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1. Temat opracowania, lokalizacja klimatyczna. 

Projekt wytycznych do instrukcji zakładowej + rysunek poglądowy: usuwania śniegu i oblodzenia z dachów rynien 

i rur spustowych w budynkach Fabryki Broni Radom zlokalizowanej w II strefie śniegowej. 

2. Podstawy opracowania. 

DOKUMENTACJA  TECHNICZNA: 

- Wielobranżowa dokumentacja projektowa (proj. budowlane i wykonawcze)  „Budowa Fabryki Broni  ”ŁUCZNIK”   

Radom Sp. z o.o.” w Radomiu  wykonana przez „PREDOMEX” Sp. z o.o. Wrocław   w 2012r. 

- Wielobranżowa dokumentacja powykonawcza  ”Pokrycie dachowe, pasma świetlne, okładziny ścian hali, płyty 

warstwowe na hali”  dla budowy zakładu j.w. wykonana przez ROSA-BUD S.A. Radom w lutym 2014r. 

- Rys rozmieszczenia urządzeń monitoringu obciążenia śniegiem z podanymi  wartościami dopuszczalnych ugięć 

konstrukcji w tych miejscach, których przekroczenie nakazuje odśnieżanie dachu opracowany przez autora. 

- Instrukcja użytkowania zastosowanego systemu monitorowania ugięć konstrukcji wraz z przyjętymi 

ustawieniami alarmowymi oraz dokładną lokalizacją urządzeń pomiarowych. 

PRZEPISY PRAWNE: 

- USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414) z późniejszymi zmianami 

- Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26 września 1997r.  w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 ze zm. Dz.U. 2007 nr 49 poz. 330). 

- Rozporządzenie  Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 02 marca 2007r.  zmieniające rozporządzenie  w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2008 nr 108 poz. 690). 

- Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dn. 06 lutego 2003r.  w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 203 nr 47 poz. 401). 

OBOWIĄZUJĄCE NORMY I LITERATURA TECHNICZNA: 

• PN-B-02000:1982 – Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości. 

• PN-B-02001:1982 – Obciążenia budowli. Obciążenia stałe. 

• PN-B-02003:1982 – Obciążenia budowli. Obciążenia zmienne technologiczne. Podstawowe obciążenia 

technologiczne i montażowe 

• PN-B-02010;1980 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie śniegiem. Oraz PN-B-02010/Az1 

• PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - 

obciążenie śniegiem. 

• PN-B-02011:1977 – Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenie wiatrem. Oraz PN-B-02010/Az1 

• PN-B-03200:1990 – Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• PN-B-03264:2002 – Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

• Artykuł  w miesięczniku „Inżynier budownictwa” nr 99  ”Czy i kiedy odśnieżać dach” dr hab. inż. 

Jerzy Antoni Żurański - ITB, dr. Inż. Mariusz Gaczek - Politechnika Poznańska. 

• ”Szczegółowa instrukcja  dla zarządców i właścicieli obiektów związana z odśnieżaniem dachów  i 

ich zimowym utrzymaniem”  wyd. „PROSPEKT”- Usługi alpinistyczne Jastrzębie Zdrój. 
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3. Zakres opracowania . 

Opracowanie swoim zakresem obejmuje: 

- Kwestie prawne i obowiązki właścicieli i zarządców. 

- Ogólne warunki przystępowania do odśnieżania dachów 

- Ogólne wymagania BHP i proponowane zabezpieczenia pracowników podczas prac związanych z 

odśnieżaniem  

- Opisy i zalecenia dotyczące odśnieżania dachów poszczególnych obiektów : portiernia, budynek socjalno-

biurowy, budynek stacji prób  (przybudówka hali), hala produkcyjno-magazynowa  

4. Kwestie prawne i obowiązki właścicieli i zarządców obiektów budowlanych . 

Zgodnie z ustawą z dn. 07.07.1994r Prawo budowlane art.62, pkt 1.1a, właściciel obiektu lub jego zarządca 

obowiązany jest przeprowadzić kontrolę elementów budynku w tym także pokrycia dachowego przynajmniej 

jeden raz w roku, a zauważone usterki usunąć. 

Kontrola ta powinna polegać na : 

- oczyszczeniu wpustów dachowych i filtrów przy wpustach, 

- usunięciu kamieni, gałęzi i liści oraz innych zanieczyszczeń, 

- sprawdzeniu szczelności membrany przy wszystkich elementach przebijających membranę 

- usunięciu porostów organicznych 

- sprawdzeniu i oczyszczeniu rynien lub koryt odwadniających 

- sprawdzeniu stanu zabezpieczeń antykorozyjnych  obróbek blacharskich 

-sprawdzeniu ciągłości warstw zabezpieczeń antykorozyjnych stanowiących pokrycie dachowe 

W/w kontrolę zalecam przeprowadzić przed sezonem zimowym. Zapobiegnie to tworzeniu się zastoisk i 

zamarzaniu w nich wody , a także zamarzaniu wody i tworzeniu się sopli i nawisów lodowych na rynnach, rurach 

spustowych i gzymsach. 

Oprócz obowiązku utrzymania obiektu w należytym stanie technicznym ustawa określa również w art. 61 

obowiązek zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego z czym wiąże się obowiązek usuwania 

nadmiaru śniegu z dachu. W/w  ustawa w Art. 91a określa: 

“Kto nie spełnia, określonego w art. 61, obowiązku utrzymania obiektu budowlanego w należytym stanie 

technicznym, użytkuje obiekt w sposób niezgodny z przepisami lub nie zapewnia bezpieczeństwa 

użytkowania obiektu budowlanego, podlega grzywnie nie mniejszej niż 100 stawek dziennych, karze 

ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.”  

Natomiast osoby, które nie zapewniają wykonania okresowej kontroli podlegają karze grzywny (art. 93 pkt. 8 

ustawy - Prawo budowlane).  

Ponadto karze aresztu, karze ograniczenia wolności, albo karze grzywny podlegają osoby, które nie spełniają, 

określonego w art. 70 ust. 1, obowiązku usunięcia stwierdzonych uszkodzeń lub uzupełnienia braków, mogących 

spowodować niebezpieczeństwo dla ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy - 

Prawo budowlane). 
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5. Określenie ogólnych warunków przystępowania do odśnieżania dachów. 

Do kwestii konieczności odśnieżania dachów należy podchodzić każdorazowo indywidualnie biorąc pod uwagę 

przede wszystkim czynniki mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektu i znajdujących się w nim ludzi.  

W przypadku nowopowstałych obiektów przemysłowych na terenie Fabryki Broni  Radom sprawa jest o tyle 

prosta, że już na etapie projektu i budowy zaprojektowano je z godnie z najnowszą normą PN-EN 1991-1-3:2005 

Eurokod 1. Oddziaływania na konstrukcję. Część 1-3: Oddziaływania ogólne - obciążenie śniegiem i   

Zgodnie z w/w normą wartość charakterystyczna obciążenia śniegiem gruntu –podstawowej kwestii 

odniesienia w ocenie obciążenia śniegiem dachów – ma mieć okres powrotu 50lat, tzn. może być 

przewyższana raz na 50 lat. Jeżeli przyjąć, że współczynnik bezpieczeństwa równy 1.50 ma pokryć 

ewentualne przewyższenia wartości charakterystycznej obciążenia śniegiem gruntu, to okres powrotu 

wartości obliczeniowej wynosi kilkaset lat , zależnie od miejsca  i od strefy obciążenia śniegiem (np. w 

strefie 2 o wartości Sk=0.9kN/m2 jest to 900 lat) 

Z uwagi na bardzo zróżnicowane połacie dachowe z attykami oraz dziesiątki urządzeń i świetlików 

mogące powodować tzw. worki śnieżne (zaspy) zastosowano dla głównej hali produkcyjnej stały monitoring 

obciążeń statycznych stworzony na podstawie dopuszczalnej wytrzymałości konstrukcji budynku i określający nie 

tyle grubość co dopuszczalną wagę śniegu jaka może znajdować się na dachu.  

Przewidując odśnieżanie dachu ustalono  stan alarmowy, którego przekroczenie powinno takie działanie 

uruchomić na wszystkich obiektach F.B.  

Takim stanem jest ustalona przez projektanta wartość tego obciążenia w porównaniu z nośnością dachu i 

prognoza jej dalszej zmiany. 

Jako wartość alarmową projektant przyjął dopuszczalną wartość charakterystyczną obciążenia śniegiem 

określaną  stanem granicznym użytkowania, która nie powinna być przekroczona  w normalnym stanie 

użytkowania budynku. Wartość ta jest mniejsza o 1/3 od wartości obliczeniowej i umożliwia uzyskanie 

niezbędnego czasu na odśnieżanie przed dalszym przyrostem obciążeń.  

Szczegóły zawiera Instrukcja użytkowania zastosowanego systemu monitorowania ugięć konstrukcji 

wraz z przyjętymi ustawieniami alarmowymi oraz dokładną lokalizacją urządzeń pomiarowych. 

Oprócz zagrożeń dla nośności konstrukcji, śnieg zalegający na dachu może także uniemożliwiać i ograniczać 

działanie instalacji i urządzeń na nim się znajdujących co może prowadzić do nieprawidłowej eksploatacji 

budynku. Dużym zagrożeniem dla ludzi i konstrukcji są również sople i nawisy lodowe pojawiające się na 

okapach i gzymsach, które również należy usuwać. 

Podejmowanie decyzji o odśnieżaniu: 

Powierzchnia dachu ok.11000 m2>10000m2 

Odśnieżanie powinno się rozpocząć od chwili stwierdzenia konieczności jego wykonania zasygnalizowanego 

przez aparaturę pomiarową w czasie do 12godzin przy opadach słabych i średnich i do 3-ch godzin przy opadach 

bardzo  intensywnych 
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W przypadku podjęcia decyzji o odśnieżaniu dachu bez względu na to czy wymuszona ona była osiągnięciem 

dopuszczalnej normy czy też spowodowana koniecznością usunięcia z dachu nadmiaru śniegu utrudniającego 

pracę urządzeń lub dziennego doświetlenia obiektu, należy zwrócić uwagę nie tylko na to by usunąć nadmiar 

śniegu, ale przede wszystkim na to kto ten śnieg usuwa i jakie ma uprawnienia.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. pracą na wysokości 

jest pracą na powierzchni znajdującej się co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi i wymaga 

specjalistycznych uprawnień i badań lekarskich.  

Do pracy na wysokości nie zalicza się pracy na powierzchni, niezależnie od wysokości, na jakiej się znajduje, 

jeżeli powierzchnia ta:  

a) osłonięta jest ze wszystkich stron do wysokości co najmniej 1,5 m pełnymi ścianami lub ścianami z 

oknami oszklonymi;  

b) wyposażona jest w inne stałe konstrukcje lub urządzenia chroniące pracownika przed upadkiem z 

wysokości.  

Zatem w przypadku gdy praca wykonywana jest na powierzchni powyżej 1m, a na naszym dachu nie ma stałych 

elementów chroniących przed upadkiem lub nie jest on osłonięty ze wszystkich stron pełnymi ścianami do 

wysokości co najmniej 1,5m to do wykonywania w/w prac musimy zatrudnić osoby lub też firmę posiadającą 

wymagane uprawnienia do prac na wysokościach oraz badania lekarskie potwierdzające zdolność tych osób do 

pracy.  

Ze względu na specyfikę prac związanych z odśnieżaniem dachów i bezpieczeństwo osób będących w budynku 

oraz wykonujących w/w pracę, powinna ona zostać przeprowadzona w sposób dający gwarancję wykonania jej w 

pełni przed przekroczeniem obciążeń statycznych na częściach odśnieżanych w ostatnim etapie, dlatego też 

prócz uprawnień osób wykonujących usługę należy zwrócić uwagę na ich ilość.  

Zalecana ilość osób pracująca na dachu podczas odśnieżania::  

Powierzchnia dachu w m2  Minimalna ilość osób  Odpowiednia ilość osób  

Od 200 do 2000  5  7  

Od 2001 do 5000  9  17  

Od 5001 do 10000  19  25  

> 10000  Indywidualnie  Indywidualnie  

 

6. Ogólne wymagania BHP i proponowane zabezpieczenia pracowników podczas prac związanych z 

odśnieżaniem  

Zarządca czy też administrator obiektu lub osoba do tego wyznaczona, powinna zadbać o bezpieczeństwo nie 

tylko osób znajdujących się w obiekcie, ale także osób bezpośrednio wykonujących usługę odśnieżania oraz 

osób będących w pobliżu dlatego niezmiernie ważną rzeczą jest zachowanie zasad BHP podczas prac.  

W przypadku usługi odśnieżania czy to przez firmę zewnętrzną np. czy też własnych pracowników należy zadbać 

w szczególności o następujące elementy:  
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- Oznakowanie miejsca zrzutu śniegu poprzez ogrodzenie taśmą ostrzegawczą w kolorze biało-czerwonym ze 

wszystkich stron z zachowaniem odstępu minimum 2m od miejsca składowania, a początku taśmy.  

- Umieszczenie tabliczki z napisem “UWAGA Prace na wysokości” w takich odstępach by widoczna ona była z 

każdej ze stron - w przypadku potrzeby należy użyć kilku tabliczek. 

- W miejscach o szczególnym uczęszczaniu przez osoby trzecie należy zapewnić odpowiednią ilość osób, która 

będzie informowała o pracach na wysokości i pilnowała by osoby postronne nie przedostały się na teren zrzutu 

śniegu.  

Do obowiązku pracodawcy należy wyposażenie pracownika w odpowiednie środki ochrony indywidualnej, 

chroniące przed upadkiem z wysokości, a obowiązkiem pracownika jest stosowanie tych środków. Pracodawca 

musi także zadbać o to, by pracownicy umieli posługiwać się przydzielonym im sprzętem i środkami 

zabezpieczającymi przed upadkiem z wysokości. 

- Wszyscy pracownicy zarówno Ci bezpośrednio wykonujący usługę odśnieżania jak i osoby pilnujące teren 

zrzutu powinny posiadać wymagane przepisami środki ochrony indywidualnej  w tym: 

- kamizelkę odblaskową,  

- kask i ochronne gogle przeciwodpryskowe  

- obuwie ochronne antypoślizgowe,  

- rękawice ochronne, 

- odzież chroniącą przed zimnem 

Osoby pracujące na dachu w odległości do 20m od attyki lub też skraju dachu dodatkowo powinny posiadać: 

pełen atestowany i dopuszczony do użytku na terenie Polski sprzęt alpinistyczny zabezpieczający przed 

upadkiem (m.in. szelki bezpieczeństwa wraz z zatrzaskiem, linką bezpieczeństwa i amortyzatorem lub 

urządzeniem samohamownym). W przypadku braku możliwości zastosowania sprzętu alpinistycznego z powodu 

braku odpowiedniej konstrukcji do zakotwień lin należy stosować odpowiednie barierki (patrz załącznik Nr 1) 

lub wyposażyć obiekty posiadające attyki w barierki podnoszące wysokość attyk mocowane do ich pionowych 

słupków,  wykonane wg. indywidualnego projektu. 

Ponadto pracownicy wykonujący prace na otwartej przestrzeni powinni mieć zapewnione: 

- pomieszczenie o temperaturze wewnętrznej ≥16°C , w którym będą mogli się ogrzać lub zmienić odzież,  

- posiłki regeneracyjne i napoje dla pracowników pracujących w systemie ciągłym na otwartej przestrzeni. 

Pracownik skierowany do odśnieżania dachu powinien być po aktualnym szkoleniu BHP, którego program 

obejmował zagadnienia dotyczące zasad BHP przy odśnieżaniu dachów. Powinien mieć ważne i aktualne 

badania lekarskie stwierdzające zdolność do prac przy odśnieżaniu w tym specjalistyczne badania lekarskie 

potwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na wysokości. Powinien także być zapoznany z instrukcją BHP 

przy odśnieżaniu dachów  mając do niej stały dostęp oraz zapoznany z oceną ryzyka zawodowego związanego z 

wykonywaną pracą. 

Zabronione jest dopuszczanie pracowników do pracy na wysokości przy odśnieżaniu dachów , jeśli nie spełniają 

powyższych wymogów. 
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Przy odśnieżaniu dachów zabronione jest zatrudnianie kobiet ciężarnych  przy pracach na wysokości i 

młodocianych 16÷18 lat. 

  

7. Zalecenia dotyczące odśnieżania dachów poszczególnych obiektów. 

7.1 Wymagania ogólne : 

Odśnieżanie ma zapewnić bezpieczeństwo osobom będącym wewnątrz jak i wszystkim na zewnątrz dlatego w 

pierwszej kolejności należy zwrócić szczególną uwagę na miejsca newralgiczne, w których średnia waga 

maksymalnie zbliża się do określonych norm. Jest to zaleganie śniegu w narożnikach dachu budynku, przy 

ścianach wyższych budynków sąsiednich, przy ściankach attykowych, klapach i pasmach świetlnych , 

urządzeniach i obiektach wystających znacznie ponad dach (centrale klimatyzacyjne, szyby). Są to miejsca w 

których powstają tzw. worki śnieżne (zaspy) znacznie zwiększające obciążenie konstrukcji (od 10 do nawet o 

100%) Należy mieć także na uwadze miejsca  największych spodziewanych obciążeń są to m.in. skrajne i 

przydylatacyjne przęsła płatwi ciągłych oraz przęsła, do których podwieszone są instalacje wewnętrzne (złady 

wentylacyjne, rurociągi mediów i kable elektryczne). Od tych miejsc należy rozpocząć odśnieżanie po 

odśnieżeniu dróg  transportowych do nich prowadzących. 

Przy wykonywaniu odśnieżania dachów należy pamiętać o odpowiednim sprzęcie do jego wykonywania, unikanie 

metalowych łopat lub też łopat z metalowymi końcówkami w znacznym stopniu ograniczy ryzyko późniejszych 

przecieków.  

Nie należy dopuszczać do zlodowacenia śniegu. 

Śnieg z dachu usuwać należy ręcznie, nie dopuszcza się stosowania mechanicznego sprzętu do odśnieżania a 

prace należy prowadzić tak, aby nie dopuścić do mechanicznego uszkodzenia pokrycia. Zabrania się stosowania 

soli odladzających w celu przyśpieszenia topnienia śniegu.  Podczas odśnieżania należy pamiętać, że w chwili 

zmrożenia zalegającej pokrywy z pokryciem dachu nie należy jej usuwać mechanicznie. Do miejscowych 

oblodzeń można zastosować czystą sól NaCl bez dodatków jedynie w porozumieniu i za aprobatą producenta 

membrany dachowej. 

Z uwagi na porycie dachów wszystkich obiektów F.B. membraną ułożoną na twardej wełnie mineralnej, których 

podłożem konstrukcyjnym jest stalowa blacha fałdowa (dach hali produkcyjno-magazynowej z budynkiem 

socjalno-biurowym) lub płyta żelbetowa (portiernia , budynek stacji prób), do odśnieżania należy używać łopat z 

tworzyw sztucznych lub drewnopochodnych , z miękkimi zaokrąglonymi krawędziami.  Odśnieżając dach należy 

pamiętać by pozostawić warstwę od 2 do 3cm śniegu celem zminimalizowania ryzyka uszkodzenia membrany. W 

przypadku występowania warstwy śniegu grubszej niż 10 cm, można zastosować zgarnianie przy użyciu szufli do 

odśnieżania, plastikowych lub drewnianych pozostawiając nieusuniętą warstwę j.w. 

Przed przystąpieniem do odśnieżania należy zlokalizować i oznaczyć (na podstawie projektu i dokumentacji 

powykonawczej) wszelkie  elementy wystające z połaci dachowej a mogące się znaleźć poniżej warstwy śniegu 

(instalacje odgromowe, kominki wentylacyjne i.t.p.).  

Drogi transportu śniegu nie pokrywające się z wyznaczonymi wzmocnionymi ścieżkami technologicznymi do 

obsługi urządzeń dachowych najlepiej sytuować przy kalenicach lub korytach odpływowych w podłużnych osiach 
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słupów hali oraz poprzecznie między pasmami świetlnymi wolnymi od urządzeń, wyrzutni, ciągów rurowych i 

ciągów instalacji odgromowej. Membranę na intensywnie obciążonych drogach transportu należy wzmocnić 

przenośnymi ochronami w postaci płyt  OSB układanych na kocach z włókniny. 

Ze względu na możliwość przeciążenia odśnieżanie dachu powinno być wykonywane w sposób wykluczający 

pryzmowanie śniegu. Pracownicy usuwający nadmiar śniegu powinni pracować pojedynczo w poszczególnych 

strefach budynku. Dopuszcza się przenoszenie śniegu na płachtach przez 2-ch pracowników. 

Prace należy prowadzić przy zachowaniu przepisów bhp (zgodnie z instrukcją  bhp). 

UWAGA!.  

Z uwagi na zmniejszoną odporność  membrany  na zginanie w niskich temperaturach zabrania się 

odśnieżania dachu przy temperaturze niższej niż -25°°°°C. 

Z uwagi na sposób łączenia pasów membrany  poprzez zgrzewanie zabrania się także roztapiania śniegu 

za pomocą palników lub nadmuchu gorącym  powietrzem.  

Ryzyko uszkodzenia dachu podczas odśnieżania istnieje zawsze jednak warto podjąć odpowiednie kroki by je 

zminimalizować w przypadku zamówienia usługi u firm trudniących się odśnieżaniem dachów..  

Polisa OC - Nie każda z firm odśnieżających dachy zdaje sobie sprawę jak ważne i czasem pomocne może być 

jej posiadanie, w przypadku odśnieżania powierzchniowego powyżej 3000m2 ryzyko uszkodzenia poszycia 

dachu wzrasta, a wraz z nim ryzyko dodatkowych kosztów dlatego zarządca czy też osoba do tego wyznaczona 

powinna zadbać i wymagać od firm odśnieżających dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie. Niestety 

ubezpieczyciele ze względu na liczne zgłoszenia szkód w sezonie zimowym lub też bezpośrednio po nim 

spowodowanych odśnieżaniem przez firmy bez doświadczenia coraz mniej chętnie wystawiają polisy OC, które 

obejmują zagadnienia związane z odśnieżaniem dlatego też należy sprawdzić czy polisa ubezpieczeniowa 

obejmuje numer PKD 81.29.Z. 

Używanie sprzętu mechanicznego do wywozu śniegu zrzuconego na ziemię jest dopuszczone wyłącznie na 

powierzchniach utwardzonych. Użycie takiego sprzętu poza terenami utwardzonymi, na przykład z trawników, 

spowoduje zniszczenie tych powierzchni. 

W obszarach terenów nieutwardzonych dalszy transport śniegu musi nadal odbywać się 

sposobem ręcznym. Strefy przeznaczone do zrzucania śniegu zostaną wskazane przez Administratora obiektu. 

Obciążenie skupione dachu /np. ciężar pracownika z kompletem narzędzi i uprzęży ochronnej  nie może 

przekroczyć 1,50kN. 

7.2 Budynek Portierni : 

W związku z nielicznymi urządzeniami na dachu oraz znacznymi obciążeniami dopuszczalnymi  dla prefabry-

kowanych żelbetowych sprężonych płyt kanałowych stropodachu - odśnieżania portierni nie przewiduje się z 

wyjątkiem przeszklonego daszku który należy odśnieżać za pomocą kosza dźwigowego. 

7.3 Budynek stacji prób : 

W związku z nielicznymi urządzeniami na dachu oraz znacznymi obciążeniami dopuszczalnymi dla  żelbetowych 

płyt stropodachu wylewanych na mokro – podobnie j.w. odśnieżania budynku stacji prób  nie przewiduje się. 
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W przypadku wykorzystania dachu znacznie niższego od hali i przyległego do niej budynku stacji prób do zrzutu i  

transportu śniegu z dachu hali należy postępować następująco. Wyznaczyć i odśnieżyć w sposób opisany w 

pkcie 7.1 miejsca zrzutu śniegu z dachu hali i drogi transportu śniegu do krawędzi zewnętrznej dachu budynku 

stacji prób. Krawędzie  dachu z niską attyką  w miejscu zrzutu śniegu na grunt zabezpieczyć przenośnymi  

barierkami „KeeGuard”. Zrzut śniegu z dachu hali na dach budynku stacji prób nie może być bezpośredni i może 

odbywać się jedynie za pomocą zsypów. Zrzuconego za pomocą zsypów śniegu  nie można pryzmować lub 

gromadzić w inny sposób na niższym dachu  lecz należy go bezzwłocznie usuwać. 

7.4 Budynek socjalno-biurowy : 

Z powodu zbyt małej ilości haków zabezpieczających liny (2 szt. na środku przeciwległych attyk poprzecznych 

ścian bocznych w odległości ok. 96m) należy odpowiednio zwiększyć ich ilość lub zabezpieczyć przenośnymi 

barierkami „KeeGuard” attyki niższe niż 1.10m. Odśnieżanie budynku socjalno-biurowego należy prowadzić 

pasami o szerokości szufli począwszy od pasa zewnętrznego, dachu przy attyce ściany bocznej i frontowej, a 

następnie posuwać się w głąb dachu w kierunku ściany przyległej do hali produkcyjno-magazynowej. Stosować 

się do zaleceń zawartych w  pkcie 6 i 7.1.  

Zabrania się zrzutu śniegu na dach hali produkcyjno-magazynowej oraz na lokalne daszki nad wejściami do 

budynku. 

Daszki nad wejściami odśnieżać z kosza dźwigowego. 

7.5 Hala produkcyjno-magazynowa : 

Podobnie j.w. z powodu zbyt małej ilości haków zabezpieczających liny (2 szt. na środku przeciwległych attyk 

ścian podłużnych w odległości ok. 83m i 2 na środku ścian szczytowych w odległości ok. 133m) należy 

odpowiednio zwiększyć ich ilość lub zabezpieczyć przenośnymi barierkami „KeeGuard” attyki niższe niż 1.10m. 

W miejscach gdzie ułożenie barierek  przenośnych jest niemożliwe z powodu trasy rurociągów gazowych z 

podporami zasilających centrale wentylacyjne, zastosować barierki  podnoszące wysokość attyk mocowane do 

ich pionowej powierzchni od strony dachu,  wykonane wg. indywidualnego projektu. 

W przypadku braku worków śnieżnych lub ich niewielkiej grubości przy urządzeniach i attykach odśnieżanie hali 

produkcyjno-magazynowej należy prowadzić pasami o szerokości szufli począwszy od pasa przęseł  

zewnętrznych dachu przy attyce ściany szczytowej, przęseł przydylatacyjnych i przęsła przyległego do  budynku 

socjalno-biurowego i następnie posuwać się od attyk zewnętrznych ścian podłużnych w głąb dachu w kierunku 

środka hali. W przypadku występowania znacznych wielkości worków śnieżnych od tych miejsc należy rozpocząć 

odśnieżanie po odśnieżeniu dróg  transportowych do nich prowadzących, a następnie prowadzić odśnieżanie w 

sposób opisany wyżej. 

Stosować się do zaleceń zawartych w  pk-cie  6 i 7.1.  

Zabrania się bezpośredniego zrzutu śniegu na dach budynku stacji prób. W przypadku prowadzenia zrzutu 

poprzez dach budynku stacji prób stosować zalecenia opisane w pk-cie 7.3. Zabrania się także bezpośredniego 

zrzutu śniegu na dach strefy załadunku i w miejscach wejść i bram wjazdowych do hali.  

Zadaszenie strefy załadunku odśnieżać z kosza dźwigowego. 

       Opracował: inż. Adam Białas 
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ZAŁĄCZNIK Nr 1 

Przenośne barierki ochronne „KeeGuard” 
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