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Spis treści
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1. Wytyczne Ogólne
Każdorazowo przed przystąpieniem do prac montażowych klatki schodowej, należy
zapoznać się z niniejszą Dokumentacją Techniczno-Ruchową (w skrócie nazywaną dalej DTR).
DTR informuje o sposobie montażu/demontażu klatki oraz o eksploatacji, konserwacji i
warunkach bezpieczeństwa podczas użytkowania. W trakcie montażu/demontażu oraz
użytkowania należy przestrzegać wytycznych zawartych w DTR oraz przepisów BHP.

2. Przedmiot DTR
Przedmiotem niniejszego DTR jest informacja o sposobie montażu, demontażu,
eksploatacji, konserwacji i bezpieczeństwie użytkowania klatki schodowej firmy TLC
składających się z modułów takich jak biegi schodów, podesty, barierki, słupy, wsporniki.

3. Przeznaczenie klatki schodowej TAS
Systemowa klatka schodowa TAS jest konstrukcją tymczasową projektowaną zgodnie
z normą PN EN 12811-1:2007. Przeznaczona jest do zapewnienia komunikacji pomiędzy
poziomami na placu budowy.
System klatek schodowych TAS firmy TLC odznacza się łatwością montażu oraz
trwałością. Na prostotę montażu wpływa ograniczenie ilości elementów złącznych typu śruby
czy nakrętki oraz zastosowanie intuicyjnych rozwiązań montażu ram podestowych, słupów
oraz barierek.
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• dopuszczalne rozłożone obciążenie dla podestów i schodów:
- 1,0 kN/m2
• szerokości użytkowe schodów i podestów:
- wersja 700 mm
• typy barierek:
- wersja przemysłowa
• materiał:
- stal S235 / S355
• powłoka antykorozyjna:
- ocynk ogniowy
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4. Opis techniczny

Wymagania dotyczące podłoża
Klatka schodowa powinna być montowana na odpowiednio przygotowanej i stabilnej
podstawie, może być to np. płyta żelbetowa (obrys płyty powinien być większy o min.
200 mm niż obrys stóp). Podłoże pod podstawę powinno być utwardzone, ze skutecznym
systemem odwadniającym. Dodatkowo dla zapewnienia bezpieczeństwa oraz wygody
użytkowania klatka schodowa powinna być kotwiona do konstrukcji, przy której jest
postawiona.

5. Wytyczne BHP
POSTANOWIENIA OGÓLNE:
a) przy montażu klatki schodowej mogą pracować osoby, które spełniają następujące
warunki:
• zostały dopuszczone do prac na wysokości przez lekarza, posiadają dobry stan
zdrowia,
• ukończyły 18 lat,
b) warunki dopuszczenia do pracy:
• pracownik musi być trzeźwy i wypoczęty,
• pracownik powinien być ubrany w odzież roboczą oraz posiadać atestowany sprzęt
bezpieczeństwa, taki jak szelki, linki, itp.,
c) ze względu na gabaryty oraz ciężar poszczególnych podzespołów należy zachować
szczególną ostrożność podczas transportu, montażu oraz eksploatacji klatki schodowej,
d) należy zachować niniejszą instrukcję jako źródło informacji dla użytkowników klatki
schodowej oraz obsługi serwisowej,

g) nie należy dopuszczać do jednoczesnego korzystania z klatki schodowej przez liczbę
osób których masa jest większa niż dopuszczalne obciążenie klatki,
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f) klatka schodowa przeznaczona jest do zastosowań w warunkach przemysłowych tj. do
użytku przez osoby pełnoletnie, przeszkolone i zachowujące przepisy BHP, nie będące
pod wpływem alkoholu lub innych substancji odurzających,
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e) producent nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek uszkodzenie spowodowane na
skutek niewłaściwego montażu produktu lub jego użycie niezgodnie z przeznaczeniem,

h) nie należy wykorzystywać klatki schodowej do transportu przedmiotów innych niż
narzędzia, przyrządy itp.

6. Montaż klatki schodowej
a) Przed przystąpieniem do montażu klatki schodowej należy zapoznać się
z dokumentacja techniczną oraz wytycznymi Kierownika Budowy,
b) podczas przygotowywania materiałów należy sprawdzić czy elementy metalowe nie są
skorodowane lub pogięte,
c) wyznaczyć i oznakować teren wokół strefy montażu klatki schodowej,
d) podczas wykonywania prac na wysokości, pracownicy powinni być zabezpieczeni
szelkami bezpieczeństwa, umocowanymi do stałych elementów konstrukcji,
e) konstrukcja klatki schodowej powinna być montowana zgodnie z instrukcją montażu
klatki schodowej TAS oraz zatwierdzonego projektu,
f) klatce schodowej należy zapewnić odpowiednie uziemienie zabezpieczające przed
porażeniem prądem związanym z użytkowaniem elektronarzędzi oraz wyładowaniami
atmosferycznymi wg. PN-HD 60364-5-54:2011; PN-EN 50522:2011; PN-EN 623053:2011; PN-EN 62561-2:2012,
g) użytkowanie klatki schodowej jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez nadzór
techniczny, potwierdzony stosownym protokołem,
h) zabrania się modyfikowania elementów klatki schodowej oraz ich montażu niezgodnie
z DTR,
i) zabrania się montażu klatki schodowej w przypadku gdy nie można zapewnić
odpowiedniego podłoża dla zapewnienia stabilności konstrukcji, gdy nie można
zakotwić go do stałego elementu (np. ściany).

6.1.

Demontaż podestów roboczych

b) demontaż klatki schodowej należy przeprowadzać w odwrotnej kolejności do
montażu,
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c) przed rozpoczęciem demontażu należy wyznaczyć strefę bezpieczeństwa (w
odległości nie mniejszej niż 6 m od miejsca rozbiórki,

Strona

a) Pracownicy biorący udział w demontażu klatki schodowej musza stosować
atestowane szelki bezpieczeństwa,

Strona
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6.2.

Postanowienia końcowe

a) Montowania i demontowania klatki schodowej zabrania się:
• o zmroku, jeśli nie ma odpowiedniego oświetlenia,
• w czasie mgły, opadów atmosferycznych, gołoledzi,
• w czasie burzy i wiatru o prędkości powyżej 10 m/s,
• w odległości od skrajnych przewodów linii elektroenergetycznej mniejszej niż:
o
o
o
o

linia NN -2 m,
linia WN do 15 kV -5 m,
linia WN do 30 kV -10 m,
linia WN > 30 kV -15 m,

b) w trakcie eksploatacji, dozór powinien okresowo sprawdzać stan połączeń
skręcanych,
c) w trakcie eksploatacji, dozór powinien okresowo sprawdzać stan podłoża na którym
stoi klatka,
d) wszystkie wypadki przy pracy należy zgłaszać bezpośredniemu przełożonemu, zaś
stanowisko pracy winno pozostać w takim stanie, w jakim wypadek się zdarzył,
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e) w sytuacji złego samopoczucia monter powinien zgłosić to swojemu przełożonemu, by
uzyskać zwolnienie od pracy na wysokości.

7. Klasyfikacja i wytyczne przeglądów okresowych obiektów
inżynierskich
Przegląd bieżący obiektu inżynierskiego jest to kontrola wizualna (lustracja)
dokonywana w ramach doraźnej kontroli obiektu w celu stwierdzenia uszkodzeń, które
bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu użytkowników – wykonywany najczęściej na ich
wniosek lub po wydarzeniach nietypowych – np. wichura, duże opady śniegu, powódź,
uderzenie pojazdu, pożar, drgania sejsmiczne, obciążenie ponadnormatywne.
Celem przeglądu bieżącego jest stwierdzenie:
• uszkodzeń, które bezpośrednio zagrażają bezpieczeństwu użytkowników;
• uszkodzeń, które wyraźnie zmniejszają komfort użytkowania obiektu lub jego
otoczenia;
• uszkodzeń, które wskazują na konieczność przeprowadzenia w trybie
awaryjnym przeglądu podstawowego lub rozszerzonego.
Przegląd bieżący polega na wizualnym sprawdzeniu czy w konstrukcji, wyposażeniu
i otoczeniu obiektu inżynierskiego nie ma objawów świadczących albo mogących
świadczyć o ich niewłaściwym stanie lub zamocowaniu. Przegląd bieżący
przeprowadza się z poziomu użytkowego schodów, a w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości i nie mniej niż raz na rok również z poziomu terenu pod obiektem i
obok obiektu.
Okresowa kontrola roczna – przegląd podstawowy jest to kontrola dokonywana
co najmniej raz w roku w celu oceny i rejestracji aktualnego stanu technicznego obiektu,
jak również określenia warunków bezpiecznej eksploatacji oraz potrzeb i zakresu
niezbędnych robót bieżącego utrzymania i remontów.
Celem przeglądu podstawowego jest sprawdzenie stanu technicznego elementów
obiektu inżynierskiego, otoczenia obiektu, instalacji i urządzeń służących ochronie
środowiska oraz rejestracja zmian powstałych w czasie użytkowania.
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• uszkodzeń obiektu, które mogą spowodować zagrożenie życia lub zdrowia
ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,
• uszkodzeń obiektu, które mogą spowodować katastrofę budowlaną,
• warunków bezpiecznego użytkowania obiektu,
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W wyniku przeglądu podstawowego następuje stwierdzenie:

• uszkodzeń obiektu, które powinny zostać usunięte w ramach planu bieżącego
utrzymania lub w trybie awaryjnym,
• uszkodzeń instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
• uszkodzeń wyposażenia,
• uszkodzeń zamocowań lub osłon urządzeń obcych, zagrażających
bezpieczeństwu użytkowników schodów lub obiektowi inżynierskiemu, celem
wezwania właścicieli tych urządzeń do przeprowadzenia kontroli
i usunięcia uszkodzeń,
• wykonania zaleceń z poprzedniego przeglądu,
• potrzeby wykonania przeglądu rozszerzonego lub szczegółowego poza
harmonogramem przeglądów,
• potrzeby wykonania ekspertyzy stanu technicznego obiektu albo jego części
Przed przystąpieniem do przeglądu należy się zapoznać z dokumentami ewidencyjnymi
i dokumentacją techniczną obiektu. Przegląd podstawowy obejmuje oględziny obiektu
i jego otoczenia oraz podstawowe badania i pomiary. Oględziny oraz podstawowe badania
i pomiary wykonuje się:
• w czasie przeglądu podstawowego z poziomu schodów oraz z poziomu terenu
pod obiektem, z zastosowaniem lornetki i ewentualnie drabiny lub
rusztowania,
• jeżeli zachodzi potrzeba, należy w czasie tego przeglądu stosować urządzenia
umożliwiające bezpośredni dostęp do każdego elementu konstrukcji objętego
kontrolą.

8. Odbiór i dopuszczenie do użytku

Użytkowanie klatki schodowej jest dopuszczalne po dokonaniu odbioru przez nadzór
techniczny, potwierdzony stosownym protokołem.

9. Deklaracja zgodności
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Należy także skontrolować stan powłoki antykorozyjnej pod kątem uszkodzeń
powstałych przy montażu. W razie wystąpienia element z uszkodzoną powłoką należy
wymienić lub poddać naprawie zgodnie z wytycznymi normy PN-EN ISO 1461.
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Po zakończeniu poprawnego montażu klatki schodowej należy dokonać inspekcji
konstrukcji. Należy sprawdzić:
• dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych,
• poprawność montażu kotew,
• poprawność montażu barierek.

Strona
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Do systemowych klatek schodowych TAS firma TLC dostarcza Deklarację Zgodności.
Poniżej przedstawiony jest wzór takiego dokumentu.

Strona

12 / 16

10. Transport i przechowywanie klatki schodowej
Składowanie elementów klatki schodowej powinno odbywać się w pomieszczeniach
suchych i zamkniętych dla zapewnienia długiej trwałości jej elementów.

Składowanie podestów:
• podesty należy składować piętrowo pierwszy na dystansach o wysokości min.
100 mm, następne z zachowaniem przekładek na rogach o wysokości min. 30
mm. Dopuszcza się piętrowanie max. 7 podestów,
• przy przewozie piętrowanych podestów należy je zabezpieczać poprzez
spinanie pasami,

Rysunek 1.
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transport powinien odbywać się przy udziale zawiesi. W tym celu należy
użyć zawiesi łańcuchowych czterocięgnowych. Kąt rozstawienia zawiesi
β=45 - 60ª.
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•

Składowanie barierek
•
•

barierki można składować w pozycji poziomej oraz pionowej,
podczas składowania w pozycji pionowej należy zapewnić pewne oparcie
w postaci stalowej ramy tj. kontenera, kosza lub ściany. Należy układać barierki
jedna przy drugiej pamiętając aby kąt pochylenia barierki względem oporu
wynosił około 10ª

Rysunek 2.

•

podczas składowania w pozycji poziomej należy zapewnić dystans pomiędzy
barierkami a podłożem o grubości min 30 mm. Kolejne warstwy składać
naprzemiennie,

dopuszcza się piętrowanie max. 15 barierek,
przy przewozie należy piętrować barierki poziomo, następnie zabezpieczać
poprzez spięcie taśmą lub pasami.
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•
•
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Rysunek 3.

Składowanie słupów
•
•
•
•

słupy należy składować warstwami, pomiędzy warstwy umieszczać przekładki,
dystans pomiędzy posadzką a pierwszą warstwą powinien wynosić min. 60 mm,
pomiędzy następnymi warstwami powinien wynosić min. 30 mm,
dopuszcza się piętrowanie max. 4 warstw,
przy przewozie słupów należy je zabezpieczać poprzez spinanie pasami.

Rysunek 4.

Składowanie stóp

•
•

Rysunek 5.
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•

stopy należy składować warstwami naprzemiennie, pomiędzy warstwy
umieszczać przekładki,
dystans pomiędzy posadzka a pierwszą warstwą powinien wynosić min. 60 mm,
pomiędzy następnymi warstwami powinien wynosić min. 35 mm.
dopuszcza się piętrowanie max. 4 warstw.
przy przewozie stóp należy je zabezpieczać poprzez spinanie pasami.
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•

Składowanie pozostałych elementów
•

11.

pozostałe elementy należy składować w taki sposób aby zabezpieczyć je przed
uszkodzeniami mechanicznymi i czynnikami atmosferycznymi w miejscu
odpowiednio do tego przygotowanym.

Utylizacja

Opakowania oraz zużyte urządzenia składować, zagospodarowywać lub utylizować
zgodnie z obowiązującymi zaleceniami i wymaganiami określonymi w Ustawie o odpadach z
dnia 27.04.2001 (Dz.U.2001 nr 62 poz. 628) z późniejszymi zmianami.

12.

Załączniki

Lista załączników do Dokumentacji techniczno-ruchowej:
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Załącznik nr. 1 – Instrukcja montażu
Załącznik nr. 2 – Deklaracja własności użytkowych
Załącznik nr. 3 – Oświadczenie

