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Badanie udźwigu za pomocą worków wypełnionych wodą jest 
metodą testowania wykorzystywaną przy badaniu dźwigów, suwnic, 
żurawi oraz wszelkiego innego sprzętu podnośnego. Mają one zas-
tosowanie nie tylko w przemyśle stoczniowym czy przeładunkach 
portowych ale również w innych gałęziach przemysłu oraz proje-
ktach inżynieryjnych.

Do przeprowadzenia testów badania udźwigu mamy szeroki wybór worków 
wodnych. Stosując różnej wielkości worki jak i również specjalnie zaprojek-
towane zawiesia można dzięki nim uzyskać  każdy ciężar. W naszej ofercie 
wynajmu znajduje się 8 standardowych rozmiarów worków wodnych w wadze 
od 2 do 35 ton . Posiadamy również specjalne worki  do przeprowadzania 
testów w miejscach gdzie jest ograniczona przestrzeń.Takie specjalne worki 
zostały oznaczone literą „L” w tabeli z wymiarami poniżej.

Badanie obciążenia przy użyciu worków wodnych

Katalog Produków - Badanie obiążenia

Strona 04

Uwaga: Wymiary mogą się zmienić jeśli worki są nie są wypełnione 
w pełni (do granic swoich możliwości), przez co będą one dłuższe i 
zarazem węższe w swojej średnicy. Worki nie powinny być używane w 
warunkach wietrznych, w których siła wiatru przekracza 25 węzłów.

Oznaczenie (na workach): Water Weights
Materiał: PVC pokryte włóknem poliestrowym
Waga (puste): Około 1,5% wartości maksymalnej
Wskaźnik/certyfikat bezpieczeństwa: Certyfikat NEL 6:1
Dowód załadunku(obciążenia): Wszystkie worki 2:1
Łączenie: Standard 2,5”Storz Nok81

Dane techniczne
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Worki do testów łodzi ratunkowych i trapów

Katalog Produków - Badanie obciążenia

Strona 05

Zestaw testowy łodzi ratunkowych firmy Water Weights  może być 
użyty by rozłożyć równomiernie ciężar w testów łodzi ratunko-
wych, trapów lub innym przedmiocie, które musi posiadać badanie 
obiążenia.

Specjalnie zaprojektowane worki o wadze 100kg oraz 375kg są częścią zestawu 
przeznaczonego do testów obciążenia łodzi ratunkowych oraz trapów. Zdalnie 
sterowany system z wężami napełniającymi worki wodą, pozwalają przeprowadzić 
badanie obciążenia w sposób bezpieczny, unikając niebezpiecznej dla jednostki 
sytuacji przeciążenia.
Większe trapy oraz mniejsze mosty mogą być testowane przy pomocy 1 tono-
wych worków „Matress” (MB 1000). Worki te dają dużą elastyczność dzięki swoim 
kształtom i dają większe możliwości testowania dzięki swojej większej ładowności 
(tonażu) niż tradycyjne stosowane worki (do testów łodzi ratunkowych).

UWAGA: Worki do testów łodzi ratunkowych są dostarczane w zestawie, 
na który składają się: 20x LB 100 albo 16xLB 375, łącznie z rurą rozgałęźną, 
Pompką powietrzną, wężami i opakowanie transportowym.

UWAGA: Worki „Matress” (MB 1000) są dostarczane na sztuki. Wor-
ki „Matress” nie mogą być używane w łodziach ratunkowych. Mogą 
być używane tylko do testów udźwigu małych mostków oraz trapów.  
W razie pytań co do ich zastosowań prosimy o kontakt.

Dane techniczne
Branding:      Water Weights
Material:        PVC coated Polyester Fibre
Coupling:      Standard 1“ Camlock F
Tolerance:     +/-2% of filled weight 
Fitted with:   Pressure relief valve
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Testowanie platform, mostów oraz powierzchni 
podłogowych nośnych

Katalog Produków - Badanie obciążenia 

Strona 06

Dostarczamy specjalistyczne obciążenia do różnego rodzaju kon-
strukcji, platform, mostów, trapów, ramp załadunkowych oraz 
pokładów.

Łatwość obsługi i ustawiania w wybranym miejscu oraz niskie koszty trans-
portu są głównymi zaletami tego systemu testowania. Stopniowanie wartości 
obciążenia w trakcie badania obciążenia jest łatwiejsze do przeprowadzenia 
przy pomocy worków wypełnianych wodą niż stosując inne obciążenia.
Ilość wody w workach jest mierzona skalibrowanym przepływomierzem. 
WaterWeights przeprowadził w swojej historii szereg testów udźwigu: ramp 
promów RO-RO, balastu statków, stropy budynków (w trakcie budowy lub re-
nowacji), wind oraz mostów.

Dane techniczne

UWAGA: *Oznaczone worki są całkowicie workami zamkniętymi (wor-
ki Matress/Flexi tainers), inne zaś są workami otwartymi (Flexidams) .  
Wymiary worków mogą się zmienić, jeśli worki są nie w pełni wypełnione. 
Worki nie powinny być nigdy przeciążane poza dozwolonymi obciążeniami.

Branding:                Water Weights
Material:                  PVC coated Polyester Fibre
Weight (empty):   Approx. 1,5% of capacity
Coupling:                On request
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Rozmieszczenie

Strona 08

Dane techniczne

Katalog Produków - Badanie obciążenia

UWAGA: Inne kombinacje do 
1000 ton są również możliwe do 
odwzorowania za pomocą spec-
jalnego zawiesia . Zalecamy żeby 
badania udźwigu powyżej 70 ton 
były przeprowadzane przez naszych 
inżynierów.
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Informacje o bezpieczeństwie

Katalog Produków - Badanie obciążenia

Strona 09

1. W większości krajów testy załadunku sprzętu dźwigającego są obowiązkowe. 
Takie wymogi są często minimalnym wymogiem prawnym. Wiele przedsiębiorstw 
decyduje się jednak wprowadzać bardziej rygorystyczne  standardy.
2. Badanie udźwigu jest kluczowym aspektem każdej kontroli, naprawy czy pro-
gramu konserwacji dla sprzętu dźwigowego. Nawet w przypadkach, w których 
badania udźwigu nie są obowiązkowe w czasie rzeczywistym, to stanowią one 
kluczowy element bezpiecznego użytkowania sprzętu i są zalecane celem by 
uniknąć jakichkolwiek spraw odszkodowawczych roszczeniowych (w razie wypad-
ku/awarii).
3. Pomyślnie badanie udźwigu wzbudza zaufanie u klienta, operatora oraz 
właściciela.
4. Zastosowanie worków dla wszelkiego rodzaju testów sprzętu podnośnego jest 
uznawane na całym świecie za bezpieczną, tania i efektywną metodę.
5. Worki Water Weights zostały specjalnie zaprojektowane i przetestowane tak by 
spełniać wyśrubowane wymogi wykraczające poza obowiązujące standardy BHP w 
Wielkiej Brytanii dotyczące sprzętów udźwigowych.

6.  Możliwość stopniowania obciążenia w trakcie badania 
udźwigu jest kluczowe. Takie podjeście jest łatwiejsze do 
przeprowadzenia w przypadku używania naszych worków 
wypełnianych woda niż poprzez stosowanie tradycyjnych 
obciążeń (w formie stałej).
7.  Dzięki użyciu naszych worków można ograniczyć lub wręcz 
uniknąć konsekwencje strat lub zniszczeń w razie awarii 
sprzętu w trakcie testu.
8.  Na całym świecie wydarzyło się szereg poważnych wypad-
ków podczas przeprowadzania testów udźwigu, w których 
użyto pojemników z wodą nie spełniające odpowiednich stan-
dardów, które nie były projektowane do przeprowadzania tes-
tów udźwigowych. Water Weights zaleca więc wszelkim po-
tencjalnym użytkownikom „pojemników z wodą” by domagali 
się dowodów uzyskanych certyfikatów na przeprowadzanie 
testów udźwigowych na sprzęt, tak by spełniał on minimalne 
wymogi bezpieczeństwa wymagane obowiązującym prawem.
9.  Worki Water Weights są certyfikowane zgodnie z wymo-
gami BHP Wielkiej Brytanii (UK HSE Requirements) oraz ABS 
(America Bureau of Shipping. Water Weights posiada atest ISO 
9001:2000.     
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Standardowe ogniwa obciążnikowe

Katalog Produków - Pomiar obciążenia i siły

Firma posiada dużą ilość standardowego i niestandardowego sprzętu 
(obciążenia i tensometry) na wynajem.
Standardowy zestaw „Load cell” składa się z ogniwa łączącego z dwo-
ma szeklami, aparaturą do odczytu oraz opakowanie do transportu. 
Możemy udostępnić ogniwa łączące w wersji okablowanej (typ KR) lub  
nieokablowane (typ LE) i zagwarantować dokładność pomiaru z odchy- 
leniem mniejszym niż 1,5%. Bezprzewodowe ogniwa ładunkowe typu LE są 
ultra lekkimi linkami aluminiowymi.
Sprawdź tabelę poniżej odnośnie szczegółowych wymiarów 
ogniw ładunkowych dostępnych obecnie do wynajmu.  

Strona 11

Wymiary
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Szakle (ładunkowe)

Katalog Produków - Pomiar obciążenia i siły

Strona 12

Posiadamy różnego rodzaju sprzęt do pomiaru obciażenia. Jed-
nym z nich są szakle służące do pomiaru natężenia obciążenia.

Szakle ładunkowe są generalnie standardowym szaklem z urządzeniem po-
miarowym wbudowanym w jej klamrze. Zestaw szaklowy w naszej firmie 
składa się z szakli z klamrą z miernikiem, aparaturą pomiarową i opakowania 
do transportu dla wszystkich akcesoriów.
Ten sposób pomiaru napięcia udźwigu jest możliwy dla ciężarów od 17 do 800 
ton. Większość zestawów posiada bezprzewodowy system odczytu, w którym 
wynik pomiaru jest przesyłany sygnałem radiowym, z wyjątkiem zestawów 75 
oraz 300 tonowych, które mają okablowanie do aparatury odczytowej.

Wymiary
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Pomiar ciężaru kompresyjnego

Katalog Produków - Pomiar obciążenia i siły

Innym rodzaj pomiar obciążenia można przeprowadzić za pomocą naszego 
zestawu pomiaru nacisku. Idealnie nadaje się do zastosowania przy 
pomiarach wagi konstrukcji stalowych albo zbiorników (na ciecze).

Tensometr najlepiej umieścić pod każdym obiektem (przedmiotem). Posiadamy 
2 zestawy składające się z 4 elementów każda, dokonująca pomiaru z dokładnością 
do 1%. Każdy element może dokonać pomiaru do 200 ton. Maksymalnie można 
więc dokonać pomiaru do 800 ton (4x 200t). Możliwym jest również wyliczenie 
COG (środek ciężkości).

W celu uzyskania większej ilości informacji lub odpowiedzi na pytania - prosimy o 
kontakt z nami.

Strona 13

Wymiary
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Zestawy pomiaru naciągu olinowania (LTM) są przeznaczone do 
pomiaru naciągu pracujących, ruchomych systemów linowych/
kablowych np. przewód wciągarki. 

Naciąg olinowania jest monitorowane przy pomocy układu „Triple Pulley” 
(potrójnego koła pasowego), w którym drut/lina stosuje siłę proporcjonalną 
do naciągu kabla/drutu/liny, do środka koła pasowego, w którym znajduje się 
czujnik obciążenia. Sygnał z pomiarem naciągu jest przekazywany do aparatury 
pomiarowej albo systemu, który jeśli potrzeba może być zapisany jako przed-
stawiony w formie diagramu.

Pomiar naciągu olinowania

Katalog Produków - Pomiar obciążenia i siły

Strona 14

*UWAGA: Typ TM-IIIsp jest naszym najnowszym modelem, 
dostępnym w dwóch wersjach dla przekrojów/średnicy 
kabla. Dodatkowo ten typ posiada funkcje umożliwiające 
dokonanie pomiaru długości/szybkości.

Dane techniczne
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Dane Kontaktowe

Katalog Produków - Dane Kontaktowe

Hansa Loadtest Baltic  sp. z o.o.
ul. Hutnicza 49
81-061 Gdynia Poland

tel. 58 741 85 86
kom. 500 331 220
fax 58 741 85 87

e-mail: info@hansa-loadtest.pl
www.hansa-loadtest.pl
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