Zapobieganie wypadkom oraz nieoczekiwanym zdarzeniom
przy pracach rozbiórkowych
Prace rozbiórkowe należą w budownictwie do czynności, które swoim charakterem
przedstawiają zwiększone niebezpieczeństwo zagrożenia życia i zdrowia pracowników. Może zaistnieć również ryzyko zagrożenia okolicy budowy (np. zawalenie się
obiektu) ze znacznymi negatywnymi skutkami. Ryzyko uwarunkowane jest sposobem
prowadzenia prac rozbiórkowych, od względnie najbardziej bezpiecznego burzenia za
pomocą maszyn czy środków wybuchowych do rozbiórki ręcznej, która jest najbardziej
niebezpieczna. Ryzyko polega na trudnym oszacowaniu i przewidzeniu zachowania
się danej konstrukcji w poszczególnych fazach burzenia, tym samym jest trudne do
dokładnego zdefiniowania, dlatego też bywa znacznie niedoceniane. Z punktu widzenia wymagań bezpieczeństwa pracy chodzi o podobne wymagania jak w przypadku
budowy budynku.
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Prace rozbiórkowe, które dotyczą nośnych elementów konstrukcji budowlanych,
mogą przebiegać wyłącznie według zasad postępowania technologicznego, które
jest podane w dokumentacji prac rozbiórkowych.
Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych albo rekonstrukcyjnych wykonawca musi
zapewnić przeprowadzenie badania stanu obiektu z punktu widzenia jego statyki,
użytych materiałów, technicznego wyposażenia, sprawdzenia istniejących rur i
kabli, skrzyni rozdzielczych, sprawdzenia stanu sąsiadujących budynków itp.
Winien zostać sporządzony protokół opisujący stwierdzone okoliczności.
Na podstawie wyniku badania i warunków statycznych zostanie określona kolejność
przeprowadzanych czynności technologicznych z jednoczesnym wskazaniem
sposobu i zasad zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Badanie musi również dotyczyć stwierdzenia ewentualnego występowania azbestu. O ile jest to możliwe, azbest i materiały go zawierające muszą zostać wyeliminowane przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych.
Postępowanie technologiczne musi obejmować następstwa i przebieg poszczególnych operacji, sposób wywiezienia materiału, sposoby pionowego i poziomego
transportu, magazynowanie materiału, organizację miejsca budowy i miejsca pracy,
użycie pomocniczych konstrukcji budowlanych – rusztowań i podpór, zapewnienie
inżynieryjnych sieci, użycie tymczasowych sieci energetycznych, zapewnienie osobistych środków ochrony przy wykonywanej pracy.
Postępowanie technologiczne, które dotyczy prac budowlanych przy stwierdzeniu
występowania azbestu, musi zostać przeprowadzone w taki sposób, aby nie został
do powietrza uwolniony pył azbestowy.
Przy częściowym burzeniu, rekonstrukcji i unowocześnianiu budynków, które są na
bieżąco wykorzystywane czy zamieszkiwane, muszą zostać zapewnione w technicznych procedurach wspomniane sposoby działania oraz kontrola miejsca pracy
z ukierunkowaniem na bezpieczeństwo i ochronę pracowników i innych osób.
Rozpoczęcie prac rozbiórkowych może rozpocząć się wyłącznie na podstawie pisemnego polecenia pracownika, upoważnionego przez wykonawcę, po uprzednim
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wyposażeniu miejsca pracy w pomocnicze konstrukcje, materiały oraz materiały
pomocnicze, które zostały wyszczególnione w procedurach postępowania technologicznego.
Wejścia, wyjścia, zejścia i wjazdy na teren burzonego obiektu i do poszczególnych miejsc pracy muszą być widocznie oznaczone i zapewnione podczas całego
okresu trwania prac.
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Przed rozpoczęciem rozbiórki trzeba określić i zdefiniować sygnał, który w przypadku zaistnienia bezpośredniego zagrożenia zostanie wydany przez osobę
upoważnioną przez wykonawcę do kierowania pracami rozbiórkowymi i będzie
nakazem natychmiastowego opuszczenia miejsca pracy. W trakcie trwania
prac rozbiórkowych należy bezwzględnie zabezpieczyć miejsce, w którym one
przebiegają.
Stały dozór, który jest dokonywany przez osobę fizyczną, upoważnioną przez
wykonawcę, musi zostać zapewniony w przypadku rozbiórki budynków, które są
wyższe niż parterowe, burzenia pionowych konstrukcji wyższych niż 3m, burzenia
klatek schodowych w czasie burzenia przez maszyny albo w przypadku zagrożenia
osób fizycznych, prowadzących prace rozbiórkowe przez spadające przedmioty
czy materiał z miejsca pracy, który się znajduje nad tymi osobami.
Stały dozór należy również zapewnić w wypadku, jeśli prace rozbiórkowe
przebiegają jednocześnie w dwóch czy więcej miejscach w ramach jednego budynku.
Wyburzony materiał powinien być wywieziony w taki sposób, aby nie doszło do
przeciążenia stropów.
Prace rozbiórkowe powinny być przeprowadzane w taki sposób, aby nie została
naruszona konstrukcja sąsiadujących obiektów, ewentualnie powinno być przeprowadzone ich zabezpieczenie w sposób, który został opisany w dokumentacji technicznej.
Burzenie dachowych konstrukcji lub belek za pomocą lin i maszyn jest dozwolone
tylko w przypadku, kiedy istnieją środki stabilizacji innych części budynku.
Burzenie stropu z konstrukcją nośną, która go podpiera, można przeprowadzić tylko
maszynowo po sprawdzeniu, że po opadnięciu stropu nie dojdzie do zagrożenia
osób fizycznych.
O ile nie jest znane dozwolone obciążenie rozbieranej konstrukcji, rozbiórka powinna przebiegać z oddzielnej konstrukcji pomocniczej.
Przy rozbiórce ścian, które umacniają konstrukcje wychodzące, np. balkony czy
występujące okna, trzeba wzmocnić te konstrukcje w taki sposób, aby nie doszło
do niepożądanej utraty ich stabilności.
Tylko nieobciążone elementy konstrukcyjne mogą być wyeliminowane przy
ręcznym burzeniu.
Rozbiórkę ręczną nośnych konstrukcji pionowych zasadniczo przeprowadza się z
góry na dół.
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Rozbiórka ręczna sufitów z konstrukcją nośną jest dozwolona tylko w tym przypadku, jeżeli ściany nad nimi zostały wyburzone, są odsłonięte elementy nośne, a
wyburzony materiał został wywieziony.
Prace rozbiórkowe prowadzone ponad pracownikami są zakazane, o ile nie
zostały stworzone odpowiednie warunki zabezpieczające pracowników w tym
postępowaniu technologicznym.
Rozbiórka może być przerwana, o ile nie jest zapewniona stabilność burzonej konstrukcji lub jej części.
Stopniowa rozbiórka budynków postawionych technologią płytową może być
przeprowadzana wyłącznie po rozłączeniu poszczególnych płyt i wcześniejszym
sprawdzeniu ich stabilności.
O ile w czasie rozbiórki pojawi się azbest, niebezpieczna przestrzeń powinna być
ograniczona kontrolowaną strefą, w której jest zabronione spożywanie posiłków,
napojów oraz palenie tytoniu. Muszą być zapewnione inne środki według wcześniej
przygotowanego postępowania technologicznego.
Wyburzony materiał zawierający azbest traktuje się jako niebezpieczne odpady.
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