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PLAN PREZENTACJI:

� wprowadzenie

� metody działania

� dlaczego CLIMBEX?

� oferta dla energetyki
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Prowadzenie procesów w przemyśle powoduje powstawanie różnego rodzaju

odpadów, rozlewisk cieczy, osadów, pyłów lub innych resztek materiałów z

procesu, które należy okresowo usuwać, gdyż utrudniają lub uniemożliwiają

prowadzenie produkcji.

Materiały te mogą stwarzać również zagrożenia instalacji, ludzi i środowiska.

WPROWADZENIE
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WPROWADZENIE

Aby uniknąć strat związanych z nieplanowanymi przestojami czy zagrożeń dla ludzi

i środowiska lub samej instalacji, konieczne jest okresowe prowadzenie

przeglądów, czyszczenia, usuwania osadów, itp.

Prace te najczęściej wykonuje się we własnym

zakresie lub zleca tzw. firmom cleaningowym,

studenckim spółdzielniom pracy itp., traktując

je jako czynności niewymagające kwalifikacji.
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WPROWADZENIE

Niewłaściwe prowadzenie prac w obiektach przemysłowych stwarza nie tylko

zagrożenie wypadkowe ale może sprowadzić niebezpieczeństwo poważnej

awarii dla całej instalacji.
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Czy cena zawsze czyni cuda?
Obecnie na rynku pojawiło się wiele firm oferujących w bardzo

atrakcyjnych cenach usługi w zakresie specjalistycznych prac

czyścicielskich m.in. w strefach, w których może wystąpić

atmosfera wybuchowa.

Firmy te z reguły posiadają pewne doświadczenie w sprzątaniu

obiektów biurowych, a czasem również hal przemysłowych.

Należy jednak pamiętać, że takie doświadczenie nie gwarantuje

bezpieczeństwa dla instalacji, jeżeli np. wykonawca nie wie o

konieczności przestrzegania pewnych zasad obowiązujących przy

wykonywaniu prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

wynikających z dyrektyw ATEX 95 i ATEX 137.

Brak spełnienia tych warunków stwarza ryzyko wybuchu dla

instalacji, w/na której wykonywane są prace związane z

usuwaniem pyłów.
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NIEODPOWIEDNIE METODY + NIEWYKWALIFIKOWANI PRACOWNICY 

= WYSOKIE RYZYKO

80 % prac czyścicielskich wykonywanych jest ręcznie, a badania

instytucji zajmujących się bezpieczeństwem pracy pokazują, że

80 % wypadków spowodowanych jest błędem człowieka.

To wiele mówiąca korelacja.

WPROWADZENIE
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Źródło kontakt 24 tvn

WPROWADZENIE

Brak zachowania właściwego poziomu czystości również stwarza zagrożenia.
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WPROWADZENIE

Brak zachowania właściwego poziomu czystości również stwarza zagrożenia.
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WPROWADZENIE

Stosując odpowiednią metodykę doboru metod i sprzętu oraz wymogi w

zakresie doboru wykonawców usług czyścicielskich, które zapewnią

zmniejszenie do minimum ryzyka awarii lub wypadku z powodu prowadzonych

prac.

Jak tego uniknąć?



Climbex S.A.

METODYKA DZIAŁANIA

Odpady lub osady powstałe w wyniku prowadzonej 

działalności należy usuwać w sposób:

� niezakłócający produkcji lub powodujący jak 

najkrótszy przestój instalacji;

� skuteczny, aby nie było konieczności powtarzania 

czyszczenia;

� bezpieczny dla ludzi i środowiska w trakcie usuwania;

� bezpieczny dla ludzi i środowiska po zebraniu.
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METODYKA DZIAŁANIA

Zbierane odpady lub osady, w przypadku gdy stwarzają zagrożenia należy 

właściwie zabezpieczyć i właściwie z nim postępować:

� w trakcie usuwania;

� w trakcie transportu; 

� w trakcie utylizacji lub ponownego wykorzystania.

DOBÓR 
WŁAŚCIWEGO

SPRZĘTU I METOD

W przypadku zlecania usług czyścicielskich, aby zapewnić właściwy dobór

sprzętu i metod niezbędne jest stosowanie odpowiednich

wymogów wobec zleceniobiorców.



Climbex S.A.

Przykładowe zasady doboru wykonawców do prac czyścicielskich wykonywanych w strefach

zagrożonych wybuchem w zakresie sprzętu i wyposażenia:

• Agregat ssąco-separujący wraz z niezbędnym wyposażeniem, musi posiadać wszystkie

wymagane przepisami zabezpieczenia potwierdzone certyfikatami ATEX.

• Jeżeli agregat wraz z niezbędnym wyposażeniem będzie zlokalizowany w strefie

zagrożenia wybuchem, to musi być przystosowany do pracy w danej strefie.

EX

METODYKA DZIAŁANIA
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Przykładowe zasady doboru wykonawców do prac czyścicielskich wykonywanych w strefach

zagrożonych wybuchem w zakresie kwalifikacji:

� Pracownicy realizujący usługę powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania prac

oraz eksploatacji urządzeń w miejscach, w których może wystąpić atmosfera

wybuchowa.

EX

METODYKA DZIAŁANIA
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Przykładowe zasady doboru wykonawców do prac czyścicielskich wykonywanych w strefach

zagrożonych wybuchem w zakresie doświadczenia:

� Firma realizująca usługę powinna posiadać odpowiednie doświadczenie w wykonywaniu

prac w strefach zagrożonych wybuchem.

� Firma powinna przedstawić dokumenty potwierdzające wykonywanie prac w przemyśle

przy usuwaniu pyłów palnych, w strefach zagrożonych wybuchem i przy użyciu sprzętu w

wykonaniu ATEX.

EX

METODYKA DZIAŁANIA
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DLACZEGO CLIMBEX?

• doświadczenie od 1994 r.
• certyfikaty: ISO 9001,14001,17025 i 18001, UDT, ATE X
• kwalifikacje w zakresie: prowadzenia prac na obiekt ach energetycznych, prac w strefach 

Ex, prac na wysoko ści (IRATA)
• utylizacja odpadów
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• Doświadczenie

• Stabilna kadra zarz ądzająca

• Doświadczeni specjali ści bran żowi 

• Nowoczesny sprz ęt specjalistyczny

• Innowacyjne technologie

• Dyspozycyjno ść

• Łączenie do świadcze ń z 
różnych bran ż

DLACZEGO CLIMBEX?
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Oferta dla Energetyki

Od 1994 roku firma CLIMBEX wykonuje szereg 
specjalistycznych usług dla przemysłu, 

świadczone prace prowadzone są w bardzo 
szerokim zakresie.

Prace na obiektach przemysłowych i w strefach 
zagrożonych wybuchem m.in.  
grupa II 0, 1 ,2 oraz 20, 21, 22.
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STANDARDY CLIMBEX

Wymogi w zakresie posiadanych kwalifikacji oraz szkoleń:
• Szkolenie w zakresie wykonywania prac i/lub eksploatacji urządzeń w miejscach, w

których może wystąpić atmosfera wybuchowa, nabyte w ramach obowiązkowych
szkoleń w dziedzinie bhp (okresowe szkolenia BHP) lub oddzielnych szkoleń (minimum
raz w roku).

• Świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku dozoru (D) lub
eksploatacji (E) w zakresie obsługi urządzeń i instalacji energetycznych (nie ma

potrzeby przydzielania nadzorującego do zespołu wykonującego czyszczenie).

Ponadto, w przypadku wykonywania prac z użyciem dostępu linowego wymóg dla
zespołu czyszczącego:
Ukończony kurs wykonywania prac na wysokości przy wykorzystaniu technik dostępu
linowego do celów przemysłowych i uprawnienia/certyfikaty poświadczające kwalifikacje,
wydane przez IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), OTDL (Organizacja
Techników Dostępu Linowego) lub równoważne, wydane przez podobne organizacje lub
instytucje z branży przemysłowej. (Wymóg nie związany bezpośrednio z bezpieczeństwem

przeciwwybuchowym)
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Specjalistyczne prace-odkurzanie przemysłowe
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Specjalistyczne usuwanie pyłu w obiektach przemysłowych
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Przykładowy harmonogram usuwania pyłów 

1.Wywrotnice wagonowe: 

– odkurzanie raz na miesiąc

2. Tunele przenośników nawęglania:

– odkurzanie raz na miesiąc

3. Budynki przesypowe: 

– odkurzanie co 3 tygodnie

4. Galeria skośne: 

– odkurzanie co 3 tygodnie

5.Stacje napędowe: 

– odkurzanie co 2 tygodnie

6. Galeria przenośników stałych i rewersyjnych: 

– odkurzanie raz na tydzień

7. Instalacja biomasy:

– odkurzanie raz na tydzień
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Urządzenia grzewcze
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OEFRTA - urządzenia grzewcze
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OFERTA - automat liniowy dla urządzeń ciśnieniowych
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OFERTA - elektrofiltry
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OFERTA - Instalacje Odsiarczania Spalin
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Specjalistyczne prace czyszczenia przemysłowego

• czyszczenie zbiorników:  mycie i usuwanie popłuczyn

• mycie wysokociśnieniowe

• rewizje pod UDT

• odpompowanie  zawartości zbiorników  z 
magazynowaniem do ponownego wykorzystania

• diagnostyka powierzchni
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Ex [strefy] czyszczenie przemysłowe

Praca w strefach zagrożonych wybuchem oraz atmosferze skoncentrowanych
środków chemicznych .
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S A F E T Y   F I R S T

Fakty:
� ponad 19 lat doświadczenia (Polska, Niemcy, Węgry, Arabia Saudyjska)

� najbardziej zaawansowane zaplecze technologiczne

� 3 instalacje do automatycznego czyszczenia zbiorników

� 15 ładowarek próżniowych

� redukcja czasu czyszczenia do 80%

� ponad 150 zadowolonych klientów

� stabilna I doświadczona kadra
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REFERENCJE

Ponad 150 zadowolonych klientów

Dostarczamy najwyższej jakości usługi dla 
najbardziej wymagających klientów



Climbex S.A.

Dziękuję za uwagę

zapraszam do współpracy

Tomasz Tłustochowicz T: +48 601537777 

tomasz.tlustochowicz@climbex.pl


