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Systemy służące usuwaniu dymu oraz zapewniające
kontrolę nad jego rozprzestrzenianiem są jednym z elementów zapewniających bezpieczeństwo użytkownikom
budynku w czasie pożaru.

W

ykorzystanie
systemów
wentylacji pożarowej wpływa nie tylko na dopuszczalną powierzchnię stref pożarowych czy
zwiększenie długości przejść i dojść
ewakuacyjnych, ale przede wszystkim stanowi bazę spełnienia wymagań podstawowych przedstawionych
w § 207 Warunków Technicznych. Ich
wagę ustawodawca podkreślił w rozporządzeniu (rozporządzenie Ministra
Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych
i terenów), gdzie określono, że brak
spełnienia wymagań dotyczących
wentylacji pożarowej dróg ewakuacji
stanowi podstawę uznania budynku
za zagrażający życiu.

Podział systemów wentylacji
pożarowej

Ze względu na cel stosowania możemy wyróżnić:
■ wentylację
oddymiającą (ang.
SHEVS – Smoke and Heat Exhaust
Ventilation System) – system, którego zasadą działania jest usuwanie
dymu z warstwy dymu zgromadzo-
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nej pod stropem i utrzymanie wolnej
od dymu przestrzeni, w której mogą
ewakuować się ludzie;
■s
 ystemy kontroli dymu i ciepła
– system, którego zasadą działania
jest utrzymanie dymu w wyznaczonym obszarze pomiędzy źródłem
ognia a miejscem jego usuwania
w taki sposób, aby zapewnić łatwy
dostęp do źródła ognia dla ekip
ratowniczych;
■o
 czyszczanie z dymu (ang. Smoke Clearence, dilute) – system,
którego zadaniem jest usuwanie
dymu i mieszanie dymu z napływającym powietrzem kompensacyjnym
w celu zmniejszenia jego temperatury i toksyczności.
Za odrębną kategorię systemów możemy uznać systemy zabezpieczające
drogi ewakuacji. Istnieją dwa główne
rodzaje tego typu systemów – systemy zabezpieczające przed zadymieniem oraz systemy zapobiegające zadymieniu. Pierwsze z nich są
pełnoprawnymi systemami wentylacji
pożarowej, podczas gdy funkcją tych
drugich nie jest usuwanie dymu, lecz
wytworzenie odpowiedniej różnicy ciśnienia między przestrzenią objętą

bezpieczeństwo w budownictwie

pożarem a obszarem przez nie chronionym, uniemożliwiając wpłynięcie
dymu do przestrzeni chronionej.
Ze względu na rodzaj wykorzystywanych urządzeń wyróżniamy:
■ wentylację grawitacyjną,
■ wentylację przewodową,
■ wentylację strumieniową,
■ systemy szachtów nawiewno-wyciągowych (ang. cross ventilation),
■ systemy różnicowania ciśnień.
Wentylacja oddymiająca
Wentylacja oddymiająca zapewnia
utrzymanie dymu na pożądanej wysokości ponad drogami ewakuacji przez
usuwanie dymu bezpośrednio z obszaru pod stropem, tzw. zbiornika
dymu. Oddymianie może odbywać się
zarówno w pomieszczeniu zagrożonym, jak i poprzez obszar wspólny dla
większej liczby małych pomieszczeń,
np. w pasażach handlowych.
Zasadniczy wpływ na działanie
systemu
wentylacji
oddymiającej ma poprawny podział obiektu na strefy dymowe. Ich maksymalny wymiar wynosi 2000 m²
dla systemów wentylacji grawitacyjnej oraz 2600 m² dla systemów
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wentylacji mechanicznej (w przypadku pasaży powierzchnia największego lokalu, np. 900 m² + powierzchnia przyległego pasażu). Kolejnym
warunkiem skutecznego działania
systemu jest poprawne doprowadzenie powietrza kompensacyjnego
do obszaru oddymianego, z prędkością przepływu nieprzekraczającą
1 m/s w pobliżu źródła ognia (w odległym obszarze prędkość ta może być
wyższa). Doprowadzenie powietrza
ze zbyt wysoką prędkością powoduje mieszanie dymu z napływającym
powietrzem, przez co zmniejsza on
swoją temperaturę i traci naturalne
siły wyporu, które warunkują utrzymanie go pod stropem.
Wentylację oddymiającą stosuje się
przede wszystkim w:
■ garażach,
■ pasażach handlowych,
■ dużych pomieszczeniach handlowych,
■ jednokondygnacyjnych
budynkach
wielkopowierzchniowych,
■ poziomych drogach ewakuacji
oraz w mniej skutecznej formie jako
zabezpieczenie przed zadymieniem
pionowych dróg ewakuacji.
Warto podkreślić, że nie w każdym
pomieszczeniu możliwe jest wykonanie skutecznego systemu wentylacji
oddymiającej. W wielu przypadkach
utrzymanie dymu na pożądanej wyso-

Rys. 1 Ι Podział systemów wentylacji pożarowej

kości co najmniej 2,20–2,50 m nie będzie możliwe, np. w pomieszczeniach
niższych niż 3,00 m. Ponadto bardzo
małe pomieszczenia o powierzchni mniejszej niż 500–600 m², jeżeli
nie są bardzo wysokie (np. powyżej
5–6 m), mają zbyt mało przestrzeni
pod stropem, aby skutecznie zgromadzić i usunąć dym.
Wentylację oddymiającą można zrealizować z wykorzystaniem systemu
grawitacyjnego – klap dymowych,
oraz mechanicznego – wentylatorów
wyciągowych i przewodów oddymiających. W przypadku systemów grawitacyjnych szczególną uwagę należy
poświęcić szacowanej temperaturze
usuwanego dymu. W idealnej sytuacji
powinien być on gorętszy od otaczającego powietrza co najmniej o 100°C,
tak aby siła wyporu z łatwością wypychała go przez otwory w stropie czy
ścianach. Jeżeli szacowana różnica
temperatur jest mniejsza niż 20°C,
wykorzystanie systemu grawitacyjnego nie jest możliwe. Ponadto systemy
wentylacji grawitacyjnej są wrażliwe
na oddziaływanie wiatru, które powinno zostać uwzględnione na etapie
projektu instalacji.
Kontrola dymu i ciepła
Systemy kontroli dymu i ciepła są
systemami wentylacji strumieniowej
stosowanymi głównie w garażach,

dokach dostawczych i przejazdach
w garażach zamkniętych, wspomagającymi działanie ekip ratowniczo-gaśniczych. Działanie systemu kontroli
dymu i ciepła dzielimy na dwa etapy, etap ewakuacji, w którym wentylatory strumieniowe powinny być
wyłączone, oraz etap po zakończeniu
ewakuacji, w którym działają wszystkie urządzenia wchodzące w skład
systemu. Zasadniczym celem działania systemu kontroli dymu i ciepła
jest ograniczenie rozprzestrzeniania
się dymu i ciepła do obszaru między
źródłem pożaru a punktem, w którym
jest on usuwany, zapewniając wolną
od dymu drogę dostępu do źródła pożaru. Ponieważ dym transportowany
jest całym przekrojem kondygnacji,
w czasie działania systemu nie jest
możliwe prowadzenie bezpiecznej
ewakuacji osób w obszarze między
źródłem pożaru a punktem wyciągu. Szczęśliwie na naszą korzyść
działają prawa fizyki. W przypadku
większości garaży o wysokości co
najmniej 3,00 m na skutek działania
sił wyporu w początkowej fazie pożaru, a zatem w czasie, w którym trwa
ewakuacja, dym rozpływa się pod
stropem garażu, nie zagrażając jego
użytkownikom. W związku z tym uruchomienie wentylatorów strumieniowych powodujących przepływ dymu,
a także jego gwałtowne wymieszanie
z otaczającym powietrzem następuje po wyznaczonym dla danej strefy
pożarowej wymaganym czasie bezpiecznej ewakuacji powiększonym
o wymagany margines bezpieczeństwa. Aby zadośćuczynić przepisom
prawa, mówiącym o samoczynnym
urządzeniu oddymiającym (§ 277),
za wystarczające uważa się uruchomienie w czasie ewakuacji jedynie
szachtów nawiewnych i wyciągowych
z ograniczoną wydajnością, powodującą powolny ruch dymu w kierunku
punktu wyciągu.
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Projektowanie
li dymu oraz
i w większości
zastosowania

systemów kontrociepła jest trudne
przypadków wymaga
nowoczesnych na-

rzędzi wspomagających, takich jak
obliczenia numeryczne (CFD). Systemu kontroli dymu i ciepła nie da
się zaprojektować dla każdego ga-

rażu, często geometria garażu (np.
zbliżona do kwadratu), niewielka powierzchnia czy wysokość dyskwalifikują system. Nie bez znaczenia jest

Rys. 2 Ι Zasady działania systemów wentylacji oddymiającej, oczyszczania z dymu oraz kontroli dymu i ciepła w garażu
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tu także wydajność systemu. W zachodniej Europie codziennością są
systemy wentylacji strumieniowej
pracujące na wydajnościach większych niż 300 000–400 000 m³/h,
podczas gdy w naszym kraju coraz
rzadziej projektowane są systemy o wydajnościach wyższych niż
160 000 m³/h. Niestety, pomimo zapewnień sprzedawców systemów
i wątpliwej jakości symulacjom, które
potwierdzają ich działanie, systemy
o zbyt małej wydajności nie są w stanie zapewnić kontroli nad dymem
w garażach o szerokości większej niż
24–32 m. Wymagana olbrzymia wydajność szachtów wyciągowych i napowietrzających od zawsze była największym minusem systemów wentylacji
strumieniowej, bardzo niewygodnym
i chętnie zapominanym przez rodzimych
oferentów.
W przypadku systemów wentylacji
strumieniowej, szczególnie w pierwszej fazie ich działania, doprowadzenie powietrza kompensacyjnego z niewielką prędkością nabiera wielkiego
znaczenia. Maksymalna prędkość jego
przepływu w pobliżu źródła ognia nie
powinna przekraczać 1 m/s, a w miejscach, w których nie ma zagrożenia
mieszania się nawiewanego powietrza
z dymem powstałym w pożarze (np.
w innej strefie dymowej), nie powinna
przekraczać 5 m/s.
Oczyszczenie z dymu
Systemy oczyszczania z dymu, zwane także systemami rozcieńczania
dymu, to najmniej efektywne rozwiązanie wentylacji pożarowej zamkniętych przestrzeni – szczególnie garaży. Założeniem dla tych systemów
jest zgoda na wypełnienie chronionej
przestrzeni dymem, przy czym zarówno jego stężenie, jak i temperatura powinny być ograniczone w takim
stopniu, aby nie stanowił on bezpośredniego zagrożenia życia osób, któ-

re mogą się w nim znaleźć. Ponieważ
taki system utrudnia ewakuację osób,
jego wykorzystanie dopuszczamy jedynie w niewielkich strefach pożarowych garaży budynków mieszkalnych
czy produkcyjnych (do 3000 m²),
w których mało prawdopodobna jest
obecność dużej liczby osób nieznających budynku jednocześnie.
Oczyszczanie z dymu może być realizowane zarówno poprzez system
wentylacji przewodowej, jak i wentylacji strumieniowej. W wypadku tej drugiej, podobnie jak w systemach kontroli
dymu i ciepła, za konieczne uznaje się
opóźnienie uruchomienia wentylatorów strumieniowych do chwili zakończenia ewakuacji osób. W jaki sposób
system oczyszczania z dymu wspomaga działanie ekip ratowniczych? Przede
wszystkim przez ograniczenie temperatury dymu do wartości umożliwiających prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej w pobliżu ogniska pożaru. Takie
ograniczenie temperatury w pośredni
sposób wpływa także na spowolnienie
rozwoju pożaru.
Wydajności wymagane od systemów oczyszczania z dymu powinny
wynosić około 50 000–60 000 m³/h
dla systemów przewodowych oraz
160 000–200 000 m³/h dla systemów
strumieniowych. Opisując systemy
oczyszczania z dymu, należy podkreślić, że jest to najmniej efektywny system wentylacji pożarowej i nie powinien
być wykorzystywany jako rozwiązanie
zamienne czy dodatkowe podnoszące
poziom bezpieczeństwa pożarowego.
W procedurach uzyskiwania odstępstwa od wymagań przepisów techniczno-budowlanych jako rozwiązanie
zamienne przedstawiane powinny być
jedynie systemy wentylacji oddymiającej czy kontroli dymu i ciepła, których
skuteczność udowodniono na drodze
niebudzących wątpliwości analiz numerycznych rozprzestrzeniania się
dymu i ciepła (CFD).

Zabezpieczenia dróg ewakuacji
Bezpieczeństwo dróg ewakuacji zarówno poziomych, jak i pionowych
może być realizowane na dwa sposoby:
■ zabezpieczenie przed zadymieniem
– usuwanie dymu, który wpłynął na
drogę ewakuacji w czasie otwarcia drzwi ewakuacyjnych przez
system wentylacji oddymiającej
– mechanicznej, grawitacyjnej lub
mieszanej;
■ z apobieganie zadymieniu – zapobieżenie wpłynięcia dymu na drogę
ewakuacji przez wytworzenie nadciśnienia w przestrzeni korytarza
lub klatki względem przestrzeni,
w której wybuchł pożar.
Pierwszy z przedstawionych systemów jest rozwiązaniem pozwalającym na usuwanie dymu bezpośrednio
z obszaru korytarza lub klatki schodowej, w której mogą przebywać osoby
ewakuujące się. System zabezpieczenia przed zadymieniem powinien być
w stanie usunąć dym, który wpłynie
do klatki schodowej w czasie otwarcia
drzwi podczas ewakuacji. Do realizacji
tego celu niezbędne jest wyposażenie
wszystkich drzwi między pomieszczeniami zagrożonymi a korytarzami
i klatkami w samozamykacze. Nawet
najlepszy system wentylacji oddymiającej nie będzie w stanie usunąć
dymu wpływającego w sposób stały z pomieszczenia, w którym pożar
jest w pełni rozwinięty. Do poprawnego działania systemu niezbędne jest
również odpowiednie dostarczenie
powietrza kompensacyjnego do obszaru oddymianego. W zależności od
wielkości obiektu możliwe jest zabezpieczenie przed zadymieniem z wykorzystaniem systemu grawitacyjnego,
mechanicznego oraz mieszanego,
przy czym systemy, w których nawiew
realizowany jest w sposób mechaniczny, a wyciąg w sposób grawitacyjny, wymagają szczególnie dokładnych
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Tab. Ι Kryteria oceny systemów wentylacji pożarowej

Kryterium

Wentylacja oddymiająca

Kontrola dymu i ciepła

Oczyszczanie z dymu

W czasie ewakuacji
Temperatura

Pod stropem – 200°C
Na wysokości do 1,80 m – 60°C

Zadymienie

Dym utrzymujący się pod stropem kondygnacji, na wysokości do 1,80 m – 0,105 g/m³ (zasięg widzialności znaków ewakuacyjnych świecących własnym światłem – 10 m)

Promieniowanie

Mniej niż 2,5 kW/m² w kierunku podłogi

W czasie prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych
Temperatura

Na wysokości 1,50 m mniej niż 120°C w odległości ponad 15 m od źródła pożaru

Zadymienie

Na wysokości 1,50 m mniej niż
0,105 g/m³ (zasięg widzialności
znaków ewakuacyjnych świecących
własnym światłem większy niż 10 m)
w odległości większej niż 15 m od
źródła pożaru

Na wysokości 1,50 m mniej niż 0,105
g/m³ (zasięg widzialności znaków
ewakuacyjnych świecących własnym
Strefa może być zadymiona
światłem większy niż 10 m) w odległości większej niż 15 m od źródła
pożaru

Promieniowanie

Do 15 kW/m² w odległości 15 m
od źródła pożaru, 2,5 kW/m²
w pozostałym obszarze

Do 15 kW/m² w odległości 15 m
od źródła pożaru od strony dojścia
do pożaru, 2,5 kW/m² w pozostałym
obszarze

Do 15 kW/m² w odległości 15 m
od źródła pożaru, 2,5 kW/m²
w pozostałym obszarze

Możliwy dostęp do źródła pożaru
w odległości do 15 m od jego lokalizacji drogą wolną od dymu

Cały obszar strefy zadymiony
– strefa pożarowa powinna być na
tyle mała, aby szybkie odnalezienie
i lokalizacja pożaru były możliwe

Dym w dwóch warstwach – źródło
Dostęp do źródła ognia pożaru jest widoczne, a dostęp
do niego ułatwiony

analiz potwierdzających skuteczność
ich działania.
Systemy zapobiegania zadymieniu
działają poprzez nawiew odpowiedniej ilości powietrza do chronionej
przestrzeni z jednoczesnym zapewnieniem upustu jego nadmiaru w obszarze objętym pożarem. Można
powiedzieć, że system różnicowania
ciśnienia działa w dwóch różnych
stanach – przy zamkniętych drzwiach
nawiew powietrza jest ograniczany,
tak aby różnica ciśnienia między obszarem chronionym a objętym pożarem nie przekraczała 50 Pa. Oczywiście, podobnie jak w systemach
wentylacji oddymiającej, niezbędne
jest także wyposażenie drzwi w samozamykacze. W momencie otwarcia drzwi ciśnienia szybko ulegają
wyrównaniu. W tej chwili system
powinien rozpocząć nawiew większej
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ilości powietrza, tak aby w drzwiach
między obszarem chronionym a objętym pożarem wywołać przepływ
powietrza o zadanej prędkości.
Regulacja systemów działających
w taki sposób jest trudna, przez
co powszechnie wykorzystywane
są urządzenia ułatwiające kontrolę
przepływającego powietrza – klapy
transferowe, klapy upustowe, regulatory wydajności wentylatorów
przez zmianę parametrów prądu
(falowniki) itp. Kontrola wymaga
zastosowania
specjalistycznego
zestawu mierników ciśnienia rozmieszczonych w odpowiednich lokalizacjach, opracowania algorytmów
sterowania i automatyki, tak aby
regulacja systemu w chwili otwarcia
lub zamknięcia wybranych drzwi nie
trwała dłużej niż 3 sekundy. Biorąc
powyższe pod uwagę, wypada zapy-

bezpieczeństwo w budownictwie

tać, dlaczego nie można po prostu
ustawić jednej wysokiej wydajności zapewniającej bezpieczeństwo
w klatce? Niestety, zbyt wysokie
ciśnienie w klatce schodowej może
uniemożliwić otwarcie drzwi prowadzących do niej. Przyjmuje się, że
maksymalna dopuszczalna siła wymagana do otwarcia drzwi w czasie
działania systemu nie powinna przekraczać 100 N.
Kryteria skuteczności funkcjonowania systemów wentylacji pożarowej
Kryteria stawiane skutecznie działającym systemom wentylacji pożarowej są jednakowe w czasie, w którym system powinien zapewniać
bezpieczną ewakuację. Dopuszcza
się zadymienie w niewielkim obszarze
w pobliżu źródła ognia, ale zakłada
się, że system powinien zapewniać
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drogę wolną od dymu dla wszystkich osób znajdujących się w zagrożonej strefie w momencie wybuchu
pożaru.
W chwili rozpoczęcia działań ratowniczo-gaśniczych wymagania dla
poszczególnych systemów zaczynają się od siebie różnić. Systemy
wentylacji oddymiającej oraz kontroli
dymu i ciepła zapewniają możliwość
lokalizacji oraz zbliżenia się do źródła ognia we względnie bezpiecznych
warunkach środowiska. System
oczyszczania z dymu zapewnia jedynie zmniejszenie niebezpieczeństwa
dla ekip ratowniczo-gaśniczych,

związanego z wysoką temperaturą
i toksycznością gazów pożarowych
– z tego właśnie powodu system ten
nie nadaje się do rozległych stref
pożarowych o dużych powierzchniach, których przeszukanie w celu
odnalezienia źródła ognia trwałoby
zbyt długo i groziłoby nadmiernym
rozwojem pożaru.

Wnioski

W artykule przedstawiono podział
systemów wentylacji pożarowej
w budynkach oraz krótką charakterystykę każdego z nich. Mamy
świadomość, że wiedza dotycząca

systemów wentylacji pożarowej,
ich projektowania i odbioru jest
często trudno dostępna i rozrzucona w wielu różnych dokumentach.
Mamy nadzieję, że w niniejszej publikacji nakreśliliśmy obszar, w którym tej wiedzy należy szukać, oraz
określiliśmy podstawowe zasady,
dzięki którym każdy samodzielnie
będzie w stanie ocenić zasadność
i poprawność zastosowania systemu wentylacji pożarowej w swoim
obiekcie.
Pełny artykuł z przypisami na www.inzynierbudownictwa.pl.

REKLAMA

wrzesień 2014

59

Dodatek

ar t y ku ł sponsor owany

bezpieczeństwo
w budownictwie

specjalny

Europejskie standardy
bezpieczeństwa
W Europie Wschodniej zauważalny jest nowy trend
związany z zaostrzaniem standardów bezpieczeństwa na
placach budowy. Związane jest to z niemalejącą ilością
wypadków i coraz większą świadomością bezpieczeństwa
wśród pracowników firm budowlanych. Wzorem do naśladowania w tej kwestii są kraje Europy Zachodniej, jak np.
Francja, gdzie ochrona BHP jest priorytetowym punktem
Fot. 1 Ι Obarierowanie gotowego stropu

Normy prawne

Polskie prawodawstwo w jasny sposób
określa wymogi bezpiecznej pracy na
placu budowy od momentu przejęcia
terenu przez wykonawcę, aż po oddanie budynku do użytkowania. Im wyższa
jest konstrukcja obiektu, tym bardziej
rygorystyczne normy BHP obowiązują
i są restrykcyjnie przestrzegane. Dotyczy to również miejsc, w których prace
nie są już prowadzone, ale nadal mogą
przebywać ludzie. Obowiązkowym elementem ochronnym na każdej budowie
jest obarierowanie gotowych kondygnacji. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury jednoznacznie określa wymogi takiej balustrady – poręcz ochronna
o wysokości min. 1,10 m, z krawężnikami o wysokości co najmniej 0,15 m.
W połowie wysokości pomiędzy poręczą
i krawężnikiem powinna być umieszczona poprzeczka.

Systemy zabezpieczeń Doka

Wspomniane obarierowanie jest jednym z wielu systemów dostępnych
w katalogach firm deskowaniowych
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każdego przedsięwzięcia budowlanego.

i rusztowaniowych. Doka, jako producent deskowań o globalnym zasięgu,
stara się nieustannie wprowadzać do
asortymentu nowe elementy ochrony zbiorowej i osobistej, aby usprawnić proces budowlany i zapewnić jego
bezpieczny przebieg. Proponowane
rozwiązania zarówno deskowań systemowych, jak i elementów ochronnych
można dostosować do każdego rodzaju i kształtu konstrukcji.
Podstawowym elementem zabezpieczającym gotową kondygnację jest słupek
barierki ochronnej 1,10 m spełniający
warunki normy EN 13374. Ze względu
na gwintowanie, można go montować na
trzy sposoby: przy pomocy tulejki wkręcanej 20,0, tulejki wkładanej 24 mm
lub w otworze wywierconym w stropie
po związaniu betonu. Jako wypełnienie
stosuje się deski grubości do 20 cm lub
rury rusztowania 48,3 mm. W przypadku desek maksymalny rozstaw
słupków wynosi 2,00 m w budynkach
do 40 m wysokości i 1,80 m w obiektach o wys. 40–100 m. Dla rur rusztowania rozstaw ten wynosi 3,00 m,

bezpieczeństwo w budownictwie

ze względu na mniejszą powierzchnię
boczną takiego obarierowania. Konstrukcja słupka pozwala na mocowanie
elementów wypełnienia pod kątem, co
zwiększa zakres zastosowania.
Najbardziej uniwersalnym elementem
zabezpieczającym jest zacisk barierki ochronnej S. Można go mocować
na krawędzi stropu lub w dowolnym

Fot. 2 Ι Osłona Xclimb
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miejscu dźwigara drewnianego podczas deskowania. Duży zakres regulacji zacisku (od 2 do 45 cm) oraz
obejmy umieszczone pod kątem 45°
umożliwiają wszechstronne zastosowanie. Do wypełnienia stosuje się deski lub normatywne rury rusztowania.
Specjalistycznym elementem obarierowań oferowanych przez firmę Doka
jest zacisk barierki T. Oprócz standardowych miejsc zastosowania, można
go wykorzystać do zabezpieczenia
bocznego gotowych konstrukcji mostów oraz schodów. W przypadku zabezpieczania krawędzi mostu, istnieją trzy sposoby montażu słupka: do
prętów zbrojenia za pomocą zacisku,
do gotowej krawędzi bocznej za pomocą kotwy mostowej 15,0 oraz do
kapy chodnikowej również za pomocą
kotwy 15,0.

Bezpiecznie na dużej wysokości

Na mapie planowanych inwestycji
w Warszawie i całej Polsce pojawia
się coraz więcej drapaczy chmur.
Wymagania dotyczące bezpieczeństwa pracy na takich obiektach są

ogromne i obligują do stosowania
specjalistycznych systemów zabezpieczeń najwyższej jakości. Doskonałą ochronę przy budowie wysokich
budynków zapewnia osłona wiatrowa
Doka Xclimb 60. Jej zadaniem jest
zabezpieczenie osób pracujących na
wysokości przed upadkiem i warunkami atmosferycznymi. Różnorodne
wymiary pozwalają na dopasowanie
osłony do dowolnej, zmiennej geometrii budynku.
Konstrukcja systemu bazuje na pionowych profilach Xclimb 60. Osłona
przestawiana jest za pomocą dźwigu
bądź hydraulicznie z kondygnacji na
kondygnację. Podczas wznoszenia
jest ona cały czas przymocowana do
konstrukcji żelbetowej i prowadzona
za pomocą butów, co pozwala na jej
przemieszczanie w każdych warunkach atmosferycznych, nawet podczas silnego wiatru. Zintegrowane
z systemem platformy transportowe pozwalają na proste i szybkie
przemieszczanie deskowań stropowych, materiałów oraz urządzeń
roboczych.
Najnowszym rozwiązaniem są osłony
z zamknięciem Xbright. Są to dzierżawione ramy wypełnione przezroczystym tworzywem lub bardzo gęstą
metalową siatką.

Uniwersalne zabezpieczenie
przed upadkiem

Rys. Ι Barierka wg EN 12811-1

Nowością w ofercie firmy Doka jest
system ochrony bocznej XP. Jest to
uniwersalny zestaw barier ochronnych w pełni dzierżawionych, które
można stosować z każdym systemem
deskowań Doka. Głównym elementem
jest słupek XP 1,2 m łączony z pięcioma rodzajami butów dostosowanymi do montażu na krawędzi stropu
lub deskowania, wkręcenia we wcześniej przygotowane otwory lub do zakotwienia w betonie. Funkcja łączenia
powyższych elementów na zatrzask

Fot. 3 Ι Obarierowanie deskowania

„easy click” umożliwia szybki i prosty montaż. Każdy słupek można
systemowo przedłużyć do wysokości
1,8 m i zamontować dedykowane panele osiatkowane.

Kampania „Bezpieczeństwo
z Doka”

Od początku swojego istnienia Doka
przykłada bardzo dużą wagę do bezpieczeństwa pracy na budowie. W listopadzie 2011 r. powstała platforma internetowa Doka Safety Network
(DSN), skupiająca specjalistów BHP
z całej Europy.
W czerwcu bieżącego roku, wraz z rozpoczęciem konferencji „Wypadek to
nie przypadek” zorganizowanej przez
Politechnikę Białostocką i czasopismo
„Praca i Zdrowie”, rozpoczęła się kampania „Bezpieczeństwo z Doka”. Przez
kilka najbliższych miesięcy będziemy
starali się dotrzeć do jak największej
liczby klientów i firm wykonawczych
z informacją o systemach zabezpieczeń Doka. Jednym z elementów naszej kampanii będzie promocja wybranych systemów BHP.

Doka Polska Sp. z o.o.
ul. Bankowa 32, Zielonka, Polska
tel. +48 771 08 00, fax +48 771 08 01
www.doka.pl
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Zabezpieczenie organizacyjne
i techniczne prac wysokościowych
na terenie budowy
Piotr Janczewski

Upadek lub poślizgnięcie z wysokości to co czwarta przyczyna wypadku śmiertelnego podczas pracy na budowie.

P

race na wysokości w rozumieniu wielu przepisów prawnych
zaliczane są do prac szczególnie niebezpiecznych niosących zwiększone ryzyko powstania zagrożeń dla
życia i zdrowia osób wykonujących
te prace. Niestety organizacja stanowisk pracy na wysokości często
wymaga od osób odpowiedzialnych
nie tylko znajomości wymagań prawnych w tym zakresie, ale dużej dozy
wyobraźni, która musi stawić czoło
sytuacjom incydentalnym niejednokrotnie kreowanym nieograniczoną
fantazją ludzkiej natury. W istocie
rzeczy, motywem wszelkich działań
organizacyjnych w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych
warunków pracy nie może być wyłącznie wykazanie organom kontroli spełnienia minimum wymagań prawnych,
ale przede wszystkim ochrona życia
i zdrowia osób nawet w momencie powstania nieprzewidzianych sytuacji.
W przypadku prac szczególnie niebezpiecznych, gdy dochodzi do wypadków,
niestety musimy się liczyć z najgorszym scenariuszem rozwoju zdarzeń,
prowadzącym z dużym prawdopodobieństwem do śmierci osoby wykonującej tę pracę, albo do trwałego
kalectwa. Aby zobrazować skalę za-
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grożeń, posłużę się danymi pochodzącymi ze sprawozdania o działalności
Państwowej Inspekcji Pracy w 2013 r.
Na początek cytat z tego opracowania Wypadki ze skutkiem śmiertelnym najczęściej odnotowywano
w budownictwie oraz w przemyśle.
Zdarzeniami bezpośrednio prowadzącymi do takich wypadków przy pracy
były głównie: upadek poszkodowanego
z wysokości, poślizgnięcie się lub potknięcie, rozerwanie się czynnika materialnego, jego pęknięcie lub uszkodzenie. Po lekturze przywoływanego
sprawozdania możemy stwierdzić,
że najbardziej dominującą branżą,
a wręcz wiodącą w zakresie liczebności pracowników poszkodowanych ze
skutkiem śmiertelnym w 2013 r. jest
budownictwo. W tym obszarze odnotowano 106 wypadków śmiertelnych,
które stanowią 34% ogólnego udziału wypadków śmiertelnych w 2013 r.
Państwowa Inspekcja Pracy, badając
przyczyny wypadków śmiertelnych,
odnotowała, że głównymi wydarzeniami niebezpiecznymi powodującymi wypadki śmiertelne w 2013 r. w liczbie
77 osób były: poślizgnięcie, potknięcie
się, upadek osoby (w tym z wysokości), co daje najwyższy wynik 24,4%
z ogółu przyczyn.

bezpieczeństwo w budownictwie

Niestety, poza osobistym cierpieniem
osób poszkodowanych oraz ich rodzin wypadki przy pracy niosą ze sobą
znaczne skutki finansowe. Dotykają
one w głównej mierze trzy podstawowe sfery, a mianowicie: pracownika
i jego rodzinę, pracodawcę oraz społeczeństwo. W tym obszarze można
wymienić takie składowe skutków finansowych, jak: leczenie i rehabilitacja, opieka, straty materialne, postój
maszyn i urządzeń, straty czasu pracy
innych osób, niższa wydajność i jakość
wykonywanej pracy, wydatki na świadczenia zdrowotne, utrata zdolności
do pracy, przekwalifikowanie do innego
zawodu, wypłata świadczeń z ubezpieczeń zdrowotnych.

Metody ograniczania zagrożeń

Osoby odpowiedzialne za właściwą
organizację prac prowadzonych na
wysokości mają obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczeństwo,
w szczególności przez:
■ zapobieganie zagrożeniom;
■ przeprowadzanie oceny ryzyka
związanego z zagrożeniami;
■ likwidowanie zagrożeń u źródeł ich
powstawania;
■ dostosowanie warunków i procesów
pracy do możliwości pracownika,
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szczególnie przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych
urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji;
■ stosowanie nowych rozwiązań
technicznych;
■ zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi;
■ nadawanie priorytetu środkom
ochrony zbiorowej przed środkami
ochrony indywidualnej;
■ instruowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny
pracy – szkolenia.

Identyfikacja potencjalnych
zagrożeń

Cały proces organizacji prac na wysokości musi być poprzedzony swoiste-

go rodzaju rozpoznaniem warunków.
Czynności rozpoznawcze warunków
pracy są podstawą do zaplanowania czy zaprojektowania procesu
pracy jeszcze przed przystąpieniem
do jego wykonania. Nieprzypadkowo
często w nomenklaturze budowlanej
używa się potocznego pojęcia frontu
robót, bo tak jak i w codziennej pracy tak i na wojnie giną ludzie. Jednym słowem w zakresie organizowania prac na wysokości ważny jest
wywiad – rozpoznanie i plan pracy
– strategia. Odbiegając od nomenklatury wojskowej, powyższe czynności pozwolą organizatorom pracy na
samym wstępie zidentyfikować z dużym prawdopodobieństwem zagrożenia wynikające zarówno z samych
procesów pracy, jak i zagrożenia występujące w pobliżu tych procesów.

Kolejny krok w procesie organizacyjnym to działania związane z wyeliminowaniem zagrożeń, a gdy jest to
niemożliwe, zaplanowaniem czynności związanych z wdrożeniem działań
organizacyjno-technicznych zmniejszających ryzyko powstania wypadku. Jednym z produktów finalnych
podjętych działań jest dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, która
m.in. powinna uwzględniać wszystkie
czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach
oraz sposoby wykonywania prac. Niezbędne do zastosowania środki profilaktyczne powinny być w miarę możliwości określane w trzech sferach:
organizacyjnej, technicznej, indywidualnej. W tab. 1 zostały przedstawione przykładowe zestawienia środków profilaktycznych.

Tab. 1 Ι Zestawienie środków profilaktycznych

Zbiorowe

■ podnośniki
■ r usztowania
■ pomosty
■b
 arierki wygradzające
■ siatki bezpieczeństwa/ochronne – asekuracyjne
■p
 rowadnice szynowe/linowe
■ masy kotwiczące
■ s zyny i liny asekuracyjne

Organizacyjne

■w
 łaściwy dobór pracowników, w tym zapewnienie pracowników posiadających kwalifikacje, doświadczenie, aktualne szkolenia bhp
i ważne badania lekarskie z dopuszczeniem pracownika do pracy na wysokości
■w
 łaściwy podział prac
■ koordynacja prac
■ instrukcje bezpiecznego wykonywania prac, w tym procedury postępowania na wypadek powstania zagrożenia
■ bieżąca i okresowa kontrola maszyn, narzędzi, urządzeń i środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
■ z apewnienie nadzoru
■ szkolenie pracowników – zapewnienie instruktaży stanowiskowych
■ z apewnienie właściwej liczby osób do wykonywania prac
■ zapewnienie narzędzi i surowców
■w
 ygrodzenie miejsca pracy i oznakowanie
■ zapewnienie właściwego nadzoru nad tymczasowymi pomostami roboczymi, rusztowaniami
■ z apewnienie bezpiecznych przejść i dojść
■ zapewnienie właściwego oświetlenia miejsca pracy
■u
 sunięcie zagrożeń w miejscu pracy

Indywidualne

Przykładowe środki profilaktyczne zapobiegające wypadkom przy pracy na wysokości

■ s zelki i linki bezpieczeństwa
■ kaski ochronne z paskiem zapinanym pod brodą
■b
 uty ochronne z protektorem
■ okulary ochronne, np. typu gogle
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1

Czy pracownicy posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku,
a w skierowaniu na badania wskazano odpowiednio czynnik – praca na wysokości do 3 m/powyżej 3 m?

2

Czy pracownicy posiadają ważne szkolenia BHP oraz poświadczyli pisemnie odbyte instruktaże stanowiskowe w zakresie
wykonywanych prac na wysokości, a w szczególności wykazali praktyczne umiejętności w zakresie właściwego stosowania
środków ochrony zbiorowej i indywidualnej?

3

Czy obowiązkowe instruktaże stanowiskowe przed przystąpieniem do prac na wysokości obejmują: imienny podział pracy,
kolejność wykonywania zadań, wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy poszczególnych czynnościach?

4

Czy pracownicy zostali zapoznani z zagrożeniami występującymi w miejscu pracy, w pobliżu miejsca pracy, zagrożeniami
związanymi z wykonywaną pracą oraz czy zostali zapoznani z oceną ryzyka zawodowego dotyczącą tych prac, czy zapewniono pracownikom wszelkie środki profilaktyczne wynikające z oceny ryzyka?

5

Czy instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod
prowadzenia instruktażu stanowiskowego?

6

Czy pracownicy potwierdzili pisemnie zapoznanie się z instrukcją stanowiskową BHP dotyczącą prac na wysokości?

7

Czy opracowane instrukcje BHP są napisane w sposób zrozumiały dla pracownika i wskazują:
■ czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
■ z asady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu,
■ zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.

8

Czy pracownicy zostali wyposażeni w odpowiednie środki ochrony indywidualnej o ważnych wymaganych przeglądach
i terminach ważności do przydatności?

9

Czy przed przystąpieniem do prac na wysokości została wykonana kontrola stanu technicznego urządzeń i maszyn do pracy
na wysokości?

10

Czy warunki pogodowe zapewniają bezpieczne wykonywanie prac na wysokości przy zapewnieniu dostępnych środków
ochronnych?

11

Czy osoby zatrudnione przy montażu i demontażu rusztowań oraz monterzy ruchomych podestów roboczych posiadają
wymagane przepisami uprawnienia?

12 Czy użytkowane rusztowania są dopuszczane po dokonaniu ich odbioru przez kierownika budowy lub uprawnioną osobę?
13 Czy zapewniono bezpośredni nadzór nad pracami na wysokości i wyznaczono w tym celu osoby?
14

Czy zapewniono, żeby dostęp do miejsc wykonywania prac na wysokości miały jedynie osoby upoważnione i odpowiednio
poinstruowane?

15

Czy pomosty robocze, wykonane z desek lub bali, są dostosowane do obciążenia, szczelne i zabezpieczone przed zmianą
położenia?

16

Czy drabiny bez pałąków, których długość przekracza 4 m, są wyposażone w prowadnicę pionową, umożliwiającą założenie
urządzenia samohamującego, połączonego z linką bezpieczeństwa szelek bezpieczeństwa?

Czy osoby korzystające z urządzeń krzesełkowych, drabin linowych lub ruchomych podestów roboczych są dodatkowo
zabezpieczone przed upadkiem z wysokości za pomocą prowadnicy pionowej, zamocowanej niezależnie od lin nośnych
drabiny, krzesełka lub podestu? Ponadto:
17
■ prowadnica pionowa powinna być naciągnięta w sposób umożliwiający przesuwanie w górę aparatu samohamującego,
■ prowadnica pionowa powinna być zabezpieczona przed odchylaniem się większym niż o 2 m,
■ długość linki bezpieczeństwa, łączącej szelki bezpieczeństwa z aparatem samohamującym, nie powinna przekraczać 0,5 m.
Czy strefę niebezpieczną, w której istnieje zagrożenie spadania z wysokości przedmiotów, ogrodzono balustradami?
18 Strefa niebezpieczna w swym najmniejszym wymiarze liniowym, liczonym od płaszczyzny obiektu budowlanego, nie może
wynosić mniej niż 1/10 wysokości, z której mogą spadać przedmioty, lecz nie mniej niż 6 m.
19
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Czy w przypadku zwartej zabudowy zastosowano inne rozwiązania techniczne lub organizacyjne zabezpieczające przed
spadaniem przedmiotów (np. ochronne boczne siatki zabezpieczające dla rusztowań)?
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NIE

Pytania kontrolne BHP w zakresie organizacji prac na wysokości

NIE DOTYCZY

Przykładowa lista kontrolna

TAK

Tab. 2 Ι Narzędzia służące do samokontroli

Dodatek
bezpieczeństwo
w budownictwie

Pytania kontrolne BHP w zakresie organizacji prac na wysokości

NIE DOTYCZY

TAK

Przykładowa lista kontrolna

NIE

specjalny

Czy przejścia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej są zabezpieczone daszkami ochronnymi? Ponadto:
■ daszki ochronne powinny znajdować się na wysokości nie mniejszej niż 2,4 m nad terenem w najniższym miejscu i być
nachylone pod kątem 45° w kierunku źródła zagrożenia,
20
■p
 okrycie daszków powinno być szczelne i odporne na przebicie przez spadające przedmioty,
■ w miejscach przejść i przejazdów szerokość daszka ochronnego wynosi co najmniej 0,5 m więcej z każdej strony niż
szerokość przejścia lub przejazdu.
Czy do pracy na wysokości są wykorzystywane drabiny jako stanowiska robocze jedynie w warunkach, w których wy21 korzystanie innego bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka
i krótkotrwałego ich wykorzystania albo istniejących okoliczności, których pracodawca nie może zmienić?
Czy dobór drabin i sposób ich użytkowania jest zgodny z przepisami:
■ rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy,
22
■ r ozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych.
Czy przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach wieżowych, kominach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a
także przy ustawianiu lub rozbiórce rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad
poziomem terenu zewnętrznego lub podłogi zapewniono:
■ przed rozpoczęciem prac sprawdzenie stanu technicznego konstrukcji lub urządzeń, na których mają być wykonywane
prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną
zmianą położenia, a także sprawdzenie stanu technicznego stałych elementów konstrukcji lub urządzeń mających służyć
do mocowania linek bezpieczeństwa,
23
■ pracownikom odpowiedni do rodzaju wykonywanych prac sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, jak: szelki
bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem
biodrowym (do prac w podparciu – na słupach, masztach itp.),
■ stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych.
Powyższe wymagania dotyczą również prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach,
jeżeli rodzaj pracy wymaga od pracownika wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia, na którym stoi, albo przyjmowania innej wymuszonej pozycji ciała grożącej upadkiem z wysokości.
24

Czy linki bezpieczeństwa mają zapewnione do zaczepienia stałe elementy konstrukcji o minimalnej wytrzymałości 15 kN.
Kształt i budowa punktu konstrukcji stałej powinny uniemożliwić samoistne zsunięcie lub odłączenie się urządzenia.

25

Czy umiejscowienie punktu kotwiczenia ogranicza ryzyko zderzenia się osoby z przeszkodą w pionie i przy powstaniu
efektu wahadła?

26

Czy dobór amortyzatora, szelek i linek bezpieczeństwa do wagi i wzrostu pracownika zapewnia ograniczenie siły udarowej
do 6 kN działającej na pracownika w przypadku zadziałania zabezpieczenia?

Czy sprawdzono stan techniczny oraz nośność konstrukcji elementów dachowych, a w przypadku ryzyka ich uszkodzenia
27 lub powstania otworów, przestrzenie grożące upadkiem pracownika z wysokości, czy przewidziano zastosowanie środków
ochrony zbiorowej, np. wygrodzenia – obarierowania, siatki asekuracyjne?
28 Czy zapewniono łączność między pracownikami i określono sposoby alarmowania przed zagrożeniami?
29 Czy zapewniono środki pierwszej pomocy oraz przeszkolono pracowników z zakresu udzielania pierwszej pomocy?
30

Czy przy wykonywaniu prac na wysokości przy użyciu maszyn lub innych urządzeń technicznych bezpośrednio pod linią
wysokiego napięcia zostały uzgodnione bezpieczne warunki tych prac z użytkownikiem linii?

 Czy gdy jednocześnie w tym samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, pracodawcy ci:
■ podjęli współpracę ze sobą,
■ wyznaczyli koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy wszystkich pracowników
zatrudnionych w tym samym miejscu,
31
■ ustalili zasady współdziałania uwzględniające sposoby postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla zdrowia lub
życia pracowników,
■ informują siebie nawzajem oraz pracowników lub ich przedstawicieli o działaniach w zakresie zapobiegania zagrożeniom
zawodowym występującym podczas wykonywanych przez nich prac.
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Dodatek
bezpieczeństwo
w budownictwie

specjalny

W dalszej części postępowania pracodawca informuje
pracowników o istniejących zagrożeniach zidentyfikowanych w ocenie ryzyka zawodowego, a w szczególności
o zagrożeniach, przed którymi chronić ich będą środki
ochrony indywidualnej i zbiorowej, oraz przekazuje informacje o tych środkach i zasadach ich stosowania. Dostarczane pracownikom do stosowania środki ochrony

indywidualnej powinny: być odpowiednie do istniejącego
zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia, uwzględniać warunki istniejące w danym
miejscu pracy, uwzględniać wymagania ergonomii oraz
stan zdrowia pracownika, być odpowiednio dopasowane
do użytkownika – po wykonaniu niezbędnych regulacji.
W przypadku występowania więcej niż jednego zagrożenia
i konieczności jednoczesnego stosowania kilku środków
ochrony indywidualnej środki te powinny dać się dopasować względem siebie bez zmniejszenia ich właściwości
ochronnych.
Podobne zasady doboru środków dotyczą środków ochrony zbiorowej.
Czytając niniejszy artykuł, nietrudno odnieść wrażenie, że
zakres wymagań ciążących na organizatorze prac na wysokości jest tak duży, iż można się w nim pogubić. W tym
miejscu pragnę zaproponować proste narzędzie służące
do samokontroli i doskonalenia, które to narzędzie przedstawia tab. 2.

Przykłady zabezpieczeń technicznych

Rys. 1 Ι Siatka bezpieczeństwa pionowa (typ U)

Rys. 2 Ι S iatka bezpieczeństwa pionowa (typ V)
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Na koniec artykułu przedstawię dwie przykładowe metody
zabezpieczeń technicznych prac na wysokości. Podaję je
w kolejności nieprzypadkowej, pamiętając o pierwszeństwie stosowania środków ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej.
Siatki bezpieczeństwa stanowią dodatkową ochronę
zbiorową przed skutkami upadku z wysokości. Najczęściej
wykorzystywane są jako: zabezpieczenia boczne otwartych krawędzi budowli, zabezpieczenia boczne w pomostach roboczych montowanych na dachach. Podstawowym
ich zadaniem jest ochrona pracowników przed upadkiem.
Dzielą się one na dwie podstawowe grupy: siatki bezpieczeństwa pionowe typu U i V oraz siatki bezpieczeństwa
poziome typu S i T:
■ Siatka bezpieczeństwa pionowa (typ U) służy do zabezpieczenia krawędzi dachu lub rusztowania. Można ją
również montować wewnątrz obiektu do zabezpieczenia
np. klatek schodowych (rys. 1).
■ Siatka bezpieczeństwa pionowa (typ V) jest przeznaczona do zabezpieczenia kilku najwyższych kondygnacji.
Siatka bezpieczeństwa bardzo dobrze sprawdza się
przy tradycyjnej budowie kubaturowej oraz na obiektach
mostowych (rys. 2).
■S
 iatka bezpieczeństwa pozioma (typ S). Tego typu siatki
idealnie sprawdzają się do zabezpieczania prac montażowych prowadzonych przy wielkogabarytowych konstrukcjach szkieletowych oraz przy pracach na dachu
o dużej powierzchni (rys. 3).

Dodatek
bezpieczeństwo
w budownictwie

specjalny

Rys. 3
Siatka bezpieczeństwa
pozioma (typ S)

Rys. 4
Siatka bezpieczeństwa
pozioma (typ T)

Rys. 5
Bezwładna masa kotwicząca

■ Siatka bezpieczeństwa pozioma
(typ T) służy do zabezpieczenia
prac prowadzonych przy krawędzi
obiektu. Chroni przed upadkiem
pracowników oraz różnych większych przedmiotów z wysokości
(rys. 4).
Bezwładna masa kotwicząca to
przenośna masa kotwicząca przeznaczona do stosowania na płaskich
dachach (maks. nachylenie 5 stopni),
gdzie pracownicy muszą się dostać,
a zainstalowanie stałych środków
ochrony zbiorowej lub indywidualnej
jest niemożliwe. Wadą tego systemu zabezpieczeń są często kryteria posadowienia masy wskazywane
przez producenta, które nie dopuszczają ich stosowania w odniesieniu
do mokrych, śliskich powierzchni dachowych. Zaletą tego systemu jest
jego mobilność oraz jego zastosowanie jako punktu ograniczającego
strefę pracy do strefy bezpiecznej,
co zostało ukazane na rys. 5.
Ze względu na ograniczone miejsce
tekst ten siłą rzeczy nie wyczerpuje tematu pracy na wysokościach,
za co przepraszam szanownych
czytelników. Żywię jednak głęboką
nadzieję, że spotkał się on z zainteresowaniem i może być choć w niewielkiej części pomocny w działaniach na rzecz bezpieczeństwa
w budownictwie.
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bezpieczeństwo
w budownictwie

specjalny

BHP 2014. Obowiązki pracodawcy wobec pracownika

Praca zbiorowa pod redakcją Michała Abramowskiego
Wyd. 6, str. 774, oprawa miękka, wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2014.
Publikacja poświęcona ustawom o Państwowej Inspekcji Pracy oraz ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy
pracy i chorób zawodowych i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W książce są również rozporządzenia dotyczące: badań lekarskich i szkoleń
w dziedzinie bhp, postępowania powypadkowego, minimalnych wymagań bhp w zakresie użytkowania maszyn, czynników
szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy oraz zasad ich pomiarów, bhp przy czyszczeniu i malowaniu powierzchni, bhp
przy użytkowaniu wózków jezdniowych, bhp podczas wykonywania robot budowlanych oraz ochrony przeciwpożarowej.
Akty prawne pogrupowano w 16 działach tematycznych, aby odnalezienie właściwego przepisu było łatwiejsze.

krótko
Bezpieczeństwo na stałe
Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli podlegają
normie DIN 18799-1, która określa zakres zastosowania tych
konstrukcji do prac konserwacyjnych i porządkowych na różnego rodzaju budynkach. Norma DIN 14094-1 tyczy się ochrony
przeciwpożarowej oraz drabin ewakuacyjnych. Zapis ten mówi,
że drabiny pionowe są elementami budynku stanowiącymi drogę
ewakuacyjną w czasie zagrożenia Regulacja ta jasno określa,
że drabiny pionowe, mocowane na stałe, jako elementy maszyn i urządzeń, powinny umożliwiać dostęp do stacjonarnych
i mobilnych urządzeń podczas wykonywania prac serwisowych
i kontrolnych, jak również napraw i prac porządkowych.
Drabiny pionowe, mocowane na stałe do budynków firmy
Krause pozwalają pokonywać wysokości oraz zapewniają
stały i bezpieczny dostęp do budynków, maszyn i urządzeń.
Konstrukcje te znajdują zastosowanie jako wejście w celach
kontrolnych lub konserwacyjnych na obiekty, jak również
w charakterze drogi ewakuacyjnej.
Każdy obiekt wielokondygnacyjny musi zostać wyposażony
w odpowiedni system drabin umożliwiających swobodny dostęp
do maszyn i urządzeń zamontowanych na dachu lub elewacji.
Tego rodzaju konstrukcje stanowią także drogę ewakuacyjną
w przypadku pożaru lub innego zagrożenia życia mieszkańców. Właściciele lub też zarządcy nieruchomości zobowiązani
są zatem do montażu właściwego rozwiązania ułatwiającego
wszelkie prace naprawcze czy konserwacyjne. Drabiny pionowe firmy Krause zaprojektowane są jako konstrukcja modułowa. Dzięki temu możliwy jest kompleksowy i szybki montaż
drabin do urządzeń i budynków.
Modułowa konstrukcja drabin montowanych na stałe do budynku firmy Krause umożliwia zaprojektowanie indywidual-
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nego rozwiązania dopasowanego do specyfiki obiektu. Możliwość doboru dodatkowych elementów zapewnia stworzenie
instalacji gwarantującej komfort prac naprawczych i konserwacyjnych, jak również bezpiecznej drogi ewakuacyjnej.

Dodatek

ar t y ku ł sponsor owany

bezpieczeństwo
w budownictwie

specjalny

Sprawdź, czy pracujesz
bezpiecznie
Elżbieta Nowicka-Słowik

W

edług danych GUS, każdego
roku ponad 30% wszystkich
wypadków przy pracy odnotowanych w Polsce stanowią upadki z wysokości. Konsekwencje prawne i finansowe nieprzestrzegania warunków BHP
na budowach są dotkliwe i nierzadko
tragiczne w skutkach. Obecnie podczas
prac na wysokości mamy do dyspozycji
całą gamę specjalistycznego sprzętu,
w zależności od rodzaju i miejsca prowadzonej budowy. Do najbardziej popularnych rozwiązań należą:
■ rusztowania systemowe ramowe, modułowe, aluminiowe wieże przejezdne;
■ podnośniki koszowe, teleskopowe, nożycowe itp.;

■ podesty wiszące zawieszane na linach;
■ platformy masztowe.
Wszystkie te rozwiązania dostępne są
w ofercie firmy Ramirent, dla której
zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników stanowi kwestię priorytetową.
Świadomi uczestnicy procesu budowlanego, mając na uwadze ciążącą na
nich odpowiedzialność, powinni znać
i bezwzględnie przestrzegać ogólnych
oraz szczegółowych przepisów wynikających z prac wysokościowych, a także
wymagać tego samego od firm współpracujących – tłumaczy Tomasz Lipski,
specjalista ds. BHP z firmy Ramirent.
Obecnie na budowach można prowadzić
bezpiecznie prace na wysokości m.in.

dzięki sprawdzonym partnerom, takim
jak Ramirent. Kompleksowe rozwiązania
zapewniają dostawę maszyn i sprzętu
wysokiej jakości oraz usługi montażu
i serwisu. Identyfikacja i ochrona przed
ewentualnymi zagrożeniami bezpieczeństwa są integralną częścią procesów
operacyjnych w Ramirent.

Ramirent S.A.
ul. Świerczewska 3, 71-066 Szczecin
tel. 801 419 420
www.ramirent.pl
REKLAMA
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Pytanie do eksperta

Jak maksymalnie zwiększyć bezpieczeństwo deskowania?

D

oka wprowadzając na rynek system panelowy Dokadek
30 kierowała się istotnym aspektem – bezpieczeństwem pracy. Wymiary elementów, ich waga i obsługa
są tak dobrane, aby deskowanie mogło być montowane przez
2 pracowników. Największy, stalowy element o powierzchni
3 m2 waży 49 kg, a jego rama ma otwory ułatwiające montaż
elementów na głowicach. Głowice te są tak skonstruowane,
że raz zawieszony element nie ma możliwości samoczynnego
spadnięcia na ziemię. Całość
uzupełnia zestaw akcesoriów służący do ergonomicznego montażu i demontażu.
Najważniejszą jednak cechą
procesu montażu jest fakt,
iż odbywa się on całkowicie
spod deskowania. Dzię-

Sebastian Rogiński

Regional Sales Manager
Doka Polska Sp. z o.o.

ki temu pracownicy nie wchodzą na wysokość przyszłego
stropu, nie potrzebują dodatkowych zabezpieczeń, czują się
pewniej i szybciej pracują. Dość wspomnieć, że zmierzony
czas obsługi systemu (sumaryczny dla montażu i demontażu) jest porównywalny ze stolikami stropowymi i wynosi ok.
0,2 h/m² deskowania.
Obsługa systemu z dołu ma pośrednio wpływ na jeszcze
jedną dość istotną dla budowy funkcjonalność. Elementy
montowane są z istniejącego stropu, zatem żuraw nie musi
podawać ich na deskowanie, jak to bywa w przypadku np.
sklejki przy deskowaniach dźwigarowych. W tym czasie dźwigu można używać w innym miejscu budowy. Istnieją jednak
powierzchnie w stropie, których nie da się zadeskować prostokątnymi panelami. Tu użyć można zacisków do podwieszania dźwigarów, dzięki którym łatwo uzupełnia się przestrzeń
wokół słupów czy przechodzi płynnie na system Dokaflex.
Deskowanie dźwigarowe staje się wtedy integralną częścią
całego systemu, a nie osobnym, ustawionym obok elementem. Ma to też duży wpływ na poziom bezpieczeństwa prac
montażowych i zbrojarskich.

Pytanie do eksperta

Edukacja kluczem do poprawy bezpieczeństwa?

O

d ponad 10 lat zajmuję się konstrukcjami warstwowymi. Przez ten czas zauważyłam duży postęp
– wdrażane są nowoczesne techniki projektowania
oraz technologie w obszarze inwestycji drogowych. Wynikiem
tego jest rosnąca ilość dróg o przedłużonej trwałości. Jednak
ich jakość wciąż pozostawia wiele do życzenia. W 90% procedur przetargowych głównym kryterium bowiem jest cena.
Powszechne jest stosowanie tańszych materiałów kosztem
jakości. Drugim istotnym elementem inwestycji drogowych
jest czas wykonania. Prace trwają po 20 godzin na dobę, co
często wiąże się z łamaniem zasad bezpieczeństwa. Następstwem tego są setki wypadków na polskich budowach, w tym
ok. 100 śmiertelnych rocznie. Pod tym względem od lat jesteśmy w niechlubnej europejskiej czołówce.
Podane statystyki wypadkowości nie budzą większych emocji
w społeczeństwie – są tylko liczbą. Jedynie osoby pracujące
na budowach z doświadczenia wiedzą, jak to wygląda w praktyce. W wielu przypadkach można było zapobiec nieszczęściu
stosując zabezpieczenia i zapewniając odpowiednią organizację pracy. Jednak skutki wypadków mają aspekt wymierny
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– to wypłacane renty i odszkodowania oraz zmniejszenie na
rynku pracy liczby wykwalifikowanych fachowców.
Wiele się mówi na temat społecznej odpowiedzialności biznesu. Jednak wdrożenie idei bezpieczeństwa w budownictwie
powinno polegać na podniesieniu świadomości i wiedzy wykonawców w tym zakresie. Wymaga to odpowiedniej edukacji
osób odpowiedzialnych za nadzór pracy na budowie, najlepiej
w formie kształcenia ustawicznego – studiów podyplomowych lub profesjonalnych
szkoleń. Zdobyta wiedza
pozwoli promować ideę bezpiecznych warunków pracy
w budownictwie.

dr inż. Marta Kadela

kierownik studiów podyplomowych
„Bezpieczeństwo w budownictwie”
Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną
Pracy w Katowicach

Dodatek

ar t y ku ł sponsor owany

bezpieczeństwo
w budownictwie

specjalny

Klapy oddymiające
LAMILUX CI System to klapy punktowe
w technologii TIP (perfekcyjna izolacja
termiczna) na ocieplonej podstawie
z laminatu poliestrowego o współczynnikach przenikania ciepła Utotal poniżej
1,0 W/(m2K). Ramy klap wykonane są
ze wzmocnionych profili PCV bez elementów stalowych. Oferujemy, jako
jedyni na rynku, tak szeroki wybór wypełnień klap (szkło, tworzywa PMMA
– akryl, PETG – poliwęglan lity, GFK

LAMILUX CI System
– przezierny laminat NRO). Klapy mogą
być montowane na podstawach stalowych lub z aluminium, przygotowanych
do ocieplenia.
Cechy szczególne klap LAMILUX CI
System:
■ klapy oddymiające mogą być zintegrowane z konstrukcją szklaną oraz naświetlem pasmowym, jako klapy jedno- i dwuskrzydłowe, zgodnie z normą
PN-EN 12101-2;
■ klapy mogą być wykorzystywane do
wentylacji grawitacyjnej sterowanej
elektrycznie (24, 48 i 230V) lub pneumatycznie (CO2);
■ otwieranie oraz zamykanie klap jest
możliwe bez konieczności wchodzenia
na dach, dzięki możliwości zastosowania podwójnej instalacji pneumatycznej zamknij–otwórz;
■ w klapach sterowanych pneumatycznie, przy zdalnym wyzwoleniu z poziomu posadzki nie dochodzi do przebicia

butli CO2 i fiolki termicznej montowanej przy klapie;
■ istnieje możliwość podłączenia i integracji klap do systemów przeciwpożarowych oraz inteligentnych systemów
zarządzania budynkiem;
■u
 dokumentowana odporność na gradobicie;
■ możliwość montowania dodatkowego wyposażenia, np. osłona przed insektami,
punkt asekuracyjny, kraty zabezpieczające, ochrona przed nasłonecznieniem.

Lamilux Polska sp. z o.o.
ul. Fromborska 1, 63-000 Środa Wlkp.
tel./fax +48 61 640 00 80
biuro@lamilux.pl, www.lamilux.pl

Pytanie do eksperta

Klapy dymowe – stosować czy nie?

P

odstawową funkcją klap oddymiających, nazywanych
również dymowymi, jest odprowadzanie toksycznego
dymu oraz ciepła ze stref dymowych objętych pożarem. Patrząc szerzej na perspektywę stosowania klap dymowych, można otrzymać szereg korzyści, które wpływają bezpośrednio na bezpieczeństwo i komfort użytkowania
obiektu. Projektowanie i dobór klap muszą być rozpatrywane
indywidualnie, dlatego tak ważne są konsultacje na etapie
projektu budowlanego. Przy doborze rozwiązań trzeba pamiętać o walorach użytkowych i estetycznych projektowanych urządzeń.
Korzyści płynące ze stosowania odpowiednich klap dymowych:
■ małe straty i zyski ciepła, dzięki izolacji termicznej klapy,
konstrukcja pozbawiona mostków termicznych, spełniająca już dziś wysokie wymagania wg WT;
■ możliwość powiększenia powierzchni dopuszczalnych stref
pożarowych zgodnie z WT;
■ oszczędność energii elektrycznej oraz zwiększona efektywność pracy, dzięki doświetleniu obiektu najbardziej efektywnym naturalnym światłem dziennym, zgodnie z WT;

■b
 ezpieczeństwo użytkowników, strażaków i konstrukcji
obiektu, dzięki zwiększeniu widoczności i ograniczeniu promieniowania cieplnego na obiekt w czasie pożaru.
Powyższe argumenty przemawiają na korzyść klap dymowych. Warto jednak pamiętać, że tylko niektóre systemy
dostępne na polskim rynku spełniają coraz to wyższe wymagania dotyczące budynków.

Mateusz Szrejter

dyrektor ds. sprzedaży
Lamilux Polska sp. z o.o.

wrzesień 2014
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Efektywny przekaz do konkretnej grupy
zainteresowanych specjalistów

renowacje i modernizacje
Poruszane zagadnienia:
 Termorenowacje
 Osuszanie budynków
 Wymiana instalacji w budynku
 Wzmacnianie konstrukcji
 Pokrycia dachowe
 Chemia budowlana
 Konserwacje obiektów zabytkowych
 Windy
akustyka w budownictwie
Poruszane zagadnienia:
 Izolacje akustyczne budynków mieszkalnych
 Izolacje i rozwiązania akustyczne stosowane w obiektach użyteczności publicznej
 Wytłumianie, wyciszanie obiektów emitujących drgania i wibracje
 Wytłumianie i wibroakustyka w budownictwie kolejowym, drogowym

kontakt
renowacje i modernizacje
Dorota Błaszkiewicz-Przedpełska
tel. 22 551 56 27
d.blaszkiewicz@inzynierbudownictwa.pl
akustyka w budownictwie
Małgorzata Roszczyk-Hałuszczak
tel. 22 551 56 11
m.haluszczak@inzynierbudownictwa.pl
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