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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA PRAC TRANSPORTOWYCH
Dane inwestycji
Nazwa i adres inwestycji:

Wykonawca:

Generalny wykonawca:



Wykonawca

Imię nazwisko
Data
Podpis
Opracował:



Zatwierdził:





Generalny Wykonawca

Imię nazwisko
Data
Podpis
Uzgodniono z:



Przekazano kierownikowi budowy:




Podstawa prawna opracowania:
Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z 22.10.2018 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze żurawi wieżowych i szybkomontujących (Dz.U. poz. 2147).
Zakres Instrukcji:
Niniejsza Instrukcja zawiera wytyczne dotyczące pracy żurawia
z uwzględnieniem warunków panujących w miejscu transportu, zadań i obowiązków osób zaangażowanych w prace transportowe, charakterystyki przemieszczanych materiałów lub przedmiotów oraz koordynacji działań bezpieczeństwa wszystkich osób, które mogą pozostawać w ekspozycji na zagrożenia wynikające z prowadzenia prac transportowych.
Definicje:
Ilekroć w Instrukcji mowa o:
Żurawiu – rozumie się przez to:
	żuraw wieżowy – dźwignicę składającą się pionowego masztu montowanego na przejezdnym lub stacjonarnym podwoziu i wysięgnika poziomego lub nachylonego pod kątem do poziomu, podnoszącą ładunki na haku lub chwytakiem opuszczanym na linie wysięgnika, lub

żuraw szybkomontujący – żuraw wieżowy, którego konstrukcja umożliwia przygotowanie do pracy w krótkim czasie bez użycia dodatkowych urządzeń.
Operatorze żurawia – rozumie się przez to osobę, która wykonuje czynności z zakresu obsługi żurawia;
Sygnaliście – rozumie się przez to osobę, która jest odpowiedzialna za przekazywanie sygnałów i komunikatów między operatorem a hakowym;
Hakowym – rozumie się przez to osobę, która wykonuje  czynności związane z zawieszaniem i odczepianiem ładunków przemieszczanych przez żuraw;
Instrukcji żurawia – rozumie się przez to instrukcję opracowaną i dołączoną przez producenta do danego żurawia.
Zadania i obowiązki osób zaangażowanych w prace transportowe:
Z uwagi na to, że upadek transportowanych przedmiotów z wysokości może doprowadzić do ciężkich obrażeń, a nawet śmierci osób zatrudnionych lub postronnych, niezwykle istotny jest dobór kompetentnych pracowników, posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, a także znających zasady bezpiecznej pracy.
Operator żurawia.
Operatorem żurawia może być osoba, która: 
	ukończyła 18 lat i posiada zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi żurawia, uzyskane na podstawie przepisów dotyczących trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych;

posiada aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na tym stanowisku, wydane przez lekarza określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
Sygnalista
Sygnalistą może być osoba, która: 
	ukończyła 18 lat,

posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy odpowiednio na tych stanowiskach, wydane przez lekarza określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
Hakowy
Hakowym może być osoba, która: 
	ukończyła 18 lat,

posiada orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy odpowiednio na tych stanowiskach, wydane przez lekarza określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 229 § 8 Kodeksu pracy, sprawującego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami.
Obowiązki operatora:
W przypadku otrzymania polecenia wykonania czynności zabronionych operator żurawia powstrzymuje się od wykonania polecenia i powiadamia o przyczynach powstrzymywania się od wykonywania czynności kierownika budowy lub – podczas jego nieobecności – kierownika robót. Jeżeli polecenie wykonania czynności zabronionej wydał kierownik budowy, operator żurawia powiadamia pracodawcę lub osobę kierującą pracownikami.  
W przypadku powstrzymania się od wykonywania pracy, żuraw ustawia się w pozycji wolnowiatrowej lub zakotwicza.
W przypadku, gdy operator żurawia podczas wykonywania czynności przy użyciu żurawia uzna, że jego użycie stwarza niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, powstrzymuje się od wykonania pracy i powiadamia o tym fakcie kierownka budowy/osobę kierującą pracownikami na określonym terenie, na którym wykonywane są prace związane z wykorzystaniem żurawia, lub osobę do tego wyznaczoną.
Jeżeli powstrzymanie się od wykonania czynności nie pozwala na opuszczenie ładunku, miejsce bezpośrednio pod ładunkiem odgradza się w sposób uniemożliwiający wejście w strefę zagrożenia.
W przypadku stwierdzenia usterek, braku osłon i zabezpieczeń urządzeń żurawia lub niewłaściwego działania urządzeń żurawia, które mogą spowodować zagrożenie dla życia, zdrowia, mienia lub środowiska, operator żurawia niezwłocznie powstrzymuje się od wykonywania pracy i powiadamia o tym fakcie kierownika budowy/osobę kierującą pracownikami na terenie pracy żurawia lub osobę do tego wyznaczoną.
Jeżeli uszkodzenie żurawia, nie pozwala na opuszczenie ładunku, miejsce bezpośrednio pod ładunkiem odgradza się w sposób uniemożliwiający wejście w strefę zagrożenia.
Po zakończeniu naprawy uszkodzonego żurawia operator żurawia może rozpocząć pracę, jeżeli otrzyma pozwolenie od kierownika budowy/osoby kierującej pracownikami na określonym terenie, na którym wykonywane są prace związane z wykorzystaniem żurawia, lub od osoby do tego wyznaczonej.
Operator zobowiązany jest do prowadzenia książki dyżurów, którą zapewnia mu pracodawca.
Czynności zabronione dla operatora żurawia i podczas przemieszczania ładunków:
Obsługiwanie żurawia nieposiadającego decyzji Urzędu Dozoru Technicznego zezwalającej na jego eksploatację.
Obsługiwanie niesprawnego żurawia.
Zmienianie ustawień elementów zabezpieczających żurawia.
Obsługiwanie żurawia w warunkach atmosferycznych ograniczających widoczność, o zmroku lub w nocy bez dostatecznego oświetlenia zasięgu pracy żurawia.
Obsługiwanie żurawia podczas wyładowań atmosferycznych.
Obsługiwanie żurawia w trakcie prac związanych z transportem ładunków wielkowymiarowych przy prędkości wiatru w porywach powyżej 10m/s.
Obsługiwanie żurawia w przypadku innych prac niż wymienione w punkcie powyżej przy prędkości wiatru w porywach powyżej 15m/s, chyba że producent określił w instrukcji żurawia inne dopuszczalne wartości prędkości wiatru lub jego porywów.
Przenoszenie ładunków spoza określonego terenu, na którym wykonywane są prace związane z wykorzystaniem żurawia, i w odwrotnym kierunku, w przypadku gdy miejsce poza tym terenem jest w czasie jego pracy nieoznaczone i niezabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
Podnoszenie ładunków o masie przekraczającej dopuszczalny udźwig żurawia.
	Obsługiwanie żurawia przy wyłączonych ogranicznikach obciążenia.
Obsługiwanie żurawia w przypadku, gdy komunikacja z sygnalistą nie jest możliwa.
Obsługiwanie żurawia w przypadku niesprawnych urządzeń komunikacyjnych.
Obsługiwanie żurawia, jeżeli temperatura w kabinie jest niższa niż 18°C albo wyższa niż 28°C.
Obsługiwanie żurawia, jeżeli natężenie pomiaru hałasu w kabinie żurawia przekracza 80 dB.
Pozostawienie po zakończonej pracy zawieszonych na haku żurawia ładunków, zawiesi i innego osprzętu.
Zrzucanie jakichkolwiek przedmiotów z żurawia.
Przeciąganie przez żuraw ładunków spoczywających na podłożu.
Podnoszenie i wyrywanie przez żuraw ładunków  i przedmiotów połączonych trwale z podłożem lub do niego przymarzniętych.
W czasie obsługi żurawia przez operatora żurawia i włączonym zasilaniu niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek czynności związanych z naprawą lub konserwacją żurawia, w wyłączeniem smarowania lin.
Czynności operatora żurawia wykonywane od czasu wejścia na żuraw do czasu zejścia z żurawia nie mogą być wykonywane dłużej niż 8 godzin na dobę. Egzekutorem powyższego zapisu jest kierownik budowy. 
Obowiązki sygnalisty:
W przypadku otrzymania polecenia wykonania czynności zabronionych sygnalista powstrzymuje się od wykonania polecenia i powiadamia o przyczynach powstrzymywania się od wykonywania czynności kierownika budowy lub podczas jego nieobecności kierownika robót. Jeżeli polecenie wykonania czynności zabronionej wydał kierownik budowy, sygnalista powiadamia pracodawcę lub osobę kierującą pracownikami.
Sygnalista ponadto:
	upewnia się, czy ma kontakt z operatorem: sygnalista i operator żurawia komunikują się w sposób zrozumiały za pomocą urządzenia komunikacyjnego; w przypadku awarii urządzenia komunikacyjnego, sygnalista porozumiewa się z operatorem żurawia przy użyciu sygnałów ręcznych, o których mowa w § 22 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, nie dłużej niż do zakończenia rozpoczętej czynności.

sprawdza, czy droga przemieszczania ładunku oraz jego miejsce składowania nie są zatarasowane, 
daje sygnał do podnoszenia ładunku,
sygnalista określa drogę przemieszczanego ładunku, obserwuje ładunek w trakcie transportu i wydaje odpowiednie polecenia,
w przypadku wystąpienia sytuacji niebezpiecznej sygnalista wstrzymuje prace transportowe i ostrzega przed zagrożeniem.

Obowiązki hakowego:
W przypadku otrzymania polecenia wykonania czynności zabronionych hakowy   powstrzymuje się od wykonania polecenia i powiadamia o przyczynach powstrzymywania się od wykonywania czynności kierownika budowy lub podczas jego nieobecności kierownika robót. Jeżeli polecenie wykonania czynności zabronionej wydał kierownik budowy, hakowy powiadamia pracodawcę lub osobę kierującą pracownikami.  
Hakowy ponadto:
	zapoznaje się z ładunkiem, określa jego masę, położenie środka ciężkości, położenie punktów mocowania i stosuje odpowiedni element służący do jego zawieszenia i mocowania,

sprawdza, czy miejsce pracy zostało należycie przygotowane do bezpiecznego przeładunku, a w szczególności, czy ustawianemu ładunkowi nie będzie groziło przewrócenie się lub osunięcie, oraz czy jest oświetlone w sposób zapewniający bezpieczne dokonanie przeładunku – w razie niedostatecznego oświetlenia zgłasza ten fakt przełożonemu,
odpowiada za dobór właściwych lin, łańcuchów, zawiesi oraz przygotowanie wyposażenia pomocniczego do transportu, takiego jak uchwyty i podkłady,
sprawdza, czy zawiesia posiadają atesty i czy są w wymaganym stanie technicznym (bez zgięć, pęknięć, względnie załamań i węzłów),
planuje sposób podwieszenia ładunku.
upewnia się, czy obciążenie transportowanego ładunku nie przekracza dopuszczalnego obciążenia roboczego dla zastosowanych zawiesi,
upewnia się, czy nie został przekroczony dopuszczalny kąt rozwarcia zawiesia wielocięgnowego,
sprawdza, czy zawiesia zostały prawidłowo nałożone na transportowany ładunek, z uwzględnieniem położenia jego środka ciężkości,
upewnia się, czy ładunek został pewnie zawieszony,
melduje sygnaliście gotowość do wykonania manewrów transportowych,
przytrzymywanie przez hakowego zaczepionego ładunku podczas jego przemieszczania jest dopuszczalne wyłącznie z zastosowaniem odpowiednich środków umożliwiających nadanie ładunkowi właściwego kierunku.
Działania w trakcie robót:
Podczas przemieszczania ładunków należy zawsze uprzedzać współpracowników o niebezpieczeństwie i zagrożeniu.
Podczas zawieszania, przemieszczania lub składowania ładunku należy stosować rękawice ochronne.
Podczas zawieszania, przemieszczania lub składowania ładunku należy dokładnie i wyraźnie wskazywać operatorowi żurawia drogi przemieszczania i składowania ładunku oraz uważnie obserwować proces transportu.
Przed rozpoczęciem transportu należy wstępnie sprawdzić prawidłowość zawieszenia ładunku poprzez uniesienie go za pomocą dźwignicy na wysokość około 0,5 m.
Podczas podnoszenia ładunku należy unikać gwałtownych szarpnięć.
Poziome przemieszczanie ładunku za pomocą żurawia powinno odbywać się na wysokości nie mniejszej niż 1 m ponad przedmiotami znajdującymi się na drodze przenoszonego ładunku.
W czasie mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów i wyrobów zabronione jest ich przemieszczanie bezpośrednio ponad ludźmi lub kabiną kierowcy.
Roboczy zasięg haka żurawia powinien być większy o co najmniej 0,5 m od położenia środka masy montowanego elementu lub miejsca układanego ładunku.
Podnoszenie długiego przedmiotu powinno być połączone z prowadzeniem przedmiotu za pomocą lin kierunkowych, zamocowanych na jego końcach. Linę prowadzącą wolno zdjąć dopiero po złożeniu przedmiotu na miejscu jego składowania.
Naprowadzanie ładunku na miejsce przeznaczenia w ostatniej fazie transportu musi być wykonywane przy zastosowaniu maksymalnie bezpiecznych metod.
W czasie zakładania stężeń montażowych, wykonywania robót spawalniczych, odczepiania elementów prefabrykowanych z zawiesi i betonowania styków należy stosować wyłącznie pomosty montażowe.
W przypadku uszkodzenia zawiesi należy je natychmiast usunąć i fakt ten zgłosić przełożonemu.
Operator ma prawo reagować tylko na sygnały hakowego, z wyjątkiem sygnału „Alarm” („Stop”), który może wydać każdy pracownik.
W przypadku pracy dwóch żurawi lub większej ich liczby w warunkach kolizyjnych operatorom żurawi zapewnia się urządzenia komunikacyjne z uwzględnieniem dodatkowych urządzeń w przypadku awarii.
W przypadku pracy w warunkach kolizyjnych operator żurawia, sygnalista i hakowy zapoznają się z instrukcją pracy w warunkach kolizyjnych i potwierdzają ten fakt własnoręcznym podpisem na karcie podpisów.
Przemieszczanie ładunku przy użyciu więcej niż jednego żurawia jest możliwe na podstawie opracowanej w tym zakresie instrukcji dla określonego terenu, na którym wykonywane są prace związane z wykorzystaniem żurawia.
Działania po zakończeniu robót:
Należy sprawdzić, czy używane zawiesia i osprzęt pomocniczy nie są uszkodzone.
Należy uporządkować stanowisko pracy, w tym podkłady i inne.
Zawiesia należy składować w miejscach, w których nie będą one narażone na uszkodzenia.
Jeżeli przewidywany okres przechowywania zawiesi będzie długi, należy je oczyścić, wysuszyć i ewentualnie zabezpieczyć przed korozją np. za pomocą oleju lub smaru oraz każdorazowo sprawdzić zalecenia producenta.
Zawiesia nieużywane, pozostawiane na haku żurawia należy zaczepić jedno do drugiego lub do ogniwa zbiorczego, aby ograniczyć ryzyko uderzeń w otaczające przedmioty lub ludzi.

Ważne! Sygnalista i hakowy używają w trakcie pracy elementów odzieży lub wyposażenia, które są widoczne z kabiny żurawia i które odróżniają ich od pozostałych pracowników.

Czynności zabronione podczas prac transportowych:
Zabrania się w szczególności:
	Stosowania zawiesi nieatestowanych, wykonanych z przypadkowo dobranych materiałów lub elementów.

Używania zużytych lub uszkodzonych zawiesi, pozbawionych czytelnych oznaczeń.
Nieprawidłowego łączenia lub sztukowania zawiesi.
Przeciążania zawiesi ponad dopuszczalne obciążenie robocze (DOR).
Używania zawiesi niedostosowanych do kształtu i rozmiaru ładunku.
Przekraczania dopuszczalnego kąta rozwarcia cięgien zawiesi.
Przebywania pod zawieszonym ładunkiem lub na drodze jego przemieszczania.
Niewłaściwego podwieszania ładunku.
Podnoszenia żurawiem przedmiotów o nieznanej masie.
Podnoszenia ładunku przy ukośnym położeniu lin dźwignicy lub gdy hak nie znajduje się nad środkiem ciężkości ładunku (efekt wahadła).
Podnoszenia żurawiem zamrożonych lub zakleszczonych przedmiotów.
Wiązania węzłów na cięgnach zawiesi.
Przemieszczania ładunków o ostrych krawędziach bez zastosowania podkładek zabezpieczających.
Niewłaściwego zawieszania zawiesi na haku dźwignicy.
Przemieszczania ładunków nieustabilizowanych np. za pomocą lin kierunkowych
Używania zawiesi z uszkodzonymi hakami lub zawiesi nierównomiernie obciążonych.
Przewożenia ludzi na transportowanym ładunku.
Wyciągania „na siłę” zawiesi przyciśniętych innym elementem.
Składowania ładunków niezgodnie z obowiązującymi przepisami: nierówno, za wysoko, niebezpiecznie.
Dopuszczania do obsługi haka nieupoważnionych osób trzecich.
Opuszczania stanowiska pracy bez ważnej przyczyny i wiedzy przełożonego.
Pozostawiania zawieszonego elementu lub innego ładunku na haku żurawia w czasie przerwy w pracy lub po jej zakończeniu.
	Niedopuszczalne jest wykonywanie przez jedną osobę jednocześnie czynności operatora żurawia, sygnalisty lub hakowego.
8.	Praca żurawi w warunkach kolizyjnych:
W przypadku pracy żurawia w warunkach kolizyjnych, stwarzających możliwość zetknięcia się żurawia albo ładunku z innym żurawiem lub obiektem, żuraw jest obsługiwany zgodnie z opracowaną w tym zakresie instrukcją, określającą:
Granice i oznakowanie środków zabezpieczających lub ostrzegających przed pracą w strefie kolizyjnej
Pierwszeństwo ruchu;
Strefy pracy wyłącznie przy wolnych ruchach;
Sposób skutecznego przekazywania sygnałów komunikacji między operatorem żurawia a sygnalistą;
Sposób koordynacji pracy żurawi;
Warunki postępowania w przypadku awarii lub wypadku;
Sposób wydawania pozwolenia na pracę żurawia w warunkach kolizyjnych podpisywanego przez osobę wyznaczoną przez osobę kierującą pracownikami na określonym terenie, na którym wykonywane są prace związane z wykorzystaniem żurawia, lub osobę do tego wyznaczoną;
Prędkość wiatru, przy której należy przerwać pracę operatorów żurawi, jeżeli występują zagrożenia związane z pracą żurawia w warunkach kolizyjnych.
Dostęp do kabiny, oznakowanie i wyposażenie kabiny operatora żurawia:
Dotarcie do kabiny żurawia usytuowanej na wysokości równiej 80 m lub większej odbywa się za pomocą dźwigu (windy) lub innego urządzenia ułatwiającego dotarcie. Dopuszcza się zastosowanie pomostu łączącego budynek z żurawiem oraz usytuowanie go na wysokości co najmniej 80 m.
Przy wejściu na żuraw umieszcza się napis ostrzegawczy „Osobom nieupoważnionym wstęp wzbroniony”.
Pracodawca operatora powinien wyposażyć kabinę żurawia w:
	urządzenie komunikacyjne, umożliwiające operatorowi żurawia łączność z sygnalistą;

sygnalizator dźwiękowy przeznaczony do ostrzegania przed zagrożeniami związanymi z przemieszczaniem ładunku, słyszalny na określonym terenie, na którym wykonywane są prace związane z wykorzystaniem żurawia;
diagram udźwigu;
urządzenie umożliwiające odczytanie wartości temperatury w kabinie;
urządzenie umożliwiające odczytanie prędkości wiatru mierzonej na wysokości wysięgnika;
środki gaśnicze i środki przeznaczone do udzielania pierwszej pomocy.
10.	Praca żurawia na terenie przy ograniczonej widoczności:
Na terenie pracy żurawia przy ograniczonej widoczności Generalny Wykonawca zapewnia:
	oświetlenie rozmieszczone w sposób niepowodujący oślepienia osób obsługujących żurawie,

oświetlenie o odpowiednim natężeniu zapewniające właściwą widoczność operatorowi żurawia w każdym punkcie poboru ładunku;
światła obrysowe określające położenie skrajnych elementów żurawia.
11.	Haki, zawiesia, trawersy. 
ZAWIESIA
Klasyfikację i podział zawiesi określają Polskie Normy?. Zawiesia dzielimy ze względu na:
	materiał, z jakiego są wykonane: łańcuchowe (regulowane lub stałe); z lin stalowych; z pasów włókiennych lub syntetycznych; z lin włókiennych lub syntetycznych,

budowę: jedno-, dwu-, trzy- i czterocięgnowe; jedno- i dwupętlowe; opasujące – o obwodzie zamkniętym; z hakiem lub ogniwem.
Na budowach zawiesia są stosowane głównie w transporcie zmechanizowanym, robotach budowlano-montażowych, rozbiórkach i wyburzeniach.
Wszelkie prace z użyciem zawiesi zalicza się do prac szczególnie niebezpiecznych.
Podstawowym dokumentem warunkującym rozpoczęcie i prowadzenie prac z użyciem zawiesi jest Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR).
Do obsługi i stosowania zawiesi dopuszczone są wyłącznie osoby posiadające wymagane w tym zakresie kwalifikacje, doświadczenie oraz odbyte szkolenie dla sygnalisty – hakowego.
Do użytkowania dopuszczone są wyłącznie zawiesia atestowane, sprawne technicznie i posiadające instrukcję obsługi producenta.
Zawiesia muszą być czytelnie oznakowane, czyli zawierać następujące dane:
	nazwa producenta,

dopuszczalne obciążenie robocze (DOR) – liczone jako maksymalne, dopuszczalne obciążenie robocze dla jednego cięgna w podnoszeniu pionowym i przy kącie 45 stopni dla zawiesi wielocięgnowych,
znak CE,
rodzaj materiału, z jakiego zostało wykonane, co jest konieczne ze względu na dobór dodatkowego osprzętu.
Stan techniczny zawiesi należy kontrolować w zakresie i terminach określonych w dokumentacji techniczno-ruchowej.
Jeśli w dokumentacji techniczno-ruchowej nie określono terminów kontroli, należy je przeprowadzać:
	na bieżąco – przed każdym użyciem zawiesia, w celu stwierdzenia, czy nie występują zauważalne uszkodzenia lub nadmierne zużycie,

okresowo – co najmniej raz na 12 miesięcy.
Zawiesia należy składować lub przechowywać w wyznaczonych miejscach na stelażach, stojakach lub w skrzyniach dla uniknięcia ich uszkodzenia w wyniku działania wilgoci, ognia, wysokiej temperatury, czynników chemicznych lub niepożądanych obciążeń.
Jeżeli przewidywany okres przechowywania zawiesi będzie długi, należy je oczyścić, wysuszyć oraz ewentualnie zabezpieczyć przed korozją np. olejem, smarem itp.
Zawiesia nieużywane, pozostawiane na haku żurawia, należy zaczepić jedno do drugiego lub do ogniwa zbiorczego w celu ograniczenia ryzyka uderzeń w otaczające przedmioty lub ludzi.
Przy użyciu zawiesia wielocięgnowego w celu określenia DOR należy przyjmować, że pracują tylko dwa cięgna.
DOR zawiesi dwu- i wielocięgnowych jest uzależnione od wielkości kąta wierzchołkowego, mierzonego po przekątnej między cięgnami, i powinno wynosić:
	przy kącie 0,783 rad (45 stopni) – 90%,

przy kącie 1,566 rad (90 stopni) – 70%,
przy kącie 2,092 rad (120°) – 50% 
dopuszczalnego obciążenia zawiesia w układzie pionowym.
Kąt rozwarcia cięgien zawiesia nie może być większy niż 2,092 rad (120°).
Należy pamiętać, że wraz ze wzrostem kąta rozwarcia cięgien zawiesi wielocięgnowego zwiększa się zagrożenie zsunięcia się cięgien zawiesia w kierunku środka ciężkości ładunku.
Przy użyciu dwóch zawiesi o obwodzie zamkniętym, ich łączne obciążenie nie powinno być większe niż wielkość obciążenia roboczego przewidzianego dla jednego zawiesia.
W zawiesiach wielocięgnowych należy obciążać równomiernie cięgna.
Nigdy nie należy pozostawiać bez nadzoru zawiesi obciążonych ładunkiem.
Przy doborze odpowiedniego zawiesia do transportowanego materiału należy zwrócić szczególną uwagę, czy dla danego ładunku nie przewidziano innego sposobu transportu oraz uwzględnić:
	intensywność wykorzystania zawiesia,

rodzaj ładunku,
punkty zaczepienia,
ciężar i rozmiary ładunku,
środek ciężkości ładunku,
warunki zewnętrzne, jak: temperatura, siła wiatru,
ostre krawędzie.
Zabroniony jest transport np. wiązki prętów zbrojeniowych poprzez zaczepianie zawiesi o drut, którym ściągnięta jest wiązka, chyba że są to punkty zaczepowe z drutu stalowego, certyfikowane, oznaczone i ustalone jako właściwe dla tej operacji przez dostawcę zbrojenia.
Podczas podnoszenia transportowanych elementów za pomocą zawiesia z dwóch pasów w układzie „U”, należy zachować szczególną ostrożność, gdyż istnieje ryzyko upadku luźnych materiałów.
Dla lepszego zabezpieczenia wymienionego wyżej ładunku, należy dodatkowo obwiązać cięgna na transportowanym materiale na tzw. zaciąg. W przypadku transportu materiału „na zaciąg” poprzez obwiązanie podwójne można dodatkowo zmniejszyć ryzyko wysunięcia się transportowanego materiału z zawiesi.
Jeżeli istnieje ryzyko wysunięcia się transportowanych elementów z cięgien zawiesi lub otwartego kosza/palety transportowej, należy je dodatkowo zabezpieczyć np. poprzez ściągnięcie za pomocą specjalnych pasów lub taśm.
Podczas pracy z zawiesiami należy unikać gwałtownych obciążeń lub zwolnień.
Podczas transportu nie należy stawiać materiału bezpośrednio na zawiesiu. Zawsze należy stosować odpowiednie podkłady, które pozwolą na swobodne wyciągnięcie zawiesia spod transportowanego materiału.
Butle z gazami technicznymi należy transportować w specjalnych koszach z uchwytami do transportu, służącymi do mocowania w nich haków zawiesi. Zabronione jest podnoszenie butli za kołnierz ochronny lub poprzez obwiązywanie.
Do transportu płyt szalunkowych i prefabrykatów należy stosować zawiesia transportowe, zalecane przez producenta, np. kłonice, trzpienie, uchwyty itp. 
Podczas montażu materiałów budowlanych zawiesia należy dobierać zgodnie z zaleceniami producenta i mocować je do wykonanych przez niego punktów zaczepowych.
Kontenery na odpady zawsze należy podczepiać hakami zawiesia do uchwytów określonych przez producenta.
Przy podczepianiu do haka kosza do betonu z pomostem roboczym należy postępować zgodnie z wytycznymi Urzędu Dozoru Technicznego określającymi wymagania szczegółowe w tym zakresie.
Zasady pracy z zawiesiami łańcuchowymi:
jako zawiesia należy używać łańcucha krótkoogniwowego. Łańcuch taki składa się z ogniw, których średnica wewnętrzna wynosi 3 x średnica całego ogniwa,
DOR dla zawiesi wykonanych z łańcuchów użytkowanych w temperaturach poniżej 253 K (-20°C) należy obniżyć o 50%,
wykonywanie węzłów na łańcuchach jest zabronione,
podczas zahaczania należy zadbać o to, aby łańcuchy cięgien nie były skręcone lub splątane,
niedopuszczalne jest skracanie cięgna poprzez wiązanie,
dopuszczalny udźwig zawiesia łańcuchowego należy odczytać z tabliczki znamionowej zawiesia lub z tabeli.
Zasady pracy z zawiesiami linowymi:
wykonywanie węzłów na linach i łączenie lin stalowych na długości jest zabronione,
cięgna zawiesi z lin stalowych nie mogą być malowane,
przy obwiązywaniu ładunków „na zaciąg” za pomocą lin stalowych DOR należy zredukować o 20%,
średnica ładunku musi wynosić minimalnie 6 x średnica liny stalowej, aby móc wykorzystać zawiesie maksymalnie,
liny stalowe, opasane wokół ostrej krawędzi muszą zostać zabezpieczone przed załamaniem lub uszkodzeniem ich splotu,
aby transportować ładunki zawiesiami linowymi w kształcie „U”, należy zapewnić minimalny odstęp pomiędzy tulejami wynoszący 20 x średnica liny, jeżeli odległość ta jest mniejsza, zawiesia nadają się tylko do przenoszenia w pozycji prostej,
dopuszczalne udźwigi zawiesi linowych należy odczytać z tabliczki znamionowej zawiesia lub z tabeli.
Zasady pracy z zawiesiami pasowymi:
przy zawieszaniu ładunku o ostrych krawędziach dodatkowo należy użyć zabezpieczeń pomiędzy zawiesiami a ładunkiem, aby zapobiec przecięciu cięgien,
jako dodatkowego zabezpieczenia zawiesi pasowych przed uszkodzeniem używa się rękawów ochronnych z taśmy poliestrowej lub ewentualnie rękawic roboczych, węża przeciwpożarowego, materiałów drewnianych itp.,
przy łączeniu lub skracaniu zawiesi pasowych o obwodzie zamkniętym za pomocą szakli lub sworzni ich nośność należy zredukować o 20%,
dobierając zawiesia pasowe do prac transportowych, musimy brać pod uwagę również środowisko pracy, w tym: temperaturę i czynniki chemiczne,
dopuszczalne udźwigi zawiesi pasowych należy odczytać z tabliczki znamionowej zawiesia lub z tabeli.
Przy doborze zawiesia, niezależnie od nośności i długości cięgien, należy zwrócić uwagę na prawidłowość i jakość wykonania połączeń poszczególnych elementów z hakami, ogniwami końcowymi oraz tzw. „sercówkami”(kauszami) chroniącymi druty liny przed przetarciem w punkcie zamocowania.
Naprawy zawiesi zastrzeżone są tylko dla producenta lub osób przez niego upoważnionych.
W razie wątpliwości co do stanu danego zawiesia powinno się wycofać zawiesie z użytkowania i skontaktować się z jednostką upoważnioną do przeprowadzania kontroli okresowych zawiesi (informacja w dokumentacji zawiesia).
Zawiesia należy niezwłocznie wycofać z użycia w celu dokonania napraw, jeżeli wystąpią następujące wady:
brak lub nieczytelne ocechowanie (numery identyfikacyjne, DOR),
uszkodzenia cieplne,
deformacja, pęknięcia ogniw, haków, kausz,
wygięcie lub skręcenie ogniw czy haków,
nadmierne wydłużenie łańcucha,
skupisko pękniętych drutów,
poważne, trwałe odkształcenia liny,
zużycie liny – średnica pow. 10% od wartości nominalnej,
silna korozja, wżery,
dostrzegalna utrata elastyczności liny,
zablokowanie łączników mechanicznych,
niesprawne zabezpieczenia gardzieli haków,
zerwanie przecięcie w tkaninie w ilości ponad 10% szerokości zawiesia,
przetarcia gurtu chroniącego taśmę na ogniwach i pętlach,
uszkodzenia szwów,
rozwarcie gardzieli haka o co najmniej 10%. 
TRAWERSY (BELKI NOŚNE) I PALETY
Trawersy mają zastosowanie do przenoszenia:
	niewygodnych ze względu na kształt i wymiary ładunków, przy których zawieszeniu kąt rozwarcia lin zawiesinowych byłby za duży, takich jak np. profile walcowane, rury, prefabrykaty żelbetowe i stalowe,
		cienkich, długich prętów lub blach, których nadmierne ugięcie można zmniejszyć przez podwieszenie ich do kilku punktów trawersy,
		ciężkich ładunków, gdy konieczna jest współpraca drugiej dźwignicy, przy czym w takim przypadku należy dopilnować, aby żadna z dźwignic nie była obciążona ponad dopuszczalny udźwig,
		kilku mniejszych ładunków o łącznej masie nieprzekraczającej udźwigu dźwignicy, zawieszanych jednocześnie na trawersie.

Rozróżniamy trawersy: cięgnowe; chwytno-zaczepowe z zaczepami kleszczowymi do skrzyń, kręgów betonowych, blach w rolkach lub chwytakami elektromagnetycznymi, pneumatycznymi lub łupinowymi; wyrównawcze – stosowane przy podnoszeniu ładunków za pomocą dwóch żurawi.
Trawersy całkowicie eliminują siły poziome, dzięki czemu ładunek nie jest ściskany.
Stosując trawers, zapewniamy dobrą równowagę ładunku poprzez jego szerokie uchwycenie.
Podczas prac z użyciem trawersów zawsze należy postępować zgodnie z instrukcją producenta.
Bardzo ważne jest dobranie odpowiedniej długości trawersu do transportowanego materiału. Producent dokładnie określa punkty zaczepienia klamer trawersu do transportowanego materiału.
Jako zabezpieczenie dodatkowe (jeżeli jest na wyposażeniu) należy stosować łańcuchy, które w przypadku niekontrolowanego wysunięcia z klamer trawersu dodatkowo zabezpieczają transportowany materiał.
Palety umożliwiają zabranie jednorazowo wielu ładunków drobnicowych, np. beli, worków, skrzyni.
Stosowanie palet umożliwia całkowite wykorzystanie wydajności dźwignicy.
Haki zawiesinowe należy mocować w uchwytach palet rogiem na zewnątrz.
Raz w miesiącu trzeba skontrolować stan zapadki haków, zabezpieczających przed wyślizgnięciem się zawiesi oraz, w zależności od potrzeb, poprawić oznaczenia ostrzegawcze.
Naprawy trawersów zastrzeżone są tylko dla producenta lub osób przez niego upoważnionych.
HAKI
Pod względem konstrukcyjnym haki dzielimy na: kute jednorożne, kute dwurożne, płytowe składane i pałąki (uszaki).
Haki podlegają kontroli bieżącej i okresowej.
Kontrola bieżąca haków polega na dokładnym obejrzeniu haka i sprawdzeniu, czy nie jest uszkodzony lub niebezpiecznie zniekształcony. Taką kontrolę ma obowiązek prowadzić hakowy oraz operator dźwignicy.
Kontrola okresowa wymaga sprawdzenia, czy hak nie ma widocznych pęknięć (za pomocą szkła powiększającego), czy nakrętka jest dobrze zabezpieczona i czy hak obraca się swobodnie oraz czy gardziel haka nie ma nadmiernego rozwarcia.
Terminy kontroli haków:
	co 6 miesięcy – przy małym natężeniu pracy,

co 3 miesiące – przy średnim natężeniu pracy,
co miesiąc – przy dużym natężeniu pracy.
Kontroli okresowej haków oraz oceny ich stopnia zużycia mogą dokonywać osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz uprawnienia konserwatora dźwignic nadawane przez Urząd Dozoru Technicznego.
Na każdym haku jedno- i dwurożnym, zgodnie z polską normą, powinny być przez wytwórcę wykonane punkty do pomiaru gardzieli haka, pozwalające ocenić jego parametry:
	y – rozwarcie gardzieli haka,   

H – przekrój części chwytnej.
Wartości początkowe rozstawu powyższych punktów, po zmierzeniu ich z dokładnością do 0,5 mm, powinny być podane przez wytwórcę w ateście haka.
Hak należy wymienić w przypadku powiększenia rozwarcia gardzieli y > 5% bądź zmniejszenia przekroju części chwytnej H o więcej niż 10%.   
W przypadku haków dwurożnych ładunki należy zawieszać równomiernie na obu rogach, co powinno zapewnić symetryczny rozkład obciążeń.
Haki o udźwigu ponad 3,2 t, dla których wymagany jest ruch obrotowy, muszą być osadzone w łożyskach.
Hak żurawia powinien posiadać zabezpieczenie przed wypadnięciem zawiesia z gardzieli haka. Skuteczność zabezpieczenia powinna być kontrolowana po każdorazowym zamocowaniu zawiesia na haku.
Haki z zabezpieczeniem sprężynowym powinny być stosowane tam, gdzie ładunki muszą być prowadzone bezpośrednio przez człowieka oraz tam, gdzie ze względu na warunki lokalne istnieje możliwość zaczepienia hakiem lub ładunkiem o przeszkody.
Haki zawiesi należy zakładać na uchwyt w taki sposób, aby gardziele haków były skierowane na zewnątrz, a nie do środka ciężkości transportowanego materiału. Zapobiega to uszkodzeniu zamknięcia gardzieli haka i wysunięciu się transportowanego materiału.
Zabronione jest stosowanie elementów służących do zawieszania ładunku na haku, w szczególności pierścieni, ogniw, pętli, których wymiary uniemożliwiają swobodne włożenie elementów na dno gardzieli haka.

12.	ŚRUBY Z UCHEM I SZAKLE
Śruby należy mocować w podłożu metalowym jako punkty zaczepowe do podnoszenia lub transportu elementów maszyn i urządzeń np. silników, pomp, skrzyń biegów, wentylatorów.
Śruby należy wkręcać na pełną głębokość gniazda wykonanego w transportowanym materiale lub maszynie.
Podczas podnoszenia ładunku należy upewnić się, że gwinty w podłożu oraz w śrubie są takiego samego rozmiaru, a materiał, w który wkręcamy śrubę, ma odpowiednią wytrzymałość.
Szakle są stosowane jako element dodatkowy w zawiesiach lub jako połączenie pomiędzy ładunkiem a zawiesiem.
Dla szakli przygotowanej do pracy po wkręceniu sworznia widoczne może być tylko 1,5 zwoju gwintu sworznia.
Szakla ze sworzniem obrotowym musi być zabezpieczona zawleczką.
Zawsze należy przestrzegać maksymalnych nośności uzależnionych od kąta rozwarcia cięgien zawiesi i kierunku/kąta obciążenia śruby lub szakli. 
13.	STĘŻENIA MONTAŻOWE
Podczas stosowania stężeń montażowych należy przestrzegać następujących zasad:
	powinny być dobierane według wytycznych dokumentacji technicznej montażu budynku,

można użytkować wyłącznie stężenia atestowane, posiadające tabliczki znamionowe,
przed zamocowaniem stężenia należy sprawdzić jego stan techniczny,
	zamocowane do prefabrykatów uchwyty stężeń powinny dobrze przylegać do płaszczyzn dociskowych i powinny być właściwie dokręcone,
	do rektyfikacji i zabezpieczenia montażowego prefabrykatów ściennych, elementów szybów windowych i technologicznych należy stosować stężenia sztywne, z regulacją długości,
do rektyfikacji i zabezpieczenia montażowego prefabrykowanych słupów, można stosować stężenia sztywne, z regulacją długości lub odciągowe, pracujące wyłącznie na rozciąganie,
prefabrykaty ścienne o długości mniejszej niż 1,2 m i wysokości nie większej niż 3 m mogą być zabezpieczone jednym stężeniem sztywnym, jeśli dokumentacja techniczna montażu budynku nie stanowi inaczej,
prefabrykaty ścienne o powierzchni większej niż 4 m2 m. kw.? należy zabezpieczać dwoma stężeniami sztywnymi, a o powierzchni większej niż 7,5 m2 m. kw.? trzema stężeniami, o ile w dokumentacji technicznej montażu nie podano inaczej,
do rektyfikacji i usztywnienia prefabrykowanych słupów należy stosować co najmniej po dwa stężenia sztywne – pracujące na ściskanie i rozciąganie lub cztery stężenia odciągowe – pracujące na rozciąganie,
stężenia powinny uniemożliwiać samoczynne odczepienie prefabrykatu oraz dawać całkowitą pewność jego zamocowania,
niedopuszczalne jest zwalnianie z zawiesi prefabrykatów ściennych przed ich zamocowaniem stężeniami z uprzednio zmontowanym stropem budynku,
stężenia należy zakładać w miejscach dokładnie określonych w dokumentacji technicznej montażu budynku,
stężenia niesprawne należy usuwać z placu budowy,
kierownik budowy ma obowiązek kontroli stanu technicznego stężeń nie rzadziej niż co 10 dni,
wyniki takich kontroli kierownik budowy ma obowiązek wpisywać do „Dziennika budowy” lub „Dziennika montażu”.
Stosowanie kotew gruntowych do zaczepiania stężeń dopuszczalne jest wyłącznie w gruntach spoistych.
Opis ładunków
Parametry ładunków
Rodzaj opakowania np. paleta, kosz, wiązka etc.
Wymagane zawiesia i osprzęt
(rodzaj, DOR)
Technika mocowania (sposób podwieszania, ustalenie środka ciężkości itp)
Punkt załadunku
(dłużyca, plac składowy, strop, etc.)
Punkt składowania rodzaj, obciążenie (stropy, pomosty etc) {kN/m2]
Grafika, zdjęcie 

Masa 
[kg, t]
Dł
[m]
Szer
[m]
Wys 
[m]










































































Dane żurawi:
Udźwig 
[kg, t]
Długość wysięgnika 
L [m]
Wysięg 
R [m]
Wysokość podnoszenia H [m]
Wysokość opuszczania h [m]
Anemometr
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Żuraw nr 1.
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Zagrożenia dla operacji dźwigowych 
Tak 
Nie 
Nr żurawia



Praca w kolizji żurawi 
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Praca w kolizji z dźwigami towarowo osobowymi
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Praca w kolizji z budynkami 
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Podnoszenie ładunku dwoma żurawiami
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Podnoszenie ludzi w koszu, pomoście pojemnika do betonu
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Sąsiedztwo napowietrznych linii energetycznych, trakcji kolejowych 
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Transport niebezpiecznych materiałów chemicznych 
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Praca w ograniczonym obszarze 
file_26.unknown

thumbnail_26.wmf


file_27.unknown

thumbnail_27.wmf




Podpis:




Wyznaczenie sygnalisty
Do obowiązków sygnalisty należy:
przestrzeganie zapisów ORZ i IBWR, planu prac transportowych, instrukcji obostrzonych warunków pracy żurawi w warunkach kolizyjnej lokalizacji,
planowanie prac transportowych, kolejność transportowanych ładunków, przebieg trasy  przemieszczanych ładunków, 
stała obserwacja i ocena zagrożenia podczas przemieszczania ładunków,
wydawanie dyspozycji operatorowi dźwignicy dotyczących podnoszenia ładunku i jego podnoszenia w określone miejsce, 
ocena miejsca, w które ładunek ma być przetransportowany, 
koordynacja pracy zespołu (tj z operatorem, hakowymi i innymi sygnalistami),
dbałość o stan techniczny krótkofalówek, w tym stanu naładowania baterii,
wstrzymanie prac dźwigowych w sytuacji wystąpienia zagrożenia,
zgłaszanie wszystkich zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadkowych, usterek i obserwacji.

Numer żurawia
Imię, Nazwisko
Firma
Data
Podpis























































Wyznaczenie hakowego
Do obowiązków hakowego należy:
przestrzeganie zapisów ORZ i IBWR, planu prac transportowych, instrukcji obostrzonych warunków pracy żurawi w warunkach kolizyjnej lokalizacji oraz instrukcji zawiesi,
dobór odpowiednich zawiesi dla przemieszczanych ładunków,
ocena ładunków, tj. ciężaru, właściwego zabezpieczania przed upadkiem, 
wybór sposobu zawieszenia ładunku i właściwe jego zamocowanie,
bieżąca ocena zużycia haka dźwignicy, zawiesi, osprzętu pomocniczego, 
prawidłowa konserwacja i przechowywanie zawiesi,
współpraca z sygnalistami,
wstrzymanie prac dźwigowych w  sytuacji wystąpienia zagrożenia,
zgłaszanie wszystkich zdarzeń potencjalnie wypadkowych i wypadkowych, usterek i obserwacji.

Numer żurawia
Imię, Nazwisko
Firma
Data
Podpis










































