
Systemy zabezpieczające szczeliny w 
obiektach inżynierskich przed 

upadkiem z wysokości

Przykładowe lokalizacje



Dla opracowania konstrukcji systemów siatek typu S-…-DELG80  zabezpieczających 
przed upadkiem z wysokości 

dla opracowań projektowych w/w konstrukcji w zakresie ich parametrów technicznych oraz 
wytrzymałościowych przyjęto poniższe minimalne założenia:

Powyższe wymagania są zgodne z wymaganiami określonymi pismem Zastępcy Generalnego Dyrektora dróg Krajowych i Autostrad Nr 

DTB.WM.4112.1.2020.1.JB z 03.07.2020 r.





Systemy siatek zabezpieczających 
PrOWERk S-…-DELG80

• 1/. System S-KP-DELG80 – naszym zdaniem najlepszy 
uniwersalny bezobsługowy system montowany do kap 
chodnikowych.

• 2/. System S-BSL-DELG80 – system montowany do słupków 
barieroporęczy BSL- PrOWERk.

• 3/. System S-I-DELG80 – system montowany do słupków 
barieroporęczy starego typu sprzed 2009 roku na słupkach 
o profilu dwuteowym,

• 4/. System S-SF-DELG80- system montowany do słupków 
certyfikowanych barier mostowych Firmy SAFEROAD

• 5/. System S-SB-DELG80 – system montowany do barier 
stalowo betonowych.



System siatek zabezpieczających szczeliny

S-I-DELG80

• Kompatybilny z barieroporęczami
niecertyfikowanymi na słupkach IPE 
stosowanymi do 2010 roku

• Umożliwia wejście służb technicznych







GDDKiA O/ Kraków.  A-4. 600 m Dunajec



A-4







System siatek zabezpieczających szczeliny

S-SF-DELG80

• Kompatybilny z barieroporęczami firmy 
SAFEROAD.

• Umożliwia wejście służb technicznych







S-8. GDDKiA Poznań



S-7. Zakopianka 1000 m



System siatek zabezpieczających szczeliny

S-SB-DELG80

• Kompatybilny z barieroporęczami
niecertyfikowanymi stalowo betonowymi.

• Umożliwia wejście służb technicznych





A-6. GDDKiA Szczecin



A-6. Odra wschodnia i zachodnia. GDDKiA Szczecin



Niestety to tylko zabezpieczenia o 
ograniczonym zakresie działania do 

chwili uszkodzenia barier ochronnych











Uniwersalny  system siatek zabezpieczających 
szczeliny

S-KP-DELG80
• W przypadku kolizji z barierami ochronnymi nie ma konieczności napraw. 

System pozostaje sprawny i może wyłapać zniszczone elementy barier oraz 
pojazdu.

• Umożliwia wejście służb technicznych i serwisowych.

• System bezobsługowy





Bez udarowe wykonywanie otworów pod kotwy chemiczne HILTI 
z prętami nierdzewnymi



GDDKiA O/Kraków.
A-4





Węzeł Opatkowice A4/ Zakopianka



GDDKiA O/Bydgoszcz.
Obwodnica Inowrocławia



GDDKiA O/ Szczecin.
S-10



S-3



GDDKiA  O/Warszawa
do chwili obecnej zabezpieczono ok. 35 obiektów na A-2 –

Południowa Obwodnica Warszawy.



Południowa obwodnica Warszawy A2
grudzień 2020 r.

Warbud



Południowa obwodnica Warszawy A2
grudzień 2020 r.

GP-Mosty- przejście przez Wisłę



Południowa obwodnica Warszawy A2
grudzień 2020 r.

PORR Węzeł Lubelska



GDDKiA O/Poznań.
Węzeł A2/S-11/S-5.GDDKiA Poznań



System siatek zabezpieczających szczeliny

S-BSL-DELG80

• Kompatybilny z barieroporęczami PrOWERk
typu: BSL-1,3/m oraz BSL-1,5/M

• Umożliwia wejście służb technicznych





System S-BSL-DELG80
działa podobnie do S-KP-DELG80



GDDKiA O/ Kraków. 
S-52



GDDKiA Kraków   Zakopianka





PKP







Przeszkody w szczelinach



Południowa obwodnica Warszawy A2
przejście przez Wisłę





Montaż przy ekranach







Wolin  2009 r.





Ełk



DW 710 Warta


