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Debnenie
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Učebné výsledky
VEDOMOSTI
- Typy debnenia, montáž, bezpečnost, skladování,
poskytovatelia

- Techniky hlineného staviteľstva ich specifické
nároky na debnenie

- Výberové kritériá pre debnenie (cena, pevnosť,
váha, veľkosť, kvalita povrchu atď.)

ZRUČNOSTI
Plánování
- Vytvoriť profil potrebného špecifického debnenia v závislosti na
organizácii staveniska (miesto pre skladovanie, zdvíhacie
zariadenie / žeriav), použitej hlinenej technike, kvalite povrchu
atď.
- Spočítať dopad na čas a peniaze
- Skontrolovať bezpečnosť a metódy práce s debnením
- Vybrať medzi kúpou a prenájmom
- Skontrolovať aké tlaky debnenie znesie
- Prizpôsobiť systém debnenia pre konkrétne práce
- Komunikovať konkrétne odporučenia pre použitie a údržbu
debnenia
- Definovať množstvo potrebného debnenia podľa projektu (rátať s
rotáciou bočníc)
- Zhodnotiť výber debnenia vo vzťahu k požadovanej kvalite stavby
Koordinácia
- Koordinovať tím a zorganizovať pracovnú silu pre optimálny
priebeh práce pri výrobe, montáži a rotácii debnenia
- Prispôsobiť množstvo bočníc podľa naplánovanej práce a
skutočnej rýchlosti výstavby
- Zariadiť výdrevy, otvory a kotevné body
- Zariadiť spolu s ostatnými profesiami konkrétne rozvody vo vnútri
debnenia (elektrické a iné rozvody a pod.)
Kontrola
- Skontrolovať, či je pozícia a stabilita kontrolovaná
Skontrolovať správne uplatňovanie zásad bezpečnosti a ochrany
zdravia

KOMPETENCIE

Úroveň 5

- Vytvoriť dôveru na stavbe a zdôrazniť prípadné problémy vo vzťahu k debneniu pre hlinu pomocou inštruovania a výcviku
na stavbe (pokud je potrebné)

- Aplikovať pravidlá bezpečnosti práce vo vzťahu k rotácii a demontáži
- Kotrolovať či je kvalita debnenia zodpovedajúca
- Vytvoriť predbežný návrh (rozmery), zistiť chyby v projektoch, urobiť potrebné zmeny so súhlasom projektanta
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ECVET
Hlinené staviteľstvo

Debnenie
Ubíjaná hlina a lepenica

Kritériá a indikátory pre hodnotenie zručností
Kritériá
Plánovanie

Celok F
Úroveň 5

Indikátory
- Typ debnenia je dobre zvolený
- Objednávka materiálu je dobre zorganizovaná
- Činnosti spojené s debnením pre hlinené konštrukcie sú začlenené do
stavebného plánu bezpečnosti a ochrany zdravia

Koordinácia

- Miesto pro uskladnenie a údržbu vybavenia je dobre zorganizované
- Pracovníci rozumejú požiadavkám debnenia pre ubíjanú hlinu a lepenicu

Kontrola

- Umiestnenie a stabilita debnenia zodpovedá požiadavkám
- Všetky technické rozvody, ukotvenie a inštalácie sú osadené
- Debnenie je postavené bezpečne:
o Prostriedky osobnej ochrany sú prispôsobené rizikám a používané
podľa bezpečnostných inštrukcií
o Vybavenie je používané v súlade s bezpečnostnými inštrukciami
o Všetky ochranné prostriedky sú na svojom mieste
o Stavanie rebríkov a lešenia sa uskutočňuje podľa predpisov

Ubezpečte sa, že štandardy práce a materiálov sa zhodujú s relevantnými postupmi práce a aktuálnymi predpismi.
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