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Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku
ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy -
ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać
odzież ro bo czą, obu wie ro bo cze i środ ki ochro ny in -
dy wi du al nej zgod nie z wy mo ga mi przed sta wio ny mi
w tym do ku men cie. 

Do ob słu gi urzą dzeń za wie ra ją cych LPG na le ży
za kła dać rę ka wi ce, któ re ma ją kom plet pik to gra -
mów przed sta wio nych na ry sun ku.

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi
w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG

są także: oku -
la ry, przyle ga -
ją ce do twa rzy
i od por ne na
ni ską tem pe ra -
tu rę oraz hełm.
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Pracownik, który uruchamia stanowisko LPG po
przerwie nocnej lub podczas zmiany obsługi musi
najpierw sprawdzić:
� szczelność połączeń rurociągów stanowiska,
� przeziernik odmierzacza – (w przezierniku nie

mogą występować bąbelki gazu),
� stan techniczny węża, stan złącza awaryjnego

rozłączania, uszkodzenia mechaniczne,
nacięcia oraz stan zaworu nalewczego
(pistoletu).

Następnie powinien:

� włączyć zasilanie elektryczne, 

� otworzyć zawory główne napełnienia instalacji
LPG fazą ciekłą do pełnego otwarcia.

UWAGA! 

Należy bardzo powoli obracać rękojeścią zawór
w celu zabezpieczenia instalacji pomiarowej
przed uderzeniem hydraulicznym.
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Otwie ra nie za wo ru głów ne go na peł nia nia in sta la cji
LPG fa zą cie kłą.

Na peł nia nie zbior ni ków sa mo cho dów
ga zem LPG

Na peł nia nie ga zem LPG zbior ni ków sa mo cho do -
wych mo że wy ko ny wać tyl ko oso ba (ope ra tor sta -
no wi ska LPG) po sia da ją ca upraw nie nia wy da ne
przez TDT. Przed przy stą pie niem do na peł nia nia
zbior ni ka kie row ca sa mo cho du ma obo wią zek wy -
łą czyć sil nik i za ha mo wać sa mo chód.
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Przed roz po czę ciem na peł nia nia ope ra tor
po wi nien:
� spraw dzić, aby kie row ca wy łą czył sil nik sa mo -

cho du oraz za bez pie czył au to ha mul cem ręcz nym
przed mo żli wo ścią prze to cze nia się,

� skon tro lo wać, czy gniaz do do na peł nia nia LPG
w zbior ni ku sa mo cho du nie jest uszko dzo ne i za -
nie czysz czo ne:
• w przy pad ku stwier dze nia uszko dze nia gniaz -

da nie wol no pod łą czać za wo ru na lew cze go
(pi sto le tu),

• w przy pad ku za bru dze nia gniaz da na le ży je
do kład nie wy czy ścić czy ści wem an ty sta tycz -
nym,

� pod łą czyć gło wi cę za wo ru na lew cze go (pi sto -
le tu) od mier za cza do gniaz da w zbior ni ku sa mo -
cho du w ta ki spo sób, aby wszyst kie za cze py gło -
wi cy we szły do gniaz da w zbior ni ku sa mo cho du,
przy ci ska jąc ra mię dźwi gni (cyn giel) za wo ru na -
lew cze go (pi sto le tu) do mo men tu za blo ko wa nia
się za pad ki dźwi gni te go za wo ru,

Głowica pistoletu
podłączona do gniazda 
w samochodzie.
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� uru cho mić cen tral ną pom pę, któ ra roz po czy -
na tło cze nie ga zu LPG do od mier za cza – ci śnie -
nie tło cze nia nie powin no być więk sze niż 1,2
MPa (we dług wska zań ma no me tru za mon to wa-
ne go na pom pie),

Wszel kie 
ope ra cje
z LPG na le ży 
wy ko ny wać 
z du żą 
sta ran no ścią!

� uru cho mić pom pę LPG przy ci skiem włącz ni ka
znaj du ją cym się na od mier za czu (w tym cza sie
na stą pi ska so wa nie wska zań li czy dła po przed niej
trans ak cji do ze ra i roz pocz nie się na peł nia nie
zbior ni ka sa mo cho du).
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Gdy ci śnie nie ró żni co we osią gnie war tość min.
1 bara, za wór ró żni co wy zo sta je otwar ty i roz po czy -
na się na peł nia nie zbior ni ka sa mo cho du ga zem LPG.

Na peł nia nie na le ży za koń czyć po za dzia ła niu za -
wo ru od ci na ją ce go do pływ cie czy do zbior ni ka sa -
mo cho du (przy 85% na peł nie niu zbior ni ka).

Ope ra cja na peł nia nia zo sta je za koń czo na w chwi li
zwol nie nia przy ci sku włącz ni ka lub wy łą cze nia za sila -
nia elek trycz ne go na od mier za czu – cen tral na pom -
pa jest wy łą czo na.

Na peł nia nie mo że być rów nież za trzy ma ne z chwi -
lą, gdy ob ję tość cie czy osią gnie 85% po jem no ści
zbior ni ka sa mo cho du (tzw. ogra ni cze nie 85%).

Za bro nio ne jest na peł nia nie ga zem LPG
zbior ni ków sa mo cho dów po wy żej 
ogra ni cze nia 85%.

Pro ces na peł nia nia zbior ni ka sa mo cho du ga zem
LPG na le ży ca ły czas nad zo ro wać (ob ser wa cja
wskaź ni ka na peł nie nia zbior ni ka), aby nie do pu ścić
do prze peł nie nia zbior ni ka.

Na le ży 
przy trzy mać 
rę ką 
przy cisk 
włącz ni ka.
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Po wy łą cze niu od mie-
r za cza ope ra tor odłą cza
za wór na lew czy (pi sto let)
od gniaz da znaj du ją ce go
się w zbior ni ku sa mo cho -
du zwal nia jąc za pad kę
i od wiesza go na wie szak
od mier za cza LPG.

W trak cie odłą cza nia
za wo ru na lew cze go  od
gniaz da zbior ni ka sa mo -
chodu do cho dzi do uwol -
nie nia niewiel kiej ilo ści
ga zu (ok. 3 cm3) z prze -
strze ni po mię dzy pi sto le -
tem, a gniaz dem – przy
wy ko ny wa niu tej czyn-
no ści trze ba za cho wać
szcze gól ną ostro żność.

Po za koń cze niu na peł -
nia nia na le ży za bez pie czyć
wąż od mier za cza przed
uszko dze niem (np. przed
na je cha niem na nie go przez in ne au ta) oraz za bez pie -
czyć gniaz do znaj du ją ce się w zbior ni ku sa mo cho du.

UWAGA! 

W przy pad ku stwier dze nia w trak cie na peł -
nia nia nie szczel no ści in sta la cji, nie kon tro lo wa -
ne go wy pły wu ga zu (nie szczel ność in sta la cji
sa mo cho do wej, ze rwa nie wę ża) wci snąć przy -
cisk awa ryj ny ko lo ru czer wo ne go (znaj du ją cy
się na od mier za czu obok dźwi gni za łą cza ją cej)
wy łą cza jąc w ten spo sób do pływ prą du do od -
mier za cza i pom py LPG. 
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CZYNNOŚCI ZABRONIONE 
przy pracach związanych 
z magazynowniem 
i dystrybucją gazu LPG:

� napełnianie zbiorników samochodów 
w systemie samoobsługowym,

� napełnianie zbiorników samochodów 
przez osoby nieuprawnione,

� napełnianie zbiornika w samochodzie, 
w którym nie został wyłączony silnik,

� napełnianie zbiorników innych 
niż zainstalowane w samochodach,

� stosowanie otwartego ognia, 
narzędzi iskrzących w strefie 
zagrożenia wybuchem,

� używania telefonów komórkowych 
podczas procesu tankowania,

� blokowania mechanicznego włącznika
pompy,

� napełnianie zbiorników samochodów
przez osoby bez środków ochrony
indywidualnej.
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SYTUACJE NADZWYCZAJNE

Za bra nia się do ko ny wa nia ja kich kol wiek na -
praw in sta la cji LPG przez oso by nie po sia da ją -
ce wła ści wych upraw nień (nadanych przez
producenta) do wy ko ny wa nia czyn no ści ser wi -
so wych.

W przy pad ku po ża ru in sta la cji ga zo wej LPG na le ży:

� na tych miast wy łą czyć wy łącz ni kiem awa ryj -
nym „STOP” umiesz czo nym na od mier za czu
LPG oraz wy łącz ni kiem głów nym za si la nie
elek trycz ne ca łe go obiek tu,

� je że li to mo żli we za mknąć za wo ry głów ne ga -
zu LPG przy zbior ni kach ma ga zy no wych,

� we zwać jed nost ki Pań stwo wej Stra ży Po żar nej,

� za wia do mić oto cze nie o awa rii,

� usu nąć z ob sza ru za gro że nia wszyst kie oso by
nie bio rą ce udzia łu bez po śred nio w li kwi do wa -
niu po ża ru,

� w ra zie po trze by za rzą dzić ewa ku ację.

Oznaczenie 
miejsca 
zbiórki do
ewakuacji.
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OBOWIĄZKI prowadzącego stację:

codziennie

� pa mię tać o wy po sa że niu ope ra to ra i eg ze -
kwo wa niu od nie go sto so wa nia odzie ży i obu -
wia roboczego oraz środków ochro ny in dy-
wi du al nej, zgod nie z ry zy kiem wy stę pu ją cym
na sta no wi sku pra cy zwią za nym z ob słu gą
urzą dzeń za wie ra ją cych LPG,

� do pusz czać do pra cy na tym sta no wi sku tyl ko
tych pra cow ni ków, któ rzy są prze szko le ni
w za kre sie ob słu gi urzą dzeń za wie ra ją cych
LPG (po sia da ją cych wła ści we upraw nie nia),

� dopuszczać do pracy tyl ko pra cow ni ków, któ -
rzy po sia da ją ak tu al ne orzeczenie lekarskie
stwierdzające brak prze ciw wska zań do za trud -
nia nia ich na sta no wi sku ope ra to ra LPG,

� skon tro lo wać wi zu al nie szczel ność i kom plet -
ność in sta la cji LPG przed uru cho mie niem
przez ope ra to ra,
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kwartalnie

� do ko nać prze glą du in sta la cji de tek cji ga -
zów przez wy spe cja li zo wa ny ser wis zgod nie
z za pi sa mi za war ty mi w DTR,

� pa mię tać o szko le niu pra cow ni ków z za -
kre su bez piecz nej eks plo ata cji in sta la cji LPG,

raz na rok

� pa mię tać o prze glą dzie przez wy spe cja li zo wa -
ny ser wis ca łej in sta la cji LPG ze szcze gól nym
uwzględ nie niem za wo rów pod le ga ją cych pod
UDT i za wo rów bez pie czeń stwa,

� zwe ry fi ko wać po praw ność i zgod ność z rze -
czy wi stą oce ną ry zy ka za wo do we go w aspek -
cie pro wa dze nia prac przy ob słu dze mo du łów
LPG,

� ana li zo wać i wpro wa dzać no we, do stęp ne
na ryn ku środ ki ochron ny in dy wi du al nej zwią -
za ne z za gro że nia mi wy stę pu ją cy mi przy ob -
słu dze LPG,

� szko lić pra cow ni ków z za cho wań po wta rzal -
nych przy ob słu dze LPG (pa mię ta jąc przy ob -
słu dze LPG o za cho wa niu ostro żno ści i ry zy ku
wy pad ku).
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Pracuj rozważnie! 
Obsługa LPG 

to nie zabawa!


