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Jak nale y post powa podczas roz adunku towaru przy u yciu urawi
Operator urawia samojezdnego, nie czekaj c a pracownicy opuszcz naczep , zacz roz adunek elementów
konstrukcji stalowej hali (s upów w kszta cie litery „L” u onych obok siebie wzd , naczepy-platformy). Po
uniesieniu s upa nast pi o jego rozchwianie, a nast pnie wypi cie si z zawiesia (z haka lub te wy lizgni cie si
z zawiesi), s up przesun si w kierunku naczepy, a potem opad . Opadaj cy i rozko ysany s up uderzy
pracownika w g ow . W wyniku obra
pracownik dozna wielood amowego z amania ko ci czaszki, ze
st uczeniem i zranieniem mózgu i opony twardej. Jakich zasad powinien przestrzega operator i pracownik, aby
unikn tego typu wypadków? Czy sposób zachowania operatora d wigu by prawid owy przy za eniu, e
poszkodowany mia lub nie mia za onego kasku?
Na stanowisku pracy powinna by instrukcja stanowiskowa bhp opracowana na podstawie rozporz dzenia
Ministrów Pracy i Opieki Spo ecznej oraz Zdrowia z 20 marca 1954 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy
przy obs udze urawi (DzU nr 15, poz. 58), której pracownicy powinni bezwzgl dnie przestrzega . Ponadto tego
typu prace powinny by wykonywane przez odpowiednio przeszkolonego hakowego.
Przez poj cie transportu rozumiemy wiele czynno ci, które s zwi zane z przewozem (przemieszczaniem)
surowców, materia ów, ludzi i wyrobów gotowych, za pomoc odpowiednich urz dze transportowych, w tym
wignic. Zwi zane jest to z wieloma zagro eniami wyst puj cymi przy tej pracy, poniewa w przemieszczaniu
materia ów u ywane s d wignice i urz dzenia pomocnicze do podnoszenia adunków na hakach d wignic oraz
prowadzenie tych adunków podczas ich przemieszczania.
Nale y pami ta i mie na uwadze to, e przemieszczanie sk ada si z trzech elementów powi zanych ze sob :
podnoszenia,
przemieszczenia,
opuszczenia adunku.
Do obs ugi urz dze oraz wykonywania czynno ci zwi zanych z przewozem zaanga owani s operatorzy
wignic, hakowi oraz pracownicy wykonuj cy prace pomocnicze. Prace te stwarzaj du e zagro enia dla osób
przy nich zatrudnionych, dla sprz tu u ywanego przy tych pracach, dla przemieszczanego adunku oraz dla
osób trzecich. Dlatego te prace te wymagaj prawid owej organizacji pracy, a eby zminimalizowa ryzyko
zaistnienia wypadku lub awarii. Powinny by te wykonywane zgodnie z zasadami przepisów dotycz cych
bezpiecznego ich wykonania.
Do warunków eliminuj cych zagro enia przy pracach zwi zanych z przewozem (przemieszczaniem) zalicza si :
przestrzeganie zasad bezpiecze stwa i higieny pracy obowi zuj cych przy przemieszczaniu adunków z
yciem d wignic,
okre lenie masy adunku i dobranie w

ciwych zawiesi do przemieszczania adunku,

przestrzeganie zasad komunikowania si hakowego z operatorem d wignicy poprzez okre lone sygna y
osowe i r czne,
w a ciwe podwieszanie adunku zapewniaj ce bezpiecze stwo dla pracowników zatrudnionych przy pracach
prze adunkowych i odpowiednie zabezpieczenie adunku.

Metody zawieszania adunku
adunek powinien by zawieszony na haku d wignicy za pomoc
zrównowa ony.

zawiesi w taki sposób, aby by dobrze

WA NE!
Dobre zrównowa enie polega na tym, e adunek w momencie uniesienia ponad pod e nie zmienia swojego
po enia w stosunku do haka d wignicy. Oznacza to, e nie wykonuje adnych dodatkowych ruchów, jak np.
obrót lub przesuni cie poziome poza ruchem unoszenia. W celu dobrego zrównowa enia adunku nale y hak
wignicy ustawi nad rodkiem ci ko ci adunku. Ci gna zawiesia powinny by zaczepione do adunku
symetrycznie w stosunku do jego rodka ci ko ci, tj. w punktach jednakowo od niego odleg ych. Przy
zak adaniu haków zawiesia, hak nale y ustawi rogami w zaczepie na zewn trz. Zapobiegnie to wysuni ciu si
haka z zaczepu mimo zluzowanego ci gna.
Podwieszenie i mocowanie adunku mo na wykona w sta ych punktach, gdzie na adunku zamocowane zosta y
zaczepy, sworznie, uchwyty, z góry przeznaczone do tego celu. B dzie to zawieszenie sta e, stanowi ce du e
atwienie przy transporcie adunku. W innych sytuacjach stosuje si podwieszanie adunku przez zastosowanie
obwi zania, wzgl dnie opasania w ciwym ci gnem.
Dla bezpiecze stwa liny i haki w zawiesiach powinny by kontrolowane zarówno przez obs ug , jak i
konserwatora, by nie dopu ci do wypadku (zerwanie liny czy haka mo e spowodowa upadek ci aru z
wysoko ci itp.). Elementy te, tzn. liny czy haki podlegaj pewnym kryteriom oceny zu ycia i tak:
zawiesia z lin w ókiennych – rozstrz pienie splotów, rozkr cenie, zerwanie czy przeci cie splotek, wyd
(nie wi cej jak 10% z pocz tkowej warto ci), wewn trzne zu ycie (np. zerwany rdze ), butwienie itp.,
haki przy zawiesiach – czy nie s powyginane, rozgi te, wytarte lub przetarte, czy nie maj p kni
ostrych kraw dzi itp.

enie

, w erów,

W sytuacji przemieszczania adunków nale y u ywa dr ków lub lin prowadz cych. Uniknie si wtedy
niekontrolowanego obracania i rozko ysania adunku, co mo e doprowadzi do uderzenia o pobliskie
przedmioty.
Instrukcja stanowiskowa d wigowego i hakowego
Zapisy, jakie powinny mie odzwierciedlenie w instrukcji stanowiskowej d wigowego i hakowego:
wigowy
wigowy w czasie pracy powinien:
przyst pi do prze adunku dopiero po otrzymaniu polecenia od prze

onego,

sprawdzi , czy tor i teren dzia ania urawia s wolne od jakichkolwiek przeszkód,
dawa odpowiednie sygna y d wi kowe w czasie ruchu urawi przesuwnych,
przestrzega , aby liny kotwowe urawi masztowych by y odpowiednio i równomiernie napr

one.

wigowy przy dokonywaniu prze adunku powinien:
przestrzega , aby hak lub urz dzenie chwytakowe by o umieszczone w po
który ma by przenoszony,

eniu pionowym nad ci

arem,

przestrzega , aby nie podnosi ci arów przekraczaj cych dopuszczalny ud wig urawia; w przypadku
otrzymania polecenia podniesienia ci aru przekraczaj cego dopuszczalny ud wig, d wigowy powinien
odmówi wykonania polecenia; d wigowy ma obowi zek powiadomi o tym kierownictwo zak adu,
podnie na wysoko oko o 50 cm, a nast pnie opu ci , nie dotykaj c poziomu, pierwszy ci ar po
rozpocz ciu pracy oraz pierwszy ci ar zbli ony do ci aru maksymalnego celem sprawdzenia dzia ania

hamulców,
przestrzega , aby ci ary, przenoszone poziomo, przenoszone by y na wysoko ci co najmniej 1 m ponad
przedmiotami znajduj cymi si na ich drodze,
reagowa tylko na sygna y pochodz ce od ci
wzgl du na to, przez kogo sygna jest dany,

arowego; jednak na sygna 'stój' d wigowy reaguje bez

przestrzega , aby nie przenosi ci arów nad lud mi lub stanowiskami pracy, a je eli ludzie znajduj si na
drodze przenoszonego ci aru – dawa sygna y ostrzegawcze,
przerwa bezzw ocznie prac i z
odpowiedni meldunek w przypadku powstania objawów nag ego
zu ycia si liny, spadni cia liny z b bna lub kr ka, dostania si liny do przek adni i utworzenia si na linie p tli lub
a,
w razie uszkodzenia urawia lub jego urz dze opu ci ci ar, wy czy wy cznik g ówny i wy cznik w
kabinie oraz zawiesi tabliczki z napisem „Nie uruchamia ”; gdy uszkodzenie nie pozwala na opuszczenie
ci aru, d wigowy powinien za da ogrodzenia miejsca mo liwego upadku ci aru.
wigowemu zabrania si :
opuszczania kabiny lub stanowiska urz dze sterowniczych; je eli w czasie pracy d wigowy musi z wa nych
powodów opu ci swoje stanowisko, powinien najpierw powiadomi hakowego, ci ar opu ci , nastawi
wszystkie urz dzenia sterownicze na po enie zerowe i wy czy g ówny wy cznik w kabinie;
pozostawiania zawieszonego ci
sytuacji:

aru w czasie przerw lub po zako czeniu pracy, z wyj tkiem nast puj cych

– w razie uszkodzenia urawia lub jego urz dze opu ci ci
kabinie oraz zawiesi tabliczki z napisem „Nie uruchamia ”,

ar, wy czy wy cznik g ówny i wy cznik w

– gdy uszkodzenie nie pozwala na opuszczenie ci aru, d wigowy powinien za da ogrodzenia miejsca
mo liwego upadku ci aru i w razie niespodziewanej przerwy w dop ywie pr du lub przy znacznym spadku
napi cia w sieci nastawi wszystkie urz dzenia sterownicze na pozycj zerow , wy czy g ówny wy cznik w
kabinie i powiadomi ci arowego o przerwie w pracy,
– pozostawienia ci
posterunku.

aru na haku; przej cie pod ci

arem powinno by uniemo liwione przez wystawienie

Praca w warunkach wiatru:
przy sile wiatru do 5 stopni w skali Beauforta (10 m/sek.) praca mo e odbywa si normalnie,
przy sile wiatru 7 stopni w skali Beauforta (14 m/sek.) nale y zmniejszy obci enie o 25%; przy sile wiatru 8
stopni w skali Beauforta (17 m/sek.) nale y uraw zakotwiczy i pracowa przy zmniejszonym o 50% obci eniu;
przy sile 9 stopni w skali Beauforta (20 m/sek.) prac nale y przerwa , opu ci hak lub chwytak, unieruchomi
mechanizmy obrotowe, wy czy dop yw pr du i zej z urawia.
Hakowy
Hakowy przed podaniem sygna u powinien sprawdzi :
czy liny opasuj ce ci

ar s na

one prawid owo,

czy uchwyty obejmuj przedmioty tak, e nie zaistnieje niebezpiecze stwo wysuni cia si ,
czy stan opakowania pozwala na dokonanie prze adunku,
czy za o one s podk adki pod liny opasuj ce przedmioty o kraw dziach ostrych lub chropowatych,
czy liny urawia s w prawid owym po

eniu,

czy dokonanie prze adunku nie grozi niebezpiecze stwem.
Hakowy w czasie dokonywania prze adunku powinien ledzi jego przebieg, a je eli zauwa y nieprawid owo ci
lub niebezpiecze stwo, powinien da d wigowemu sygna „stój”.
WA NE!
Ka dy operator obs uguj cy d wignic powinien zna swoje obowi zki, budow i zasad dzia ania urz dzenia,
na którym b dzie pracowa (ustawienie b bna, obrót itp.), tzn. szczegó owo musi zapozna si z dokumentacj
techniczno-ruchow (DTR) danego urz dzenia. Ponadto musi zna sygna y, jakimi b dzie si porozumiewa z
hakowym.
W omawianej sytuacji w trakcie post powania powypadkowego nie ustalono, czy pracownik mia na g owie kask
ochronny. W protokole pokontrolnym w zwi zku z wypadkiem miertelnym inspektor pracy zarzuci zespo owi
badaj cemu okoliczno ci i przyczyny wypadku, e nie ustalono tego wa nego faktu.
Zgodnie z zasad ostro no ci pracownik powinien mie na g owie kask, jednak w tej sytuacji nie mia o to
decyduj cego znaczenia.
Nie ma znaczenia, czy pracownik mia za ony kask ochronny, czy te go nie mia podczas prac transportowoprze adunkowych na naczepie-platformie (gdyby go nie mia , to z ama by regu ostro no ci, wynikaj
z
podstawowych obowi zków pracowniczych, jakim jest stosowanie ochron osobistych, a w tym przypadku
he mów ochronnych). Do wypadku dosz o w czasie przenoszenia elementu „L”, który uderzy pracownika w
ow . Nieostro no operatora d wigu polega a na tym, e zacz manewr przenoszenia, mimo e pracownik
nie opu ci platformy i nie oddali si w bezpieczne miejsce. Dlatego bez znaczenia jest, czy pracownik mia
za ony kask ochronny, czy te nie. Zasady bezpiecze stwa nakazuj zachowanie nale ytej ostro no ci.
Ostro no powinna prowadzi do przewidywania i konkretnego, prawid owego reagowania na zmieniaj ce si
sytuacje u ycia urawia oraz pojawiaj ce si niebezpiecze stwa. Zalecane jest wcze niejsze reagowanie, np.
umówione uprzednio znaki.
WA NE!
Operator powinien zastosowa zasad ograniczonego zaufania. Zasada ostro no ci to sposób okre lonego
zachowania w ustalonych sytuacjach (np. znaki hakowego).
Operator zobowi zany jest przyj jako za enie, e w ka dej chwili przy wykonywaniu prac transportowoprze adunkowych (przenoszenia) na drodze mo e pojawi si przeszkoda, a w omawianej sytuacji – pracownik
wykonuj cy prac w pobli u platformy lub bezpo rednio na niej. Taktyka przenoszenia elementów przez
operatora musi uwzgl dni konieczno zatrzymania urawia w ka dej sytuacji. Praca taka wymaga szczególnej
sprawno ci psychofizycznej ze wzgl du na jej szczególny charakter. Taki stan rzeczy jest czynnikiem bardzo
stresuj cym, zw aszcza wobec zagro
zwi zanych z przemieszczaniem adunku. Zdarza si , e operator
mo e nie widzie przestrzeni, w której odbywa si transport, i musi wówczas kierowa si jedynie wskazówkami
hakowego.
WA NE!
Praca operatora wymaga umiej tno ci koncentracji uwagi w d szym czasie.
W szczególno ci operator powinien mie zdolno w ciwej oceny odleg ci oraz wysoki poziom koordynacji
wzrokowo-ruchowej, co umo liwia koordynacj kilku ruchów roboczych urz dze bez stwarzania zagro enia.
Dlatego prace transportowo-prze adunkowe musz by prowadzone w szczególnej koncentracji uwagi przez
operatora urawia. Nie ma tu mowy o tzw. rutynie, czy te ryzykanctwie, brawurze.

Przyjmuj c asekuracyjny model post powania, z którego wynika, e je li jeden z uczestników prac
transportowo-prze adunkowych (przenoszenia) naruszy w konkretnej sytuacji obowi zuj ce przepisy lub te
zasady bezpiecze stwa, to jego b d powinien by naprawiony przez drugiego uczestnika tej sytuacji, do którego
jest skierowany dany przepis lub zasada bezpiecze stwa, w taki sposób, jakby pierwszej nie by o.
I tak:
1. Pracownik mia za

ony he m ochronny, a operator zacz manewr przenoszenia elementu „L”.

2. Pracownik mia za ony he m ochronny, a operator urawia nie poczeka , a oddali si w bezpieczne miejsce,
i zacz manewr przenoszenia elementu „L”.
3. Pracownik nie mia za

onego he mu ochronnego, a operator zacz manewr przenoszenia elementu „L”,

4. Pracownik nie mia za onego he mu ochronnego, a operator urawia nie poczeka , a oddali si
bezpieczne miejsce, i zacz manewr przenoszenia elementu „L”.
W tych czterech przypadkach pracownik nie zd
operator urawia zacz manewr przenoszenia.

w

zareagowa , by skorygowa nieprawid owo ci, gdy

Operator urawia powinien koniecznie reagowa na okre lone znaki dawane przez hakowego.
WA NE!
Operator s ucha wy cznie polece wyznaczonego hakowego.
Je eli w uzgodnieniach nie by wyznaczony hakowy przez bezpo redniego prze onego pracuj cych
pracowników, to operator urawia w my l zasad praktyki i logiki powinien wyznaczy hakowego, by móc
bezpiecznie prowadzi prace transportowo-prze adunkowe (przenoszenie) elementów. Prace transportowoprze adunkowe (z u yciem urawia) nie mog by prowadzone bez hakowego, gdy praca w pojedynk jest
wbrew logice pracy, ekonomii i bezpiecze stwu. Operator urawia jest uzale niony od hakowego. To hakowy
obserwuje drog przenoszenia i daje ustalone znaki operatorowi urawia, by móc bezpieczne wykona
okre lone zadania.
W omawianej sytuacji operator urawia – nie czekaj c na znak hakowego b
te nie widz c hakowego i
opuszczenia platformy przez niego zacz manewr przenoszenia, a tym samym narazi pracownika na
niebezpiecze stwo zagra aj ce jego yciu i zdrowiu.
Element „L” to element o okre lonym gabarycie i ci
kg).
Zawsze nale y rozwa

arze (s up w kszta cie litery „L” o d ugo ci 8,5 m o wadze 550

przypadki:

Jakie skutki móg by wywo

upadek elementu „L” pionowo na g ow pracownika podczas jego przenoszenia?

Jakie skutki móg by wywo
przenoszenia?

upadek elementu „L” na tu ów lub ko czyny pracownika podczas jego

Stwierdzi mo na, e prawdopodobnie dosz oby do z amania ko czyn, eber, kr gos upa szyjnego,
piersiowego, urazów wewn trznych do mierci w cznie, i nie ma tu znaczenia, czy pracownik mia by za ony
he m ochronny na g owie, czy te nie. Konstrukcja, w tym masa, gabaryt elementu „L”, sugeruje, e pewne
obra enia wyst pi yby (tak jak w omawianej sytuacji). Najwa niejszy jest jednak fakt, e podczas przenoszenia

elementu „L” jego upadek zagra
pracownikowi, który przebywa na platformie. Do manewru przenoszenia
elementu „L” nie powinno doj , gdy w obr bie pracy urawia przebywa pracownik.
Podstawa prawna:
Za cznik nr 2 rozporz dzenia Ministra Pracy i Opieki Spo ecznej i Ministra Zdrowia z 20 marca 1954 r. w
sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy przy obs udze urawi (DzU nr 15, poz. 58),
§ 39b-39c oraz § 64, § 108-110, za cznik nr 1 'Szczegó owe zasady stosowania znaków i sygna ów
bezpiecze stwa' i za cznik nr 2 'Rodzaje prac, przy których wymagane jest stosowanie rodków ochrony
indywidualnej' rozporz dzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych
przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (DzU z 2003 r. nr 169),
§ 20 ust. 1, § 73, § 75 ust. 1, § 76, 82, 90 i 92 rozporz dzenia Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpiecze stwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (DzU nr 47, poz. 401).

