Podstawowe zasady zabezpieczenia prac pożarowo
niebezpiecznych

Pod pojęciem prac niebezpiecznych pożarowo rozumiemy wszelkie prace nie
przewidziane instrukcją technologiczną lub prowadzone poza wyznaczonymi na stałe do
tego celu miejscami, takie jak prace remontowo-budowlane związane z użyciem otwartego
ognia (np. spawanie, podgrzewanie smoły) prowadzone wewnątrz obiektu lub na
przyległym do niego terenie, a także wszelkie prace remontowo-budowlane wykonywane
w strefach zagrożonych wybuchem. Przed przystąpieniem do takich prac właściciel lub
użytkownik obiektu oraz wykonawca prac są zobowiązani ocenić zagrożenie pożarowe w
rejonie, w którym prace będą wykonywane oraz ustalić rodzaj przedsięwzięć
zapobiegających ewentualnym zagrożeniom oraz wskazać osoby odpowiedzialne za
zabezpieczenie miejsca prac zarówno przed, w toku prac jak i po ich zakończeniu;
zapewnić zapoznanie tych osób z podjętymi ustaleniami w zakresie zabezpieczenia prac.
Przy wykonywaniu prac niebezpiecznych pożarowo należy przestrzegać następujących
zasad:
-

-

-

materiały palne występujące w miejscu wykonywania prac oraz w rejonach
przyległych należy zabezpieczyć przed zapaleniem,
prace niebezpieczne pożarowo wykonywane w strefach zagrożonych wybuchem lub
w pomieszczeniach, w których wcześniej wykonywano inne prace związane z
użyciem łatwo zapalnych cieczy lub palnych gazów, mogą być prowadzone
wyłącznie wtedy gdy stężenie par cieczy lub gazów w mieszaninie z powietrzem w
miejscu wykonywania prac nie przekracza 10% ich dolnej granicy wybuchowości,
w miejscu wykonywania prac powinien znajdować się sprzęt umożliwiający
likwidację wszelkich źródeł pożaru,
po zakończeniu prac należy poddać kontroli miejsce, w którym prace były
wykonywane oraz rejony przyległe,
Prace niebezpieczne pożarowo mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby do
tego upoważnione, posiadające odpowiednie kwalifikacje, natomiast sprzęt
używany do wykonywania prac powinien być sprawny technicznie i zabezpieczony
przed możliwością wywołania pożaru,
butle ze sprężonymi gazami mogą znajdować się na terenie obiektu wyłącznie w
okresie prac (spawania) i pod stałym nadzorem; w przypadku prowadzenia prac
spawania) na wysokości, butle z gazem należy ustawiać poza rejonem
bezpośredniego oddziaływania spadających rozprysków.

Przy rozgrzewaniu smoły i innych podobnych materiałów należy przestrzegać niżej
wymienionych zasad:
-

smoła lub inny materiał mogą być rozgrzewane za pomocą otwartego ognia w
odległości nie mniejszej niż 5 m od budynków i składowisk materiałów palnych,
podgrzewanie smoły lub innego materiału jest dopuszczalne na dachu o konstrukcji
i pokryciu niepalnym w budowanym obiekcie, a w pozostałych przypadkach, jeżeli
zostaną zastosowane odpowiednie, przeznaczone do tego celu podgrzewacze.

Szczegółowe zasady zabezpieczenia przeciwpożarowego prac niebezpiecznych pożarowo,
jak również warunki uzyskania zezwolenia na ich przeprowadzenie, określa w odrębnej
instrukcji właściciel, zarządca lub użytkownik obiektu (obowiązek ten nie dotyczy
jednorodzinnych domów mieszkalnych) – zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych
pożarowo mogą być jednym z elementów opracowywanej dla obiektu instrukcji
bezpieczeństwa pożarowego.

