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Zabezpieczenia otworów
technologicznych

20.3
Standard pracy

Standard ten:
•

zawiera wymagania
wynikające z prawa
i norm polskich
oraz wewnętrznych
uregulowań Skanska S.A.

•

jest obligatoryjny dla
wszystkich jednostek
Skanska S.A.

•

pomaga zapewnić
bezpieczne i skuteczne
praktyki podczas prac.

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia
bezpieczeństwa na stanowiskach pracy zlokalizowanych w sąsiedztwie otworów
w stropach i dachach, a także szybów windowych, wyjść balkonowych i innych otworów
w ścianach wznoszonych budynków.
Biorąc pod uwagę specyﬁkę otworów technologicznych, ich umiejscowienie oraz
niedostateczną widoczność ze względu na lokalizację w miejscach słabo oświetlonych
lub niewyróżniających się z otoczenia, otwory te należą do najbardziej niebezpiecznych
miejsc na terenie budowy. Duże ryzyka są związane z otworami okiennymi i balkonowymi,
usytuowanymi w zewnętrznych i wewnętrznych ścianach budynków, a także z wejściami
do szybów technologicznych i windowych. Głównym zagrożeniem towarzyszącym
niezabezpieczonym otworom są upadki przez nie na niższe poziomy obiektów, co może
skutkować śmiercią pracownika. Identyﬁkacja zagrożeń, opracowanie i wdrożenie
właściwych metod pracy i środków zabezpieczających otwory oraz monitorowanie
przyjętego systemu zabezpieczeń pozwala wyeliminować lub znacznie ograniczyć wypadki.

A. Wstęp
Można wyróżnić następujące rodzaje otworów
technologicznych:
• otwory w dachach, np.: pod świetliki,
klapy dymowe, otwory instalacyjne
• otwory w stropach, np.: elektryczne,
instalacyjne, windowe, klatki schodowe
• otwory w ścianach obiektów
• szachty windowe i instalacyjne
• studzienki kanalizacyjne.
B. Sposoby zabezpieczania otworów
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1. Otwory możemy zabezpieczyć poprzez ich
przykrycie, wygrodzenie lub wykorzystanie
siatki bezpieczeństwa.
2. Wszystkie otwory na budowie, do których
mają dostęp pracownicy lub do których
mogą wpaść pracownicy, narzędzia
lub materiały muszą być obligatoryjnie
zabezpieczone przynajmniej jednym
ze sposobów zabezpieczeń wymienionych
w punkcie B1 i oznakowane.
3. Tam, gdzie zastosowanie jednego
zabezpieczenia uznane zostanie
za niewystarczające, należy stosować
zabezpieczenia podwójne, np.: przykrycie
i wygrodzenie otworów lub wygrodzenie
otworów i siatki bezpieczeństwa pod nimi.
4. Otwory poziome w stropach powinny być
przykryte pokrywami wykonanymi z desek
lub bali.

5. Pokrywy, o których mowa w punkcie
B4, muszą być zaprojektowane
do przewidywanych obciążeń, szczelne
(okrywające cały otwór) oraz zabezpieczone
przed zmianą ich położenia (Rys. 1).
7. Pokrywy otworów, po których dopuszczalne
jest chodzenie pracowników, powinny
spełniać wymagania jak dla podestów
roboczych. Wymagania te opisane są
w standardzie szczegółowym „2.3 Pomosty
robocze”.
8. W celu wyeliminowania ryzyka potknięcia
się podczas chodzenia przez pokrywy,
krawędzie pokryw należy oznakować
żółto-czarnymi pasami lub farbami
do znakowania o jaskrawej barwie
(np. farbami ﬂuorescencyjnymi).
9. Przykryte otwory muszą być zawsze
widoczne – nie można ich zastawiać
i składować na nich żadnych elementów,
a w piwnicach i miejscach słabo oświetlonych
należy stosować dodatkowe doświetlenie.
10. Otwory w ścianach obiektów, których
dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m
od poziomu stropu lub pomostu roboczego,
należy zabezpieczać balustradami lub
innymi równoważnymi rozwiązaniami.
11. Szachty windowe, otwarte klatki schodowe,
otwory, przez które przechodzą maszty
żurawi wieżowych, stacjonarne pompy
do betonu itp. należy zabezpieczać
balustradą ochronną lub innymi
równoważnymi rozwiązaniami (Rys. 2).
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12. W szachtach windowych, niezależnie od
stosowanych balustrad, należy wykonać
szczelny pomost roboczy, a dodatkowo
otwór w ścianie należy zabezpieczyć
siatką ochronną. Wymagania dotyczące
pomostów roboczych opisane są
w standardzie szczegółowym „2.3 Pomosty
robocze” oraz w wewnętrznej „Instrukcji
do podestów roboczych w szachtach”.
13. Pomosty w szybach należy wykonać
na każdej kondygnacji budynku.
14. Otwory pod świetliki, klapy dymowe itp.,
wykonane w dachach o pokryciu z blachy
trapezowej, należy zabezpieczyć siatkami
ochronnymi typu S.
15. Kategorycznie zabrania się używania do
zabezpieczania otworów jakichkolwiek
taśm (w tym przede wszystkim taśm
ostrzegawczych).
16. Wszystkie otwory technologiczne
zabezpieczone na terenie budowy muszą
być obligatoryjnie oznakowane tablicami
BHP informującymi o zagrożeniu np.:
„Uwaga! Otwory w stropie” (Rys. 1)
„Uwaga! Szyb windowy” (Rys. 2).

Rys. 1 Zabezpieczenie otworów pokrywami

Rys. 2 Szacht windowy zabezpieczony balustradą ochronną

C. Prace związane z zabezpieczaniem otworów
1. Montaż i demontaż zabezpieczeń
otworów należą do grupy prac szczególnie
niebezpiecznych, w związku z tym
wymagają odpowiedniego zaplanowania,
przygotowania i realizacji.

2. Z uwagi na fakt, iż montaż i demontaż
zabezpieczeń otworów są czynnościami
krótkotrwałymi, ich planowanie może być
połączone z planowaniem innych prac,
z którymi montaż i demontaż zabezpieczeń
są związane. W takiej sytuacji można
przeprowadzić wspólną Ocenę Ryzyka dla
Zadania (ORZ) i sporządzić jedną Instrukcję
Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).
3. IBWR należy przygotować zgodnie
z zasadami określonymi w standardzie
szczegółowym „10.2 Instrukcja
Bezpiecznego Wykonywania Robót”,
gdzie montaż i demontaż zabezpieczeń
muszą być opisane jako osobne etapy pracy
z obowiązkowym uwzględnieniem:
• sposobu zabezpieczenia pracowników
wykonujących montaż i demontaż
zabezpieczeń
• lokalizacji punktów kotwiących,
z których mają korzystać pracownicy
(w przypadku zaplanowania
wykorzystywania przez pracowników
indywidualnego sprzętu chroniącego
przed upadkiem z wysokości)
• kompetencji i zachowań wymaganych
od osób wykonujących te czynności
• dokładnego podziału zadań pomiędzy
osoby wykonujące czynności
• pracowników nadzoru odpowiedzialnych
za bezpośredni nadzór nad tymi pracami.
4. Ponieważ montaż i demontaż należą
do grupy prac szczególnie niebezpiecznych,
każdorazowo przed ich rozpoczęciem
konieczne jest sprawdzenie zaplanowanych
zabezpieczeń, potwierdzone
sporządzeniem „Protokołu Zabezpieczenia
Prac Szczególnie Niebezpiecznych”.
5. Montaż i demontaż zabezpieczeń powinien
być prowadzony w zespołach minimum
dwuosobowych i pod bezpośrednim
nadzorem.
6. Do czasu pełnego zabezpieczenia otworu
wszyscy pracownicy pracujący w jego
sąsiedztwie powinni stosować indywidualne
środki zabezpieczające przed upadkiem
z wysokości.
7. W przypadku braku pełnego
zabezpieczenia otworu lub jego czasowego
zdemontowania w żadnym wypadku
nie można pozostawiać otworu bez
dozoru (szczególnie na czas przerw
czy na zakończenie dnia pracy). Zanim
pracownicy oddalą się od otworu musi on
zostać w pełni zabezpieczony i oznakowany.
8. Prace związane z montażem i demontażem
pomostów roboczych i przykryć otworów
należy planować, przygotowywać
i prowadzić w oparciu o zapisy standardu
szczegółowego „2.3 Pomosty robocze”.
9. Montaż pomostów roboczych w szybach
windowych należy zawsze prowadzić
od dołu do góry, a ich demontaż
w kolejności odwrotnej – od góry do dołu.
10. Prace związane z montażem i demontażem
balustrad należy planować, przygotowywać
i prowadzić w oparciu o zapisy standardu
szczegółowego „20.1 Zbiorowe – bariery
ochronne (balustrady)”.
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11. Prace związane z użyciem siatek
bezpieczeństwa należy planować,
przygotowywać i prowadzić w oparciu
o zapisy standardu szczegółowego
„20.2 Zbiorowe – siatki bezpieczeństwa”.
D. Prace w sąsiedztwie zabezpieczonych
otworów
1. Ryzyka związane z występowaniem
otworów powinny być uwzględnione
w ORZ, a ich lokalizacja i sposób
zabezpieczenia musi być opisany w IBWR.
2. Każdorazowo przed rozpoczęciem prac
należy dokonać przeglądu miejsc, w których
występują otwory pod kątem właściwego
zabezpieczenia i oznakowania tych
otworów. Jeżeli którykolwiek z otworów
nie jest zabezpieczony prawidłowo, należy
wstrzymać rozpoczęcie prac do momentu
prawidłowego jego zabezpieczenia.
3. Jeżeli podczas wykonywania prac
w sąsiedztwie zabezpieczonych otworów
istnieje konieczność zdemontowania
ich zabezpieczenia, należy o tym fakcie
powiadomić niezwłocznie bezpośredniego
przełożonego i uzyskać jego pozwolenie
na rozpoczęcie demontażu.
4. Zdemontowanie zabezpieczeń, o których
mowa w punkcie D3, powoduje, że prace
te stają się szczególnie niebezpieczne,
a ich prowadzenie wymaga zaplanowania
i przygotowania, zgodnie z wymaganiami
opisanymi w rozdziale C niniejszego
standardu.
5. Organizowanie stanowisk pracy
i wykonywanie jakichkolwiek prac
w sąsiedztwie niezabezpieczonych otworów
jest kategorycznie zabronione.
6. Podczas wykonywania prac na pomostach
roboczych zlokalizowanych w szybach
windowych konieczne jest stosowanie

podwójnego zabezpieczenia – oprócz
pomostu roboczego wszyscy pracownicy
muszą używać indywidualnego sprzętu
chroniącego przed upadkiem z wysokości.
7. Jako punkty kotwiące w szybach windowych
zaleca się wykorzystywać tracone
zaczepy taśmowe. Ich rozmieszczenie
należy uwzględnić na wczesnym etapie
planowania prac budowlanych.
8. Podczas wykonywania prac montażowych
pokryć dachowych nad otworami
w budynkach (patio, dziedziniec, foyer
itp.) stanowiska pracy, niezależnie
od stosowanych zabezpieczeń
krawędziowych w postaci balustrad,
należy dodatkowo zabezpieczyć siatkami
ochronnymi typu S.
9. W trakcie wykonywania robót
w studzienkach strefa niebezpieczna
powinna być wygrodzona. Prace należy
prowadzić zgodnie ze standardem
szczegółowym „6.2 Roboty w kanałach,
studniach i studzienkach” (Rys. 3).

Rys. 3 Przykładowe zabezpieczenie studzienek
kanalizacyjnych
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