikami oraz normami PN-EN 1492-2.

7. ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI NORMAMI
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