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Wstêp

Szelki bezpieczeñstwa oraz pasy do nadawania pozycji podczas pracy i zapobiegania rozpoczêciu
spadania s¹ przyk³adami najczêļciej stosowanych uprzê¿y w indywidualnych systemach chroni¹cych przed upadkiem z wysokoļci. Uprzê¿e s¹ nara¿one na dzia³anie niebezpiecznych czynników
mechanicznych, chemicznych, termicznych itp., które powoduj¹ utratê parametrów ochronnych, co
mo¿e stanowiæ istotne zagro¿enie dla ich u¿ytkowników. Konieczne jest zatem prowadzenie monitorowania stanu technicznego uprzê¿y podczas ca³ego okresu u¿ytkowania. Kontrole te powinny byæ
prowadzone bezpoļrednio przez u¿ytkowników oraz specjalnie do tego celu przygotowane osoby.
W artykule wskazano, co i w jaki sposób nale¿y sprawdzaæ w uprzê¿ach, aby oceniæ, czy podczas u¿ytkowania nie utraci³y parametrów ochronnych. Przedstawiono równie¿ zdjêcia typowych uszkodzeñ,
które wymagaj¹ wycofania sprzêtu z dalszego u¿ytkowania oraz metody manualnego sprawdzania
poprawnoļci dzia³ania czêļci ruchomych. G³ównym celem artyku³u jest uzupe³nienie informacji
zawartych w instrukcjach u¿ytkowania, dostarczanych wraz ze sprzêtem przez jego producentów.
S³owa kluczowe: szelki bezpieczeñstwa, pasy do ustalania pozycji, samodzielna kontrola stanu
technicznego
Monitoring technical condition of harnesses used in personal equipment protecting against falls
from a height
Full body harnesses and belts for work positioning and restraint are the examples of harnesses most frequently used in personal systems protecting against falls from a height. The harnesses are exposed to many
hazardous factors – mechanical, chemical, thermal, etc., which cause the loss of protective parameters and
potential serious risk for their users. Therefore, it is necessary to monitor the technical condition of such
harnesses throughout the period of their use. The inspections should be carried out both by the users and
by personnel specially trained for that purpose.
The paper indicates what should be checked in the harnesses to determine whether they have lost their
protective parameters and how such checks should be performed. It also presents photos of typical damages
requiring withdrawal of the equipment from use and methods of manual control of appropriate performance
of mobile elements. The main aim of the paper is to supplement the information provided by the manufacturers in the instructions for use accompanying the protective equipment.
Keywords: full body harnesses, belt for work positioning and restraint, user control of technical condition

Uprzê¿e wchodz¹ce w sk³ad indywidualnych
systemów chroni¹cych przed upadkiem z wysokoļci pozostaj¹ w bezpoļrednim kontakcie
z cia³em u¿ytkownika. W Polsce, w warunkach
przemys³owych, do ochrony ludzi przed upadkiem z wysokoļci najczêļciej stosuje siê szelki
bezpieczeñstwa spe³niaj¹ce wymagania PN-EN
361:2005 [1] oraz pasy do nadawania pozycji
podczas pracy i zapobiegania rozpoczêciu spadania spe³niaj¹ce wymagania PN-EN 358:2002 [2].
Szelki bezpieczeñstwa s¹ stosowane g³ównie
w systemach przeznaczonych do powstrzymywania spadania lub uniemo¿liwienia rozpoczêcia
spadania [3,4]. Najczêstszym zastosowaniem
pasów jest natomiast umo¿liwienie pracownikowi
zajêcia wygodnej pozycji „w podparciu”, podczas
wykonywania pracy na stanowisku usytuowanym na wysokoļci, np. na s³upach ¿erdziowych.
Oba wymienione rodzaje uprzê¿y w systemach uniemo¿liwiaj¹cych rozpoczêcie spadania
nara¿one s¹ na dzia³anie si³ w momencie zatrzymywania siê u¿ytkownika, w trakcie próby
przemieszczenia siê na zewn¹trz bezpiecznej
strefy, w której nie wystêpuje ryzyko rozpoczêcia
spadania z wysokoļci lub powstrzymania przewrócenia siê u¿ytkownika na p³askiej powierzchni
stanowiska pracy [4]. Znacznie wiêkszym obci¹¿eniom dynamicznym poddawane s¹ szelki
bezpieczeñstwa w systemach przeznaczonych
do powstrzymywania spadania z wysokoļci.
W trakcie takiego dzia³ania do ich zadañ nale¿y:
• powstrzymanie spadania u¿ytkownika
z wysokoļci
• roz³o¿enie dzia³aj¹cych na cz³owieka si³
dynamicznych na najbardziej odporne czêļci cia³a
• nadanie cia³u cz³owieka odpowiedniej pozycji podczas powstrzymywania spadania
• umo¿liwienie bezpiecznego i w miarê
mo¿liwoļci jak najwygodniejszego oczekiwania
na pomoc po powstrzymaniu spadania.
Przedstawione funkcje pokazuj¹, jak wa¿n¹
rolê odgrywaj¹ uprzê¿e w systemach chroni¹cych przed upadkiem z wysokoļci. Oznacza
to koniecznoļæ utrzymywania przez te sk³adniki
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Zdjêcia: CIOP-PIB

Fot. 1. Typowa konstrukcja szelek bezpieczeñstwa: 1 – pas barkowy, 2 – pas udowy, 3 – pas piersiowy (pomocniczy), 4 – „siode³ko”, 5 – zaczep grzbietowy, 6 – zaczep piersiowy, 7 – ³¹cznik zaczepu grzbietowego,
8 – klamra regulacyjna pasa barkowego, 9 – klamra spinaj¹co-regulacyjna pasa udowego
Fig. 1. Typical construction of a full body harnesses: 1 – shoulder strap, 2 – thigh strap, 3 – chest strap,
4 – sit strap, 5 – back fall arrest attachment element, 6 – chest fall arrest attachment element, 7 – textile
connector, 8 – adjustment buckle, 9 – adjustment and connecting buckle

Fot. 2. Typowa konstrukcja pasa do ustalania pozycji podczas pracy na
wysokoļci: 1 – pas biodrowy, 2 – klamra spinaj¹co-regulacyjna, 3 – boczna
klamra zaczepowa, 4 – poduszka przeciwuciskowa
Fig. 2. Typical construction of a belt for work positioning and restraint:
1 – waist strap, 2 – adjustment and connecting buckle, 3 – attachment
element, 4 – back support

Fot. 3. Przyk³ady uszkodzeñ mechanicznych taļm w³ókienniczych
Fig. 3. Examples of mechanical damages to webbing

Warunki bezpiecznego stosowania
uprzê¿y

Fot. 4. Przyk³ady uszkodzeñ szwów ³¹cz¹cych taļmy
w³ókiennicze
Fig. 4. Examples of damages to seams connecting webbing

odpowiednich parametrów ochronnych podczas
ca³ego okresu ich u¿ytkowania.
Artyku³ jest poļwiêcony prostym metodom
sprawdzania stanu technicznego uprzê¿y,
co bezpoļrednio ³¹czy siê z ich parametrami
ochronnymi. Adresowany jest g³ównie do u¿ytkowników indywidualnego sprzêtu chroni¹cego
przed upadkiem z wysokoļci oraz pracowników
s³u¿b bhp zañ odpowiedzialnych.
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Uprzê¿e chroni¹ce przed upadkiem z wysokoļci s¹ stosowane w warunkach przemys³owych
na ró¿nych stanowiskach pracy, gdzie s¹ nara¿one na dzia³anie niebezpiecznych czynników [5].
Do najwa¿niejszych nale¿¹ czynniki:
• mechaniczne np. uderzenia, ļcieranie,
rozci¹ganie itp.
• chemiczne np. substancje ¿r¹ce, oleje,
farby, itp.
• termiczne np. otwarty p³omieñ, promieniowanie cieplne, rozpryski stopionego metalu itp.
oraz ich kombinacje.
Czynniki te mog¹ powodowaæ utratê parametrów ochronnych uprzê¿y, co stanowi
istotne zagro¿enie dla u¿ytkowników sprzêtu.
W zwi¹zku z tym konieczne jest monitorowanie
stanu technicznego uprzê¿y chroni¹cych przed
upadkiem z wysokoļci podczas ca³ego okresu
ich u¿ytkowania. Nadzór ten spoczywa g³ównie
na pracodawcach, którzy wyposa¿yli w taki
sprzêt swoich pracowników. Aby by³ skuteczny,
musi przebiegaæ na dwóch poziomach:
• bezpoļrednio przed ka¿dym u¿yciem (wykonywany przez odpowiednio przeszkolonego
u¿ytkownika)
• okresowo (minimum raz w roku), wykonywany przez kompetentn¹, specjalnie do tego
celu przygotowan¹ osobê w zak³adzie pracy lub
bezpoļrednio przez producenta (np. jego autoryzowany serwis), co powinno byæ potwierdzone
w karcie u¿ytkowania sprzêtu.

Konstrukcja uprzê¿y
Szelki bezpieczeñstwa, spe³niaj¹ce wymagania PN-EN 361:2005 [1], s¹ konstrukcj¹ z tkanych
taļm w³ókienniczych, po³¹czonych ze sob¹
za pomoc¹ szwów i metalowych elementów
³¹cz¹cych, w taki sposób, aby obejmowa³y cia³o
u¿ytkownika. Przyk³ad przedstawiono na fot. 1.
Taļmy szelek s¹ wykonywane najczêļciej
z w³ókien poliamidowych lub poliestrowych.
W przypadku szelek przeznaczonych od stosowania w szczególnych warunkach, np. nara¿enia
na rozpryski stopionego metalu, stosowane
s¹ taļmy z w³ókien aramidowych lub innych
w³ókien o podobnych w³aļciwoļciach. W zale¿noļci od konstrukcji szelki bezpieczeñstwa
s¹ wyposa¿one w ró¿nego typu metalowe
klamry. Do najwa¿niejszych z nich nale¿¹ klamry
zaczepowe, przeznaczone do powstrzymywania
spadania umieszczone z ty³u (5) i z przodu (6)
oraz klamry spinaj¹co-regulacyjne umieszczone
na pasach udowych (9) i piersiowych (8), które
pozwalaj¹ na dopasowanie szelek do sylwetki
u¿ytkownika. Szelki bezpieczeñstwa zawieraj¹
równie¿ elementy z tworzyw sztucznych, takie
jak szlufki, podk³adki krzy¿uj¹ce taļmy itp.
Szelki bezpieczeñstwa w wersjach specjalistycznych s¹ wyposa¿ane w dodatkowe elementy,
np. umo¿liwiaj¹ce kontrolowane podnoszenie
i opuszczanie u¿ytkownika, pozwalaj¹ce na wykonywanie pracy w pozycji podpartej, zawieszanie narzêdzi.
Pasy do nadawania pozycji podczas pracy
spe³niaj¹ce wymagania PN-EN 358:2002 [2]
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s¹ wykonywane z tkanych taļm w³ókienniczych
po³¹czonych ze sob¹ za pomoc¹ szwów i metalowych elementów ³¹cz¹cych, w taki sposób, aby

obejmowa³y cia³o u¿ytkownika w talii. Przyk³adow¹ konstrukcjê pasów przedstawiono na fot. 2.
G³ównym elementem noļnym jest pas (1)
wykonany najczêļciej z taļmy z w³ókien poliamidowych lub poliestrowych. Jest wyposa¿ony
w klamrê spinaj¹co-regulacyjn¹ (2), która
pozwala na jego zak³adanie i zdejmowanie oraz
dopasowanie do sylwetki u¿ytkownika. Na pasie
znajduj¹ siê symetrycznie rozmieszczone dwie
klamry zaczepowe (3), do których jest do³¹czana linka s³u¿¹ca do nadawania pozycji [3].
Pasy do nadawania pozycji s¹ wyposa¿ane
w odpowiednio ukszta³towane poduszki przeciwuciskowe (4), które rozk³adaj¹ nacisk na wiêksz¹
powierzchniê pleców, podnosz¹c tym samym
komfort pracy.

Sprawdzanie stanu technicznego uprzê¿y
Okresowa ocena stanu technicznego uprzê¿y
chroni¹cych przed upadkiem z wysokoļci powinna rozpocz¹æ siê od sprawdzenia, czy nie up³yn¹³
okres, w którym producent gwarantuje zachowanie w³aļciwoļci ochronnych. Nale¿y to wykonaæ
na podstawie daty wydania uprzê¿y do stosowania zapisanej w karcie u¿ytkowania oraz zapisu
w instrukcji u¿ytkowania dostarczonej przez
producenta. W przypadku stwierdzenia up³yniêcia okresu wskazanego przez producenta uprz¹¿
powinna – niezale¿nie od wygl¹du – zostaæ
wycofana z u¿ytkowania. W praktyce najczêļciej spotyka siê piêcioletni okres u¿ytkowania
uprzê¿y wykonanych z taļm poliamidowych lub
poliestrowych.
Elementy w³ókiennicze

Przy sprawdzania stanu technicznego uprzê¿y
nale¿y, po pierwsze, dokonaæ oceny wzrokowej
elementów w³ókienniczych, takich jak taļmy,
³¹cz¹ce je szwy, poduszki przeciwuciskowe itp.,
pod k¹tem wystêpowania dyskwalifikuj¹cych
uszkodzeñ. Przegl¹daj¹c taļmy w³ókiennicze
nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na takie
ich uszkodzenia, jak:
• poprzeczne naciêcie brzegu
• powierzchniowe przetarcia (zmechacenia)
• postrzêpienia brzegów.
Uszkodzenia te, których przyk³ady przedstawiono na fot. 3., s¹ powodowane kontaktem
z twardymi, ostrymi lub chropowatymi obiektami.
Mog¹ byæ równie¿ skutkiem wspó³pracy taļm
z metalowymi klamrami w uprzê¿y. Przedstawione rodzaje uszkodzeñ mechanicznych mog¹
powodowaæ istotne obni¿enie wytrzyma³oļci
taļm, a co za tym idzie, obni¿aæ w³aļciwoļci
ochronne ca³ych uprzê¿y.
Bardzo istotne z punktu widzenia bezpieczeñstwa s¹ przetarcia i poprucia szwów
³¹cz¹cych taļmy w³ókiennicze. Uszkodzenia te,
których przyk³ady przedstawiono na fot. 4.,
mog¹ w istotny sposób obni¿aæ wytrzyma³oļæ
ca³ej uprzê¿y, co jest szczególnie niebezpieczne

podczas powstrzymywania spadania z wysokoļci. Praktyka stosowania uprzê¿y w warunkach
przemys³owych wskazuje, ¿e uszkodzenia szwów
s¹ jednymi z najczêļciej wystêpuj¹cych uszkodzeñ mechanicznych.
Podczas kontroli stanu technicznego uprzê¿y
nale¿y równie¿ zwracaæ uwagê na zabrudzenia
taļm w³ókienniczych. Nale¿y sprawdziæ, czy wystêpuj¹:
• silne zabrudzenia farbami, lakierami i produktami ropopochodnymi na ca³ej gruboļci taļmy
• zabrudzenia powoduj¹ce usztywnienie
taļmy
• zabrudzenia polegaj¹ce na wnikaniu py³u
np. drobnego piasku w strukturê taļmy w³ókienniczej.
Zabrudzenia takie mog¹ zarówno obni¿aæ
wytrzyma³oļæ taļm, jak i uniemo¿liwiaæ ich regulacjê za pomoc¹ metalowych klamer uprzê¿y.
Ich przyk³ady przedstawiono na fot. 5.
Istotnym symptomem zmian wygl¹du taļm
w³ókienniczych mo¿e byæ równie¿ ich odbarwienie. Mo¿e byæ ono efektem dzia³ania substancji
chemicznych, jak i promieniowania, a szczególnie
promieniowania ultrafioletowego. Promieniowanie takie jest emitowane w warunkach naturalnych przez S³oñce i w warunkach sztucznych,
np. podczas spawania elektrycznego. Odbarwieniu mo¿e towarzyszyæ zmiana w³aļciwoļci
mechanicznych materia³u w³ókienniczego, która
mo¿e prowadziæ do obni¿enia jego wytrzyma³oļci. Przyk³ady odbarwieñ (zblakniêæ) taļm
w³ókienniczych przedstawiono na fot. 6.

Fot. 5. Przyk³ady zabrudzeñ taļm w³ókienniczych
Fig. 5. Examples of soils of webbing

Fot. 6. Odbarwienia (zblakniêcia) taļm w³ókienniczych
Fig. 6. Discoloration of webbing

Elementy metalowe
Podczas omawiania budowy typowych
uprzê¿y stosowanych w indywidualnych systemach chroni¹cych przed upadkiem z wysokoļci
wskazano na ró¿nego typu metalowe klamry.
Pomimo ¿e s¹ one najczêļciej wykonywane
ze stali lub stopów aluminium, mog¹ równie¿
ulegaæ uszkodzeniom, które pojawiaj¹ siê g³ównie
na skutek niew³aļciwej dba³oļci o sprzêt lub wykorzystywania go niezgodnie z przeznaczeniem.
Najczêļciej spotykanym uszkodzeniem elementów metalowych jest ich korozja [6], która
wystêpuje zazwyczaj w przypadku stosowania
uprzê¿y w agresywnym chemicznie ļrodowisku
lub niew³aļciwego ich utrzymania, np. przechowywania niewysuszonego sprzêtu. Przyk³ady
skorodowanych klamer zaczepowych i spinaj¹cych szelek bezpieczeñstwa przedstawiono
na fot. 7. Najczêstsz¹ oznak¹ korozji elementów
stalowych jest czerwono-rudy nalot, ale, uwaga,
w przypadku elementów aluminiowych jest on
bia³o-szary lub czarny.
Wspomniana korozja mo¿e obni¿aæ wytrzyma³oļæ elementów metalowych, powodowaæ
powstawanie chropowatych powierzchni niszcz¹cych elementy w³ókiennicze lub (co widaæ
na fot. 2.), zak³ócaæ poprawne dzia³anie klamer
spinaj¹co-regulacyjnych, a szczególne klamer
automatycznych.
Drugim, rzadziej spotykanym rodzajem
uszkodzeñ elementów metalowych uprzê¿y
s¹ ich deformacje (fot. 8.), powstaj¹ce najczêļciej

Fot. 7. Przyk³ady korozji metalowych klamer szelek bezpieczeñstwa
Fig. 7. Examples of a corrosion of metal buckles

Fot. 8. Przyk³ady deformacji metalowych klamer zaczepowych
Fig. 8. Examples of deformations of metal buckles

w sytuacji, gdy poddano j¹ silnemu obci¹¿eniu
np. podczas powstrzymywania spadania z wysokoļci. Przyczyn¹ takich deformacji mo¿e byæ
równie¿ dzia³anie si³ zewnêtrznych np. na skutek
przypadkowego zgniecenia podczas nieprawid³owego przechowywania, uderzenia itp. Deformacja klamer uprzê¿y mo¿e prowadziæ do bardzo
powa¿nych konsekwencji, takich jak:
• obni¿enie wytrzyma³oļci uprzê¿y
• zmniejszenie pewnoļci po³¹czenia z innymi
sk³adnikami sprzêtu chroni¹cego przed upadkiem, np. z zatrzaļnikami
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Fot. 9. Sprawdzanie mo¿liwoļci spinania i rozpinania klamer spinaj¹co-regulacyjnych
Fig. 9. Tests of adjustment and connecting buckles

Fot. 10. Sprawdzanie pewnoļci po³¹czenia elementów sk³adowych
klamer
Fig. 10. Tests of a connection between buckles elements

Sprawdzanie stanu technicznego klamer
spinaj¹co-regulacyjnych, oprócz wczeļniej przedstawionej oceny wygl¹du, powinno dotyczyæ:
• mo¿liwoļci spinania i rozpinania ich elementów sk³adowych
• pewnoļci po³¹czenia elementów sk³adowych pod dzia³aniem zewnêtrznych si³
• mo¿liwoļci regulacji taļmy w³ókienniczej
• trwa³oļci ustawienia taļmy w warunkach
dzia³ania zewnêtrznych si³.
Sprawdzanie to mo¿e byæ przeprowadzone
za pomoc¹ prostych czynnoļci wyjaļnionych
na fot. 9-11.
Prawid³owoļæ ich funkcjonowania powinna
byæ sprawdzona przez kilkukrotne spiêcie i rozpiêcie elementów klamer.
Fot. 9. prezentuje spinanie i rozpinanie dwóch
podstawowych rodzajów klamer stosowanych
w uprzê¿ach. Wynik sprawdzenia nale¿y uznaæ
za pozytywny, je¿eli elementy sk³adowe klamer
daj¹ siê ³¹czyæ i roz³¹czaæ bez problemów.
Kolejnym krokiem w kontroli klamer spinaj¹co-regulacyjnych jest sprawdzanie pewnoļci
po³¹czenia ich elementów sk³adowych. W tym
celu, zgodnie z fot. 10., nale¿y mocno szarpn¹æ
za pasy, które s¹ ³¹czone za pomoc¹ klamry. Prawid³owo dzia³aj¹ca klamra nie mo¿e siê rozpi¹æ.
W podobny sposób nale¿y sprawdziæ,
czy klamry regulacyjne prawid³owo blokuj¹ taļmê
w³ókiennicz¹. Zgodnie z fot. 11. nale¿y szarpn¹æ
za oba odcinki pasów, obserwuj¹c, czy taļma
nie przesuwa siê w klamrze regulacyjnej.
Elementy z tworzyw sztucznych
Najczêļciej spotykanymi w uprzê¿ach elementami wykonanymi z tworzyw sztucznych,
(np. poliamid czy poliester) s¹: szlufki, podk³adki
krzy¿uj¹ce taļm w³ókienniczych oraz klamry
spinaj¹co-regulacyjne na pasach pomocniczych.
Pomimo ¿e elementy te nie przenosz¹ bezpoļrednio si³ wystêpuj¹cych podczas dzia³ania
dynamicznego uprzê¿y, to pe³ni¹ one istotn¹ rolê
podczas u¿ytkowania sprzêtu. Z tego powodu
powinny równie¿ podlegaæ szczegó³owej kontroli,
podczas której nale¿y zwracaæ uwagê na takie
uszkodzenia, jak: trwa³e deformacje, pêkniêcia,
zmiana barwy, utrata elastycznoļci itp.

Fot. 11. Sprawdzanie trwa³oļci nastaw klamer regulacyjnych
Fig. 11. Tests of adjustment buckles

• w przypadku klamer spinaj¹co-regulacyjnych uniemo¿liwienie ich poprawnego po³¹czenia
• uszkadzanie elementów w³ókienniczych.
Klamry spinaj¹co-regulacyjne stosowane
w uprzê¿ach chroni¹cych przed upadkiem z wysokoļci pozwalaj¹ na zak³adanie i zdejmowanie
tego sprzêtu oraz jego dopasowanie do sylwetki
u¿ytkownika. Zazwyczaj przenosz¹ one du¿e
si³y dynamiczne podczas powstrzymywania
spadania z wysokoļci, w zwi¹zku z czym musz¹
byæ utrzymywane w stanie technicznym, który
gwarantuje pewnoļæ po³¹czenia miêdzy ich elementami sk³adowymi.
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Podsumowanie
Nale¿y podkreļliæ, ¿e uprzê¿e stosowane
w indywidualnym sprzêcie chroni¹cym przed
upadkiem z wysokoļci mog¹ prawid³owo spe³niaæ
swoj¹ funkcjê tylko wówczas, gdy s¹ w odpowiednim stanie technicznym. Zaprezentowane
metody sprawdzania oraz przyk³ady typowych
uszkodzeñ s¹ materia³em, który powinien byæ
wykorzystywany wraz z instrukcjami u¿ytkowania oraz innymi materia³ami dostarczanymi przez
producentów. Stwierdzenie uszkodzenia przez
osobê kontroluj¹c¹ powinno poci¹gaæ za sob¹
wycofanie sprzêtu z u¿ytkowania i przekazanie
go np. do producenta lub jego autoryzowanego
serwisu w celu naprawy lub podjêcia decyzji
o kasacji.

Podczas stosowania uprzê¿y oraz sprawdzania ich stanu technicznego nale¿y pamiêtaæ,
¿e sprzêt, który bra³ udzia³ w powstrzymywaniu
spadania cz³owieka z wysokoļci, bez wzglêdu
na to, czy zauwa¿ono jego uszkodzenia, powinien
zostaæ wycofany z u¿ytkowania.
Równoczeļnie z monitorowaniem stanu
technicznego uprzê¿y powinny byæ dokonywane odpowiednie zabiegi konserwacyjne.
Metoda ich prowadzenia jest zawsze okreļlona
w instrukcji u¿ytkowania sprzêtu i powinna byæ
ļciļle przestrzegana. Prowadzenie dzia³añ konserwacyjnych, np. czyszczenie, zmniejsza ryzyko
obni¿enia parametrów ochronnych, a co za tym
idzie, wyd³u¿a okres u¿ytkowania sprzêtu i podnosi komfort pracy jego u¿ytkownika. Ponadto,
praktyka stosowania sprzêtu chroni¹cego
przed upadkiem z wysokoļci wskazuje, ¿e je¿eli
jest on przypisany tylko jednemu u¿ytkownikowi, to z regu³y jest utrzymywany w lepszym
stanie technicznym, ni¿ w sytuacji, kiedy u¿ywa
go wiele osób.
We wstêpie do artyku³u wspomniano,
¿e uprzê¿e stanowi¹ jeden ze sk³adników
indywidualnych systemów chroni¹cych przed
upadkiem z wysokoļci. W zwi¹zku z tym kontrola
stanu technicznego powinna dotyczyæ równie¿
pozosta³ych sk³adników. Czytelników zainteresowanych t¹ tematyk¹ odsy³amy do artyku³u [7]
oraz poradnika [8], które w przystêpny sposób
prezentuj¹ metody kontroli stanu technicznego
oraz typowe uszkodzenia omawianego sprzêtu
wymagaj¹ce jego wycofania z u¿ytkowania.
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