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Usposabljanje za pritrditev (povezovanje, obešanje) bremena. Osebe, katre bremena obešajo (privezujejo) 
morajo biti strokovno usposobljene, tako, da pri svojem delu ne ogrožajo varnosti in zdravja sebe in drugih.

Ocenjevanje vseh nesreč, ki so vključevale industrijska dvigala in stolpne žerjave, je jasno dokazalo, kako 
pomembno je takšno usposabljanje:

60% vseh nesreč se je zgodilo zaradi nepravilnega obešanja in privezovanja bremena!

To usposabljanje je namenjeno pravilni pritrditvi tovora, kot tudi izbiri pravilnih priveznic in osnovna 
ocena glede njihove zanesljivost delovanja.

Odgovoren za uporabo, letno preizkušanje in popolno opremo za dviganje je upravljalec dvigala ali žerjava!



Breme (tovor) mora biti vedno varno obešeno (privezano) in varovano 
pred padcem (zdrsom).



Breme (tovor) mora biti vedno varno obešeno (privezano) in varovano
pred padcem (zdrsom).



Pozorni moramo biti na 
težišče bremena

Uporabljati samo 
pravilne priveznice



Breme ob dvigu vedno opazovati



Nepoškodovano in funkcionalno 
varovalo kavlja



Uporabljajte le brezhibne 
in preskušene priveznice

Letni pregledi priveznic s 
strani pooblaščene osebe



Tovor vedno pravilno skladiščit



Biti pozoren na težišče bremena



Pravilno privezovanje bremena

Pozor – izguba nosilnosti 
zaradi zanke za 20%



Vidni kontakt z upravljavcem dvigala

Bodite pozorni na lasno možnost bega



Vidni kontakt z bremenom ob dvigu

Ročni signali sporazumevanja z upravljalcem dvigala



Jasen znak, ko breme visi pravilno



Nepravilno obešeno (privezano) breme –
takoj ustavit postopek dviganja



Nikoli se ne smemo nahajati pod 
visečim bremenom





Poznavanje specifične teže bremena

Na dobavnici je navedena teža

Pri zabojnikih (kontejnerih) je teža   razvidna na tablici

Material                kg/m3

Armiran beton      2500
Zemlja                    2000
Les                            800
Jeklo                       7850



Izguba nosilnosti zaradi kota priveza bremena 



Pri 4 dvižnih točkah obvezno uporabiti štiri stremensko priveznico





Zaščititi ostre robove



Biti pozoren na težišče bremena
Pozor pred zamrznjenim bremenom



Dvigamo samo pravilno privezana bremena 

Obešamo vedno z dvema trakovoma

Kavljeva odprtina mora biti obrnjena 
navzven



Brez nevarnega premika tovora



Nikoli kavlja spojit na vezne žice

Uporabiti dve zanki okoli snopov



Pri dolgih snopih uporabiti kvadratni les za oporo



Nikoli kavlja spojit na 
vezno žico

Uporabljat 4 stremenske 
priveznice





Nikoli obesit palete za cevi 
direktno na kavelj

Zanko izvesti izven cevi
Krajšanje verige na težjem delu
Kavlji obrnjeni navzven



Uporaba samo za nameščanje

Transport prepovedan



Nikoli obešati na 
prenosne ročaje



Kontrola dvižne opreme

• Upravljalec dvigala je odgovoren za dvižno opremo

• Uporabljati samo preskušeno dvižno opremo

(stalna kontrola in letni pregledi)

• Opremo skladiščit v suhem prostoru – ne pustiti obešene na dvigalu



Pri izračunu nosilnosti dvižne opreme je upoštevan varnostni faktor

NI PA UPOŠTEVANO :

Obraba Sunkovite obremenitve

Zgibi Vreme (npr. mokri ali zamrznjeni trakovi)

Veliki koti dviga Ostri robovi



Zaključki   priveznic

2 Vprešano vrvno srce
4 Vprešana zanka
6    Zanka/vrvno srce z vrvnimi sponami

1 Vpletena zanka
3 Vrvni končnik s klinom
5     Zaliti končnik z vilicami

Pravilna označba nosilnosti na tablici



Jeklene vrvne priveznice

Samo tako

Vprešane in vpletene vrvne zanke dosežejo samo 80 % nosilnosti jeklene vrvi. 

Vprešana vrvna zanka

Vpletena vrvna zanka



Tablica – oznaka jeklenih vrvnih priveznic

Kot dviga

Število stremen

Premer jekl. vrvi

Kot dviga

Nosilnost v 
odvisnosti 
od kota dviga

Na hrbtni strani :
proizvajalec
CE oznaka
leto izdelave
tovarniška številka



Tabela nosilnosti

Φ vrv 1 - stremenske 2 - stremenske 3 in 4 - strmenske

00-450 450-600 00-450 450-600 00-450 450-600

faktor 1,0 0,8 1,4 1,0 1,12 0,8 2,1 1,5

mm t t t

22,0 5,76 4,60 7,97 5,76 6,45 4,61 12,09 8,64

24,0 6,98 5,58 9,34 6,98 7,82 5,58 14,65 10,47

26,0 7,97 6,38 11,07 7,97 8,93 8,38 16,74 11,96

Priveznice iz jeklene vrvi 1960 N/mm2 , nosilnost pri enakomerni obremenitvi vseh stremen



Uporaba priveznic

Ostri robovi
Dvižni kot

Pravilno in varno 
privezati breme

Redno kontrolirat

Vprešani tulci, vpleteni deli, kavlji, očesni vijaki in zanke ne sodijo 
v upogibno obremenjeno območje



Kriteriji za izločitev jeklenih priveznic

Kriteriji za izločitev jeklenih vrvi 

po EN 12385-3 / ISO 4309

Če na dolžini 20 x premer vrvi ugotovimo 10 lomov žic

Če se premer vrvi zoži za 10 % nominalnega premera

Če je pretrgan pramen v vrvi ali če sumimo, da se bo pretrgal

Če je opazna plastična deformacija na vrvi ali priključnih elementih vrvi

Če je vidna korozija na priveznici

Če manjka tablica nosilnosti

Če je prišlo do stika z el. napetostjo

(sprememba barve, znaki varitve,..)



Jeklene bremenske verige

• Različne tablice nosilnosti 

Kakovostni 
razred

2 3 4 5 6 8

oblika okrogla 3-kotna 4-kotna 5-kotna 6-kotna 8-kotna

žig

oblika

Barve tablice se lahko razlikujejo glede na proizvajalca

Kot bremenske verige na dvigalih se lahko uporabljajo samo verige od 
kvalitetnega razreda 8 navzgor.

Kvalitetni raz. 10



Jeklene bremenske verige

1 – število stremen verige

2 – premer člena verige

3 – dovoljena nosilnost

4 – kot dviga

5 – kvalitetni razred (8)

6 – proizvajalec

7 – tovarniška številka 

in leto izdelave

+ CE oznaka



Jeklene bremenske verige

Ostale oznake na verigi

Oznaka proizvajalca

Posebna oznaka pri 
verigah za visoke 
dinamične obremenitve

Datum proizvodnje



Jeklene bremenske verige

Tabela nosilnosti Kvalitetni 
razred

Veriga  φ
(mm)

Nosilnost (t)

mm / 00-450 450-600 00-450 450-600

8 6 1,12 1,60 1,12 2,36 1,70

10 6 1,40 2,00 1,40 3,00 2,24

8 8 2,00 2,80 2,00 4,25 3,00

10 8 2,50 3,55 2,50 5,30 4,00

8 10 3,15 4,25 3,15 6,70 4,75

10 10 4,00 5,60 4,00 8,40 6,40



Jeklene bremenske verige

OMEJITVE PRI UPORABI

➢Bremenske verige ne smemo uporabljati, če ni nameščena tablica 
nosilnosti

➢Pri spreminjanju ali popravilu bremenskih verig uporabljajte samo
originalne dele (kot so zatiči, varovalne igle, vijaki, itd.).

➢Oblika obešal ne sme biti spremenjena - npr. z upogibanjem, 
brušenjem, odvzemanjem posameznih delov, vrtanjem, itd. 

➢Ne odstranjujte katerekoli varovalne komponente kot so zapahi, 
varovalne igle, zaponke, itd.

➢Ne nanašajte površinskih zaščit na verižna obešala oz. ne izpostavljate
jih vročemu pocinkanju ali galvaniziranju. 



Jeklene bremenske verige

OMEJITVE PRI UPORABI

Temperaturni vplivi

Zmanjšanje nosilnosti povzročeno s povišano temperaturo preneha, ko 
dvižna komponenta ponovno doseže sobno temperaturo. Dvižno 
opremo ne smemo uporabljati zunaj predpisanega temperaturnega
območja. 

Verige kvalitetnega razreda 8 se lahko uporabljajo v temperaturnem 
območju – 400 do + 2000 C.



Jeklene bremenske verige

OMEJITVE PRI UPORABI

Omejitve delovne nosilnosti

Delovne nosilnosti so določene na predpostavki, da je breme, ki ga
dvigujemo simetrično in da ni rizičnih okoliščin. Predpostavljene rizične 
okoliščine so nepravilna uporaba, dvigovanje ljudi in potencialno
nevarnih tovorov kot so tekoča kovina, korozivne ali jedke substance 
radioaktivnega materiala. 

Če se veriga uporablja v zaprti zanki, to je s stremenom okoli bremena
in pripeta s kavljem ali povezana nazaj na verigo njena delovna
nosilnost ne sme presegati 80% od tiste označene na tablici.



Jeklene bremenske verige

Pregledi

Pred prvo uporabo katerekoli dvižne opreme se je potrebno prepričati 
da:

➢verižno obešalo popolnoma odgovarja svojemu namenu

➢je priložen ustrezen tovarniški atest in izjava o skladnosti

➢tovarniška številka in nosilnost označeni na tablici obešala v celoti 
odgovarjata tistim na tovarniškem atestu in izjavi o skladnosti

➢so vsi elementi verižnega obešala vnešeni v delovno potrdilo, če se to 
zahteva

➢so priložena navodila za uporabo verižnega obešala in da so prebrana 
in razumljena s strani uporabnika



Jeklene bremenske verige

Izločitveni kriteriji pri vizualni kontroli

➢ Zlomljen del

➢ Manjkajoča ali napačna tablica verižnega obešala oz. identifikacijski
podatki in /ali podatki o nosilnosti, konstrukciji obešala, 
komponentah ali sami verigi

➢Podaljšanje verige. Veriga mora biti odstranjena če

t > 1,05 x tn

➢ Obraba. Je določena kot srednja vrednost dveh merjenj premerov
člena d1 in d2 izvedenih pod pravim kotom. Veriga mora biti
odstranjena če

𝑑1 + 𝑑2
2

≤ 0,9 ∗ 𝑑𝑚



Jeklene bremenske verige

Izločitveni kriteriji pri vizualni kontroli

➢Vreznine, zareze, vdolbine, površinske razpoke, povečana zarjavelost, 
spremembe barve zaradi vročine, znaki naknadnega varjenja, upognjeni ali
popačeni členi in ostale pomanjkljivosti

➢ Razpoke: Verige s križnimi razpokami vidnimi prostemu očesu morajo biti
odstranjene

➢ Manjkajoči ali nefunkcionalni varovalni deli

(varovalne zaponke, če so nameščene) kot tudi

znaki razširitve ali zvitja kavljev, to je opazno

povečanje zeva kavlja ali druge oblike

deformacije. Povečanje zeva kavlja za več kot

10% ni dovoljeno



Dvižni trakovi

Zagotovljena varnost po standard EN 1492 ‐ 1 in 2

Uporabljen 100 % polyester

Posebej primerno za dvig občutljivega bremena

Optimalna uporaba brez možnosti poškodb bremena

Z uporabo zaščite trakov tudi za bremena z ostrimi robovi

Temperaturno odporno med – 400 C do +1000 C

Nosilnost označena z normirano barvno lestvico

Faktor varnost: 7 za trakove; 4 za jeklene komponente



Dvižni trakovi

Dvižni trak z zankami EN 1492 – 1

Neskončni dvižni trak EN 1492 – 2



Dvižni trakovi

1- maksimalna nosilnost v tonah

2 – odprt sistem obešanja na gradbiščih ni dovoljen

3 – nosilnost pri različnem kotu dviga



Dvižni trakovi

4 - pri obešanju z zankami izguba nosilnosti za 20%

5 – serijska številka

6 – proizvajalec

7 – datum naslednjega preskusa

8 – oznaka CE



Dvižni trakovi

Trakove pravilno namestiti

Preveriti težo 
bremena

Preveriti kot dviga
(uporaba tebele
nosilnosti)

Zaščititi trak pred 
ostrimi robovi

Traku nikoli ne 
obesiti na konico 
kavlja



Dvižni trakovi

S trakovi ne 
vlecimo bremena 
po tleh

Trakove redno 
pregledati na 
obrabo

Obrabljene –
poškodovane 
trakove ne smemo 
uporabljati

Trakovi ne smejo 
priti v stik s 
kemikalijami



Dvižni trakovi

Pozorni bodimo na 
dovoljeno območje 
temperature

Zanke ne preveč 
odpirati

Trakove z 
manjkajočo 
etiketo ne smemo 
uporabljati

Trakov nikoli vezat



Dvižni trakovi

Kontrola in kriterij izločanja

➢mehanske poškodbe, težka obraba, deformacije, poškodbe šivov

➢pretrgani kosi preje v tkanini za več kot 10% prereza dvižnega traku

➢deformacije zaradi toplote (trenje, sevanje)

➢poškodba zaradi delovanja agresivnih snovi (kislina, lug, topila)

➢manjkajoče oznake na etiketi in neznani proizvajalec (za nadzor)

➢poškodovani jekleni elementi (kavlji, obroči,..)



Dvižni trakovi





Dvižni pribor



PREPOVEDANO

DOVOLJENO







Znaki varjenja na obroču

Kavelj v členu verige



Veriga poravnana

Veriga zasukana

Spoj verige neustrezen



Poškodba aluminijaste 
spojke na zanki jeklene vrvi

Defirmacija + korozija






