Praktyka stosowania indywidualnych œrodków ochrony przed upadkiem wskazuje, ¿e jednym z
kluczowych elementów prawid³owej konfiguracji systemu ochrony przed upadkiem jest w³aœciwe
zakotwiczenie sprzêtu.
O ile zagadnienia prawid³owego u¿ytkowania szelek bezpieczeñstwa i podzespo³ów ³¹cz¹co
amortyzuj¹cych nie sprawiaj¹ u¿ytkownikom powa¿niejszych trudnoœci, to dobór i zastosowanie
w³aœciwego punktu kotwiczenia, stanowi du¿y problem.
Punkt kotwicz¹cy powinien posiadaæ odpowiedni¹ (okreœlon¹ norm¹) wytrzyma³oœæ stabilnoœæ
i lokalizacjê. Je¿eli na stanowisku pracy na wysokoœci zainstalowane s¹ specjalne, certyfikowane i
odpowiednio oznakowane punkty lub systemy kotwicz¹ce - z kotwiczeniem sprzêtu
asekuracyjnego nie powinno byæ wiêkszych problemów.
Je¿eli jednak brak jest takich urz¹dzeñ, u¿ytkownik zmuszony jest wybieraæ i dostosowywaæ do celów kotwiczenia
istniej¹ce elementy konstrukcji lub budowli (np. kominy). Pozostawianie pracownikom oceny stabilnoœci i wytrzyma³oœci
takiego punktu nie jest jednak najw³aœciwszym rozwi¹zaniem. W przypadku, gdy nast¹pi upadek i zadzia³a system
powstrzymywania spadania, Ÿle dobrany element konstrukcji mo¿e ulec np. oderwaniu. Nast¹pi wtedy niekontrolowany
upadek, zakoñczony uderzeniem cz³owieka w pod³o¿e, a dodatkowo mo¿e dojœæ do przygniecenia ofiary wypadku lub
innych osób przez spadaj¹ce przedmioty.
Zdarzaj¹ siê tak¿e wypadki, gdy stanowisko pracy ca³kowicie pozbawione jest mo¿liwoœci kotwiczenia sprzêtu
asekuracyjnego - jakakolwiek ochrona jest wtedy niemo¿liwa.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom u¿ytkowników firma PROTEKT, producent sprzêtu chroni¹cego przed
upadkiem z wysokoœci, oferuje kompletne systemy kotwiczenia: SKC, PRIM, DUO, PROTON, MARAN,
TRASER.
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sta³y system asekuracji pionowej
SKC
Zatrzaœnik owalny
z zapadk¹ blokuj¹c¹

Lina robocza
stalowa, nierdzewna
o œrednicy 8 mm

Prowadnica
liny roboczej

Mechanizm
zaciskowy-przesuwny
wspó³pracuj¹cy
z indywidualnym sprzêtem
chroni¹cym przed
upadkiem z wysokoœci

System SKC s³u¿y do asekuracjii ochrony przed
upadkiem pracownika przemieszczaj¹cego siê w pionie
(wejœcia na kominy, maszty, silosy itp.).
Konstrukcja systemu SKC oparta jest na mechanizmie samozaciskowym-przesuwnym poruszaj¹cym siê
po sztywnej prowadnicy linowej.

Zacisk œrubowy
(cybant)

PN-EN 353-1
Napinacz œrubowy
liny roboczej

sta³e poziome systemy ochronne

PN-EN 795 klasa C

Poziome sta³e systemy kotwicz¹ce z prowadnic¹ linow¹,
zgodne z PN-EN 795 klasa C - s³u¿¹ do ochrony przed upadkiem, zapewniaj¹c jednoczeœnie swobodê przemieszczania
siê w poziomie.
Sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci mo¿e byæ
zakotwiczony w dowolnym miejscu liny.
Poziomy system linowy zbudowany jest z liny stalowej
wyposa¿onej w koñcowe i poœrednie elementy mocuj¹ce do
konstrukcji sta³ej. Ponadto stosuje siê napinacz
kontrolowanego naci¹gu liny oraz amortyzator ograniczaj¹cy
si³ê dzia³aj¹c¹ podczas powstrzymywania spadania.
Do kotwiczenia podzespo³u ³¹cz¹co-amortyzyj¹cego
u¿ywa siê specjalne zaczepy jezdne (system DUO).
Stosowany do tego celu mo¿e byæ równie¿ typowy zatrzaœnik
owalny (system PRIM).
Systemy linowe mocowane s¹ do œcian, stropów, dachów
lub innych elementów noœnych konstrukcji - bezpoœrednio lub
na s³upkach wspieraj¹cych.
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sta³e poziome systemy ochronne

PRIM

Przelotowe mocowanie
poœrednie

Lina stalowa

Amortyzator
Mocowanie
koñcowe

Ruchomy punkt
kotwiczenia systemu
powstrzymywania
upadku

Zacisk
œrubowy

Napinacz
z indykatorem
naci¹gu liny

Mocowanie
koñcowe

Przelotowe
mocowanie
poœrednie

DUO

Lina stalowa

Amortyzator
Mocowanie
koñcowe

Przelotowe
mocowanie
poœrednie

Ruchomy punkt
kotwiczenia systemu
powstrzymywania
upadku

Zacisk
œrubowy

Napinacz
z indykatorem
naci¹gu liny

Mocowanie
koñcowe

PN-EN 795 klasa C
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s³upki kotwicz¹ce

PN-EN 795 klasa C

S³upek kotwicz¹cy jest urz¹dzeniem umo¿liwiaj¹cym
kotwiczenie sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem z wysokoœci
do punktu zaczepowego znajduj¹cego siê na szczycie s³upka.
Zakres swobody przemieszczania siê u¿ytkownika jest
ograniczony promieniem, który wynika z maksymalnej d³ugoœci
zastosowanego podzespo³u ³¹cz¹co amortyzyj¹cego.

Obrotowa trzypunktowa
p³ytka mocuj¹ca

Obrotowa trzypunktowa
p³ytka mocuj¹ca

P³yta mocuj¹ca

P³yta mocuj¹ca

PROTON I
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PROTON II

poziomy szynowy system asekuracyjny
MARAN
System szynowy z aluminiow¹ prowadnic¹, która mo¿e byæ mocowana do
stropu, œciany lub pod³ogi.
Prowadnica przystosowana jest do wspó³pracy ze specjalnym wózkiem jezdnym,
do którego kotwiczy siê sprzêt chroni¹cy przed upadkiem z wysokoœci.
Konstrukcja systemu umo¿liwia p³ynne przemieszczanie siê wózka wzd³u¿ ca³ej
d³ugoœci szyny, zapewniaj¹c u¿ytkownikowi odpowiedni komfort pracy.

Przesuwny punkt kotwiczenia
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PN-EN 795 klasa D

