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1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Urządzenia dźwignicowe montowane na dokach powinny być zbudowane we-
dług wymagań podanych w Przepisach nadzoru konwencyjnego statków morskich, 
Część VI � Urządzenia dźwignicowe, podrozdział 5.4: Żurawie dokowe.  

1.1 Zakres zastosowania 

1.1.1 Niniejsza część Przepisów dotyczy wymagań technicznych dla podtorzy 
żurawi wieżowych pracujących na dokach pływających. 

1.2 Określenia i objaśnienia 

Określenia dotyczące ogólnej terminologii stosowanej w Przepisach klasyfikacji 
i budowy doków pływających (zwanych dalej Przepisami) zawarte są w Części I � 
Zasady klasyfikacji. Dla potrzeb Części VII wprowadza się następujące określenia: 

T o r  ż u r a w i a  � prosty, krzywoliniowy lub kombinowany, przeznaczony do 
ustawiania i przemieszczenia po nim żurawia, złożony z nawierzchni, podtorza 
i urządzeń zabezpieczających. 

N a w i e r z c h n i a  t o r u  � układ złożony z szyn, elementów podporowych (pod-
kładów) oraz części służących do ich połączenia i wzajemnego ustalenia. 

P o d t o r z e  � konstrukcja wsporcza, którą tworzy stalowy ustrój nośny 

U r z ą d z e n i a  z a b e z p i e c z a j ą c e  � odboje stałe i odboje przesuwne, krzyw-
ki wyłączające mechanizm jazdy żurawia, zabezpieczenia odgromowe do uziemie-
nia toru oraz zabezpieczenia przeciwpożarowe. 

2 WYMAGANIA TECHNICZNE DLA PODTORZY 

2.1 Podtorza dla urządzeń dźwignicowych przejezdnych należy wykonać z na-
stępującymi tolerancjami: 

.1 dla rozpiętości torów, mierzonej między osiami szyn, dopuszcza się od-
chyłki ± 3 mm; 

.2 odchyłka osi szyny od prostoliniowości w płaszczyźnie poziomej, mierzona 
na odcinkach 2-metrowych, nie powinna przekraczać ± 1 mm; 

.3 odchyłka osi szyny od prostoliniowości w płaszczyźnie pionowej, mierzona 
na odcinkach 2-metrowych, dla torów prostych nie powinna przekraczać 
± 2 mm; 

.4 różnica wysokości główek szyn w przekroju poprzecznym toru nie powinna 
przekraczać ± 5 mm; 

.5 pochylenie powierzchni jednej szyny, mierzone w przekroju poprzecznym 
szyny, nie powinno przekraczać wartości 1:300; 

.6 łączenie szyn należy tak wykonać, aby przesunięcia poziome i pionowe 
główek łączonych szyn nie przekraczały wartości 0,5 mm. 
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2.2 Szyny podtorzy powinny być zamocowane w sposób pewny do podłoża. Na 
końcach szyn należy zamocować odboje zdolne do przeniesienia siły uderzenia 
dźwignicy o odbój. Siłę tę należy wyznaczyć przyjmując energię kinetyczną dźwi-
gnicy wyznaczoną przy nominalnej prędkości jazdy w przypadku braku wyłączni-
ków krańcowych � lub przy połowie nominalnej prędkości jazdy przy zainstalowa-
nych wyłącznikach krańcowych. 

Przy wyznaczaniu siły uderzenia o odbój należy uwzględnić charakterystykę 
zderzaków, sprężystość ustroju stalowego oraz kąt nachylenia toru jezdnego, wy-
nikający z przegłębienia doku. Masę ładunku podwieszonego do zawiesia linowego 
można pominąć. 

2.3 Jeżeli w czasie użytkowania podtorza luzy określone w 4.1 zwiększą się  
o 20%, podtorze należy poddać prostowaniu. W przypadku dającego się zauważyć 
pogorszenia pracy mechanizmu jazdy dźwignicy, pomimo, że luzy nie zwiększyły 
się o 20% - podtorze należy również poddać prostowaniu. 

3 PRZEGLĄDY 

3.1 Sprawdzenie dokładności ułożenia 

Przeglądy podtorzy dla sprawdzenia dokładności ułożenia należy przeprowa-
dzić co 200 godzin pracy żurawia zgodnie z wymaganiami normy PN-M-45494.  

3.2 Sprawdzenie ugięcia szyny 

Przegląd dla sprawdzenia ugięcia szyny należy przeprowadzić co 200 godzin 
pracy żurawia. Ugięcie szyny pod naciskiem najbardziej obciążonego koła żurawia 
powinno być mniejsze niż 20 mm, chyba, że wytwórca ustali inaczej. 
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