
	 УВАГА
Транспортування великогабаритних елементів (понад 1 т), що знаходяться 
поблизу ліній електропередач або залізничних колій та спільний підйом 
зараховуються до особливо небезпечних робіт і потребують спеціальної 
підготовки (ІБВР, письмове розпорядження, переоснальний поділ роботи, 
інструктаж, нагляд).

Цей стандарт містить мінімальні вимоги, які стропальник повинен виконати 
у сфері охорони праці, а також його помічники та оператор – кранівник.

	 A.	ВСТУП

1. Основні визначення:
• Стропальник (сигнальник) – особа, що виконує цю функцію, керуючи 

транспортною роботою із використанням кранів, віком понад 18 років, 
що має дійсне медичне засвідчення, що дозволяє виконувати цю 
роботу, яка завершила навчання для стропальників і здала іспит із 
позитивним результатом та має дійсне свідоцтво із БГР.

• Помічники стропальника – особи, які пройшли навчання для 
цих функцій, які є членами бригади робітників, направлених на 
проведення транспортних робіт із використанням кранів. Вони 
виконують команди стропальника, прикріплюють і від’єднують 
монтажне обладнання, підтримують положення елемента за 
допомогою керуючих тросів, комунікуються із стропальником тощо.

• Оператор (кранівник) – працівник, який є членом команди 
співробітників, направлених на проведення транспортних 
робіт обслуговування підйомного пристрою, відповідальним за 
постановку і підготовку до роботи крану. Він комунікується зі 
стропальником.

• ДРН (WILL) – допустиме робоче навантаження стропів; 
визначається як максимальна маса вантажу в тоннах або 
кілограмах, піднятих на стропах.

2.  До обов’язків стропальника належить:
• ознайомлення із навантаженням: визначення маси і положення 

центру ваги, міцності і положення точок кріплення,
• визначення способу відкріплення вантажу,
• визначення сили і напрямку вітру,
• підготовка плану робіт,
• вибір відповідних стропів і монтажного обладнання та перевірка 

їхнього технічного стану,
• підготовка направляючих тросів,
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9.10
У випадку питань або сумнівіі 
сконтактуйся із наближчим 
спеціалістом БГП.

Цей стандарт:
• містить вимоги, що 

виникають із польских 
правил і норм, а також 
внутрішнього регламенту 
Порозумінні для Безпеки  
у Будівницстві,

• є обов’язковим для усіх 
підрозділів Порозуміння 
для Безпеки і Будівництві,

• допомагає запевнити 
безпечні та ефективну 
практику під час робіт.
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• підготовка місця розвантаження – клинів, підкладів, визначення 
способу укладання,

• позначення позначення небезпечної зони,
• визначення шляху переміщення вантажу і забезпечення 

виведення людей з нього, а також можливі зіткнення,
• обговорення із колективом співробітників способу виконання 

транспортних робіт,
• координація переміщення вантажів – нагляд, видача команд, 

сигналізування, реагування.
3. Стропальник зобов’язаний носити однозначно ідентифікуючий 

його одяг, або елемент, відмітний від інших працівників, наприклад, 
червоний шолом, браслет на руці, попереджувальний жилет іншого 
кольору. Він також повинен проявляти самоконтроль, спокій і особисту 
культуру.

	 Б.	ДІЇ	ПЕРЕД	ПОЧАТКОМ	РОБІТ

1. Перед початком робіт стропальникові, помічникові стропальника 
і оператору необхідно ознайомитися із: Інструкцією з безпечного 
виконання робіт (ІБВР), загрозами і правилами безпеки, 
персональним розподілом завдань, правилами зв’язку сигналізації, 
а також аварійними процедурами.

2. Перед тим, як розпочати роботу, стропальник повинен: скласти 
план робіт, перевірити робоче місце, його безпеку та освітлення, 
перевірити технічний стан строп та монтажного обладнання, а також 
засобів зв’язку та сигналізації. 

	 В.	ДІЇ	В	ПРОЦЕСІ	РОБІТ

1. Стропальник повинен бачити всіх помічників (або мати прямий контакт 
з ними безпосередньо), а також переміщувальний елемент.

2. Стропальник дає розпорядження оператору тільки після отримання 
сигналів від усіх помічників і як переконається, що вони завершили свої 
дії і знаходяться на безпечній відстані.

3. Стропальник подає сигнали таким чином, щоб оператор міг їх 
однозначно відчитати і розуміти.

4. При сумісному підйомі слід визначити стропальника на кожен кран 
і одного стропальника-координатора для усієї роботи.

5. При першому підйомі стропами (новими, після ремонту), після 
повільного відриву навантаження від землі, слід зупинити рух на 
5 хвилин, щоб перевірити роботу строп із навантаженням.

6. Після підвішування вантажу слід перевірити його кріплення 
і стабільність, наприклад, піднявши його на висоту 0,5 м і 
спостереження. Перенесення слід продовжувати тільки після цієї дії.

7. Піднімання вантажу має відбуватися повільно, із спостереженням за 
його станом.

8. Горизонтальне переміщення вантажу має відбуватися щонаймні 
в одному метрі над елементами на шляху переміщення.

9. Кабелі канатних і ланцюгових строп не можуть мати вузлів, не 
можуть перекручуватися і переплутуватися, кожен із кабелів має бути 
рівномірно навантажений.

10. Спільні ланки, петлі, шаклі або спеціальні скоби повинні вільно 
розташовуівтись усередині гака.

11. Якщо кабель не використовується під час транспортування, треба 
прикріпити його до ланки.
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12. Для довгих і об’ємних вантажах петлі для строп повинні бути на відстані 
щонаймні 0,5 м від кінця вантажу.

13. 13. Уся бригада, що бере участь у транспортній роботі, повинна носити 
захисні рукавички, стійкі до проколювання та розрізання (ІІ клас).

14. Відстань складованих елементів від огорожі або будівлі не повинна 
бути менше 0,75 м, а до робочих місць – не менше 5 м.

15.  Щоб виправити положення вантажу, треба використовувати 
направляючі троси (навантаження).

16. Між елементами траба закладати вкладиші з товщиною, що дозволяє 
вільне висування елементів (≥2 x максимальна ширина ланки, скоби).

17. Стропи з-під елементів повинні бути витягнуті вручну – тільки тоді 
можена підняти їх механічно, контролюючи, щоб вони ні за що не 
зачепились.

18. Небезпечна зона не повинна бути меншою, ніж діапазон стіли 
крані збільшений на 6 м. У разі транспортування довгих елементів, 
наприклад, шпунтових, зона повинна бути збільшена щонайменше на 
довжину шпунта.

19. При роботі поблизу ліній електропередач, слід дотримуватись 
особливої оборежності – стропальник повинен знати номінальну 
напругу лінії електропередачі і визначати відповідну зону безпеки. 
Якщо необхідно скоротити цю зону, вона повинна бути узгоджена 
з менеджером мережі і, наприклад, періодично вимикати її.

Безпечні відстані для робочих місця і місць складування по горизонталі від ліній 
електропередач в залежності від переважаючої в них напруги

[низька напруга] до 1 кВ 3 м

від 1 кВ до 15 кВ 5 м

від 15 кВ до 30 кВ 10 м

від 30 кВ до 110 кВ 15 м

[висока напруга] вище 110 кВ 30 м

Постанова Міністерства праці та соціальної політики – загальні положення безпеки 
і гігієни робіт

20. 20. Вага строп та насадок зменшує вантажопідйомність крана 
(важливо, наприклад, для підйому строп із траверсом).

21. ДРН строп змінюються в залежності від кута розходження тросів. 
Значення ДРН для кутів відкриття тросів 120° (дійсне для кутів 90° 
<α≤120°) і 90° (для кутів 0 <α≤90°) знаходяться на табличках строп.

22. При використанні двох одноканатних строп кут розходження між ними 
не повинен перевищувати 90°.

23. ДРН ланцюгових строп на гострому краї (профілі, листи) зменшується 
до 50%.

24. На гострих краях елементів треба помістити прокладки із метою 
згладити краї або втулки, щоб зафіксувати стропи. Ізглажування країв 
дозволяє забезпечити вантаж і продовжити термін служби стропи, це 
також впливає на ДРН.

25. Внаслідок стискаючих сил і навантаження на троси, слід уникати 
занадто короткого підвішування вантажів і великого кута відкривання 
строп.

26. При підйомі делікатних елементів, схильних до спресування і при 
точному монтажі, слід використовувати траверси. 
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Значення сигналу Опис сигналу Илюстрация

А.	Загальні	сигнали

Старт
Увага!
Початок керування

Обидві руки витягнуті 
горизонтально, долоні 
звернені внутрішньою 
стороною вперед

Зупинитись
Перерва – кінець 
руху

Права рука спрямована 
вгору, внутрішня сторона 
долоні направлена вперед.

Кінець
Зупинити дії

Обидві руки з'єдналися на 
рівні грудей.

Швидкий	рух Закодовані жести 
управління рухом, 
представлені в таблиці, 
виконуються в швидкому 
темпі.

Повільний	рух Закодовані жести 
управління рухом, 
представлені в таблиці, 
виконуються дуже 
повільно.

	 Г.	 КОМУНІКАЦІЯ

1. Перед початком робіт стропальник домовляється із бригадою про 
принципи комунікаці.

2. Сигнали і команди повинні бути сформульовані і представлені або 
висловлені в стислому, чіткому і однозначному виді.

3. У разі виникнення сумнівів у сигналі, треба попросити про його 
повторення перед виконанням команди.

4. У разі зв’язку засобами радіоканалу, стропальник повинен перевірити 
зарядку акумуляторів, забезпечити їм запасний комплект, готовий до 
негайного використання, і узгодити частоту роботи пристроїв.

5. Під час транспортування стропальник спілкується з членами команди 
і тільки він видає розпорядження операторові крану.

6. Тільки надзвичайна команда STOP може бути видана кожною особою із 
бригади.

7. Стропальник повинен завжди бути видимим для оператора. Якщо 
це неможливо, слід передбачити інший шлях зв’язку, наприклад 
короткохвильові рації.
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Б.	Вертикальні	рухи

Підняти	вгору Права рука спрямована 
вгору із долонею, 
зверненою внутрішньою 
стороною вперед – 
виконує повільні кругові 
рухи.

Опустити	вниз Права рука спрямована 
вниз із долонею, 
зверненою внутрішньою 
стороною вперед – 
виконує повільні кругові 
рухи.

Правильна	
відстань

Долоні показують 
відповідну відстань

В.	Горизонтальні	рухи

Рух	вперед Обидві руки зігнуті, долоні 
внутрішньою стороною 
спрямовані вгору, 
передпліччя виконують 
повільні рухи у напрямку 
до тіла.

Рух	назад Обидві руки зігнуті, долоні 
спрямовані внутрішньою 
стороною назовні, 
передпліччя виконують 
повільні рухи від тіла.

Рух	вправо	від	
сигнальщика

Права рука витягнута 
горизонтально долонею 
вниз і робить невеликі 
повільні рухи вправо.
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Рух	вліво	від	
сигнальщика

Права рука витягнута 
горизонтально долонею 
вниз і робить невеликі 
повільні рухи вліво.

Горизонтальна	
відстань

Долоні показують 
відповідну відстань

Г.	Небезпека

Стоп
Зупинка 
у надзвичайній 
ситуації

Обидві руки витягнуті 
вгору, долоні звернені 
внутрішньою стороною 
вперед.

Мал. 1. Сигнали відповідно до постанови Міністерства праці та соціальної політики 
з загальних положень безпеки і гігієни робіт.

	 Д.	ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ:

1. Залишати стропальником робоче місце або передоручати свою 
функцію іншій особі в процесі виконання завдань..

2. Підйом вантажів нескріплених, спресованих, змерзлих, що застрягли 
в землі.

3. Перенесення вантажів над людьми.
4. Піднімання вантажів із невідомою масою.
5. Підйом вантажу в зміщеному косому положенні стропу.
6. Пербування під вантажем, що пересувається.
7. Витягування притиснутих стропів і монтажного обладнання за 

допомогою лебідки.
8. Ручне захоплення працюючого стропа (троса).
9. Залишати підвішений вантаж без нагляду або після роботи.
10. Залишати строп в місці, що загрожує його пошкодженням.
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