METODY ASEKURACJI
Wybór odpowiedniej metody
asekuracyjnej jest kluczowym
elementem sytemu ochrony
pracownika przed zagro¿eniami
wynikaj¹cymi z pracy na wysokoœci.
W sytuacji, gdy z powodów organizacyjnych,
technicznych lub ekonomicznych nie mo¿na
zainstalowaæ sta³ych konstrukcji
zapobiegaj¹cych zagro¿eniu upadkiem z
wysokoœci nale¿y stosowaæ œrodki ochrony
zbiorowej, takie jak siatki lub balustrady
ochronne. Czêstym rozwi¹zaniem jest
wykorzystywanie rusztowañ, podnoœników lub
ruchomych pomostów zapewniaj¹cych
wygodny i bezpieczny dostêp.
Je¿eli jednak ¿adna z powy¿szych metod nie
jest mo¿liwa do realizacji, nale¿y stosowaæ
indywidualny sprzêt chroni¹cy przed
upadkiem z wysokoœci. Dotyczy to zarówno
sytuacji, gdy praca odbywa siê na
niezabezpieczonych powierzchniach, jak
równie¿ podczas pracy na s³upach, masztach,
konstrukcjach wie¿owych oraz podczas
korzystania z technik dostêpu linowego.

PODSTAWY
Powierzchnia os³oniêta œcianami o wysokoœci min. 1,5 m
lub wyposa¿ona w inne sta³e konstrukcje chroni¹ce
przed upadkiem.
(praca wykonywana na tej powierzni nie jest prac¹
na wysokoœci)

Indywidualny sprzêt
chroni¹cy przed upadkiem
z wysokoœci.
(tê metodê zabezpieczenia
nale¿y stosowaæ je¿eli
nie ma mo¿liwoœci u¿ycia
innych œrodków ochronnych)

Œrodki ochrony przed upadkiem z wysokoœci

Zasadnicze funkcje jakie musi spe³niaæ
indywidualny sprzêt chroni¹cy przed upadkiem
z wysokoœci to:
1) ustalanie pozycji podczas pracy lub
niedopuszczanie do przyjêcia przez pracownika
po³o¿enia, w którym istnieje mo¿liwoœæ upadku
z wysokoœci, zgodnie z PN-EN 358:2002
(Indywidualny sprzêt ochronny ustalaj¹cy
pozycjê podczas pracy i zapobiegaj¹cy
upadkom z wysokoœci);
2) w sytuacji zaistnienia upadku - zatrzymanie
upadku w powietrzu i ograniczenie si³y
towarzysz¹cej zatrzymaniu oraz umo¿liwienie
poszkodowanemu na bezpieczne oczekiwanie
na nadejœcie pomocy, zgodnie z PN-EN
363:2005 (Indywidualny sprzêt chroni¹cy
przed upadkiem z wysokoœci - systemy
powstrzymywania spadania).
Prawid³owy wybór metod i sprzêtu
chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci
mo¿e jedynie zapewniæ specjalistyczne
przeszkolenie pracowników i kadry
kierowniczej.

Œrodki ochrony zbiorowej:
siatki i balustrady ochronne.
(nale¿y stosowaæ wszêdzie
tam gdzie jest to mo¿liwe)

Praca na masztach, konstrukcjach
wie¿owych i kominach
- wymaga stosowania
indywidualnych
systemów ochrony przed
upadkiem

Dostêp linowy i techniki
pozycjonowania
- z tych metod pracy mo¿na
korzystaæ gdy inne bezpieczniejsze metody nie s¹
mo¿liwe do zastosowania.
Nale¿y przy tym przestrzegaæ
przepisów szczególnych
dotycz¹cych korzystania
z wejœæ linowych i technik
pozycjonowania a przede
wszystkim stosowaæ
indywidualne systemy
ochrony przed upadkiem.

Dostêp przy pomocy
rusztowañ i ruchomych
platform
- je¿eli praca przebiega
w sposób niewymagaj¹cy
od pracownika wychylania siê
poza obrys urz¹dzenia lub
przyjmowania innych
wymuszonych pozycji - nie
ma koniecznoœci stosowania
indywidualnego sprzêtu
chroni¹cego przed upadkiem
z wysokoœci.

Metody dostêpu

PN-EN 358
System ochronny ustalaj¹cy pozycjê podczas pracy (1)
i zapobiegaj¹cy upadkom z wysokoœci (2)

PN-EN 363
System powstrzymywania spadania
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SYSTEM POWSTRZYMYWANIA SPADANIA

PODSTAWY

System powstrzymywania spadania musi
zawieraæ trzy podstawowe sk³adniki:
Punkt kotwicz¹cy
Przenoœny
punkt kotwicz¹cy
zgodny z PN-EN 795-B)

Punkt kotwicz¹cy stanowi pierwsze i kluczowe ogniwo
indywidualnego sytemu ochrony przed upadkiem. Jest on
zwi¹zany ze stanowiskiem pracy a jego zadaniem jest
zaczepienie podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzuj¹cego do
konstrukcji noœnej. Wymagania jakie musi spe³niaæ punkt
kotwicz¹cy okreœla norma PN-EN 795.
Punkty kotwicz¹ce mog¹ byæ sta³e (np. systemy poziome
z lin¹ stalow¹, s³upki kotwicz¹ce) oraz przenoœne
(statywy bezpieczeñstwa, w³ókiennicze poziome liny
kotwicz¹ce , zaczepy linkowe, zaczepy taœmowe, belki
zaczepowe).
Punkty kotwicz¹ce musz¹ byæ po³¹czone ze sta³ymi
elementami konstrukcji, które posiadaj¹ odpowiedni¹
wytrzyma³oœæ i stabilnoœæ.

Szelki bezpieczeñstwa
zgodne z PN-EN 361

Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy
Podzespó³ ³¹cz¹co-amortyzuj¹cy ³¹czy klamrê zaczepow¹
szelek bezpieczeñstwa, z punktem kotwicz¹cym.
W przypadku gdy nast¹pi spadanie podzespó³ ³¹cz¹coamortyzuj¹cy musi zatrzymaæ upadek oraz z³agodziæ si³ê
powstaj¹c¹ w czasie wyhamowania upadku. Podzespó³
³¹cz¹co-amortyzuj¹cy poch³ania energiê kinetyczn¹ i
ogranicza si³ê udarow¹ do bezpiecznej wartoœci (poni¿ej
6 kN), eliminuj¹c zagro¿enie wyst¹pienia niebezpiecznych
dla organizmu nastêpstw nag³ej utraty prêdkoœci
spadania.
Funkcje podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzyj¹ceg mog¹ pe³niæ:
amortyzatory z link¹ bezpieczeñstwa, urz¹dzenia
samohamowne, urz¹dzenia samozaciskowe i inne.

Podzespó³
³¹cz¹co-amortyzuj¹cy
zgodny z PN-EN 355

Szelki bezpieczeñstwa
Podstawowym zadaniem szelek bezpieczeñstwa jest
utrzymanie cia³a cz³owieka w trakcie spadania oraz
bezpieczne roz³o¿enie si³ dynamicznych towarzysz¹cych
powstrzymywaniu spadania. Ponadto po zatrzymaniu
konstrukcja szelek powinna umo¿liwiæ bezpieczne i w
miarê wygodne oczekiwanie na nadejœcie pomocy.
Konstrukcja szelek bezpieczeñstwa zosta³a œciœle
okreœlona norm¹ europejsk¹ PN-EN 361, któr¹ musz¹
spe³niaæ szelki stosowane jako sprzêt ochronny dla
pracowników.
Tylko pe³ne szelki bezpieczeñstwa czyli posiadaj¹ce pasy
barkowe i udowe s¹ urz¹dzeniami dopuszczonymi do
u¿ytkowania jako zabezpieczenie przed upadkiem z
wysokoœci. Niedopuszczalne jest stosowanie pasów
biodrowych, pasów monterskich oraz alpinistycznych
uprzê¿y udowych.
Dobre szelki bezpieczeñstwa powinny posiadaæ
ergonomiczn¹ konstrukcjê i zapewniaæ odpowiedni
komfort pracy. W zale¿noœci od typu, szelki
bezpieczeñstwa posiadaj¹ jeden lub wiêcej punktów
zaczepowych wspó³pracuj¹cych z podzespo³em ³¹cz¹coamortyzuj¹cym oraz link¹ urz¹dzenia ustalaj¹cego
pozycjê przy pracy (w szelkach z pasem biodrowym).
Iloœæ i rozmieszczenie punktów zaczepowych decyduje o
funkcjonalnoœci szelek bezpieczeñstwa.

System powstrzymywania
spadania mo¿e byæ u¿ytkowany
³¹cznie z systemem ustalaj¹cym
pozycjê przy pracy.
Konfiguracja tego typu umo¿liwia
wygodne wykonywanie pracy na
s³upach, kominach lub innych
konstrukcjach.
Sk³adnikami systemu ustalaj¹cego pozycjê przy pracy s¹:
1) szelki bezpieczeñstwa z
pasem biodrowym (sk³adnik
wspólny z systemem
powstrzymywania spadania)
2) urz¹dzenie do ustalania
pozycji przy pracy - najczêœciej
linka w³ókiennicza o regulowanej
d³ugoœci zgodna z norm¹ PN-EN
358.

INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O.
ul. Tatrzañska 19, 81-814 SOPOT
tel.: 058 550-50-99; fax. 058 551-91-69
www.icd.pl info@icd.pl

Podzespó³ systemu
powstrzymywania
spadania

Urz¹dzenie do ustalania
pozycji przy pracy
z link¹ regulowan¹
zgodne z PN-EN 358

Szelki bezpieczeñstwa
z pasem biodrowym
zgodne z PN-EN 361
i PN-EN 358
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Zastosowanie indywidualnego systemu
powstrzymywania spadania jest metod¹
ostateczn¹, w³aœciw¹ wtedy, gdy inne œrodki
zabezpieczaj¹ce nie mog¹ byæ u¿yte.
Zadaniem systemu nie jest zapobieganie
upadkowi lecz bezpieczne zatrzymanie
spadaj¹cego cz³owieka oraz z³agodzenie
niebezpiecznych nastêpstw nag³ej utraty
prêdkoœci.
Aby zapewniæ odpowiedni poziom
bezpieczeñstwa, podczas konfiguracji
indywidualnego systemu powstrzymywania
spadania, nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce
czynniki ryzyka:

Minimalna wolna przestrzeñ
Bezpieczne zatrzymanie spadaj¹cego cz³owieka musi
nast¹piæ w powietrzu (po fazie tzw. swobodnego
upadku). Je¿eli nast¹pi uderzenie w pod³o¿e lub
przeszkodê konsekwencje bêd¹ zawsze groŸne dla ¿ycia
lub zdrowia. Aby zapobiec takiemu niebezpieczeñstwu
nale¿y zapewniæ “woln¹ przestrzeñ” poni¿ej
u¿ytkownika. Jest to przestrzeñ pozbawiona przeszkód o
które mo¿na uderzyæ podczas upadku. Okreœlaj¹c
wielkoœæ wolnej przestrzeni nale¿y uwzglêdniæ parametry
podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzuj¹cego oraz po³o¿enie
punktu kotwicz¹cego w stosunku do u¿ytkownika.

PODSTAWY

Minimalna wolna przestrzeñ
- przyk³adowe obliczenie

Wielkoœæ
minimalnej
wolnej
przestrzeni
= 6,2 m.

D³ugoœæ linki
bezpieczeñstwa
z amortyzatorem
i zatrzaœnikami

2,0 m.

Maksymalne
wyd³u¿enie
amortyzatora
bezpieczeñstwa

1,2 m.

Wysokoœæ
cz³owieka

2,0 m.

Margines
bezpieczeñstwa

1,0 m.

Po³o¿enie punktu kotwicz¹cego

Po³o¿enie punktu kotwicz¹cego
Droga swobodnego spadania zawsze powinna byæ jak
najkrótsza. Wysokoœæ po³o¿enia punktu kotwicz¹cego w
stosunku do po³o¿enia u¿ytkownika systemu determinuje
d³ugoœæ drogi swobodnego spadania. Je¿eli punkt
kotwiczenia podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzuj¹cego znajduje
siê nad pracownikiem droga spadania bêdzie
maksymalnie zmniejszona. Natomiast po³o¿enie punktu
kotwicz¹cego poni¿ej pracownika znacznie zwiêkszy
drogê spadania, co mo¿e doprowadziæ do uderzenia w
powierzchniê znajduj¹c¹ siê poni¿ej lub spowodowaæ
zagro¿enie zwi¹zane z przekroczeniem si³y udarowej
towarzysz¹cej powstrzymywaniu spadania. W sytuacji
gdy istnieje alternatywa, u¿ytkownik powinien wybieraæ
punkt kotwicz¹cy p³o¿ony mo¿liwie najwy¿ej.

Efekt wahad³a
Jest to niebezpieczne zjawisko polegaj¹ce na
wahad³owym charakterze swobodnego upadku, podczas
którego istnieje ryzyko uderzenia w przeszkody
znajduj¹ce siê z boku. Oddalenie siê u¿ytkownika od
pionu wyznaczanego przez liniê poprowadzon¹ od punktu
kotwicz¹cego, zwiêksza mo¿liwoœæ wyst¹pienia efektu
wahad³a. Efekt wahad³a mo¿e tak¿e powodowaæ
niew³aœciwe dzia³anie niektórych typów podzespo³ów
³¹cz¹co-amortyzuj¹cych np. urz¹dzeñ samohamownych.
Dlatego przy wyborze punktu kotwicz¹cego nale¿y d¹¿yæ
do zmniejszenia zagro¿enia zwi¹zanego z efektem
wahad³a.
Poniewa¿ ocena ryzyka musi uwzglêdniaæ
parametry u¿ytych podzespo³ów indywidualnego
systemu powstrzymywania spadania, zawsze
przed konfiguracj¹ i u¿yciem systemu nale¿y
zapoznaæ siê z informacjami zawartymi w
instrukcjach u¿ytkowania poszczególnych
urz¹dzeñ.

Punkt kotwicz¹cy po³o¿ony
powy¿ej g³owy u¿ytkownika
- wspó³czynnik ryzyka niski
Punkt kotwicz¹cy
po³o¿ony na wysokoœci
klamry zaczepowej
szelek bezpieczeñstwa
- wspó³czynnik ryzyka œredni

Punkt kotwicz¹cy po³o¿ony
poni¿ej stóp u¿ytkownika
- wspó³czynnik ryzyka wysoki

Efekt wahad³a
- poziom zagro¿enia okreœla siê wielkoœci¹ k¹ta zawartym pomiêdzy lini¹ pionu, a lini¹ ³¹cz¹ca
punkt zaczepowy szelek bezpieczeñstwa z punktem kotwicz¹cym

K¹t odchylenia od pionu < 30
- zagro¿enie wyst¹pienia
efektu waha³a niskie

K¹t odchylenia od pionu > 30
- zagro¿enie wyst¹pienia
efektu wahad³a wysokie
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PODSTAWY
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Przyk³adowe konfiguracje systemu powstrzymywania spadania.

1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361)
2 - Amortyzator bezpieczeñstwa
z podwójn¹ link¹ (PN-EN 355)

1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361)
2 - Urz¹dzenie samohamowne (PN-EN 360)
3 - Przenoœny punkt kotwicz¹cy (PN-EN 795)

1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361)
2 - Lina do pracy na dachu
3 - Urz¹dzenie samohamowne (PN-EN 360)

1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361)
2 - Amortyzator bezpieczeñstwa
z link¹ (PN-EN 355)
3 - Sta³y punkt kotwicz¹cy (PN-EN 795)

1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361)
3 - Sta³y system asekuracji pionowej
ze sztywn¹ prowadnic¹ i mechanizmem
samozaciskowym (PN-EN 353-1)

1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361)
2 - Urz¹dzenie samozaciskowe-przesuwne
z w³ókiennicz¹ lin¹ robocz¹ (PN-EN 353-2)
1 - Szelki bezpieczeñstwa (PN-EN 361)
2 - Urz¹dzenie samozaciskowe-przesuwne
z w³ókiennicz¹ lin¹ robocz¹ (PN-EN 353-2)
3 - Sta³y system kotwicz¹cy
z lin¹ stalow¹ (PN-EN 795)

INTERNETOWE CENTRUM DYSTRYBUCJI SP. Z O.O.
ul. Tatrzañska 19, 81-814 SOPOT
tel.: 058 550-50-99; fax. 058 551-91-69
www.icd.pl info@icd.pl

