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Zblocza linowe



1.Definicje 
WLL ( Working Load Limit ) - Maksymalne obciŃŨenie uŨytkowe - robocze
MBS ( Minimum Breaking Strength ) - Minimalna wytrzymağoŜĺ niszczŃca
SF ( Safety Factor )  - Wsp·ğczynnik bezpieczeŒstwa

PoniŨsza sekcja podkreŜla pewne cechy, kt·re sŃ waŨne do rozwaŨenia w trakcie debaty ŨywotnoŜĺ,
Å UrzŃdzenie jest przeznaczone do uŨytku jako czňŜci systemu podnoszenia; przedawnienia oraz 
przeprowadzanie kontroli podzespoğ·w. UŨytkownicy prac na wysokoŜci śOI i osprzňtu
Å operacje podnoszenia mogŃ byĺ przyjňte, gdy dokğadne wyposaŨenie Ocena ryzyka musi mieĺ szerokŃ 
wiedzň technicznŃ z narzňdzi uŨywanych przed rozpoczňciem pracy.
znaczenie regularnej kontroli nie da siň przeceniĺ. Upewnij siň, Ũe system kontroli jest w
wykazağa, Ũe praca moŨe byĺ wykonywana w spos·b bezpieczny i stosowanie innego, na wykrycie usterek, 
Ŝcierania i skğadowych przed uszkodzeŒ Ũadnych problem·w bezpieczeŒstwa zwiŃzanych np. pre
potencjalnie bezpieczniejszego sprzňtu roboczego nie jest to praktycznie moŨliwe, kontrole uŨytku, 
tygodniowe inspekcje, gruntowne badania (konsultacje krajowych dla poleca
przerwy) i egzamin po wyjŃtkowych okolicznoŜciach. Zadbaĺ oznaczenia produkt·w sŃ czytelne.
Å wyraŦna hierarchia witryny muszŃ byĺ ustalone dla wszystkich pracownik·w, na miejscach pracy
ŧywotnoŜĺ
obejmujŃcych operacje podnoszenia, gdy powstajŃ wŃtpliwoŜci o stanie urzŃdzeŒ, zapewnienia czňŜci lub 
cağego systemu
Å Wszyscy pracownicy serwisu muszŃ zrozumieĺ swojŃ rolň i rolň co drugi natychmiast wycofane z 
eksploatacji. Odrzuca je z eksploatacji i oddaĺ do uŨytku,
lub miejsce w kwarantannie i etykiecie w spos·b oczywisty, tak Ũe nie moŨe byĺ stosowany przez pomyğkň.
osoba uczestniczŃca w operacji podnoszenia, naleŨy pamiňtaĺ, uzgodnionych komponent·w 
komunikacyjnych mogŃ byĺ zwr·cone do eksploatacji po uzyskaniu pisemnej zgody wğaŜciwego
Ukğad miňdzy personelem, toŨsamoŜĺ i poğoŨenia osoby odpowiedzialnej. Nie jest moŨliwe do okreŜlenia 
ŨywotnoŜci i punkt starzenie tych produkt·w.
Element moŨe byĺ wycofany z eksploatacji, jeŜli jest uszkodzona podczas transportu lub skğadowania przed
Osoba i kompetentna osoba, a jej "pierwsze uŨycie. W ekstremalnych warunkach pracy, ŨywotnoŜĺ moŨe byĺ 
ograniczone do jednorazowego uŨytku. W normalnych warunkach
Å Wszyscy pracownicy serwisu muszŃ byĺ Ŝwiadomi trasy komunikacyjnej w warunkach serwisowych 
podnoszenia, 10 lat od pierwszego uŨycia ŨywotnoŜĺ szacowana jest (max 15 lat z produkcji).
MogŃ skr·ciĺ ŨywotnoŜĺ produktu: transportu i przechowywania, aresztujŃc
Zesp·ğ w tym w procedurze, aby wstrzymaĺ lub zatrzymaĺ windň, nadmierne siğy, skaŨenie chemiczne, 
zanieczyszczenia cieplnej, mechanicznej deformacji / znieksztağcenie,
Å wğaŜciwa osoba musi byĺ w stanie skontaktowaĺ siň osoba odpowiedzialna i og·lnego zuŨycia, korozji, 
awarii komponent·w, ciňŨka lub ciŃgğego stosowania, ciňzkie
warunki.
zrozumieĺ, kiedy i jak szukaĺ dodatkowej porady technicznej;
Å Ğadunek musi byĺ dobrze przymocowana do co najmniej jednego punktu na kotwicy cağy czas og·lne 
Kryteria inspekcyjne SprawdŦ produkty sprzňtowe deformacji, pňkniňĺ, korozji i znak·w zwiŃzanych z 
Ŝcieranie,
Å KaŨdy punkt kontrolny, a Ŝrodki z przywiŃzania do niego, powinny byĺ odpowiednie i oddziağywaŒ lub ich 
czňŜci. sprawdziĺ wszystkie powierzchnie produkt·w, zar·wno wewnŃtrz i na zewnŃtrz. Sprawdziĺ wszystkie 
powierzchnie i
wystarczajŃcŃ wytrzymağoŜĺ i stabilnoŜĺ w celu wspierania wszelkich przewidywalnych 
pthaertsprfoudnucctito.nAcllocroremcptloyn pmaorvtsingof. eAnbtsrasmiounst byĺ obecny. funkcjonalny i w 
dobrym stanie. sprawdziĺ, z anodowanych kolorach powierzchniowych wskazujŃ obszar·w dotkniňtych
Szukaj w tym w nieprzewidzianych i / lub zdarzenia alarmowego; straty materialne. Odrzuciĺ czy jest utraty 
lub modyfikacji materiağu Ó 10% powierzchni przekroju poprzecznego kaŨdego.
Å UrzŃdzenie musi byĺ instalowane i wykorzystywane w taki spos·b, aby zapobiec nieplanowanych punkt·w 
obciŃŨenia
lub niekontrolowany ruch ğadunku; sprawdziĺ fizycznym zniszczeniem np. ostrych krawňdzi, zadzior·w, 
deformacja, skğadane i stratami materiağu
poprzez Ŝcieranie. Odrzuciĺ czy jest straty lub zmiany Ó 10% powierzchni przekroju poprzecznego kaŨdego.
Å moŨliwoŜĺ, oraz wielkoŜĺ, obciŃŨeniu uderzenia jest zminimalizowane na wszystkich
Korozja
razy, korozja wyrob·w aluminiowych moŨe prowadziĺ do znacznej degradacji. Kwarantanna i wyraŦnie 
oznaczyĺ wszystkie
Å JeŜli jest to moŨliwe, jest punkt kontrolny w pionie nad osiŃ czňŜci podejrzewa siň korozji, tak, Ũe nie mogŃ 
byĺ stosowane przez przypadek. Kontakt
Producenci z peğnymi szczeg·ğami. Tylko powr·t do sğuŨby po pisemnej zgody producenta.
masa ğadunku;
Å ObciŃŨenie jest przymocowana w taki spos·b, Ũe moŨe byĺ bezpiecznie podnoszony, przechowywane i 
konserwacji i smarowania
Regularna konserwacja i smarowanie jest niezbňdne do utrzymania prawidğowego funkcjonowania, wyczyŜciĺ 
wszystkie elementy
przeniesiono, zanurzajŃc siň w ciepğej wodzie (<40 Á C) zawierajŃcym ğagodnego detergentu (pHS.5-8.5) i 
zmycie
Å Gdzie podnoszenia ğadunku obejmuje ludzi, system podnoszŃcy powinien byĺ tylko miňkkŃ szczoteczkŃ. 
Pğukania w ciepğej wodzie (<40 Á C). WyczyŜciĺ wszystkie powierzchnie za pomocŃ sprňŨonego powietrza i 
pozostawiĺ do wyschniňcia
przez powieszenie w dobrze wentylowanym miejscu z dala od Ŧr·değ Ŝwiatğa UV i wysokiej temperatury lub 
bezpoŜredniego.
stosowane, jeŨeli: Nasmarowaĺ noŜnych z 5AE30 mineralnego oleju. Lekko posmarowaĺ odkryte wŃtki
a) system zawiera odpowiedni system tworzenia kopii zapasowych dla zapobiegania lub Pin Anchor cienkim 
silikonowym smarem na bazie.
aresztujŃc spadek (i uŨytkownik jest podğŃczony do niego) lub dezaktualizacji
Produkt moŨe byĺ uznane za przestarzağe przez jeden lub wiňcej z nastňpujŃcych:
b) W przypadku gdy nie jest to praktycznie moŨliwe do wykonania), wszystko moŨliwe. w koŒcu dziağanie 
warunk·w;
Ŝrodki w celu zapewnienia, Ũe system podnoszenia nie zawodzi. . w wyniku zmiany przepis·w, norm lub 
zatwierdzone praktyki zawodowe;
Å sğaba kompatybilnoŜĺ z innymi elementami systemu.

3. Gğ·wne zastosowanie urzŃdzeŒ
 
UrzŃdzenia stosowane mogŃ byĺ gğ·wnie w pracy na wysokoŜci, arborystyce oraz tranporcie ğadunk·w. Å
UrzŃdzenia przeznaczone sŃ do podnoszenia oraz opuszczania towar·w oraz podlega Dyrektywie Uni Å
Europejskiej 89/686/EWG.
UrzŃdzenie jest zgodne z normami przedstawionymi w powyŨszej tabeli. NaleŨy stosowaĺ siň do obciŃŨeŒ Å
zalecanych przed producenta a w razie wszelkich wŃtpliwoŜci skontaktowaĺ siň z nim lub dystrybutorem. 
Ten produkt jest przeznaczony do uŨytku w normalnych warunkach atmosferycznych (-40 ÁC - +50 ÁC). Å
Praca w Ŝrodowisku wilgotnym oraz podczas obloczenia moŨň spowodowaĺ zmniejszenie wytrzymağoŜci 
oraz noŜnoŜci urzŃdzenia. W przypadku pracy w Ŝrodowiskach agresywnych naleŨy skontaktowaĺ siň z 
producentem lub dystrybutorem. 
NaleŨy unikaĺ kontaktu urzŃdzeŒ z substancjami ŨrŃcymi oraz odczynnikami chemicznymi. Å
UrzŃdzenie przystosowane jest do dodatkowej jego stablilizacji ruchowej poprzez oŜ drŃŨonŃ.Å
Stabilizacjň zrealizowaĺ naleŨy za pomocŃ lin o maksymalnych Ŝrednicach o 2 mm mniejszych niŨ Å
Ŝrednica przelotu osi gğ·wnej.  

Tabela 2

Tabela 1

2. Podstawowe parametry urzŃdzeŒ

PARAMETRY TU400 TU401 TU402 TU403

MoŨliwoŜĺ stosowania z linŃ stalowŃ brak brak brak brak

Maksymalna Ŝrednica liny < 18 < 18 < 18 < 18
Waga 1,38 kg 1,38 kg 1,41 kg 1,41 kg
ZgodnoŜĺ z EN12278:2007 EN12278:2007 EN12278:2007 EN12278:2007

ZgodnoŜĺ z
Dyrektywa 
maszynowa 
2006/42/EC

Dyrektywa 
maszynowa 
2006/42/EC

Dyrektywa 
maszynowa 
2006/42/EC

Dyrektywa 
maszynowa 
2006/42/EC

WLL ( Working Load Limit ) 20 kN (10kN+10kN) 20 kN (10kN + 10kN) 20 kN (10kN + 10kN) 20 kN (10kN + 10kN)

MBS ( Minimum Breaking Strength ) 100 kN 100 kN 100 kN 100 kN
SF ( Safety Factor ) 1:5 1:5 1:5 1:5
średnica otworu przelotowego osi 18mm 18mm brak brak

PARAMETRY TU404 TU405 TU406 TU407

MoŨliwoŜĺ stosowania z linŃ stalowŃ brak brak brak brak

Maksymalna Ŝrednica liny < 30 < 30 < 30 < 30
Waga 2,5 kg 2,5 kg 2,7 kg 2,7 kg
ZgodnoŜĺ z EN12278:2007 EN12278:2007 EN12278:2007 EN12278:2007

ZgodnoŜĺ z
Dyrektywa 
maszynowa 
2006/42/EC

Dyrektywa 
maszynowa 
2006/42/EC

Dyrektywa 
maszynowa 
2006/42/EC

Dyrektywa 
maszynowa 
2006/42/EC

WLL ( Working Load Limit ) 25 kN 
(12,5kN+12,5kN) 20 kN (10kN + 10kN) 25 kN 

(12,5kN+12,5kN) 20 kN (10kN + 10kN)

MBS ( Minimum Breaking Strength ) 125 kN 100 kN 125 kN 100 kN
SF ( Safety Factor ) 1:5 1:5 1:5 1:5
średnica otworu przelotowego osi 30mm 30mm brak brak
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Rys.1 Zblocze linowe TU400-TU403

Rys.2 Zblocze linowe TU404-TU407

4. Rodzaje urzŃdzeŒ 

  UrzŃdzenia dostňpne sŃ w dw·ch wersjach rozmiarowych. 
mağe urzŃdzenia ( Rys.1)Å
duŨe urzŃdzenia( Rys.2)Å

KaŨde z urzŃdzeŒ posiada odmiany kontrukcyjne ujňte w Tabelach 1 i 2. R·ŨniŃ siň pomiňdzy soba sposobami 
zamniecia pokrywy oraz przelotem osi gğ·wnej.
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5. Wymiary urzŃdzeŒ

Rys.3 Wymiary zbloczy TU400-TU403

Rys.4 Wymiary zblocza TU404-TU407
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00
 

Blokada
stal nierdzewna

Rolka pomocnicza
aluminium 5754

Rolka gğ·wna
aluminium 5754

Wysokowytrzymağe ğoŨysko igieğkowe
OŜ drŃŨona
stal nierdzewna

Pokrywa stağa
aluminium kute 6062

Pokrywa obrotowa
aluminium kute 6062

Uchwyt transportowy
nylon

SprňŨyna blokady
stal nierdzewna

6. Budowa urzŃdzeŒ

Rys.5 Budowa zbloczy

  Zblocza wykonane sŃ w postaci dw·ch rolek o r·Ũnych Ŝrednicach oddalonych od siebie o 100 mm oraz 
umieszczonych pomiňdzy dwiema kutymi alumniowymi pğytami dodatkowo uŨebrowanymi, podnoszŃcych ich 
wytrzymağoŜĺ na rozerwanie. DuŨa rolka uğoŨyskowana jest na drŃŨonej osi za pomocŃ specjalnego 
wysokowytrzymağego ğoŨyska igieğkowego kt·re zapewnia swobodny obr·t rolki nawet pod peğnym 
obciŃŨeniem dopuszczalnym ( WLL) a takŨe powyŨej tego obciŃŨenia.
  Jedna strona zblocza po odblokowaniu za pomocŃ blokady umieszczonej w osi mağej rolki ma moŨliwoŜĺ 
odchylania siň co uğatwia zainstalowanie liny roboczej na gğ·wnej osi zblocza. 
  Wszystkie elementy po za aluminiowym korpusem i rolkami wykonane sŃ ze stali nierdzewnej co daje im 
duŨŃ odpornoŜĺ korozyjnŃ nawet podczas czňstego uŨytkowania oraz udeŨeŒ i otarĺ urzŃdzenia.
  Zastosowanie stop·w aluminium do kluczowych element·w pozwala zmniejszenie masy urzŃdzenia.  
  Zblocza dostňpne sŃ w r·Ũnych kolorach, kt·re majŃ zwiňkszyĺ ich widocznoŜĺ podczas pracy w ciemnych i 
gňsto zadrzewionych przestrzeniach 
  Mniejsza rolka zblocza nie jest rolkŃ obrotowŃ ale posiada pewnŃ swobodň ruch·w i naleŨy tak planowaĺ 
pracň aby nie byğa ona wykorzystywana do przenoszenia momentu obrotowego (Rys.6.). Do opuszczania 
cieŨar·w sğuŨy duŨa rolka ze specjalnym sposobem ğoŨyskowania. Mağa rolka moŨe stanowiĺ punkt podpiňcia 
jednego pracownika do szelek za pomocŃ taŜm zaczepowych w przypadku zastosowania urzŃdzenia jako 
punktu kotwiczenia.  
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Rys.6 Przykğad moŨliwych kierunk·w przesuwu lin zblocza

 Na rysunku 6 przedstawiono moŨliwe kierunki przesuwu lin poprzez urzŃdzenie. 

 Na rysunku 6 przedstawiono moŨliwe kierunki przesuwu lin poprzez urzŃdzenie. 
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Numer jednostki notyfikowanej

Normy

WytrzymağoŜĺ uchwytu do transportu

Rodzaj uŨywanej liny

Rodzaj uŨywanej liny

Numer jednostki notyfikowanej 

Normy

WytrzymağoŜĺ uchwytu do transportu

Dopuszczalna Ŝrednica liny

Nazwa i logo producenta

Dopuszczalne obciŃŨenie robocze

Numer seryjny

Instrukcja 

Dopuszczlna Ŝrednica liny

Instrukcja

Numer seryjny

Dopuszczalne obciŃŨenie robocze

7. Oznakowanie urzŃdzeŒ

Rys.7 Oznakowanie zblocza TU400

Rys.8 Oznakowanie zblocza TU401

ObciŃŨenie dopuszczelne

ObciŃŨenie dopuszczalne

Nazwa i logo producenta
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Q
Tab.2. Przykğadowe wartoŜci siğ w zaleŨnoŜci od kŃta pomiňdzy linami

 45Á 
 160Á 

8.Dopuszczalne obciŃŨenia 

Rys.8 Przykğad rozkğadu siğ na zbloczu przy maksymalnym 
obciŃŨeniu roboczym w zaleŨnoŜci od kŃt opasania liny

F=[ Q*cos(
J

6
) ] / 2 F=[ Q*cos(

J

6
) ] / 2

J

1 3 8

L.P.

Dla TU 400 Q=WLL=30kN Dla TU 401 Q=WLL=20kN

Siğa F 
[kN} KŃt pomiňdzy linami Siğa F 

[kN] KŃt pomiňdzy linami

1 15 0 10 0
2 14,5 30 9,7 30
3 13,8 45 9,2 45
4 13 60 8,7 60
5 10,6 90 7 90
6 7,5 120 5 120
7 5,75 135 3,82 135
8 2,6 160 1,74 160
9 0 180 0 180
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9.Otwarcie urzŃdzeŒ

Rys.10 Etapy otwarcia zblocza TU 400

Obr·ciĺ o 180
WcisnŃĺ oŜ

TrzymajŃc wciŜniňte PuŜciĺ

1 32

4Otworzyĺ

0  - 360

1

Rys.11 Etapy otwarcia zblocza TU 401

Odkrňciĺ
2

0  - 360

Otworzyĺ
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C

D

10.Zamkniňcie urzŃdzeŒ

Rys.12 Etapy zamkniňcia zblocza TU 400

Obr·ciĺ o 180

WcisnŃĺ oŜ
1 32

4

Przekrňciĺ do osadzenia koğka w rowku po czym zwolniĺ oŜ

0  - 360

1

Rys.13 Etapy zamkniňcia zblocza TU 401

Obr·ciĺ do pozycji pionowej 

2

Zakrňĺiĺ oŜ

3

Dokrňĺiĺ 
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H

Punkt kotwienia

Rys.14 Przykğadowy spos·b transportu bloczka

   Przed przystŃpieniem do pracy naleŨy bezwzglňdnie wygrodziĺ teren aby zapewniĺ bezpieczeŒtwo osobom 
postronnym. 
   W przypadku ograniczonej przestrzeni do opuszczenia ciňŨaru urzŃdzenia mogŃ byĺ wykorzystywane do 
transportowania materiağ·w nie tylko w ukğadzie pionowym ale takŨe pod r·Ũnymi kŃtami rys.14 z 
wykorzystaniem dodatkowego odciŃgu poprowadzonego przez Ŝrodek osi gğ·wnej zblocza. Taki spos·b 
zapewnia bezpieczne opuszczenie ğadunku bez jego kolizji z pionowym elementem do kt·rego zakotwiona 
jest pňtla g·rna urzŃdzenia. 

11.Podnoszenie z wykorzystaniem liny pomocniczej

ObciŃŨenie

Lin
a o
dc
iŃg
ow
a
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TU 310

TU 400

Rys.15 Przykğadowy spos·b transportu bloczka

UrzŃdzenie transportowane moŨe byĺ na wiele sposob·w. WyposaŨone jest w uchwyt mocujŃcy uğatwiajŃcy 
jego podwieszenie do karabink·w ğŃczŃc je z szelkami bezpieczeŒstwa w kt·rych porusza siň pracownik. 

12.Transport urzŃdzeŒ
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13. Instalacja zblocza na drzewie

Na rysunkach przedstawiono kolejne etapy dw·ch sposob·w instalacji zblocza do zadaŒ arborystycznych 

Rys.16 Przykğadowy spos·b instalacji zblocza
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14.Przykğady zastosowaŒ urzŃdzeŒ
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14.Przykğady zastosowaŒ urzŃdzeŒ
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GŁÓWNE ZASADY  UŻYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZĘTU CHRONIĄCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI

indywidualny sprzęt ochronny powinien być stosowany wyłącznie przez osoby przeszkolone w zakresie jego 
stosowania.
indywidualny sprzęt ochronny nie może być stosowany przez osoby, których stan zdrowia może wpłynąć na 
bezpieczeństwo podczas codziennego stosowania lub w trybie ratunkowym.
należy przygotować plan akcji ratunkowej, który można będzie zastosować w przypaku wystąpienia takiej potrzeby.
zabronione jest wykonywanie jakichkolwiek modyfikacji w sprzęcie bez pisemnej zgody producenta.
jakiekolwiek naprawy sprzętu mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego do 
tego przedstawiciela.
indywidualny sprzęt ochronny nie może być używany niezgodnie ze swoim przeznaczeniem.
indywidualny sprzęt ochronny jest sprzętem osobistym i powinien być używany przez jedną osobę.
przed użyciem upewnij się czy wszystkie elementy sprzętu tworzącego system chroniący przed upadkiem współpracują 
ze sobą prawidłowo. Okresowo sprawdzaj połączenia i dopasowanie składników sprzętu w celu uniknięcia ich 
przypadkowego rozluźnienia lub rozłączenia.
zabronione jest stosowanie zestawów sprzętu ochronnego, w którym funkcjonowanie jakiegokolwiek składnika sprzętu 
jest zakłócane przez działanie innego. 
przed każdym użyciem indywidualnego sprzętu ochronnego należy dokonać jego dokładnych oględzin w celu 
sprawdzenia jego stanu i poprawnego działania.
podczas oględzin należy sprawdzić wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  
uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie. Należy zwrócić 
szczególną uwagę w poszczególnych urządzeniach:

           - w szelkach bezpieczeństwa i pasach do nadawania pozycji na klamry, elementy regulacyjne, punkty (klamry)  
zaczepowe, taśmy, szwy, szlufki;
- w amortyzatorach bezpieczeństwa na pętle zaczepowe, taśmę, szwy, obudowę, łączniki; 
- w linkach i prowadnicach włókienniczych na linę, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne, zaploty;
- w linkach i prowadnicach stalowych na linę, druty, zaciski, pętle, kausze, łączniki, elementy regulacyjne;
- w urządzeniach samohamownych na linę lub taśmę, prawidłowe działanie zwijacza i mechanizmu blokującego, obudowę,  
amortyzator, łączniki;
- w urządzeniach samozaciskowych na korpus urządzenia, prawidłowe przesuwanie się po prowadnicy, działanie 
mechanizmu blokującego, rolki, śruby i nity, łączniki, amortyzator bezpieczeństwa;
- w łącznikach (zatrzaśnikach) na korpus nośny, nitowanie, zapadkę główną, działanie mechanizmu blokującego.

przynajmniej raz w roku, po każdych 12 miesiącach użytkowania indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z 
użytkowania w celu wykonania dokładnego przeglądu okresowego.Przegląd okresowy może być wykonany przez 
osobę odpowiedzialną w zakładzie pracy za przeglądy okresowe sprzętu ochronnego i przeszkoloną w tym zakresie.  
Przeglądy okresowe mogą być wykonywane także przez producenta sprzętu albo osobę lub firmę upoważnioną przez 
producenta. Należy sprawdzić dokładnie  wszystkie elementy sprzętu zwracając szczególną uwagę na jakiekolwiek  
uszkodzenia, nadmierne zużycie, korozję, przetarcia, przecięcia oraz nieprawidłowe działanie (patrz poprzedni 
punkt). 
W niektórych przypadkach jeżeli sprzęt ochronny ma skomplikowaną i złożoną konstrukcję jak np. urządzenia 
samohamowne, przeglądy okresowe mogą być wykonywane jedynie przez producenta sprzętu lub jego upoważnionego 
przedstawiciela. Po przeprowadzeniu przeglądu okresowego zostanie określona data następnego przeglądu.
regularne przeglądy okresowe są zasadniczą sprawą jeżeli chodzi o stan sprzętu i bezpieczeństwo użytkownika, które 
zależy od pełnej sprawności i trwałości sprzętu.
podczas przeglądu okresowego należy sprawdzić czytelność wszystkich oznaczeń sprzętu ochronnego (cecha 
danego urządzenia).
wszystkie informacje dotyczące sprzętu ochronnego (nazwa, numer seryjny, data zakupu i wprowadzenia do 
użytkowania, nazwa użytkownika, informacje dotyczące napraw i przeglądów oraz wycofania z użytkowania) muszą 
być umieszczone w karcie użytkowania danego urządzenia. Za wpisy w karcie użytkowania odpowiedzialny jest zakład 
pracy, w którym dany sprzęt jest użytkowany. Kartę wypełnia osoba odpowiedzialna w zakładzie pracy  za sprzęt 
ochronny. Nie wolno stosować indywidualnego sprzętu ochronnego nie posiadającego wypełnionej karty użytkowania.
jeżeli sprzęt jest sprzedawany poza obszar kraju swojego pochodzenia, dostawca sprzętu musi wyposażyć sprzęt w 
instrukcją użytkowania, konserwacji oraz informacje dotyczące przeglądów okresowych i napraw sprzętu w języku 
obowiązującym w kraju, w którym sprzęt będzie użytkowany.
indywidualny sprzęt ochronny musi być natychmiast wycofany z użytkowania jeżeli pojawią się jakiekolwiek wątpliwości 
co do stanu sprzętu lub jego poprawnego działania. Ponowne wprowadzenie sprzętu do użytkowania może nastąpić po 
przeprowadzeniu szczegółowego przeglądu przez producenta sprzętu i wyrażeniu jego pisemnej zgody na ponowne 
użycie sprzętu.
indywidualny sprzęt ochronny musi być wycofany z użytkowania i poddany kasacji(zostać trwale zniszczony) jeżeli 
brał udział w powstrzymaniu spadania.
tylko szelki bezpieczeństwa są jedynym dopuszczalnym urządzeniem służącym do utrzymywania ciała w 
indywidualnym sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości.
system chroniący przed upadkiem z wysokości można dołączać do punktów (klamer, pętli) zaczepowych szelek 
bezpieczeństwa oznaczonych dużą literą "A". Oznaczenie typu "A/2" lub połowa litery "A" oznacza konieczność 
połączenia jednocześnie dwóch, tak samo oznaczonych punktów zaczepowych. Zabronione jest dołączanie systemu 
chroniącego do pojedynczego punktu (klamry, pętli) zaczepowego oznaczonego "A/2" lub połowa litery "A". Patrz 
rysunki poniżej:
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GĞčWNE ZASADY  UŧYTKOWANIA INDYWIDUALNEGO SPRZŇTU CHRONIłCEGO PRZED UPADKIEM Z WYSOKOśCI

punkt (urzŃdzenie) kotwiczenia sprzňtu chroniŃcego przed upadkiem z wysokoŜci powinien mieĺ stabilnŃ konstrukcjň i Å
poğoŨenie ograniczajŃce moŨliwoŜĺ wystŃpienia upadku oraz minimalizujŃce dğugoŜĺ swobodnego spadku. Punkt 
kotwiczenia sprzňtu powinien znajdowaĺ siň powyŨej stanowiska pracy uŨytkownika . Ksztağt i konstrukcja punktu 
kotwiczenia sprzňtu musi zapewniĺ trwağe poğŃczenie sprzňtu i nie moŨe doprowadziĺ do jego przypadkowego 
rozğŃczenia. Minimalna wytrzymağoŜĺ statyczna punktu kotwiczenia indywidualnego  sprzňtu chroniŃcego przed upadkiem 
wynosi 15 kN . Zalecane jest stosowanie certyfikowanych i oznaczonych punkt·w kotwiczenia sprzňtu zgodnych z PN-EN 
795.
obowiŃzkowo naleŨy sprawdziĺ wolnŃ przestrzeŒ pod stanowiskiem pracy, na kt·rym bňdziemy uŨywaĺ indywidualnego Å
sprzňtu chroniŃcego przed upadkiem z wysokoŜci w celu unikniňcia uderzenia w obiekty lub niŨszŃ pğaszczyznň podczas 
powstrzymywania upadku. WartoŜĺ wymaganej wolnej przestrzeni pod miejscem pracy naleŨy sprawdziĺ w instrukcji 
uŨytkowania sprzňtu ochronnego, kt·ry zamierzamy zastosowaĺ.
podczas uŨytkowania sprzňtu naleŨy zwr·ciĺ szczeg·lnŃ uwagň na niebezpieczne zjawiska wpğyw`ajŃce na dziağanie Å
sprzňtu i bezpieczeŒstwo uŨytkownika, a w szczeg·lnoŜci na:

- zapňtlanie i przesuwanie siň lin na ostrych krawňdziach, - upadki wahadğowe,  - przewodnictwo prŃdu
- jakiekolwiek uszkodzenia jak przeciňcia, przetarcia, korozja, - oddziağywanie skrajnych temperatur,
- negatywne oddziağywanie czynnik·w klimatycznych,  - dziağanie chemikali·w,

indywidualny sprzňt ochronny musi byĺ transportowany w opakowaniach chroniŃcych go przed uszkodzeniem czy Å
zamoczeniem, np. w torbach wykonanych z tkaniny impregnowanej lub w stalowych lub plastikowych walizkach lub 
skrzynkach.  
indywidualny sprzňt ochronny naleŨy czyŜciĺ i dezynfekowaĺ tak aby nie uszkodziĺ materiağu (surowca) z kt·rego Å
wykonane jest urzŃdzenie . Do materiağ·w wğ·kienniczych (taŜmy, liny) naleŨy uŨywaĺ Ŝrodk·w czyszczŃcych  do 
delikatnych tkanin. MoŨna czyŜciĺ rňcznie lub praĺ w pralce. NaleŨy dokğadnie wypğukaĺ. CzňŜci wykonane z tworzyw 
sztucznych naleŨy myĺ tylko w wodzie. Zamoczony podczas czyszczenia lub w trakcie uŨytkowania sprzňt naleŨy 
dokğadnie wysuszyĺ w warunkach naturalnych, z dala od Ŧr·değ ciepğa. CzňŜci i mechanizmy metalowe (sprňŨyny, 
zawiasy, zapadki itp.) mogŃ byĺ okresowo lekko nasmarowane w celu poprawienia ich dziağania.
indywidualny sprzňt ochronny powinien byĺ przechowywany luŦno zapakowany, w dobrze wentylowanych suchych Å
pomieszczeniach, zabezpieczony przed dziağaniem Ŝwiatğa, promieniowaniem UV, zapyleniem, ostrymi przedmiotami, 
skrajnymi temperaturami  oraz ŨrŃcymi substancjami.
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KARTA UŭYTKOWANIA
 

KARTA UŧYTKOWANIA
Nazwa urzŃdzenia Nr katalogowy Data produkcji

Nr urzŃdzenia Nazwa uŨytkownika

PRZEGLłDY TECHNICZNE

Data przeglŃdu. Przyczyny przeprowadzenia 
przeglŃd·w lub naprawy

Odnotowane uszkodzenia i przyczyny 
naprawy

Data nastŋpnego 
przeglņdu

Podpis osoby 
odpowiedzialnej
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