SIATKI BEZPIECZEŃSTWA [Typ T]
BEZPIECZNA PRACA NA WYSOKOŚCI

SPIS TREŚCI:
I. DOKUMENTACJA TECHNICZNO – RUCHOWA (DTR)
II. DANE TECHNICZNE SYSTEMU [T]
III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

I. DOKUMENTACJA
TECHNICZNO - RUCHOWA
UWAGA !!!
PRZED KAŻDORAZOWYM UŻYCIEM SYSTEMU ZABEZPIECZAJĄCEGO [T] NALEŻY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ
NINIEJSZĄ DOKUMENTACJĘ TECHNICZNĄ I BEZWZGLĘDNIE POSTĘPOWAĆ ZGODNIE Z ZASADAMI W NIEJ
ZAWARTYMI. INSTRUKCJE PRZEZNACZONE SĄ DLA WSZYSTKICH PRACOWNIKÓW I OSÓB, KTÓRE BĘDĄ BRAĆ
UDZIAŁ W CZYNNOŚCIACH ZWIĄZANYCH Z TRANSPORTEM, ROZŁADUNKIEM, MONTAŻEM, DEMONTAŻEM,
SKŁADOWANIEM, PRZEGLĄDEM ORAZ WSZELKIMI CZYNNOŚCIAMI ZWIĄZANYMI Z PRZEDMIOTOWYM SYSTEMEM

ZABEZPIECZAJĄCYM [T]].
SPIS TREŚCI:
WSTĘP
1. PODSTAWA WYKONANIA
2. OPIS TECHNICZNY
PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA,
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA, KONSTRUKCJA SYSTEMU ZABEZPIECZAJĄCEGO [T].
3. UŻYTKOWANIE
CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZED UŻYCIEM SYSTEMU ZABEZPIECZAJĄCEGO [T],
KWALIFIKACJE OSÓB UŻYTKUJĄCYCH SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY [T],
MONTAŻ,
DEMONTAŻ,
UŻYTKOWANIE.
4. WSKAZÓWKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI
ANALIZA RYZYKA
5. KONSERWACJA
6. KONTROLA STANU TECHNICZNEGO
KONTROLA BIEŻĄCA,
KONTROLA SZCZEGÓŁOWA.

WSTĘP
Niniejsza Dokumentacja Techniczno - Ruchowa zawiera wytyczne prawidłowej eksploatacji
Systemu Zabezpieczającego [T]. Pracownicy i osoby wykonujące wszelkie działania związane z
obsługą systemu powinni bezwzględnie stosować się do zasad w niej zawartych. W przypadku
wystąpienia sytuacji nie opisanych w niniejszym opracowaniu, należy podstępować w zgodzie z
przepisami BHP oraz pozostałymi przepisami odpowiednimi do zaistniałej sytuacji.
1. PODSTAWA WYKONANIA
Podstawą wykonania Systemu Zabezpieczającego [T] jest zlecenie realizacji projektu
zapewniającego bezpieczeństwo prac prowadzonych na wysokości.
System Zabezpieczający [T] wykonany został w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa i
normami technicznymi, m. in.: PN-EN 1090-2..2012, PN-EN ISO 13920:2000,
PN-EN-1263-1_2015-02E
2. OPIS TECHNICZNY
2.1

PRZEZNACZENIE I ZAKRES STOSOWANIA
System Zabezpieczający [T] przeznaczony jest do minimalizowania skutków upadków z wysokości.
Chroni przed upadkiem z wysokości (np. na elementy konstrukcyjne, montaż szalunków, zbrojenia
etc).
Wraz ze środkami ochrony indywidualnej, zapewnia bezpieczeństwo użytkownikowi.
Używanie Systemu Zabezpieczającego [T], dozwolone jest pod warunkiem stosowania się niniejszej
Dokumentacji Techniczno Ruchowej jak również do odpowiednich przepisów krajowych dotyczących
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

2.2

DOPUSZCZALNE PARAMETRY UPADKU.
Niezależnie od stosowanego wariantu Systemu T maksymalna wysokość upadku H jest równa
7 m a szerokość chwytania 3m.

MAKSYMALNA
WYSOKOŚĆ
UPADKU 7m

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ
MIĘDZY MODUŁAMI 7m

MAKSYMALNA ODLEGŁOŚĆ
OD PODŁOŻA 3,5m

2.3 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA, KONSTRUKCJA SYSTEMU ZABEZPIECZAJĄCEGO [T].
System Zabezpieczający T jest konstrukcją stalową, składająca się z sześciu podstawowych
części: Ramię Stałe, Ramię Ruchome, Uchwyt Górny, Uchwyt Dolny ramienia stałego, Belki
Poziome Siatki oraz Siatka Zabezpieczająca.
Każdy moduł systemu T zawiera także opcjonalne adaptery dla różnych przypadków mocowania,
czyli mocowanie na strop (standardowe) oraz mocowanie naścienne.

UCHWYT GÓRNY
STOPA STROPOWA
UCHWYT DOLNY

RAMIĘ STAŁE

RAMIĘ RUCHOME

SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA

BELKI POZIOME SIATKI

2.3.1 SIATKA ZABEZPIECZAJĄCA
Jest atestowanym elementem systemu T, składa się z dwóch zintegrowanych siatek z których
jedna służy do przechwytywania dużych obciążeń a druga (moskitiera) wyłapuje drobne elementy
tj. narzędzia, gruz etc.
Pierwsza warstwa stanowi bezwęzłową siatkę wykonaną z linki polipropylenowej o średnicy 5mm i
oczku 6x6cm.
Obydwie siatki są zeszyte wzdłuż krawędzi zewnętrznej.
Wzdłuż krawędzi siatki wpleciona jest lina krawędziowa wykonana z liny propylenowej Ø12 o
wytrzymałości 30 kN.
Siatka poddawana jest okresowej kontroli pod kątem zużycia i przydatności do stosowania w
systemie zabezpieczenia. Kontrola jest przeprowadzona na drodze testów wytrzymałościowych i
jakościowych tzw. ‘oczek kontrolnych’, pobieranych raz do roku i przesyłanych do badania.

SIATKA Ø5
SIATKA MOSKITIERA
LINA KRAWĘDZIOWA
OBSZYTA KRAWĘDZ

➔ WIĘCEJ INFORMACJI W ROZDZIALE MONTAŻ str. 16, 24, 25

2.3.2 KONSOLA
Jest głównym elementem składowym Systemu [T].
Dwie Konsole, wraz z Siatką Zabezpieczającą i jej Belkami Poziomymi Siatki, tworzą MODUŁ.

STOPA STROPOWA
UCHWYT GÓRNY
UCHWYT DOLNY
RAMIĘ STAŁE
RAMIĘ RUCHOME
LINA
POMOCNICZA

➔ WIĘCEJ INFORMACJI W ROZDZIALE MONTAŻ str. 19-22

2.3.3 RAMIĘ STAŁE
Stanowi główny element konsoli na którym zamocowane są pozostałe części składowe. Ramię o
długości 240cm w górnej części posiada otwory Ø12 do mocowania Uchwytu Górnego i Dolnego.
Otwory usytuowane są w szeregu tak aby umożliwić regulację odstępu między uchwytami,
dopasowując je do zadanej grubości stropu. Moduł dla otworów wynosi 30mm, co zapewnia
regulację skokową rozstawu uchwytów a płynna regulacja jest realizowana przez śrubę uchwytu
górnego. W dolnej części ramienia głównego znajduje się uchwyt do połączenia z ramieniem
ukośnym.

STOPA STROPOWA
UCHWYT GÓRNY

UCHWYT DOLNY
RAMIĘ STAŁE

➔ WIĘCEJ INFORMACJI W ROZDZIALE MONTAŻ str. 19-20,

2.3.4 RAMIĘ RUCHOME
Stanowi prosty element o długości 4 metry. U dołu połączony przegubowo z Ramieniem Stałym
poprzez śrubę M12. Na końcu mocowana jest Górna Belka Pozioma Siatki za pośrednictwem
uchwytu krzyżowego sztywnego.

RAMIĘ STAŁE
RAMIĘ RUCHOME

➔ WIĘCEJ INFORMACJI W ROZDZIALE MONTAŻ str. 23-24,

2.3.5 UCHWYT GÓRNY
ramienia stałego jest elementem mocującym i przytwierdzającym całą konsolę do stropu.
W jego skład wchodzi Stopa Stropowa oraz śruba dociskowa. Prawidłowa współpraca pomiędzy
tymi elementami zapewnia bezpieczne i pewne połączenie systemu do obiektu zabezpieczanego.
Uchwyt Górny posiada dwie prowadnice pionowe dla Ramienia Stałego i Stopy Stropowej.
Prowadnica dla Ramienia Stałego posiada otwór służący do ustalania i zblokowania tych dwóch
elementów.
Na końcu Uchwytu Górnego znajduje się śruba dociskowa, która mocuje cały moduł do stropu.
Stopa Stropowa musi zostać zakotwiona do stropu za pomocą wkrętów do betonu zapewniających
wytrzymałość na wyrywanie 10 kN.
W górnej części znajduje się uchwyt do transportu dźwigiem.
Uchwyt Górny wraz z Ramieniem Stałym musi być dosunięty do krawędzi stropu z dopuszczalnym
luzem 15mm.

ŚRUBA DOCISKOWA

STOPA STROPOWA
UCHWYT GÓRNY

RAMIĘ STAŁE

➔ WIĘCEJ INFORMACJI W ROZDZIALE MONTAŻ str. 19-22

2.3.6 STOPA STROPOWA UCHWYTU GÓRNEGO
Stopa Stropowa stanowi element mocujący i ustalający Uchwyt Górny na stropie.
Dokręcając śrubę dociskową Uchwytu Górnego, przesuwa się on w górę po profilu stopy
stropowej, umożliwia to zaciśnięcie uchwytu dolnego na stropie, który połączony jest poprzez
Ramię Stałe z Uchwytem Górnym.
Stopa stropowa służy do ustalania pozycji konsoli w pionie. Decyduje o tym czy moduł (konsola)
jest górny czy dolny.

ŚRUBA DOCISKOWA
STOPA STROPOWA
UCHWYT GÓRNY

RAMIĘ STAŁE

➔ WIĘCEJ INFORMACJI W ROZDZIALE MONTAŻ str. 19-20, 30

2.3.7 UCHWYT DOLNY
Ramienia Stałego współpracuje z uchwytem górnym.
Przejmuje obciążenie dociskające Uchwytu Górnego oraz obciążenie z Ramienia Ruchomego i
Ramienia Stałego podczas przechwytywania przez siatkę spadających obiektów. W prowadnicy
Uchwytu Dolnego znajdują się trzy otwory zapewniające regulację rozstawu uchwytów co 30mm.
Za pośrednictwem Uchwytu Dolnego realizowana jest regulacja rozstawu między uchwytami dla
danej grubości stropu jak również regulacja wysokości Uchwytu Górnego nad stropem w
przypadku mijania między dwoma oddzielnymi modułami.

UCHWYT DOLNY

RAMIĘ STAŁE

➔ WIĘCEJ INFORMACJI W ROZDZIALE MONTAŻ str. 19-20, 30

2.3.8 BELKI POZIOME SIATKI
Na tych elementach zamocowana jest siatka bezpieczeństwa, która przechwytuje spadające obiekty.
Dolna Belka zamocowana jest w złączach Uchwytów Górnych .
Górna Belka przymocowana jest do Ramion Ruchomych za pośrednictwem złącz krzyżowych.
Belki Poziome ulegają odkształceniom plastycznym podczas przechwytywania spadającego
przedmiotu. Jest to kluczowy element systemu, który został tak dobrany aby jego zniszczenie
odbierało część energii powstałej przy hamowaniu i przeciążeniach, zapewniając bezpieczeństwo
osobie, która upadła z wysokości.

ZŁĄCZE KRZYŻOWE

ZŁĄCZE

BELKI POZIOME SIATKI

Z
Y

X

➔ WIĘCEJ INFORMACJI W ROZDZIALE MONTAŻ str. 23-24

2.3.9 ADAPTER MOCOWANIA BOCZNEGO – MOCOWANIE NAŚCIENNE I KRAWĘDZIOWE.
Mocowanie boczne Ramienia Stałego, stosowane jest w przypadku braku możliwości
zamocowania stropowego. Adapter Mocowania Bocznego zastępuje w tym przypadku Uchwyt
Górny i Dolny Ramienia Stałego.
Adapter Mocowania Bocznego składa się z trzech elementów: Blacha Naścienna, Uchwyt z Klamrą
blokującą i Uchwyt Ramienia Stałego.
Zamocowanie Adaptera polega na nasunięciu go od góry na Blachę Naścienną, która posiada
trzpień mocujący.
Podczas nasuwania adaptera na trzpień, klamra blokująca adaptera wykonuje zatrzaśnięcie
mechanizmu na trzpieniu Blachy Naściennej.
Montaż naścienny modułu siatki T odbywa się zazwyczaj w całości za pomocą dźwigu, na
uprzednio zamocowane blachy naścienne.
Moduł siatki transportowany jest za pomocą zawiesia zaczepionego na klamrach adaptera. Po
zwolnieniu zawiesia, klamra blokuje adapter na trzpieniu Blachy Naściennej.

UCHWYT Z KLAMRĄ

BLACHA NAŚCIENNA

ADAPTER MOCOWANIA
BOCZNEGO

RAMIĘ STAŁE

➔ WIĘCEJ INFORMACJI W ROZDZIALE MONTAŻ str. 26-28

2.3.10 SIATKA NAROŻNA – POŁĄCZENIE NAROŻNE MODUŁÓW T
Siatka narożna służy do łączenia sąsiednich modułów typu T, które są zorientowane względem
siebie pod kątem 90˚ lub podobnym.
Siatka narożna jest zabezpieczeniem typu S, czyli chroni jedynie przed upadkiem przedmiotów –
nie ludzi. Jej wytrzymałość normatywna określona jest dla wysokości upadku nie większej niż 2m.
Siatka narożna składa się z dwóch zintegrowanych siatek 60x60x5 i siatki moskitierowej.
Wzdłuż krawędzi wpleciona jest polipropylenowa lina krawędziowa Ø12 o wytrzymałości 30kN.
Połączenie modułów siatek T i siatki narożnej odbywa się przez splecenie dwóch krótszych boków
liną krawędziową.
Poniższy rysunek przedstawia zamontowaną siatkę narożną, jej wplecenie odbywa się na
zamkniętych modułach (w pozycji pionowej).

SIATKA NAROŻNA
LINA KRAWĘDZIOWA

3.

UŻYTKOWANIE
System Zabezpieczający [T], przeznaczony jest wyłącznie do celów określonych przez poniższą
instrukcję obsługi. Zastosowania niezgodne z instrukcją obsługi pociągają za sobą ryzyko
wypadków, powodują realne zagrożenie zdrowia i życia.
Zastosowania niezgodne z DTR powodują utratę gwarancji.
Urządzenie służy do minimalizowania skutków upadków ludzi z wysokości jak również
przechwytuje spadające przedmioty stanowiące zagrożenie dla ludzi znajdujących się poniżej
obszaru roboczego. W przypadku niewłaściwego zastosowania systemu istnieje ryzyko wypadków
użytkownika jak również innych osób znajdujących się w jego sąsiedztwie.
Przed przystąpieniem do korzystania z Systemu Zabezpieczającego [T] należy zapoznać się z
niniejszą instrukcją.
Podczas użytkowania Systemu Zabezpieczającego [T] należy zachować wszelkie środki
bezpieczeństwa opisane w Dokumentacji Techniczno - Ruchowej oraz w odpowiednich przepisach
prawa i rozporządzeniach.
Za całość prac związanych z montażem, prawidłowym zamocowaniem elementów oraz kotwieniem
do stropu odpowiada Kierownik Budowy.
Za całokształt czynności związanych z codziennym użytkowaniem odpowiada Kierownik Budowy.
Czynności takie jak codzienna i cotygodniowa kontrola systemu, muszą być odnotowane w karcie
kontrolnej systemu.
Po zaistnieniu upadku z wysokości gdzie doszło do uszkodzenia jakiegokolwiek elementu
składowego należy natychmiast wycofać go z eksploatacji. Należy wymienić elementy systemu na
nowe.
UWAGI:
- Urządzenie nie służy jako prowizoryczny podest-rampa, nie zostało zaprojektowane do
przenoszenia stałych obciążeń, nie służy do składowania elementów,
- Do systemu nie należy dołączać elementów nie dostarczonych z kompletnym urządzeniem. Może
mieć to niekorzystny wpływ na parametry mechaniczne a w efekcie na bezpieczeństwo
użytkowania,
- Miejsce użytkowania Systemu Zabezpieczającego [T], powinno mieć wdrożony plan ratunkowy na
wypadek zdarzenia, w którym został powstrzymany upadek,
- System Zabezpieczający [T] zaprojektowany został pod kątem przechwytywania spadających
przedmiotów i ludzi. A wytrzymałość dynamiczna systemu zapewnia prawidłowe zadziałanie dla
ciężaru o wadze 100 [kg] spadającego z 7 [m]. Przekroczenie dopuszczalnych wysokości
spadania oraz ciężaru upadającego przedmiotu prowadzi do niekontrolowanych i
nieprzewidywalnych odkształceń i zniszczeń elementów składowych systemu.
- W przypadku odsprzedaży urządzenia, sprzedający powinien zagwarantować instrukcję
użytkowania w języku odpowiednim dla miejsca przeznaczenia,
- W przypadku elementów nie produkowanych przez firmę STRUMIN, należy odnieść się do
instrukcji obsługi użytkowania danego elementu.

3.1

CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZED UŻYCIEM SYSTEMU ZABEZPIECZAJĄCEGO [T]
- Podczas transportu należy zachować ostrożność, w celu uniknięcia ewentualnych uszkodzeń
elementów konstrukcyjnych, w przypadku uszkodzenia jakiegokolwiek elementu składowego
należy natychmiast wycofać go z eksploatacji,
- Podczas montażu należy zachować ostrożność, w przypadku uszkodzenia, część taką należy
niezwłocznie wymienić, lub zlecić sprawdzenie tej części osobie przeszkolonej.
- Jeśli do transportu użyty został dźwig, należy zwrócić uwagę na ruchy wykonywane przez dźwig i
zapewnić pracownikom zachowanie bezpiecznej odległości,
- W przypadku użycia dźwigu wszelkie czynności związane z przyłączeniem zawiesia do urządzenia
powinna wykonać osoba posiadająca uprawnienia hakowego,
- Dokonać ogólnej inspekcji wszystkich elementów składowych pod kątem ewentualnych
uszkodzeń, sprawdzić dokumentację techniczną i atest siatki dopuszczający ją do użytkowania.

3.2

KWALIFIKACJE OSÓB UŻYTKUJĄCYCH SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY [T]
Osoby użytkujące system powinny:
- Zapoznać się z kompletną DTR Systemu Zabezpieczającego [T] – szkolenie powinno być
potwierdzone pisemnie,
- Posiadać szkolenie w zakresie BHP (Praca na wysokości),
- Zostać przeszkolone w zakresie posługiwania się środkami ochrony indywidualnej i zbiorowej,
- Posiadać aktualne badania lekarskie odpowiednie do rodzaju wykonywanej pracy.

3.3

MONTAŻ SYSTEMU ZABEZPIECZAJĄCEGO [T]
Wszelkie czynności montażowe Systemu T, muszą być prowadzone zgodnie z niniejszą instrukcją i
pod nadzorem osób posiadających odpowiednie przeszkolenie.
Montaż Systemu T wykonywany jest przez minimum 2 osoby, wyposażone w odpowiednie ku temu
narzędzia oraz środki ochrony indywidualnej, chroniące pracowników w czasie czynności
montażowych.
Przed rozpoczęciem prac należy wykonać plan rozmieszczenia oraz montażu Systemu T
indywidualnie dla każdej budowy i dla każdego przewidzianego wariantu systemu, umożliwiający
poprawne zastosowanie systemu zabezpieczeń.
Montaż Systemu Zabezpieczającego [T] może wykonać pracownik zaznajomiony z DTR systemu.
Za usytuowanie i wybór miejsc zabezpieczanych przez system odpowiada kierownik budowy lub
inna uprawniona przez niego osoba.
Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić, czy system jest kompletny oraz czy nie posiada
widocznych uszkodzeń.
Podczas montażu należy zachować ostrożność, w przypadku uszkodzeń elementów składowych,
część taką należy niezwłocznie wymienić, lub zlecić sprawdzenie tej części osobie przeszkolonej.
Przed przystąpieniem do prac montażowych należy wyznaczyć Strefę Niebezpieczną w obrębie
terenu zagrożonego upadkiem przedmiotów - 1/10 wysokości jednak nie mniej niż 6m.
Szczegółowa instrukcja montażu znajduje się w dalszej części dokumentu,
Do elementów Systemu Zabezpieczającego nie wolno mocować jakichkolwiek elementów nie
należących do urządzenia.

3.4

DEMONTAŻ I PRZENOSZENIE MIĘDZY MIEJSCAMI ROBOCZYMI
Przy demontażu Systemu Zabezpieczającego [T] należy zachować wszelkie środki bezpieczeństwa
i zasady jak przy montażu.

3.5

MONTAŻ PRZY UŻYCIU DŹWIGU - INFORMACJE OGÓLNE.
Kolejne moduły mocowane do stropu są usytuowane względem siebie na zasadzie mijania w pionie.
Czyli moduł pierwszy, trzeci, piąty itd. jest modułem dolnym, a drugi, czwarty, szósty jest modułem
górnym.
Aby moduł stał się dolnym lub górnym należy odpowiednio skonfigurować konsolę.
Konsola zbudowana jest m.in. z Uchwytu Górnego i Dolnego, oraz Stopy Stropowej. Za pomocą
zmiany pozycji Stopy i Uchwytu Dolnego dokonuje się regulacji konsoli, tak aby stała się ona górną
lub dolną – odpowiednio dopasowaną do stropu.

3.5.1 MONTAŻ PRZY UŻYCIU DŹWIGU - KROK 1: REGULACJA KONSOL (DOLNA I GÓRNA)
Podstawową konfiguracją konsoli jest ustawienie dolne (dla modułu dolnego). W tym celu Stopę
Stropową należy całkowicie wsunąć w gniazdo w Uchwycie Górnym.
Odkręcić śrubę z Uchwytu Dolnego a następnie odsunąć uchwyt od Stopy aby uzyskać wielkość
równą grubości stropu (plus luz ~1-2cm). Po ustaleniu rozstawu zablokować Uchwyt Dolny śrubą
M12.

SZEROKOŚĆ STROPU + LUZ ~1-2cm

KONSOLA W KONFIGURACJI
DOLNEJ

Aby skonfigurować konsolę do pozycji górnej, należy wysunąć Stopę Stropową z gniazda Uchwytu
Górnego o około 7-8cm. Następnie odkręcić śrubę blokującą Uchwytu Dolnego i ustawić rozstaw
między Stopą a Uchwytem Dolnym dopasowując go do grubości stropu. Na koniec zablokować
Uchwyt Dolny śrubą M12.

Odsunięcie stopy 8cm

SZEROKOŚĆ STROPU + LUZ ~1-2cm

KONSOLA W KONFIGURACJI
GÓRNEJ

3.5.2 MONTAŻ PRZY UŻYCIU DŹWIGU - KROK 2: ZŁOŻENIE MODUŁU.
Zamocowanie kompletnego modułu na stropie wymaga złożenia go w całość na poziomie na którym
składowane są części systemu (najczęściej na poziomie gruntu).
Obydwie konsole należy ułożyć w pozycji leżącej, tak aby ramie ruchome znajdowało się u góry.
Odległość między konsolami standardowo powinna wynosić około 4,6 m (teoretyczna odległość
wynosi 5m lecz z uwagi na praktyczne doświadczenia odległość tą należy zmniejszyć.

3.5.3 MONTAŻ PRZY UŻYCIU DŹWIGU - KROK 3: ZAMOCOWANIE SIATKI Z RURAMI
POZIOMYMI.
Siatka zabezpieczająca oraz rury poziome dostarczane są na budowę w całości. Aby zamocować
siatkę wraz z rurami na konsole wystarczy rozwinąć siatkę i założyć rury na ramiona konsol.
Jedną rurę mocuje się do uchwytów ramienia stałego, druga rura zostaje zamocowana do uchwytów
ramienia ruchomego. Należy sprawdzić odległość między punktami zamocowań, tak aby mierzona
odległość wynosiła około 4,6 metra.

3.5.4 MONTAŻ PRZY UŻYCIU DŹWIGU - KROK 4: TRANSPORT MODUŁU.
Kompletny moduł należy zamocować na hak dźwigu za pomocą np. pasów. Pasy najwygodniej
zamocować w miejscu połączenia rury poziomej i ramienia ruchomego. Zamocowanie modułu w tych
punktach zapewnia jego stabilną pozycję podczas transportu dźwigiem, zamocowanie do uchwytów
stropowych konsoli czy inne dostępne miejsca spowodują najczęściej niekontrolowane odchylenie od
pionu i trudności w późniejszym pozycjonowaniu konsol modułu na stropie.

3.5.5 MONTAŻ PRZY UŻYCIU DŹWIGU - KROK 5: ZAŁOŻENIE MODUŁU NA STROP.
Dla ułatwienia procesu nasuwania modułu na strop należy unieść do pozycji pionowej moduł sąsiedni
[S].
Bezwzględnie konieczne jest podniesienie modułu sąsiedniego w przypadku gdy jest on modułem
górnym (patrz strona 19-20), ponieważ rozłożenie zakładanego aktualnie modułu dolnego [D] musi
zostać wykonane w pierwszej kolejności – przed sąsiednim modułem górnym [S].
Zakładany moduł należy nasunąć na strop i przesunąć w stronę sąsiedniego modułu tak aby sąsiednie
konsole zbliżyły się do siebie – nie wchodząc jednak we wspólne pole nachodzenia [P].
Po wykonaniu tego kroku należy zakręcić śruby blokujące uchwyty górne konsol (śruba M20) [A] oraz
wykonać mocowanie stopy stropowej przy pomocy wkrętów do betonu (np. FBS 10x100) [B].

[D]
[S]

[A]
[B]

[P]

3.5.6 MONTAŻ PRZY UŻYCIU DŹWIGU - KROK 6: ROZŁOŻENIE MODUŁÓW.
Po zamocowaniu konsol do stropu należy rozłożyć w pierwszej kolejności siatkę dolną [D] a następnie
sąsiednią [S] – w tym wypadku siatkę górną.
W przypadku gdy sąsiednia siatka jest siatką dolną kolejność rozkładania modułów jest odwrotna.

[S]
[D]

3.6.0 MONTAŻ INDYWIDUALNY (ręczny) - MONTAŻ KONSOLI NA STROP.
Konsolę na strop można założyć w trzech prostych ruchach, co przedstawiają poniższe zdjęcia.
1. Położyć konsolę na krawędzi stropu, oprzeć na bocznej krawędzi Stopy Stropowej i wykonać
obrót aż do momentu osiągnięcia przez konsolę pozycji pionowej,

2. Następnie obrócić konsolę o 90˚ wokół osi pionowej tak aby Uchwyty Dolny i Górny objęły strop.
Dosunąć konsolę do czoła stropu, maksymalne odsunięcie od stropu wynosi 20 mm,
niedopuszczalne jest mocowanie konsoli odsuniętej od stropu więcej niż 20mm. W przypadku
szczególnym, gdy budowa ścian i stropów uniemożliwia dosunięcie konsoli do stropu przypadek
wymaga indywidualnej analizy i ustalenia sposobu montażu.

3. Trzecim krokiem jest dokręcenie śruby Uchwytu Górnego i w efekcie zaciśnięcie konsoli na
stropie.

4. Ostatnim krokiem jest przykręcenie Stopy Stropowej do stropu za pomocą wkrętów do betonu.
Wymagana minimalna siła kotwienia wynosi: Q = 10 kN, a minimalna głębokość kotwienia
wynosi 100 mm. Zaleca się stosowanie śrub do betonu Ø10.
W podłożu betonowym wykonać otwór wiertłem o średnicy 10mm i głębokości minimum
160mm, następnie wkrętarką udarową zamocować śrubę.
W podłożu drewnianym należy zastosować odpowiednie wkręty do drewna o średnicy trzpienia
10mm i długości minimum 60mm.
Narzędzia potrzebne do montażu (w betonie):
•
•
•

Śruby do betonu np. FBS 10x100,
Wiertarka udarowa + wiertło Ø10mm,
Wkrętarka udarowa + nasadka 15mm.

Narzędzia potrzebne do montażu (w drewnie):
•
•
•

Śruby do drewna Ø10x60,
Wiertarka + wiertło do drewna lub metalu Ø8mm,
Wkrętarka + nasadka 17mm.

WKRĘT
DO BETONU
10X100

OTWÓR
Ø10x160

3.6.1 MONTAŻ DRUGIEJ KONSOLI MODUŁU NA STROP
Dla modułu 6 metrowego, standardowa odległość między konsolami wynosi 5 metrów.
Oznacza to, że moduł wystaje poza konsolę 0,5 metra z obu stron.
Niniejszy opis dotyczy modułu skonfigurowanego jako dolny. W dalszej części instrukcji zostanie
omówiony moduł górny.

W przypadku modułu 4 metrowego, odległość między konsolami wynosi 3m, oraz odpowiednio dla
modułu 3 metrowego, konsole rozsunięte są o 2 metry.
3.6.2 MONTAŻ KONSOLI MODUŁU SĄSIEDNIEGO (NA STROP)
Każdy kolejny moduł musi być podniesiony lub obniżony w zależności od konfiguracji modułu
poprzedniego. Konsola kolejnego modułu, powinna znajdować się jak najbliżej konsoli poprzedniej.
Konieczne jest to do zapewnienia nachodzenia na siebie pól modułów sąsiednich.

KONSOLA MODUŁU LEWEGO
KONSOLA MODUŁU PRAWEGO

3.6.3 MONTAŻ BELEK POZIOMYCH SIATKI
Aby zamontować Belki Poziome Siatki należy najpierw zamocować konsole modułów sąsiednich,
ponieważ belki zachodzą na siebie „góra – dół”, blokując możliwość nałożenia konsol.
Po zamocowaniu konsol, należy odchylić Ramiona Ruchome tak aby ułatwić dostęp do łączników
belek (w Uchwycie Górnym). W tym celu należy poluzować linkę pomocniczą i zablokować w
dogodnej pozycji Ramienia Ruchomego.

LINKA POMOCNICZA
ŁĄCZNIK BELKI POZIOMEJ

Na otwarte łączniki należy założyć Belki Poziome Siatki. Linka pomocnicza powinna znajdować się
pod Belką Siatki – co pokazuje poniższe zdjęcie.

Tą samą czynność należy przeprowadzić dla drugiej Belki Siatki, która mocowana jest do
uchwytów krzyżowych Ramion Uchylnych.

3.6.4 MONTAŻ SIATKI
Konstrukcja modułów jest gotowa do założenia siatki zabezpieczającej.
Montaż siatki należy rozpocząć od belki górnej. Na wystający poza konsolę fragment Belki
Poprzecznej nasunąć kolejno (na przemiennie) oczka siatki 60x60x5, czynność powtarzać aż do
nasunięcia całej długości siatki (6 m) na wystający fragment belki.
Po nasunięciu całej długości siatki, należy otworzyć uchwyt na Ramieniu Ruchomym i przesunąć ją
na drugą stronę belki względem uchwytu.

Siatka wyposażona jest w linę krawędziową Ø12, którą należy owinąć wokół belki co siódme lub
ósme „oczko” siatki. Linę należy zawinąć w odpowiedni sposób, tworząc pętlę, która zostaje
nasunięta na belkę. Detal tego procesu pokazuje poniższe zdjęcie.

LINA KRAWĘDZIOWA

ŁĄCZNIK BELKI POZIOMEJ

Procedurę nałożenia siatki należy powtórzyć dla belki dolnej, zaczynając od naprzemiennego
wplatania oczek siatki na belkę poziomą, następnie otworzyć łącznik Uchwytu Górnego i przesunąć
siatkę dalej na belkę. Po zamknięciu łącznika można rozsunąć siatkę na całą jej szerokość.
Należy pamiętać o końcowym rozsunięciu siatki poza łączniki belki, tak aby wykorzystać całą
szerokość siatki zabezpieczającej. Całkowicie rozwinięta siatka powinna maksymalnie obejmować
belki poziome.

3.7.0

MONTAŻ KONSOLI DO ŚCIANY (ADAPTER MOCOWANIA BOCZNEGO)

Montaż modułu w wersji mocowania naściennego odbywa się w całości, czyli cały moduł zakładany
jest przy pomocy dźwigu na uchwyty zamocowane uprzednio do ściany.
Uchwyty Adapterów Mocowania Bocznego w trakcie transportowania na zawiesiach dźwigu są w
pozycji odblokowanej, czyli umożliwiającej nałożenie ich na uchwyty zamocowane na ścianie.
W momencie zwolnienia zawiesia, uchwyt adaptera blokuje się na uchwycie naściennym.

Mocowanie Blach Naściennych, może zostać wykonane wyłącznie na podłożu zapewniającym
odpowiednią wytrzymałość mechaniczną. Mocowanie blach naściennych, musi zapewnić
przeniesienie sił na poziomie 10 kN. Mocowanie może zostać wykonane za pomocą wkrętów do
betonu Ø12x120, lub za pomocą szpilek M12 mocowanych przez ścianę (na przelot).

Montaż modułu siatki ogranicza się do nałożenia adapterów na blachy naścienne z uchwytem, po
zwolnieniu zawiesia dźwigu, następuje zablokowanie adapterów, uniemożliwiając przypadkowe
odczepienie adaptera – np. z powodu podmuchu wiatru, lub przypadkowe podciągnięcie w górę
przez dźwig podczas wykonywania innych prac budowlanych.

ADAPTER MOCOWANIA BOCZNEGO
BLACHA NAŚCIENNA Z UCHWYTEM

ZWOLNIENIE HAKA DŹWIGU
ZBLOKOWANIE KLAMRY
WKRĘT DO BETONU Ø12 X 100

SZPILKA PRZELOTOWA Ø12

Podobnie jak w przypadku modułów mocowanych do stropu, należy zapewnić naprzemienne
mocowanie kolejnych modułów – czyli przesunięcie o 8cm w pionie.
Rozstaw między uchwytami konsol (jednego modułu) → 2,3,5 m
Odległość między uchwytami sąsiednich konsol → 25-30 cm.

ROZSTAW MIĘDZY
UCHWYTAMI KONSOL

PRZESUNIĘCIE 8cm
W PIONIE

MODUŁ 1

MODUŁ 2

MODUŁ 3

3.8

UŻYCIE ELEMENTÓW TYMCZASOWYCH, POMOCNICZYCH, KORYGUJĄCYCH.
W trakcie montażu może wystąpić konieczność korygowania błędów wykonawczych budynku,
nierówności w wylanym stropie, nierówności ścian etc. Dopuszcza się w takim wypadku stosowanie
podkładek korygujących, dystansujących rozstaw Uchwytów Dolnych i Górnych.
Dopuszcza się stosowanie drewnianych desek o grubości nie przekraczającej 5cm.
Nie dopuszcza się stosowania kilku warstw podkładek w jednym miejscu korekty, przykładowo jeśli
zachodzi potrzeba skorygowania grubości 5cm nie należy stosować dwóch desek o grubości 2,5cm.
Element korygujący należy przymocować do podłoża w przypadku, gdy występuje w miejscu w
którym przewidziane są śruby mocujące → tak jak w przypadku Stopy Stropowej. Gdy korekcie
podlega pole pod Stopą Stropową, podkładka korygująca musi być większa niż pole samej stopy. W
takim wypadku Stopa nie może wystawać w żadnym miejscu poza podkładkę korygującą.
Element korygujący, musi zapewnić wytrzymałość na obciążenie 10kN dla każdego punktu
mocującego.
W przypadku przykręcania śruby w miejscu występowania elementu korygującego, długość śruby
powinna być dłuższa o grubość elementu korygującego.
Przykładowo dla stopy stropowej pod, którą podłożona została deska o grubości 3cm, śruba do
betonu powinna być dłuższa nie mniej niż 3 cm.
Za dobór elementów korygujących i ich zgodność z powyższymi wytycznymi odpowiada kierownik
budowy.

WSKAZÓWKI BEZPIECZNEJ EKSPLOATACJI

4.0

Podczas użytkowania należy kierować się bezpieczeństwem użytkowników, personelu oraz
osób na których praca urządzenia może oddziaływać.
Podczas pracy z Systemem Zabezpieczającym [T] personel:
- powinien zaznajomić się z DTR systemu
- powinien zweryfikować, czy moduły zostały stabilnie zamocowane do stropu, czy siatka nie zawiera
widocznych uszkodzeń a elementy nie noszą śladów uszkodzeń lub zniszczeń,
- powinien posiadać odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
4.1

L.p.
1

ANALIZA RYZYKA
Zagrożenie
Niewystarczająca
wytrzymałość
mechaniczna.

Ryzyko

Szacowanie ryzyka

Środki ochrony

Używanie uszkodzonej
lub
zniszczonej stopy
stropowej,

Upadek konstrukcji.
Zagrożenie zdrowia i życia

Sprawdzać, kontrolować oraz
odpowiednio magazynować elementy
składowe systemu

Używanie
uszkodzonego lub
zniszczonego uchwytu
górnego,

Upadek konstrukcji.
Zagrożenie zdrowia i życia

Sprawdzać, kontrolować oraz
odpowiednio magazynować elementy
składowe systemu

Uszkodzenie lub
zniszczenie
Ramienia głównego,
skośnego lub belek
siatki w wyniku
przeciążenia,

Upadek konstrukcji.
Zagrożenie zdrowia i życia

Sprawdzać, kontrolować oraz
odpowiednio magazynować elementy
składowe systemu.
Nie dopuszczać do potencjalnego
ryzyka upadku ciężkich przedmiotów z
wysokości.

2

Zmiażdżenie,
zgniecenie

Podłożenie,
podstawienie stopy,
dłoni lub innej części
ciała pod uchwyty
podczas skręcania,
dociskania

zmiażdżenie, przycięcie,
skaleczenie lub otarcie
części ciała.
Zagrożenie zdrowia i życia

Zachować ostrożność podczas montażu
a w szczególności przy zakładaniu
modułów na strop. Ryzyko upadku z
wysokości, stosować środki ochrony
indywidualnej. Używać rękawic, butów
oraz hełmów ochronnych z paskiem
podbródkowym.

3

Uderzenie

Ryzyko uderzenia
elementami systemu
podczas transportu,
przenoszenia osób
znajdujących się w
pobliżu

Uderzenie głową lub innymi
częściami ciała o
konstrukcję, w
szczególności belki siatki
(długość 6m)
Zagrożenie zdrowia i życia

Zachować ostrożność przy
przenoszeniu, unikać przenoszenia
długich elementów przez jednego
pracownika.
Używać kask ochronny z paskiem
podbródkowym.

Nie zabezpieczenie
ramienia skośnego
podczas montażu

Uderzenie w głowę lub inne
części ciała osób
znajdujących się na
poniższej kondygnacji.
Zagrożenie zdrowia i życia

Zachować ostrożność przy montażu,
zwracać uwagę na zabezpieczenia
elementów przed nie kontrolowanymi
ruchami, tj. obroty, przesunięcia, ześlizgi
itd.

Nie zabezpieczenie
ramienia głównego
przed wysunięciem

Uderzenie w głowę lub inne
części ciała osób
znajdujących się na
niższych kondygnacjach.
Zagrożenie zdrowia i życia

Zachować ostrożność przy montażu,
zwracać uwagę na zabezpieczenia
elementów przed nie kontrolowanymi
ruchami, tj. obroty, przesunięcia, ześlizgi
itd.

4

Spadające lub
wyrzucone
przedmioty

5

Warunki pogodowe Uderzenie piorunem,
wiatr.

5.

Nieodpowiednie
Zabezpieczenie
otaczających
miejsce pracy
przedmiotów.

Uderzenie, złamanie,
skaleczenie, oparzenie
części ciała.
Zagrożenie zdrowia i życia

Stosować odpowiednie środki ochrony
indywidualnej. Ustalić system
bezpiecznej pracy.
Wyznaczyć strefę bezpieczeństwa.
podczas montażu jak i demontażu
systemu liczoną w poziomie od
budowanego obiektu w wymiarze 1/10
wysokości obiektu jednak nie mniej niż
6m.

Porażenie elektryczne,
poparzenie. Zagrożenie
zdrowia i życia.

Unikać pracy w sąsiedztwie systemu
podczas wyładowań atmosferycznych,
Oraz pracy podczas wiatru wiejącego
powyżej 10m/s.

KONSERWACJA
Elementy składowe Systemu zabezpieczone są powłoką cynkową oraz systemem lakierniczym.
W przypadku powstania odprysków należy uzupełnić ubytki odpowiednią powłoką lakierniczą
właściwą dla takiego zastosowania (pasta cynkowa i/lub lakier nawierzchniowy).
Niedopuszczalne jest używanie elementów skorodowanych i uszkodzonych mechanicznie.

6.

KONTROLA STANU TECHNICZNEGO

6.1

KONTROLA BIEŻĄCA
Przed każdorazowym montażem systemu należy sprawdzić ogólny stan techniczny w zakresie:
a) kompletności elementów systemu,
b) kompletności śrub, łączników,
c) braku uszkodzeń spoin,
d) weryfikacji czy którykolwiek z elementów nie jest zagięty, pęknięty, nacięty, lub w jakikolwiek
inny sposób zniszczony,
e) weryfikacji czy wszystkie otwory montażowe są drożne i nie utrudniają poprawnego montażu.
Kontrola tygodniowa.
Po zamontowaniu Systemu Zabezpieczającego [T] wymagana jest cotygodniowa kontrola
poprawności mocowań i stanu technicznego konsol i siatki zabezpieczającej (punkty od a) do e)).
Kontrolę taką powinna wykonać osoba kompetentna (pracownik inżynieryjno-techniczny, np.
majster lub kierownik budowy przeszkolony i zapoznany z DTR) a przegląd taki należy
udokumentować w karcie kontrolnej systemu.
Celem kontroli cotygodniowej jest sprawdzenie czy w całej konstrukcji systemu nie zaszły zmiany,
które mogą spowodować katastrofę budowlaną lub stworzyć niebezpieczne warunki eksploatacji.
Kontrola codzienna.
Powinna zostać dokonana przez pracowników pracujących w obrębie systemu.
Przegląd codzienny polega na sprawdzeniu, czy:
- siatka nie doznała uszkodzeń (np. z powodu burzy, wichur itp)
- elementy składowe systemu: konsole i belki siatki, nie doznały odkształceń,
- elementy kotwiące i łączące są prawidłowo zmontowane,
- nie zaszły zjawiska mające ujemny wpływ na bezpieczeństwo użytkowania (np. czy nie doszło
do zerwania siatek czy uszkodzenia łączników, odkształcenia elementów konstrukcyjnych z
powodu wystąpienia intensywnych wichur, opadów deszczu, gradu, śniegu etc.
Niedopuszczalne są samodzielne naprawy elementów składowych systemu, składowych konsoli,
belek czy siatki zabezpieczającej. Powoduje to realne zagrożenie zdrowia i życia podczas
zadziałania systemu korygowanego przez nieuprawnione do tego osoby.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z powyższych punktów użytkownik powinien
bezwzględnie zaprzestać użytkowania systemu oraz poinformować producenta o konieczności
wykonania kontroli szczegółowej.
W przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej np. upadku z wysokości należy przerwać prace i
zgłosić ten fakt Kierownikowi Budowy.
6.2

KONTROLA SZCZEGÓŁOWA
Kontrolę szczegółową Systemu Zabezpieczającego [T] wykonuje producent lub odpowiednia do
tego celu jednostka:
każdorazowo przed dostarczeniem systemu na budowę,
co 12 miesięcy użytkowania,
każdorazowo po dłuższym niż 3 miesiące okresie bezczynności systemu,
po każdym zgłoszeniu użytkownika o konieczności wykonania kontroli szczegółowej.
Kontrola szczegółowa na wniosek użytkownika jest odpłatna.
Po zaistnienia upadku do systemu.

III. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 „Prawa budowlanego” oświadczam, że
powyższa dokumentacja projektowa części konstrukcyjnej dla
Systemu Zabezpieczającego [T]
została wykonana zgodnie z wymaganiami ustawy, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej (art. 20 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o zmianie ustawy z 7 lipca 1994
roku – Prawo budowlane Dz. U. nr 6 poz. 41/2004), obowiązującymi przepisami technicznobudowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami i zostaje wydana w stanie kompletnym
w celu jakiemu ma służyć.

czytelny podpis i pieczęć projektanta

Projektant
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