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Wstęp

Do co dzien nych, nie zbęd nych nam rze czy, na le żą mię dzy in ny mi me ble, bez któ rych
trud no wy obra zić so bie na sze miesz ka nie, biu ro.  Współ cze sne me ble produ ko wa ne są 
z ró żnych ma te ria łów – od na tu ral nych do sztucz nych włącz nie z ich kombi na cją. Spo śród
na tu ral nych ma te ria łów wy ró żnić mo żna drew no, wi kli nę, bam bus itd. Naj bar dziej po pu lar -
ne w na szym kra ju ma te ria ły, z któ rych wy ko nu je się me ble, to pły ty wió ro we, MDF
po kry wa ne PCV, drew nia ne for ni ro wa ne itp.

Ana li zu jąc wła ści wo ści ma te ria łów wy ko rzy sty wa nych pod czas pro duk cji me bli spo ty -
ka my się z ta ki mi, któ re mo gą stwa rzać po wa żne za gro że nie dla pra cow ni ków. Szkodliwe
dla zdrowia są pyły i niektóre czynniki chemiczne. Źró dłem py łów w za kła dach me blar skich
są prze wa żnie pro ce sy ob rób ki drew na i płyt wió ro wych. W efekcie w po wie trzu ja ko skład -
ni ki py łu, mo gą zna leźć się nie bez piecz ne sub stan cje che micz ne ta kie jak, al ka lo idy, związ ki
fe no lo we, olejki ete rycz ne itp. Po nad to za gro że nie stwa rza ją sub stan cje che micz ne za war -
te w sto so wa nych far bach, la kie rach, roz cień czal ni kach, roz pusz czal ni kach, wo skach itp.
Pra ca z czyn ni ka mi che micz ny mi, przy za cho wa niu nie zbęd ne go mi ni mum za sad bez pie -
czeń stwa mo że być bez piecz na, a po ten cjal ne ry zy ko ogra ni czo ne.

Do rąk czytelnika oddajemy publikację, która może dostarczyć podstawowej wiedzy 
w zakresie bezpieczeństwa pracy z czynnikami chemicznymi. Nie wyczerpuje ona jednak
opisanych w niej zagadnień i nie zwalnia z obowiązku zapoznania się z obowiązującymi
przepisami. 
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Pro duk cja me bli zwią za na jest z sze re giem za gro żeń wy stę pu ją cych na po szcze gól nych
sta no wi skach pra cy w cią gu tech no lo gicz nym, któ ry z re gu ły jest in ny dla po szcze gól nych
asor ty men tów me blo wych. Pro ces tech no lo gicz ny jest ści śle zwią za ny z pro jek tem, któ ry
na rzu ca spo sób wy ko na nia me bla i je go ele men tów. W pro ce sie pro duk cji mo gą wy stą pić
mię dzy in ny mi na stę pu ją ce eta py pra cy:

� ob rób ka ręcz na drew na i two rzyw sztucz nych,

� pa rze nie,

� gię cie,

� su sze nie,

� kle je nie drew na i two rzyw drew nia nych,

� ma lo wa nie i la kie rowa nie,

� mon taż ta pi cer ski,

� mon taż osta tecz ny itp.

Ta ró żno rod ność pro ce sów i ma te ria łów po wo du je, że nie ist nie je je dy ny naj lep szy spo -
sób urzą dze nia sta no wi ska pra cy, za pew nia ją cy bez pie czeń stwo pra cy. Wszyst ko za le ży
od ro dza ju wy ko rzy sty wa nych ma te ria łów, po wierzch ni po miesz czeń pro duk cyj nych,
organi za cji pra cy i in nych czyn ni ków tech nicz nych wy stę pu ją cych w po miesz cze niach pro -
duk cyj nych. Im więk sza po wierzch nia po miesz czeń pra cy tym ła twiej jest za pew nić
pra wi dło wą or ga ni za cję pra cy, prze pływ su row ców, pół pro duk tów i ma te ria łów po moc ni -
czych. Te wszyst kie ele men ty po win ny mieć od zwier cie dle nie w sto so wa nych środ kach
ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej, wy po sa że niu w odzież i obu wie ro bo cze. Pra wi dło we
usta wie nie ma szyn i urzą dzeń mi ni ma li zu je dro gę trans por to wą, za po bie ga krzy żo wa niu się
dróg prze pły wu ma te ria łów.

W prze my śle me blar skim źró dłem za nie czysz czeń po wie trza w śro do wi sku pra cy
(szkodli we sub stan cje che micz ne oraz py ły drew na) są far by, la kie ry, roz cień czal ni ki, roz pusz -
czal ni ki, kle je, ży wi ce, bej ce, im pre gna ty. Do nich na le ży za li czyć mię dzy in ny mi: la kie ry
po li ure ta no we, la kie ry akry lo we do drew na, im pre gna ty do drew na, ole je me blo we, kle je
do drew na i ma te ria łów drew no po dob nych, bej ce, pa ty ny, wo ski, szpa chle. Wie le z wy mie -
nio nych ma te ria łów ma w skła dzie ta kie sa me skład ni ki. Naj czę ściej są to sub stan cje (np.
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ace ton, octan izo bu ty lu, to lu en, pro pan 2-ol, de sty lat naf to wy, ksy len, mie sza ni na wę glo -
wo do rów ali fa tycz nych (naf ta), octan n -bu ty lu, bu tan 2-on), któ re z ła two ścią uwal nia ją się
w pro ce sie pro duk cji i za nie czysz cza ją śro do wi sko pra cy. Ma ją one wła ści wo ści uczu la ją ce,
aler gi zu ją ce, dra żnią ce.

Do miejsc pra cy gdzie mo gą wy stą pić czyn ni ki che micz ne w szcze gól no ści na le żą sta -
no wi ska ma lo wa nia i la kie ro wa nia oraz kle je nia ele men tów wy po sa że nia me bli.

1. Oce na ry zy ka za wo do we go

Pra co daw ca ma obo wią zek do ko na nia oce ny ry zy ka za wo do we go na sta no wi skach pra -
cy. W pro ce sie oce ny ry zy ka za wo do we go do ko nu je się iden ty fi ka cji i ana li zy za gro żeń, jakie
wy stę pu ją na sta no wi sku pra cy, po ten cjal nych na stępstw w związ ku z ich od dzia ły wa niem
na zdro wie oraz mo żli wy mi nie szczę śli wy mi zda rze nia mi. Ce lem oce ny ryzy ka za wo do we -
go jest w szcze gól no ści wska za nie za gro żeń, któ re stwa rza ją naj więk sze nie bez pie czeń stwo
oraz okre śle nie dzia łań pre wen cyj nych pod no szą cych stan bez pie czeń stwa. Dzia ła nia te mu -
szą być wdro żo ne do re ali za cji i wy ko na ne.

Oce nie ry zy ka za wo do we go po świę co no wie le po zy cji, mię dzy in ny mi pu bli ka cje wy -
da ne przez Pań stwo wą In spek cję Pra cy pt. Oce na ry zy ka za wo do we go, Za gro że nia czyn ni ka mi
che micz ny mi w miej scu pra cy. Pu bli ka cje te do stęp ne są rów nież na stro nie in ter ne to wej
www.pip.gov.pl w za kład ce „Wy daw nic twa elek tro nicz ne i mul ti me dia”. Na le ży je dy nie
wspo mnieć, że we wnio skach do ko na nej oce ny ry zy ka za wo do we go po win ny zna leźć się
za pi sy do ty czą ce do bo ru środ ków ochro ny zbio ro wej i in dy wi du al nej, gdy środ ki ochro ny
zbio ro wej nie za pew nia ją bez piecz nej pra cy. W uza sad nio nych przy pad kach mo że zna leźć
się za pis o ewen tu al nej zmia nie usy tu owa nia sta no wi ska, zmia nie sys te mu wen ty la cji lub
jej za pew nie niu.

W ce lu za pew nie nia bez piecz nych wa run ków pra cy nie zbęd ne jest po in for mo wa nie
pra cow ni ków o ry zy ku za wo do wym oraz o czyn ni kach stwa rza ją cych naj więk sze za gro że -
nie, a szcze gól nie tych czyn ni kach, któ re mo gą do pro wa dzić do utra ty zdro wia i ży cia.
Pod sta wo wym spo so bem prze ka za nia tej in for ma cji jest in struk taż sta no wi sko wy oraz szko -
le nie okre so we z za kre su bhp. Po nad to in for mo wać o ry zy ku za wo do wym mo żna po przez
prze ka zy wa nie pra cow ni kom wy ni ków ba dań śro do wi ska pra cy, in for ma cje za war te w in -
struk cjach sta no wi sko wych oraz w in struk cjach ma ga zy no wa nia, ozna cza nie zna ka mi
bez pie czeń stwa miejsc za gro żo nych wy stą pie niem okre ślo ne go czyn ni ka stwa rza ją ce go za -
gro że nie itp. Wa żna in for ma cja, ja ką na le ży prze ka zać, do ty czy sy tu acji, gdy do cho dzi
do zwięk sze nia za gro że nia po przez wzmac nia nie dzia ła nia ró żnych czyn ni ków szko dli wych,
np. zwięk sze nie stop nia szko dli wo ści sub stan cji che micz nych wy stę pu ją cych na sta no wi -
sku pra cy przy rów no cze snym na ra że niu na ha łas.
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2. Kle je nie

W pro ce sie kle je nia ele men tów pro du ko wa nych me bli są uży wa ne kle je: mon ta żo we,
ta pi cer skie, to pli we, wod ne i in ne. W sprze da ży do stęp ny jest ró żno rod ny asor ty ment kle -
jów, ale na le ży za zna czyć, że nie za wsze kle je nie jest zwią za ne z uży ciem nie bez piecz nych
kle jów. Do nich za li czyć mo żna po wszech nie uży wa ny Wi kol. In ny mi ma te ria ła mi są na to -
miast kle je sto so wa ne pod czas pro duk cji me bli ta pi ce ro wa nych.

W pro ce sie pro duk cji me bli wy ró żnić mo żna ró żne spo so by na kła da nia kle ju na ste laż:

� przy po mo cy ci śnie nio we go pi sto le tu za si la ne go sprę żo nym po wie trzem,

� przy po mo cy wał ka,

� przy po mo cy pędz la.

Przy kład

W pro ce sie pro duk cji me bli jed nym z eta pów jest okle ja nie ste la ży. Po le ga on na ze sta -
wie niu ste la ży me bli z wła ści wy mi ele men ta mi wy ściół ko wy mi, a na stęp nie ich skle je niu.
Przy kła dem sto so wa ne go kle ju jest „JO WA TAC 457.34” na ba zie kau czu ku bu ta die no wo -sty -
re no we go w roz pusz czal ni kach or ga nicz nych. Jest on skla sy fi ko wa ny ja ko nie bez piecz ny
o wła ści wo ściach dra żnią cych oraz wy so ce ła two pal ny. Na kła da nie kle ju mo żna wy ko ny wać
przy po mo cy pędz li, wał ków lub przy za sto so wa niu ci śnie nio wych pi sto le tów na try sko wych.

W związ ku z płyn ną, lek ko gę sta wą kon sy sten cją te go kle ju (za war tość ciał sta łych
ok. 38%) oraz sto sun ko wo ma łą ich ilo ścią jed no ra zo wo na kła da ną na ste laż, za gro że nie
opa ra mi na sta no wi sku pra cy nie mu si być zbyt wy so kie. Oczy wi ście fak tycz ny po ziom za -
gro że nia mo żna okre ślić po przez wy ko na nie ba dań i po mia rów lot nych czyn ni ków
szko dli wych emi to wa nych do śro do wi ska pra cy. Ba da nia ta kie prze pro wa dza ją akre dy to -
wa ne la bo ra to ria. Zgod nie z kla sy fi ka cją za war tą w kar cie cha rak te ry styk klej dzia ła
dra żnią co na skó rę, pa ry mo gą wy wo łać uczu cie sen no ści i za wro ty gło wy. Przy bez po śred -
nim kon tak cie skó ry rąk z płyn nym kle jem nie zbęd ne jest wy po sa że nie pra cow ni ka
w rę ka wi ce ochron ne z ma te ria łu od por ne go na dzia ła nie roz pusz czal ni ków, np. kau czu -
ku bu ty lo we go. Za gro że nie in ha la cyj ne wy stę pu je w sy tu acjach, gdy na sta no wi sku pra cy
nie za pew nio no miej sco wej wen ty la cji wy wiew nej. Za gro że nie ist nie je głów nie w punk -
tach po bo ru kle ju z bęb nów lub z po jem ni ków ty pu DPPL oraz pod czas ich otwie ra nia
w ce lu pod łą cze nia do in sta la cji do pro wa dza ją cej klej za po mo cą sys te mu prze wo dów
na sta no wi ska pra cy. Otwar cie po jem ni ka po wo du je wy do sta nie się par roz pusz czal ni ka,
któ re mo gą sta no wić du że za gro że nie dla zdro wia, po ża ro we oraz wy bu cho we. Dla te go
ze wzglę du na wła ści wo ści dra żnią ce, nie zbęd ne jest wy po sa że nie pra cow ni ków w ma ski
lub pół ma ski z po chła nia cza mi par związ ków or ga nicz nych ty pu A. Przy sto so wa niu półma -
ski nie zbęd ne jest za sto so wa nie szczel nych go gli, za bez pie cza ją cych oczy przed kon tak tem
z ty mi pa ra mi.

Na le ży zwró cić rów nież uwa gę na mo żli wość wy stą pie nia at mos fe ry wy bu cho wej w oto -
cze niu zbior ni ków z kle jem. Po wo du je to, że pra cow nik mu si być wy po sa żo ny w odzież
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ro bo czą o wła ści wo ściach an ty elek tro sta tycz nych. Za gad nie nia zwią za ne z za gro że niem 
wy bu cho wym omó wio no w dal szej czę ści bro szu ry.

3. Far by, la kie ry, la kie ro bej ce

Na kła da nie warstw farb i la kie rów sta no wi pro ces uszla chet nia nia ele men tów me bli. Ma -
lo wa nie i la kie ro wa nie me bli lub ich ele men tów od by wa się ró żny mi me to da mi od
naj star szej, czy li pędz lem, po przez ręcz ne na py la nie pi sto le tem la kier ni czym, zanurzanie lub
po le wa nie, do w peł ni au to ma tycz nych urzą dzeń z ze spo ła mi dysz nakłada ją cych far by
i lakie ry. Mo gło by wy da wać się, że ostat nia wy mie nio na me to da malo wa nia jest ideal -
na z powo dów za rów no eko no micz nych, jak i prak tycz nych. Au to mat nie otrzy mu je
wy na gro dze nia, nie po trze bu je przerw na po sił ki, urlo pów, a mo że pracować bez przerwy
24 go dzi ny na do bę. Pra cow nik jest po trzeb ny w ogra ni czo nym zakre sie do wy ko na nia prac
trans por to wych. Na wet przy da le ko idą cej au to ma ty za cji nie jest mo żli we cał ko wi te wy eli -
mi no wa nie pra cow ni ka z pro ce su pro duk cji. Z punk tu widzenia prze pi sów bez pie czeń stwa
i hi gie ny pra cy, za sad mi ni ma li zo wa nia za gro że nia, je że li nie mo żna zmie nić czyn ni ka stwa -
rza ją ce go za gro że nie, na le ży zmniej szać ilość osób na ra żo nych na ten czyn nik. Peł na
au to ma ty za cja pro ce sów stwa rza ją cych za gro że nie była by naj lep szym roz wią za niem. Jed -
nak nie zmie nia to fak tu, że za gro że nie na dal występu je, a eli mi nu je się je dy nie sta no wi ska
pra cy.

Ze wzglę du na skład la kie ry mo żna po dzie lić na kli ka ty pów: wod ne pod kła do we, wod -
ne na wierzch nio we, po li ure ta no we, po lie stro we, roz pusz czal ni ko we oraz ole je me blo we,
pa ty ny. W czę ści z wy żej wy mie nio nych ma te ria łów za war tość roz pusz czal ni ków or ga nicz -
nych po wo du je, że re al ne jest po wsta nie za gro że nia po ża ro we go i wy bu cho we go
na sta no wi sku pra cy la kier ni ka.

Po za za gro że niem po ża ro wym lub wy bu cho wym zwią za nym z wy stę po wa niem lot nych
skład ni ków farb i la kie rów in nych niż wod ne, pod czas wy ko ny wa nia prac ist nie je na ra że nie
in ha la cyj ne o dzia ła niu mię dzy in ny mi dra żnią cym lub szko dli wym zwią za ne z wdy cha niem
par związ ków or ga nicz nych.

Zmia ny tech no lo gicz ne zwią za ne z wpro wa dza niem no wych ma te ria łów, w tym farb
i la kie rów, oraz na sta wie nie na pro eko lo gicz ną pro duk cję wy mu sza ją na pro du cen tach sto -
so wa nie środ ków, któ rych od dzia ły wa nie za rów no na śro do wi sko na tu ral ne, jak
i na czło wie ka jest zmniej szo ne. Dla te go do pro ce su tech no lo gicz ne go wpro wa dza się sto -
so wa nie farb i la kie rów wod nych. Oprócz bra ku ne ga tyw ne go wpły wu na śro do wi sko pra cy
oraz śro do wi sko na tu ral ne, mi ni ma li zu je to za gro że nie po ża ro we i wy bu cho we.

Jak po win no być zor ga ni zo wa ne sta no wi sko pra cy la kier ni ka?

Wy da wa ło by się, że od po wiedź jest pro sta: w spo sób bez piecz ny. Ale co to zna czy „bez -
piecz ny”?
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Sta no wi sko ta kie po win no być zor ga ni zo wa ne w od dziel nym obiek cie lub w od -
dzielnym po miesz cze niu i za pew nić przy tym nie prze ni ka nie czyn ni ków szko dli wych na
są sied nie sta no wi ska pra cy. Zgod nie z prze pi sa mi roz po rzą dze nia Mi ni stra Go spo dar ki, Pra -
cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 14 stycz nia 2004 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
przy czysz cze niu po wierzch ni, ma lo wa niu na try sko wym i na try ski wa niu ciepl nym (Dz. U.
nr 16 poz. 156 z 2004 r.) na try ski wa nie po wierzch ni far ba mi i la kie ra mi mo że być wy ko nywa -
ne na otwar tej prze strze ni al bo w ko mo rach ma lar skich lub po miesz cze niach wy po sa żo nych
w wen ty la cję od cią go wą z wy mu szo nym na wie wem po wie trza. Ze wzglę dów prak tycz nych
pierw sza me to da jest ra czej nie sto so wa na w związ ku z mo żli wo ścią za nie czysz cze nia py -
łem, po wierzch ni po kry tych la kie rem. Sta no wi ska pra cy, na któ rych pro wa dzo ne są pra ce
po kry wa nia po wierzch ni me to dą na try sko wą, ozna cza się ta bli ca mi in for ma cyj no -ostrze -
gaw czy mi i za bez pie cza się przed do stę pem osób po stron nych. Zgod nie z prze pi sa mi
po wy ższe go roz po rzą dze nia po miesz cze nia i ko mo ry ma lar skie, po win ny speł niać wy ma -
ga nia tech nicz no -bu dow la ne jak dla po miesz czeń za gro żo nych wy bu chem. Urzą dze nia
elek tro ener ge tycz ne sto so wa ne w po miesz cze niach i ko mo rach ma lar skich po win ny od -
po wia dać wy ma ga niom dla urzą dzeń prze zna czo nych do pra cy w stre fach za gro żo nych
wy bu chem okre ślo nym dla tych po miesz czeń i ko mór.

Do dat ko wo w związ ku z wy stę po wa niem nie bez piecz nych czyn ni ków che micz nych
i zgod nie z roz po rzą dze niem Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 26 wrze śnia 1997 r.
w spra wie ogól nych prze pi sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 169
poz. 1650 z późn. zm.) po miesz cze nie gdzie wy ko nu je się na try ski wa nie lub ma lo wa nie in ny -
mi me to da mi mu si mieć wy so kość mi ni mum 3,3 m. Przy za sto so wa niu kli ma ty za cji jest
mo żli we usy tu owa nie ta kie go sta no wi ska w po miesz cze niu o ob ni żo nej wy so ko ści pod wa -
run kiem uzy ska nia zgo dy wła ści we go Pań stwo we go Wo je wódz kie go In spek to ra Sa ni tar ne go.

Wy so kość po miesz cze nia cza so wej pra cy (łącz ny czas prze by wa nia te go sa me go pra -
cow ni ka w cią gu do by trwa od 2 do 4 go dzin), nie mo że być ni ższa niż 2,5 m.

Sta no wi ska pra cy, na któ rych sto su je się nie bez piecz ne czyn ni ki che micz ne, na le ży wy -
po sa żyć w od po wied nią wen ty la cję. Mu si ona za pew nić nie prze kra cza nie naj wy ższych 
do pusz czal nych stę żeń szko dli wych dla zdro wia sub stan cji che micz nych okre ślo nych
w sto so w nych prze pi sach. Je śli ana li za gę sto ści par roz pusz czal ni ków wzglę dem po wie -
trza wskazu je, że pa ry są cię ższe od po wie trza, wska za ne jest za sto so wa nie wen ty la cji
na wiew no -wy wiew nej. Na le ży zwró cić uwa gę na kie ru nek prze pły wu po wie trza. Wy wiew
po wie trza mu si znaj do wać się w dol nej czę ści po miesz cze nia, gdzie pa ry roz pusz czal ni -
ków prze wa żnie się zbie ra ją.

Istot nym pro ble mem w prze my śle me blar skim jest za po bie ga nie prze do sta wa niu się
sub stan cji na sta no wi ska, gdzie czyn ni ki che micz ne nie są sto so wa ne. Jest to czę sto zwią -
za ne z ogra ni cze nia mi w po wierzch ni hal pro duk cyj nych za kła dów me blar skich. Wte dy
wska za ne jest wy dzie le nie prze strze ni w ha li pro duk cyj nej i za bez pie cze nie jej przed prze -
do sta wa niem się szko dli wych czyn ni ków do in nych czę ści ha li. Zre ali zo wać to mo żna

9

br-chemia-meblarstwo-2-dom  2010-05-06  10:53  Strona 9



mię dzy in ny mi sto su jąc kie run ko we sys te my wen ty la cyj ne, sta wia jąc lek kie ścian ki dzia -
ło we. Bar dzo wa żnym ele men tem za bez pie cza ją cym przed roz prze strze nia niem się
czyn ni ków szko dli wych jest od po wied nia wen ty la cja, bez wzglę du na miej sce usy tu owa -
nia la kier ni. Przed wy ko na niem sys te mu wen ty la cyj ne go po miesz cze nia la kier ni ka na le ży
opra co wać sku tecz ny i funk cjo nal ny pro jekt wen ty la cji do sto so wa ny do wła ści wo ści lot -
nych czyn ni ków szko dli wych wy stę pu ją cych na tym sta no wi sku oraz po ten cjal nej ilo ści,
ja ka mo że wy stą pić.

Naj le piej jest, gdy sta no wi ska pra cy zwią za ne z na kła da niem warstw la kie rów me to dą
na try sko wą, są usy tu owa ne w ka bi nie la kier ni czej speł nia ją cej wy mo gi pod wzglę dem pra -
wi dło wej i wy daj nej wen ty la cji oraz za bez pie cze nia prze ciw wy bu cho we go. Speł nie nie
wy mo gu pra wi dło wej wen ty la cji jest re ali zo wa ne po przez sys tem na wiew no -wy wiew ny
z lek kim pod ci śnie niem, za pew nia ją cym sto sow ną wy mia nę po wie trza, za po bie ga ją cą prze -
kro cze niom naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń czyn ni ków szko dli wych okre ślo nych
w sto sow nych prze pi sach oraz wy do sta wa niu się par po za ka bi nę. Sys tem wen ty la cji mu si
rów nież być od po wied ni do gę sto ści względ nej po wsta ją cych par. Wa żnym pa ra me trem,
któ ry po wi nien być bra ny pod uwa gę jest w tym wy pad ku gę stość względ na ga zów w sto -
sun ku do po wie trza. Im wiel kość ta jest więk sza od jed no ści, tym pa ry bę dą sil niej
roz miesz czać się przy pod ło dze. Przy wiel ko ści zbli żo nej do jed no ści pa ry roz pusz czal ni ków
bę dą się mie szać w ca łej ob ję to ści po miesz cze nia, na to miast przy wiel ko ści mniej szej od jed -
no ści ma ją ten den cję do gro ma dze nia się w wy ższych par tiach. In for ma cję o gę sto ści
względ nej znaj dzie my w kar cie cha rak te ry styk w punk cie 9 „Wła ści wo ści fi zycz ne i che micz -
ne sto so wa nej far by, la kie ru lub roz cień czal ni ka”. Nie uwzględ nie nie te go pa ra me tru
przy pro jek to wa niu wen ty la cji mo że spo wo do wać gro ma dze nie się par roz pusz czal ni ka
i stwo rze nie re al ne go za gro że nia wy bu cho we go.

Na sta no wi sku la kier ni czym do pusz czal ne jest rów nież sto so wa nie wy cią gów sta no wi -
sko wych z kur ty ną wod ną, co jest po wszech nym i czę sto sto so wa nym roz wią za niem.

Na le ży pa mię tać, że pod czas na try ski wa nia nie do pusz czal ne jest:

� prze pro wa dza nie czyn no ści na try ski wa nia lub na py la nia na in sta la cje lub urzą dze nia
elek trycz ne bę dą ce pod na pię ciem,

� gro ma dze nie na sta no wi sku pra cy opró żnio nych na czyń i po jem ni ków po ma te ria -
łach sto so wa nych do na try ski wa nia lub na py la nia,

10

Nie do pusz czal ne jest wy ko ny wa nie prac z lot ny mi czyn ni ka mi che micz ny mi
bez spraw nie dzia ła ją ce go od cią gu miej sco we go. Wa żne przy tym jest, aby
w po miesz cze niu gdzie znaj du ją się ta kie sta no wi ska pra cy nie dzia ła ły rów -
no cze śnie ró żne sys te my wen ty la cji na wiew no -wy wiew nej.

br-chemia-meblarstwo-2-dom  2010-05-06  10:53  Strona 10



� uży wa nie farb i la kie rów bez zna jo mo ści tech no lo gii ich na kła da nia oraz skut ków 
ich dzia ła nia,

� uży wa nie farb i la kie rów w po bli żu grzej ni ków z otwar tą spi ra lą grzej ną lub ognia
otwar te go,

� pro wa dze nie prac spa wal ni czych,
� sto so wa nie na rzę dzi iskrzą cych.

Zwięk szo ne ry zy ko za tru cia, po ża ru zwią za ne z pa ra mi sub stan cji che micz nych wy stę -
pu je przy pro wa dze niu ma lo wa nia lub la kie ro wa nia me to dą za nu rze nio wą lub po le wa nia.
W pierw szej me to dzie pa ro wa nie od by wa się tak z ob ra bia ne go ma te ria łu, jak z „wan ny”,
w któ rej znaj du je się far ba lub la kier. W dru giej me to dzie po le wa się ele ment me bla, z któ -
re go nad miar far by lub la kie ru ście ka. Po wo du je to wy two rze nie ol brzy mich po wierzch ni
pa ro wa nia, a co za tym idzie sta łe go uzu peł nia nia roz cień czal ni ka po przez do da wa nie
do farb lub la kie rów.

Po wy ższe me to dy mo gą być sto so wa ne przy spraw nie dzia ła ją cych sys te mach wen -
tylacji lub w li niach her me tycz nych eli mi nu ją cych kon takt pra cow ni ka z ob ra bia nym
ele men tem do cza su co naj mniej wstęp ne go wy su sze nia.

Pro ces ma lo wa nia i la kie ro wa nia nie koń czy się po po kry ciu ele men tów war stwą far by
lub la kie ru, lecz po wy schnię ciu na ło żo nej war stwy. Wa żna w tym wy pad ku jest or ga ni za cja
pra cy na sta no wi sku la kier ni ka. Po win na ona za pew nić, aby po ma lo wa ne ele men ty nie by ły
prze trzy my wa ne na sta no wi sku pra cy. Od mo men tu na nie sie nia po wło ki na ele men ty drew -
nia ne roz po czy na się pro ces schnię cia. Zda rza się, iż w ce lu przy śpie sze nia te go pro ce su już
na sta no wi sku la kier ni ka wy ko nu je się sys te my na wiew ne skie ro wa ne na zgro ma dzo ne ele -
men ty. W skraj nych sy tu acjach dzia ła ją ca wen ty la cja kie ru je od pa ro wu ją ce roz cień czal ni ki
bez po śred nio na sta no wi sko ob słu gi, co po wo du je, że pra cow nik jest zmu szo ny do wdy cha -
nia par roz cień czal ni ka po przez dro gi od de cho we, co za gra ża je go zdro wiu.

Ze wzglę dów eko no micz nych, czy li po trze by zwięk sze nia pro duk cji, mi ni ma li zo wa nia
kosz tów, w pro ce sach pro duk cji me bli do cho dzi do zmian tech no lo gii przez sto so wa nie
urzą dzeń ma ją cych na ce lu skró ce nie pro ce su. Jed nym z tych, w któ ry mo żna in ge ro wać,
jest pro ces schnię cia farb. Idąc na prze ciw wy zwa niom oraz pro duk cji me bli o du żych ele -
men tach, pró bie za spo ko je nia po trzeb kon su men tów skon stru owa no urzą dze nia
do su sze nia ta kie jak tu ne le su szą ce itp. Urzą dze nia te wy ko rzy stu ją na wiew go rą ce go po -
wie trza. Przy nie pra wi dło wo do bra nych pa ra me trach pro ce su, sys tem mo że po wo do wać
stra ty zwią za ne z two rze niem się pę che rzy ków po wie trza w schną cej po wło ce lub two rze -
nie tak zwa nej skór ki po ma rań czy. Ta ki sys tem su sze nia sta no wi rów nież za gro że nie
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Nie do pusz czal ne jest urzą dza nie su szar ni dla po ma lo wa nych ele men tów
przy sta no wi skach la kier ni czych.
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w związ ku z gro ma dze niem się par roz pusz czal ni ków. Z tej przy czy ny urzą dze nia i prze strzeń
we wnątrz ta kich tu ne li jest skla sy fi ko wa na ja ko stre fa 2 za gro że nia wy bu chem.

Dą żąc do zmniej sze nia kosz tów, wdro żo no do pro duk cji me to dę su sze nia pro mie nia mi
pod czer wo ny mi. Pro mie nio wa nie pod czer wo ne mo żna uzy ski wać ge ne ru jąc je trze ma me -
to da mi: ga zo wych pro mien ni ków, elek trycz nych pro mien ni ków oraz ka ta li tycz nych. Me to da
ta jest wy ko rzy sty wa na tak przy far bach i la kie rach wod nych, jak rów nież przy far bach i la -
kie rach roz pusz czal ni ko wych. Jest to me to da wy ko rzy sty wa na rów nież przy su sze niu
wo sków. Tech no lo gię tę sto su je się do utwar dza nia po włok la kier ni czych od pa ro wy wa nia
wo dy z la kie rów wod nych, su sze nia po im pre gna cji czy su sze nia po kle je niu. Po stę pu ją cy
roz wój ma te ria łów spo wo do wał wy ko rzy sta nie w prze my śle me blar skim farb i la kie rów
utwar dza nych pro mie nio wa niem UV. Ze wzglę dów prak tycz nych sto so wa nie pro mie nio -
wa nia UV jest re ali zo wa ne po wstęp nym wy su sze niu na ło żo nej po wło ki far by lub la kie ru.
W po wy ższych me to dach su sze nia rów nież do cho dzi do uwal nia nia się du żych ilo ści roz -
pusz czal ni ka, co mo że spo wo do wać wy stą pie nie at mos fe ry wy bu cho wej.

4. Ole je i wo ski

W pro ce sie uszla chet nia nia po wierzch ni drew nia nych sto su je się wo ski syn te tycz ne, któ -
re są roz pro wa dza ne po po wierzch niach ob ra bia nych. Ze wzglę du na wła ści wo ści fi zycz ne
(gę ste cie cze) wo sków i sto so wa ne ilo ści oraz kształt ob ra bia nych ele men tów, pra ce te wy -
ko ny wa ne są ręcz nie. Na le ży zwró cić uwa gę na spe cy ficz ną wła ści wość wo sków, o któ rej
nie wszy scy pro du cen ci in for mu ją w kar tach cha rak te ry styk. Na są czo ne wo skiem szma ty są
wy rzu ca ne do po jem ni ków. Od pa dy te stwa rza ją po wa żne za gro że nie po ża ro we. Wosk
w kon tak cie z po wie trzem po wo du je pod nie sie nie się tem pe ra tu ry szmat, co mo że do pro -
wa dzić do sa mo za pło nu. W tym przy pad ku nie zbęd ne jest wy po sa że nie sta no wi ska pra cy
w po jem nik z wo dą, do któ re go wrzu ca się zu ży te, na są czo ne szma ty, za po bie ga jąc w ten
spo sób sa mo za pło no wi. W ta kiej sy tu acji rów nież wa żną spra wą jest za pew nie nie pra cow -
ni kom sto sow nych środ ków ochro ny oso bi stej w po sta ci rę ka wic od por nych na dzia ła nie
wo sków oraz far tu chów po wle ka nych two rzy wem sztucz nym za bez pie cza ją cym przed na -
są cza niem wo skiem ubrań ro bo czych.

5. Cha rak te ry sty ka naj czę ściej sto so wa nych 
czyn ni ków che micz nych przy pro duk cji me bli

Przy kła dy sto so wa nych ma te ria łów w pro duk cji me blar skiej wraz z za gro że nia mi, ja kie
stwa rza ją, skład ni ka mi – sub stan cja mi che micz ny mi stwa rza ją cy mi za gro że nie oraz pro po -
no wa ne środ ki pro fi lak tycz ne:
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Na zwa 
han dlo wa

Za gro że nie
Skład ni ki 

stwa rza ją ce 
za gro że nie

Pro po no wa ne 
środ ki pro fi lak tycz ne

Klej ta pi cer ski Wy so ce 
ła two pal ny,
dra żnią cy,
nie bez piecz ny 
dla śro do wi ska,
mo że two rzyć 
mie sza ni ny 
wy bu cho we

2-me tyl pen tan,
me ty lo cy klo hek san,
cy klo pen tan,
bu tan -2-on,
ace ton, eta nol,
pen tan, n -hek san

Rę ka wi ce ochron ne z kau czu ku 
bu ty lo we go, 
odzież ochron na – awa rie, 
wen ty la cja, 
ma ski, pół ma ski z po chła nia cza mi par
or ga nicz nych ty pu A, 
go gle przy prze le wa niu

Olej 
im pre gnu ją cy

Mo żli wość 
sa mo za pło nu,
wy su sze nie lub 
pę ka nie skó ry,
pod ra żnie nie 
oczu

De sty la ty lek kie 
ob ra bia ne 
wo do rem,
n -hek san,
frak cja naf to wa
ni skow rzą ca, 
ben zy na

Do bra wen ty la cja,
rę ka wi ce z kau czu ku neo pre no we go
lub ni try lo we go, 
oku la ry ochron ne, uni kać 
wdy cha nia par lub sto so wać środ ki
ochro ny dróg od de cho wych ma ski
lub pół ma ski z po chła nia cza mi par 
or ga nicz nych ty pu A

La kier 
po li ure ta no wy 
jed no skład ni-
ko wy

Wy so ce 
ła tow pal ny,
pro dukt szko dli wy,
dra żnią ce 
dzia ła nie na oczy,
mo że two rzyć mie sza -
ni ny 
wy bu cho we

Ksy len, 
octan 1-me tok sy -2-
pro py lu,
to lu ile no -2,4-dwu -
izo cja nian,
octan 
bu ty lo gli ko lu

Rę ka wi ce z kau czu ku ni try lo we go,
neo pre no we go lub la tek so we go,
oku la ry ochron ne w szczel nej 
obu do wie, ochro ny dróg 
od de cho wych, 
ma ski lub pół ma ski z po chła nia cza mi
par or ga nicz nych ty pu A,
far tu chy ochron ne

La kier 
do drew na

Mie sza ni na 
ła two pal na,
mo że two rzyć mie sza -
ni ny 
wy bu cho we

Ni skow rzą ca 
frak cja naf to wa 
ob ra bia na 
wo do rem

Spraw na wen ty la cja 
sta no wi sko wa,
rę ka wi ce od por ne na dzia ła nie 
roz pusz czal ni ków,
oku la ry ochron ne w szczel nej 
obu do wie, 
far tu chy ochron ne

La kier 
po li ure ta no wy
dwu skład ni ko wy
skład nik A

Wy so ce 
ła two pal ny,
szko dli wy dro gą 
od de cho wą 
i w kon tak cie 
ze skó rą, dzia ła 
dra żnią co na skó rę

Octan bu ty lu,
octan ety lu,
ksy len,
me ty lo ety lo ke ton,
octan 
me tok sy pro py lu

Spraw na wen ty la cja sta no wi sko wa,
rę ka wi ce od por ne na dzia ła nie 
roz pusz czal ni ków,
środ ki ochro ny dróg od de cho wych,
ma ski lub pół ma ski z po chła nia cza mi
par or ga nicz nych ty pu A,
oku la ry ochron ne w szczel nej 
obu do wie,
far tu chy ochron ne 
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* w kar cie cha rak te ry styk dla „wo sku an tyk” znaj du je się za pis, że pro dukt nie jest sa mo za pal ny, co nie
w peł ni od zwier cie dla rze czy wi stość, gdyż tka ni ny na są czo ne tym pre pa ra tem ule ga ją sa mo za pło no wi po -
dob nie jak olej im pre gnu ją cy
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Na zwa 
han dlo wa

Za gro że nie
Skład ni ki 

stwa rza ją ce 
za gro że nie

Pro po no wa ne 
środ ki pro fi lak tycz ne

La kier 
po li ure ta no wy
dwu skład ni ko wy
skład nik B

Wy so ce ła two pal ny,
szko dli wy przez 
dro gi od de cho we

Octan n -bu ty lu,
octan ety lu,
do lu ile no 
di izo cy ja nian

Spraw na wen ty la cja sta no wi sko wa,
rę ka wi ce od por ne na dzia ła nie 
roz pusz czal ni ków,
oku la ry ochron ne w szczel nej 
obu do wie,
środ ki ochro ny dróg od de cho wych
ma ski lub pół ma ski z po chła nia cza mi
par or ga nicz nych ty pu A,
far tu chy ochron ne

Ace ton,
roz pusz czal nik
do farb 
i la kie rów

Wy so ce ła two pal ny,
dra żnią cy na oczy,
mo że po wo do wać 
wy su sza nie lub 
pę ka nie skó ry,
pod ra żnia dro gi 
od de cho we, bło ny
ślu zo we, mo że 
two rzyć mie sza ni ny 
wy bu cho we

Ace ton Wen ty la cja ogól na i sta no wi sko wa,
ma ski z po chła nia cza mi par 
or ga nicz nych ty pu AX,
rę ka wi ce ochron ne 
na roz pusz czal ni ki or ga nicz ne 
(np. kau czuk bu ty lo wy),
oku la ry ochron ne,
odzież ochron na 
an ty elek tro sta tycz na 

Wosk 
do na no sze nia
na drew no

Ła two pal ny*

Szko dli wy po przez
dro gi od de cho we,
pa ry mo gą 
wy wo ły wać uczu cie
sen no ści i za wro ty
gło wy. Mo że two rzyć
mie sza ni ny 
wy bu cho we

Ben zy na lek ka 
ob ra bia na 
wo do rem,
ben zy na cię żka 
hy dro od siar czo na,
pro pan -2-ol

Uzie mić po jem ni ki,
uży wać sprzę tu w wy ko na niu 
prze ciw wy bu cho wym,
odzież ro bo cza, ochron na, środ ki
ochro ny in dy wi du al nej 
w wy ko na niu 
an ty elek tro sta tycz nym

Wo do roz cień czal -
ny la kier do
drew na

Nieza kwa li fi ko wa ny
ja ko pro dukt 
nie bez piecz ny

Bu tyl gli kol Od po wied nia wen ty la cja
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6. Wy bu cho wość

Na le ży zwró cić uwa gę na za gro że nie wy bu cho we na sta no wi sku la kier ni ka. Na try ski -wa -
nie farb i la kie rów na du że po wierzch nie, ja ki mi są ele men ty me bli, jest zwią za ne 
z in ten syw nym pa ro wa niem roz pusz czal ni ków i roz cień czal ni ków, po dob nie przy me to dzie
za nu rza nia lub po le wa nia. Po wo du je to mo żli wość po wsta nia prze strze ni wy peł nio nych pa -
ra mi sub stan cji, stwa rza ją cy mi za gro że nie wy bu cho we. W ta kich sy tu acjach dla pra co daw cy
wa żna jest in for ma cja o dol nej gra ni cy wy bu cho wo ści, ja ka jest okre ślo na dla więk szo ści
roz pusz czal ni ków i roz cień czal ni ków. Dol na gra ni ca wy bu cho wo ści dla po wszech nie sto -
so wa nych w prze my śle me blar skim roz pusz czal ni ków i roz cień czal ni ków wy no si od 1,0
do na wet 2,5% stę że nia ob ję to ścio we go. Roz py la nie farb i la kie rów przy po mo cy pi sto le -
tów la kier ni czych po wo du je prze kro cze nie dol nej gra ni cy wy bu cho wo ści w bez po śred nim
oto cze niu wy lo tu dy szy. Za zna czyć na le ży, że w prze my śle me blar skim ist nie je rów nież za -
gro że nie wy bu cho we zwią za ne z wy so kim za py le niem, któ re wy stę pu je w ob sza rach
ob rób ki drob nej ele men tów drew nia nych.

W związ ku z za gro że nia mi wy bu cho wy mi nie zbęd ne jest prze pro wa dze nie oce ny ry zy -
ka zwią za ne go z mo żli wo ścią po wsta nia at mos fe ry wy bu cho wej. Oce na ta ka za wie ra mię dzy
in ny mi in for ma cje o wy zna czo nych stre fach za gro żo nych wy stą pie niem at mos fe ry wy bu -
cho wej, praw do po do bień stwem ich wy stą pie nia, mo żli wych źró dłach za pło nu. W przy pad ku
osza co wa nia, że ist nie je mo żli wość po wsta nia at mos fe ry wy bu cho wej niezbęd ne jest pod -
ję cie tech nicz nych i or ga ni za cyj nych dzia łań ma ją cych na ce lu zmi ni ma li zo wa nie praw do-
po do bień stwa za pło nu ta kiej at mos fe ry. Po wy ższe obo wiąz ki wy ni ka ją z Roz po rzą dze nia
Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 29 ma ja 2003 r. w spra wie mi ni mal nych
wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pra cow ni ków za trud nio nych na sta -
no wi skach pra cy, na któ rych mo że wy stą pić at mos fe ra wy bu cho wa (Dz. U z 2003 r. Nr 107
poz. 1004 ze zm.). 

Dzia ła nia or ga ni za cyj ne po win ny mieć na ce lu:

� ozna cze nie stref za gro żo nych wy stą pie niem at mos fe ry wy bu cho wej,

� zmniej sze nie licz by pra cow ni ków na ra żo nych na po ten cjal nie nie bez piecz ną at mo-
s fe rę oraz

� usu nię cie ze stre fy za gro żo nej wy stą pie niem at mos fe ry wy bu cho wej ma szyn i urzą -
dzeń mo gą cych sta no wić źró dło za pło nu.

W stre fach za gro żo nych wy stą pie niem at mos fe ry wy bu cho wej, zgod nie z do ko na ną
oce ną ry zy ka, urzą dze nia, na rzę dzia, ubra nia ro bo cze i ochron ne oraz sto so wa ne przez
pra cow ni ków obu wie mu si speł niać wy mo gi dy rek ty wy 94/9/EC ATEX 95 obo wią zu ją-
cej od 01.07.2003 r. oraz dy rek ty wy 99/92/EC ATEX 137, któ ra do ty czy mi ni mal nych
wy ma gań bez pie czeń stwa pra cy, na sta no wi skach, w któ rych mo że wy stą pić at mos fe ra
wy bu cho wa. 

15
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Ce lem dy rek ty wy ATEX jest zmi ni ma li zo wa nie ry zy ka zwią za ne go z mo żli wo ścią wy -
stę po wa nia at mos fe ry wy bu cho wej i bez piecz nej pra cy w ta kich ob sza rach. Dy rek ty wa
okre śla wy ma ga nia, ja kie mu si speł niać pro dukt, któ ry ma być sto so wa ny w stre fach 
za gro żo nych wy bu chem. Zgod nie z dy rek ty wą ATEX ma szy ny i urzą dze nia, któ re mo gą
dzia łać w stre fach za gro żonych wy bu chem mu szą po sia dać ozna cze nie po dob ne jak 
przy kład po ni ższy:

Œ   0102          II  2G  Ex d  IA  T5
gdzie:

Po nad to wa żna jest zna jo mość stref wy zna czo nych i od po wied nio ozna czo nych zgod -
nie z kla sy fi ka cją. Ozna cze nie stref za gro że nia wska zu je za rów no na ro dzaj, jak
i in ten syw ność za gro że nia. Prze strze nie za kla sy fi ko wa ne do od po wied nich stref zgod nie
z po ni ższą ta be lą:

W związ ku z tym urzą dze nia, któ re mo gą pra co wać w at mos fe rach wy bu cho wych po -
dzie lo no na gru py we dług po ni ższych za sad.

16

Œ – Ozna cze nie CE

0102 – Nu mer iden ty fi ka cyj ny jed nost ki cer ty fi ku ją cej

– Sym bol wy ko na nia prze ciw wy bu cho we go

II – Gru pa wy bu cho wo ści

2G – Ka te go ria urzą dze nia

Ex d – Ro dzaj ochro ny prze ciw wy bu cho wej

IA – Pod gru pa wy bu cho wo ści

T5 – Kla sa tem pe ra tur

Ro dzaj 
za gro że nia

Opis 
za gro że nia

Ozna cze nie 
stre fy

Wy stę po wa nie  at mos fe ry wy bu cho wej

G
Ga zy, 
cie cze 

i ich pa ry

0 Cią głe, za gro że nie utrzy mu je się przez dłu gi czas

1
Spo ra dycz ne, za gro że nie mo że się po ja wić w nor mal -
nych wa run kach

2
Rzad kie, nie wy stę pu je w wa run kach nor mal nej pra cy, 
je że li wy stą pi, to przez krót ki okres cza su

D Pal ne py ły

20 Cią głe, za gro że nie utrzy mu je się przez dłu gi czas

21
Spo ra dycz ne, za gro że nie mo że się po ja wić w nor mal -
nych wa run kach

22
Rzad kie, nie wy stę pu je w wa run kach nor mal nej pra cy, je -
że li wy stą pi, to przez krót ki okres cza su
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Za prze pro wa dze nie kla sy fi ka cji stref za gro że nia wy stą pie niem at mos fe ry wy bu cho wej
od po wie dzial ni są, w za le żno ści od eta pu użyt ko wa nia obiek tu: in we stor, pro jek tant lub je -
go użyt kow nik. Do bór urzą dzeń jest uza le żnio ny od do ko na nej kla sy fi ka cji stref
i roz miesz cze nia nie zbęd ne go wy po sa że nia. Ze wzglę dów prak tycz nych na le ży mi ni ma li -
zo wać ich ilość. Do ty czy to rów nież in sta la cji elek trycz nej i jej od bior ni ków.

Ka żde urzą dze nie i na rzę dzie, któ re ma być wy ko rzy sty wa ne w at mos fe rach wy bu cho -
wych mu si mieć na nie sio ny znak Ex, któ ry jest ozna czeniem spe cjal nym dla wy po sa że nia

wy ko na ne go w spo sób za bez pie cza ją cy przez wy bu chem. Znak ten jest
sto so wa ny w ce lu po ka za nia, że wy po sa że nie, ukła dy za bez pie cza ją ce
oraz ele men ty speł nia ją wy ma ga nia norm eu ro pej skich, do sto so wa nych
do Dy rek ty wy 94/9/EC.

Na drzwiach pro wa dzą cych do po miesz czeń gdzie znaj du ją się miej sca, na któ rych mo -
gą wy stą pić at mos fe ry wy bu cho we umiesz cza się znak żół te go trój ką ta z czar ny mi li te ra mi
Ex i z czar ną ob wód ką.

17

Grupa Opis grupy Podgrupa Opis podgrupy

I

Urzą dze nia prze zna czo ne do pra cy
w pod zie miach ko pal nia nych, oraz
na ziem nych czę ściach ko palń za -
gro żo nych wy bu chem

brak
Za gro że nie wy bu chem me ta nu
lub py łu wę glo we go

II

Urzą dze nia prze zna czo ne do pra cy
na po wierzch ni w ob sza rach za gro -
żo nych wy bu chem ga zów, par,
mgieł lub py łów

A
Gru pa pro pa no wa (np. ace ton, 
al ko hol me ty lo wy, al ko hol ety lo wy)

B
Gru pa ety le no wa (np. ety len, 
siar ko wo dór)

C
Gru pa wo do ro wa (np. ace ty len,
wo dór, hy dra zy na)
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Ma ga zy no wa nie farb, la kie rów, roz cień czal ni ków, roz pusz czal ni ków i in nych sto so wa -
nych che mi ka liów po win no speł niać wy ma ga nia dla po miesz czeń, w któ rych zgro ma dzono
czyn ni ki che micz ne za li czo ne do nie bez piecz nych, czy li po wierzch nia do sto so wa na do ilo -
ści i spo so bu skła do wa nia su row ców che micz nych. Pra cow ni cy ob słu gu ją cy ma ga zyn
po win ni znać za sa dy bez piecz ne go ma ga zy no wa nia czyn ni ków che micz nych i pra wi dło -
we go po stę po wa nia na wy pa dek awa rii. Za sa dy te po win ny znaj do wać się w opra co wa nej
przez pra co daw cę in struk cji ma ga zy no wa nia.

Po nad to na le ży:

� ozna ko wać wej ście do ma ga zy nu zna ka mi bez pie czeń stwa in for mu ją cy mi o za gro -
że niu zwią za nym ze skła do wa nym ma te ria łem,

� za pew nić wen ty la cję włą cza ną od ze wnątrz i we wnątrz po miesz cze nia – wen ty la cja
i jej ele men ty po win ny speł niać wy mo gi dy rek ty wy ATEX – do wy ko rzy sta nia 
w at mos fe rach wy bu cho wych, 

� wy po sa żyć pra cow ni ków ob słu gu ją cych ma ga zyn w środ ki ochro ny in dy wi du al nej
z uwzględ nie niem in for ma cji w kar tach cha rak te ry styk oraz do sto so wa ny mi do ilo -
ści ma te ria łów znaj du ją cych się w ma ga zy nie; środ ki ochro ny in dy wi du al nej po winny
być do stęp ne przed wej ściem do ma ga zy nu – nie do pusz czal ne jest prze cho wy wa -
nie ich w po miesz cze niu ma ga zy no wym,

� za pew nić sor ben ty lub in ne ma te ria ły słu żą ce do usu wa nia ewen tu al nych wy cie ków
z po jem ni ków lub sy tu acji awa ryj nych.

18

IIII Magazynowanie

Nie do zwo lo ne jest prze cho wy wa nie w ko mo rach la kier ni czych ma te ria łów ła -
two pal nych ta kich jak far by, la kie ry, roz cień czal ni ki, roz pusz czal ni ki. Na sta -
no wi sku la kier ni ka ilość farb, la kie rów, roz cień czal ni ków i roz pusz czal ni ków
po win na za pew nić pra cę jed nej zmia ny ro bo czej.
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Przy pra cach zwią za nych z nie bez piecz ny mi czyn ni ka mi che micz ny mi nie zwy kle wa żne
jest sto so wa nie od po wied nich środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz obu wia i odzie ży robo -
czej. Przy do bo rze tych środ ków ochro ny in dy wi du al nej na le ży wy ko rzy stać do świad cze nia
wła sne pra co daw cy, słu żby bhp, wska zów ki za war te w kar tach cha rak te ry styk sto so wa nych
czyn ni ków che micz nych, ana li zę ry zy ka za wo do we go.

Kar ty cha rak te ry styk za wie ra ją mię dzy in ny mi in for ma cje o środ kach ochro ny in dy wi du -
al nej, ja kie na le ży za pew nić pra cow ni ko wi przy pra cach z okre ślo nym czyn ni kiem
chemicz nym, dla któ re go po sia da my kar tę cha rak te ry styk. In for ma cje te na le ży jed nak skon -
fron to wać i do sto so wać do ilo ści uży wa ne go czyn ni ka oraz za gro że nia, ja kie stwa rza.
Przy do brze dzia ła ją cej wen ty la cji i nie wiel kiej ilo ści uży wa ne go czyn ni ka o wła ści wo ściach
dra żnią cych na le ży pod jąć de cy zję, co do ce lo wo ści sto so wa nia wy mie nio ne go w kar cie
cha rak te ry styk środ ka ochro ny in dy wi du al nej.

W ce lu wła ści we go do bo ru środ ków ochro ny in dy wi du al nej dróg od de cho wych wska -
za ne jest wcze śniej sze prze pro wa dze nie ba dań i po mia rów stę że nia sub stan cji szko dli wych
w śro do wi sku pra cy. Uzy ska ne war to ści stę żeń od nie sio ne do naj wy ższych do pusz czal nych
stę żeń (NDS) wska żą, w ja kim stop niu ko niecz ne jest pod ję cie nie zbęd nych dzia łań tech -
nicz nych i/lub or ga ni za cyj nych ma ją cych na ce lu zmniej sze nie na ra że nia pra cow ni ków
na dzia ła nie tych czyn ni ków. Do pie ro, gdy nie ist nie ją tech nicz ne środ ki ogra ni cze nia tych
na ra żeń, na le ży wy po sa żyć pra cow ni ków w środ ki ochro ny in dy wi du al nej do sto so wa ne
do wy stę pu ją cych stę żeń sub stan cji che micz nych. Brak prze pro wa dzo nych po mia rów
i ba dań czyn ni ków szko dli wych na sta no wi skach pra cy, nie zwal nia pra cow ni ków
i pra co daw cy z wy po sa że nia i sto so wa nia nie zbęd nych środ ków ochro ny in dy wi du -
al nej. W ta kiej sy tu acji uży wa nie środ ków ochro ny in dy wi du al nej jest obo wiąz ko we.

Naj wa żniej szy mi środ ka mi ochro ny in dy wi du al nej sto so wa nymi przy ma lo wa niu na try -
sko wym są:

� kom bi ne zon jed no czę ścio wy,

� rę ka wi ce ochron ne – do pusz cze nie do kon tak tu z roz pusz czal ni ka mi i roz cień czal -
ni ka mi,

� oku la ry,

� pół ma ska z po chła nia cza mi za bez pie cza ją cy mi przed pa ra mi or ga nicz ny mi.

19

IIIIII Środ ki ochro ny in dy wi du al nej, odzież 
i obu wie ro bo cze
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Zgod nie z prze pi sa mi ka żdy śro dek ochro ny in dy wi du al nej mu si speł niać wy ma ga nia
za sad ni cze i po sia dać in struk cję użyt ko wa nia, w któ rej za war te są nie zbęd ne in for ma cje
o prze zna cze niu. W sy tu acjach, gdy na sta no wi skach mo gą wy stą pić at mos fe ry wy bu cho -
we (co naj mniej stre fa 2), środ ki ochro ny in dy wi du al nej oraz odzież i obu wie ro bo cze mu szą
speł niać wy ma ga nia dy rek ty wy ATE X 95, tj. mu szą po sia dać do pusz cze nie do prac w at mos -
fe rach wy bu cho wych.

Przy pra cach z nie bez piecz ny mi czyn ni ka mi che micz ny mi wa żną ro lę od gry wa ją rę ka -
wi ce ochron ne. Asor ty ment ofe ro wa nych na ryn ku rę ka wic jest ró żny i uza le żnio ny
od pro du cen ta, sto so wa nych ma te ria łów. Za sto so wa nie pod kła dów z dzia ni ny po wo du je
zwięk sze nie trwa ło ści wy ro bu, a za sto so wa nie do dat ko wych wzmoc nień po wo du je zwięk -
sze nie od por no ści me cha nicz nej. Pro du ko wa ne i sprze da wa ne rę ka wi ce po sia da ją obec nie
ró żno ra kie za sto so wa nie, co umo żli wia sto so wa nie jed nej pa ry do ró żnych prac. Mo gą
równo cze śnie za pew nić ochro nę przed uszko dze niem me cha nicz nym, che micz nym,
biologicz nym, a cza sa mi i ter micz nym. Rę ka wi ce prze zna czo ne do prac z czyn ni ka mi che -
micz ny mi po sia da ją ró żnej dłu go ści man kie ty chro nią ce na wet ca łe ra mię. Rę ka wi ce
pro du ko wa ne przez ró żnych pro du cen tów po mi mo za sto so wa nia ta kie go sa me go ma te -
ria łu mo gą mieć ró żną od por ność na czyn ni ki che micz ne.

Na sta no wi skach pra cy ze wzglę du na sto so wa ną tech no lo gię i ma te ria ły mo gą wy stąpić
ró żne czyn ni ki che micz ne, co po wo du je, że do bór rę ka wic jest szcze gól nie skom pli ko wa -
ny. Pa ra me trem do bo ru jest ro dzaj za gro żeń, czas od dzia ły wa nia czyn ni ka chemicz ne go
na rę ka wi ce, in ten syw ność wy stę po wa nia czyn ni ka che micz ne go. Pro du cent środ ków
ochro ny in dy wi du al nej za wie ra w in struk cji do łą czo nej do rę ka wic, wy kaz czyn ników che -
micz nych, przed któ ry mi one chro nią. Po słu ży to do do bo ru rę ka wic z uwzględ nie niem
in nych za gro żeń i mo żli wo ści ochro ny przed ni mi.

Sku tecz ność jest mie rzo na ja ko od por ność na prze ni ka nie okre ślo ne go nie bez piecz ne -
go czyn ni ka che micz ne go. Czas prze bi cia dla po szcze gól nych po zio mów sku tecz ności
po da no po ni żej zgod nie z nor mą PN -EN 374-1: 2005.

Ze wzglę du na za sto so wa ny w pro duk cji ma te riał wy two rzo ne środ ki ochro ny in dy wi -
du al nej rąk mo gą mieć ró żne prze zna cze nie. I tak:
� rę ka wi ce wy ko na ne z kau czu ku neo pre no we go chro nią przed sze ro kim za kre sem

che mi ka liów, w tym pro duk ta mi ra fi na cji ro py naf to wej;
� rę ka wi ce z po wło ką z al ko ho lu po li wi ny lo we go PVA prze zna czo ne do prac przy sil -

nych roz pusz czal ni kach or ga nicz nych i obo jęt ne na roz pusz czal ni ki aro ma tycz ne
i chlo ro wa ne; po sia da ją wła ści wo ści an ty sta tycz ne;

� rę ka wi ce po wle ka ne neo pre nem zale ca ne do kon tak tu z pro duk ta mi ra fi na cji ro py
naf to wej, spe cjal nych che mi ka liów, od tłusz cza nia;

� rę ka wi ce z kau czu ku ni try lo we go prze zna czo ne do sto so wa nia z che mi ka lia mi.
Po wy ższe in for ma cje lub po dob ne, w za le żno ści od uży te go ma te ria łu, za war te są

w infor ma cji do łą czo nej do rę ka wic. Rę ka wi ce słu żą ce ja ko ochro na przed czyn ni ka mi che -

20
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micz ny mi mu szą speł niać wy ma ga nia co naj mniej 2 po zio mu sku tecz no ści, przy za sto so -
wa niu trzech sub stan cji che micz nych wy mie nio nych po ni żej.

A Me ta nol

B Ace ton

C Octan ni try lu

D Di chlo ro me tan

E Di siar czek wę gla

F To lu en

G Die ty lo ami na

H Te tra hy dro fu ran

I Octan ety lu

J n -hep tan

K 40% wo do ro tle nek so du

L 96% kwas siar ko wy

Na le ży wie dzieć i pa mię tać, że po da ny po ziom sku tecz no ści i po da ne cza sy prze bi cia
nie mu szą ozna czać rze czy wi ste go cza su ochro ny. Jest to zwią za ne ze spe cy fi ką pra cy,
na któ rą ma ją wpływ ró żne czyn ni ki. Rę ka wi ce na le ży spraw dzać i ob ser wo wać ich wy gląd.
Je że li na stą pią ja kie kol wiek zmia ny, np.: zmięk cze nie, od bar wie nie, pęk nię cie itp., po win ny
zo stać na tych miast wy co fa ne. Dłu gość cza su ko rzy sta nia z rę ka wic jest uza le żnio na rów nież
od spo so bu ich kon ser wa cji i czysz cze nia.

Ka żda rę ka wi ca prze zna czo na do kon tak tu z czyn ni ka mi che micz ny mi mu si po sia dać,
co naj mniej: lo go pro du cen ta lub na zwę pro du cen ta, ozna cze nie CE, na zwę ar ty ku łu oraz
roz miar. Po nad to znaj du je się pik to gram in for mu ją cy o speł nie niu wy ma gań nor my EN 374.

EN 374

Pik to gram ozna cza ją cy ochro nę 
przed za gro że niem che micz nym

A C G

21

Li te ra ko du                     Sub stan cja che micz na
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Rę ka wi ce, któ re po sia da ją je dy nie od por ność przed prze sią ka niem, zna ko wa ne są
poniższym pik to gra mem:

EN 374

Pik to gram in for mu ja cy 
o ogra ni czo nej ochro nie 
przed sub stan cja mi che micz ny mi

Przy pra cach w at mos fe rach wy bu cho wych rę ka wi ce oraz in ne srod ki ochro ny in dy wi -
du al nej oraz ubra nia i obu wie ro bo cze mu szą być ozna czo ne po ni ższym zna kiem:

Pik to gram ozna cza ją cy speł nie nie wy ma gań 
nor my EN 1149 – za gro że nie elek trycz no ścią 
sta tycz ną

Środ ki ochro ny in dy wi du al nej na le ży do bie rać in dy wi du al nie, za le żnie do śro do wi ska
pra cy oraz na tę że nia czyn ni ków che micz nych.

W związ ku z opi sa ny mi za gro że nia mi, mo żli wo ścią ska że nia che micz ne go odzie ży wła -
snej, pra co daw ca ma obo wią zek za pew nie nia pra cow ni kom odzie ży i obu wia ro bo cze go.
Pra co daw ca mu si za pew nić czysz cze nie i pra nie odzie ży ro bo czej, nie do pusz czal na jest
prak ty ka pra nia odzie ży ska żo nej che mi ka lia mi przez pra cow ni ków za ekwi wa lent pie -
nię żny. Cho dzi o to aby sub stan cje che micz ne nie by ły prze no szo ne przez pra cow ni ka 
po za za kład pra cy i nie na ra ża ły in nych osób na nie bez pie czeń stwo.

Pra co daw ca pro wa dzą cy dzia łal ność w za kre sie pro duk cji me bli usta la ro dza je środków
ochro ny in dy wi du al nej oraz odzie ży i obu wia ro bo cze go, któ rych sto so wa nie na określonych
sta no wi skach jest nie zbęd ne, w związ ku z za bez pie cza niem przed dzia ła niem nie bez piecz -
nych i szko dli wych dla zdro wia czyn ni ków wy stę pu ją cych w śro do wi sku pracy. Nie zbęd ne
jest rów nież usta le nie prze wi dy wa nych okre sów użyt ko wa nia odzie ży i obu wia ro bo cze go.
Prze wa żnie po wy ższe usta le nie przyj mu je for mę ta be li za wie ra ją cej po wy ższe in for ma cje.
Po twier dze niem otrzy ma nia przez pra cow ni ka nie zbęd nej odzie ży i obu wia robo cze go mo -
że być pod pis na kar tach ma ga zy no wych lub in dy wi du al nych kartach przy dzia łu odzie ży
i obu wia ro bo cze go.

22
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Wa żnym do ku men tem zwią za nym z ma lo wa niem far ba mi, la kie ra mi, na ba zie roz pusz -
czal ni ków ni tro, ben zy ny eks trak cyj nej itp. jest oce na ry zy ka wy stą pie nia at mos fe ry
wy bucho wej. Do ku ment ten we wnio skach po wi nien mię dzy in ny mi od nieść się do po -
tencjal nych źró deł za pło nu i wska zać me to dy ich eli mi na cji, wska zać środ ki ochro ny
in dy wi du al nej, w ja kie po wi nien zo stać wy po sa żo ny pra cow nik, aby nie sta no wić za gro że -
nia wy bu chu, ja ko źró dło za pło nu.

Nie pra wi dło wo do ko na na oce na ry zy ka wy stą pie nia at mos fe ry wy bu cho wej mo że na -
ra zić pra co daw cę na stra ty lub nie po trzeb ne in we sty cje. Z jed nej stro ny mi ni ma li zu jąc
za gro że nie mo że spo wo do wać stra ty zwią za ne z du żym praw do po do bień stwem za ist nie -
nia źró deł za pło nu, co mo że do pro wa dzić do po ża ru lub wy bu chu, a z dru giej pod ję cie
dzia łań zbyt re stryk cyj nych wzglę dem ist nie ją cych za gro żeń spo wo du je wy ko na nie nie uza -
sad nio nych zmian tech nicz nych w miej scu pra cy.

Czę sto w dzia ła ją cych za kła dach wy star czy rze tel nie spraw dzić ist nie ją cy stan tech nicz -
ny obiek tu i wy po sa że nia, a oka że się, że bez spe cjal nych na kła dów fi nan so wych zwięk szy
się bez pie czeń stwo pra cy. Wy star czy za pew nić od po wied nią wen ty la cję sta no wi sko wą,
uzie mić ma szy ny i urzą dze nia, któ re są uży wa ne w stre fach za gro żo nych wy bu chem, usu -
nąć po za stre fę za gro że nia wy bu chem urzą dze nia elek trycz ne nie speł nia ją ce wy ma gań
dy rek ty wy ATEX. To są pod sta wo we czyn no ści, któ re pod nio są bez pie czeń stwo pra cy.

Nie do pusz czal ne jest na to miast uży wa nie ma szyn i urzą dzeń nie zgod nie z prze zna -
czeniem lub z in struk cją ob słu gi (np. do ko ny wa nie sa mo wol nych zmian kon struk cyj nych,
niepod łą cza nie prze wo dów uzie mia ją cych za pew nia jąc od pro wa dze nie gro ma dzą cych się
ła dun ków elek tro sta tycz nych).

Ty po wym przy kła dem nie pra wi dło wo ści w pro ce sie la kie row nia mo że być sto so wa nie
la kie ro bejc roz pusz czal ni ko wych w ci śnie nio wym zbior ni ku prze zna czo nym do farb wod -
nych. Po nad to przy te go ty pu urzą dze niach nie zbęd ne jest uzy ska nie de cy zji po zwo le nia
na użyt ko wa nie wy da nej przez wła ści wy Urząd Do zo ru Tech nicz ne go.
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IIVV Ocena ryzyka wystąpienia
atmosfery wybuchowej

br-chemia-meblarstwo-2-dom  2010-05-06  10:53  Strona 23



Zgod nie z prze pi sa mi pra co daw ca po wi nien do ko nać ro ze zna nia w za kre sie wy stę pu -
ją cych czyn ni ków nie bez piecz nych na sta no wi skach pra cy. Ce lem te go ro ze zna nia jest
uzy ska nie wie dzy na te mat za gro żeń wy stę pu ją cych na sta no wi skach pra cy, dla któ rych na -
le ży prze pro wa dzić ba da nia i po mia ry. Przy pra cach zwią za nych z pro duk cją me bli nie jest
to czyn ność spe cjal nie skom pli ko wa na. Źró dłem in for ma cji o sub stan cjach szko dli wych
w śro do wi sku pra cy jest spis sto so wa nych czyn ni ków che micz nych, in struk cje tech no logicz -
ne, kar ty cha rak te ry styk sto so wa nych czyn ni ków che micz nych. Z po wy ższych do ku men tów
uzy ska my in for ma cję o mo żli wo ści wy stę po wa nia czyn ni ków nie bezpiecznych w śro do wi -
sku pra cy. Prze pro wa dzo na ana li za wska że czy nie zbęd ne jest prze pro wa dze nie ba dań
śro do wi ska pra cy. Aby le piej za ak cen to wać tą de cy zję pra co daw cy, po win na mieć ona swo -
je od zwier cie dle nie w oce nie ry zy ka za wo do we go. Wa żną in for ma cją jest rów nież ilość
uży wa ne go czyn ni ka che micz ne go. Pra co daw ca, dys po nu jąc tą wie dzą oraz wa run ka mi
tech nicz ny mi pa nu ją cy mi na sta no wi sku pra cy (wy so kość po miesz cze nia, ro dzaj wen ty la -
cji) po dej mu je de cy zję, co i gdzie na le ży ba dać i mie rzyć. Ak tu al nie ta kie czyn no ści mo gą
wy ko ny wać wy łącz nie akre dy to wa ne la bo ra to ria. Zwró cić na le ży uwa gę, że naj czę ściej sto -
so wa ne w prze my śle me blo wym są roz pusz czal ni ki bę dą ce mie sza ni na mi lot nych sub stan cji
o po dob nym dzia ła niu tok sycz nym.

Przy kład

Pra codaw ca zle ca wy ko na nie ba dań po zio mu na ra że nia na ace ton na sta no wi sku pra cy,
na któ rym sto so wa ny jest „Roz cień czal nik uni wer sal ny”. Zgod nie z pro to ko łem ba dań stę że -
nie ace to nu wy nio sło 330 mg/m3 w od nie sie niu do 8-go dzin ne go dnia pra cy. Sta no wi to 0,55
war to ści NDS rów ne go 600 mg/m3 dla ace to nu. Wy nik ten nie od zwier cie dla fak tycz ne go na -
ra że nia na sub stan cje che micz ne, gdyż w skład „Roz cień czal ni ka uni wer sal ne go” wcho dzi ksy -
len, octan bu ty lu, ben zy na eks trak cyj na, izo bu ta nol, dla któ rych war to ści naj wy ższych
do pusz czal nych stę żeń wy no szą od po wied nio 100, 200, 500 i 100 mg/m3. Wy mie nio ne skład -
ni ki po sia da ją po dob ny cha rak ter dzia ła nia tok sycz ne go, mię dzy in ny mi po wo du ją pod ra żnie -
nie skó ry, oczu, bó le i za wro ty gło wy. We dług uzy ska ne go wy ni ku dla jed ne go skład ni ka pra ca
jest bez piecz na. Jed nak prze pro wa dze nie po mia rów dla po zo sta łych skład ni ków „Roz cień czal -
ni ka uni wer sal ne go”, mo że wy ka zać, że tak nie jest. Sto su jąc po ni ższy wzór uzy ska my wy nik
uwzględ nia ją cy su ma rycz ny po ziom na ra że nia po rów ny wa ny z war to ścią 1. Wy nik po wy żej
jed no ści wska zu je na prze kro cze nie do pusz czal ne go stę że nia su ma rycz ne go.
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W związ ku z tym na ra że nie pra cow ni ków na dzia ła nie wy stę pu ją cych sub stan cji szko dli -
wych dla zdro wia na le ży ob li czyć wg wzo ru za war te go w nor mie PN -Z -04008-7: 2002 Ochro -
na czy sto ści po wie trza – Po bie ra nie pró bek – Za sa dy po bie ra nia pró bek po wie trza
w śro do wi sku pra cy i in ter pre ta cja wy ni ków.

W przy pad ku jed no cze snej obec no ści w po wie trzu lub wy stę po wa nia w cią gu tej zmia -
ny ro bo czej na sta no wi sku pra cy kil ka sub stan cji po sia da ją cych po dob ne dzia ła nie
tok sycz ne, prze pro wa dza się oce nę łącz ne go na ra że nia na te sub stan cje. Ob li cza się ją zgod -
nie z za sa dą su mo wa nia dzia ła nia tok sycz ne go ja ko war tość, któ ra jest su mą ilo ra zów stę żeń
po szcze gól nych sub stan cji do od po wied nich war to ści NDS:

Xg1
+   

Xg2
+ ... +  

Xgn
≤ 1

NDS1  NDS2 NDSn
gdzie:

Xg1, Xg2, ... Xgn – śred nie geo me trycz ne stę że nie po szcze gól nych sub stan cji lub śred nie wa żo ne śred nich geo -
me trycz nych w przy pad ku zmia ny ro bo czej dzie lo nej na okre sy po mia ro we.
NDS1, NDS2, ..., NDSn – od po wied nie war to ści Naj wy ższych Do pusz czal nych Stę żeń.

Je śli prób ki po wie trza są po bie ra ne za po mo cą do zy me trii in dy wi du al nej, śred nie geo -
me trycz ne z wzo ru po wy żej za stę pu je się stę że nia mi śred ni mi wa żo ny mi – Cw.

W związ ku z po wy ższym, po wa żnym błę dem jest zle ca nie do ba dań nie peł ne go za kre -
su sub stan cji, ja kie są uwal nia ne do śro do wi ska pra cy. Ta ki wy nik, z czę ści wy stę pu ją cych
sub stan cji che micz nych, mo że przed sta wiać nie pra wi dło wy ob raz za gro żeń wy stę pu ją cych
na sta no wi sku pra cy, co mo że do pro wa dzić do zmian w sta nie zdro wia pra cow ni ków
a w szcze gól nych wa run kach do pro wa dzić do ich zgo nu. Uzy ska ny wy nik dla po szcze -
gólnych skład ni ków mo że być w ilo ści nie prze kra cza ją cej naj wy ższych do pusz czal nych
stę żeń (NDS), ale przy su mo wa niu uzy ska nych wy ni ków wskaź ni ków odnie sio nych do
poszczególnych war to ści NDS, oka że się, że jest to wy nik więk szy od jed no ści to do szło
do prze kro cze nia norm na ra że nia na czyn ni ki che micz ne.

Obec ność czyn ni ków szko dli wych w śro do wi sku pra cy oraz pro wa dze nie ba dań i po -
mia rów tych czyn ni ków, na kła da na pra co daw cę obo wią zek pro wa dze nia do ku men ta cji
zwią za nej z ba da nia mi. Na pod sta wie wy ni ków ba dań i po mia rów pra co daw ca pro wa dzi
na stę pu ją ce do ku men ty. Do tych do ku men tów na le żą:

� re jestr czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia wy stę pu ją cych na sta no wi sku pra cy,

� kar ta ba dań i po mia rów czyn ni ków szko dli wych.

Pra co daw ca ma obo wią zek pro wa dze nia na bie żą co kart ba dań i wy ni ków po przez bie -
żą ce wpi sy wa nie uzy ska nych wy ni ków od jed nost ki or ga ni za cyj nej prze pro wa dza ją cej
ba da nia. W przy pad ku li kwi da cji za kła du pra cy, pra co daw ca ma obo wią zek prze ka za nia re -
je stru i kart wła ści we mu miej sco wo pań stwo we mu in spek to ro wi sa ni tar ne mu.
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Re je stry oraz kar ty prze cho wy wa ne są przez okres 40 lat li cząc od da ty ostat nie go wpi su.
Uzy ska ne wy ni ki ba dań i po mia rów, w po sta ci pro to ko łu, sta no wią wyj ścio wy ma te riał

do oce ny ry zy ka za wo do we go. Me to dy sza co wa nia ry zy ka za wo do we go zwią za ne go
z czyn ni ka mi che micz ny mi opi sa no w bro szu rze pt.: Za gro że nia czyn ni ka mi che micz ny mi
w miej scu pra cy.

1. Przy kła dy sub stan cji che micz nych wraz z ich ogól ną 
cha rak te ry sty ką i opi sem szko dli we go dzia ła nia

Ksy len
Ksy len na le ży do związ ków aro ma tycz nych wcho dzą cych mię dzy in ny mi w skład

rozpusz czal ni ków sto so wa nych do farb i la kie rów. Zwią zek ten uzy sku je się ze smo ły po ga -
zo wej, z su chej de sty la cji wę gla. Ksy len bar dzo do brze wią że się, mie sza się z tłusz cza mi,
przez co mo że ku mu lo wać się w nad ner czach, szpi ku, tkan ce ner wo wej. Bar dzo do brze
wchła nia się z po wie trza po przez układ od de cho wy. Po nad to jest wchła nia ny z prze wo du
po kar mo we go oraz po przez skó rę, któ ra nie mu si być uszko dzo na.

Nie wiel ka ilość ksy le nu jest wy da la na w nie zmie nio nej po sta ci po przez układ od de cho -
wy oraz z mo czem. 50 do 90% daw ki wchło nię tej jest wy da la ne w po sta ci me ta bo li tów.
Prze mia na ksy le nu na stę pu je w wą tro bie.

W za le żno ści od dro gi przy ję cia ksy le nu i je go ilo ści są ró żne re ak cje or ga ni zmu. Ostre
za tru cie po wo du je wy stą pie nie ob ja wów nar ko tycz nych, do utra ty przy tom no ści włącz nie.
Osta tecz nie mo że dojść rów nież do zgo nu w wy ni ku po ra że nia ośrod ka od de cho we go.
Przy od dy cha niu ma ły mi ilo ścia mi ksy le nu (nie wie le wy ższy mi od naj wy ższe go do pusz czal -
ne go stę że nia) przez 8 go dzin pra cy ksy len spo wo du je zmę cze nie, za wro ty gło wy, nud no ści,
wy mio ty, na stęp nie drę twie nie koń czyn, nie po kój. Do dat ko wo pa ry znaj du ją ce się w śro -
do wi sku pra cy mo gą po wo do wać dzia ła nie dra żnią ce błon ślu zo wych gar dła i oczu, co
przy dłu ższej eks po zy cji po wo du je pod ra żnie nie do wy stą pie nia nie ży tu no sa i gar dła. Po -
nad to wdy cha nie po wo du je nie ko rzyst ne dzia ła nie na układ ner wo wy ob ja wia ją ce się
bó la mi i za wro ta mi gło wy, zmę cze niem, dra żli wo ścią, drże nia mi koń czyn. Po za ty mi ob ja -
wa mi po ja wia ją się za bu rze nia ukła du po kar mo we go: brak łak nie nia, wy mio ty, bie gun ka.
Słod ka wy smak w ustach mo że wska zy wać na obec ność par ksy le nu w śro do wi sku pra cy.

W wy ni ku od dy cha nia pa ra mi ksy le nu mo że dojść do za bu rzeń w funk cjo no wa niu szpi -
ku kost ne go do za ni ku funk cji włącz nie (apla zja).

Dla ksy le nu okre ślo ne są nor ma ty wy hi gie nicz ne i NDS wy no si 100 mg/m3. Zau wa żyć
na le ży, że zo sta ła wpro wa dzo na zmia na do roz po rzą dze nia Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz -
nej z dnia 29 li sto pa da 2002 r. w spra wie naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń i na tę żeń
czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy (pu bli ka cja zmia ny w ro ku 2007,
Dz. U. nr 161 poz. 1142) zgod nie z któ rą zo sta ło wy kre ślo ne naj wy ższe do pusz czal ne stę że -
nie chwi lo we (NDSCh) dla ksy le nu, wy no szą ce wcze śniej 350 mg/m3. Pu bli ko wa ne da ne 
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li te ra tu ro we, w tym przez Cen tral ny In sty tut Ochro ny Pra cy wska zu ją, że do pusz czal ne stę -
że nie bio lo gicz ne (NSB) kwa su me ty lo hi pu ro we go w mo czu ze bra nym pod ko niec zmia ny
ro bo czej po win no wy no sić nie wię cej niż 1,4 mg/dm3. Kwas me ty lo hi pu ro no wy jest me ta -
bo li tem, któ ry po wsta je w cy klu prze mia ny w or ga ni zmie czło wie ka z 80% wy daj no ścią,
a na stęp nie jest wy da la ny z mo czem.

Ace ton
Ace ton jest pro stym związ kiem che micz nym, któ ry w związ ku z ni ską tem pe ra tu rą

wrzenia bar dzo szyb ko prze cho dzi z po sta ci płyn nej w po stać ga zo wą. Po przez nie skom pli -
ko wa ną bu do wę, ła twość mie sza nia z tłusz cza mi jest dość tok sycz ny. Szcze gól nie tok sycz ne
są je go opa ry, wchła nia ne do krwio obie gu po przez płu ca. Stąd jest roz pro wa dza ny po ca -
łym or ga ni zmie.

Ma łe ilo ści ace to nu w śro do wi sku pra cy, któ re prze do sta ną się do or ga ni zmu pra cow ni ka
są sku tecz nie usu wa ne z or ga ni zmu po przez wą tro bę, ja ko me ta bo li ty. Zwięk sze nie stę że nia
ace to nu mo że po wo do wać pod ra żnie nia błon ślu zo wych no sa i ust i ból gło wy. Na tę że nie
ob ja wów jest uza le żnio ne od in dy wi du al nych pre dys po zy cji pra cow ni ka. Du że stę że nie ace -
to nu w po wie trzu mo że po wo do wać utra tę przy tom no ści, a na stęp nie śpiącz kę.

Ace ton, któ ry do sta nie się do ukła du po kar mo we go, mo że po wo do wać ró żne skut ki
uza le żnio ne od ilo ści. Ma łe ilo ści ace to nu prze wa żnie po wo du ją pod ra żnie nie ukła du po -
kar mo we go i wy mio ty. Du że ilo ści przy ję te do ust nie spo wo du ją po dob ne efek ty jak
przy wdy cha niu par ace to nu. Po nad to ace ton mo że pod ra żniać skó rę, wy wo łu jąc jej za czer -
wie nie nie. Przy czę stym kon tak cie, ja ki ma miej sce przy pro duk cji me bli na sta no wi skach
la kier ni czych, wy wo łu je trwa łe znisz cze nia struk tu ry skó ry po dob ne nie co do po pa rzeń. Ba -
da nia na zwie rzę tach wska zu ją, że ace ton po wo du je uszko dze nia DNA, co mo że pro wa dzić
do zmian w ma te ria le ge ne tycz nym i ob ni ża po pęd płcio wy za rów no sam ców, jak i sa mic.
Nie stwier dzo no na to miast bez po śred nie go dzia ła nia ra ko twór cze go.

Ace ton jest po wszech nie sto so wa nym roz pusz czal ni kiem or ga nicz nym, któ ry roz pusz -
cza więk szość mięk kich two rzyw sztucz nych, la kie ry, tłusz cze, ole je. Sto so wa nie ja ko
roz cień czal ni ka do la kie rów nie jest je dy nym wy ko rzy sta niem ace to nu. Sto su je się go rów -
nież przy pro duk cji la ków, barw ni ków, farb, środ ków czysz czą cych. Przez wie le lat był
po wszech nie sto so wa ny w cha rak te rze zmy wa cza do pa znok ci, jed nak je go po twier dzo ne
szko dli we dzia ła nie na or ga nizm czło wie ka spo wo do wa ło, że nie wol no w Pol sce pro du ko -
wać mię dzy in ny mi zmy wa czy na ba zie ace to nu. Jed nak nie dzia ła nie szko dli we, lecz
wy ko rzy sta nie przy pro duk cji nar ko ty ków ja ko pre kur so ra spo wo do wa ło ogra ni cze nie w za -
kre sie je go ob ro tu han dlo we go (Dz. U. z 2005 r. nr 179 poz. 1485). Ze wzglę du na sze ro kie
za sto so wa nie tej sub stan cji, prze pi sy te są jed nak czę sto igno ro wa ne lub omi ja ne: ace ton
tech nicz ny jest np. zwy kle do stęp ny w skle pach z ar ty ku ła mi ma lar ski mi i bu dow la ny mi.

Dla ace to nu okre ślo ne są nor ma ty wy hi gie nicz ne, i tak NDS wy no si 600 mg/m3, a NDSCh
wy no si 1 800 mg/m3.
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Ben zy na
Ben zy na jest cie czą o cha rak te ry stycz nym za pa chu. Sta no wi mie sza ni nę lek kich wę glo -

wo do rów, któ ra prak tycz nie nie mie sza się z wo dą. Ben zy ny w za le żno ści od ro dza ju, ze
wzglę du na pro cen to wy udział po szcze gól nych skład ni ków, ma ją ró żne tem pe ra tu ry wrze -
nia i tak:
� ben zy na eks trak cyj na – 65 do 140°C,
� ben zy na do la kie rów – 110 do 215°C,
� ben zy na la ko wa – 140 do 215°C.
Ze wzglę du na bu do wę związ ków che micz nych wcho dzą cych w skład ben zyn, są one

bar dzo do brze wchła nia ne przez dro gi od de cho we, skó rę oraz układ po kar mo wy. Po dob -
ne dzia ła nie jak ben zy na wy ka zu je naf ta, któ ra jest bez barw ną lub żół ta wą cie czą, któ rej
tem pe ra tu ra wrze nia mie ści się od 180 do 315°C.

Bu do wa związ ków che micz nych wcho dzą cych w skład ben zy ny, a co za tym idzie ich
wła ści wo ści po wo du ją, że ła two wchła nia ją się przez dro gi od de cho we i przez skó rę. Związ -
ki te po wo du ją roz pusz cza nie tłusz czów, co uła twia ich prze cho dze nie mię dzy ko mór ko we.
Jak ła two prze cho dzą one przez te ba rie ry mo że świad czyć sil ny za pach ben zy ny wy dzie -
la ny przez mózg w cza sie sek cji oso by za tru tej śmier tel nie pa ra mi ben zy ny.

Więk szość wchło nię tych par ben zy ny nie ule ga prze mia nie, lecz jest wy da la na po przez
płu ca w trak cie od dy cha nia, a nie licz ne wy da la ją się z mo czem.

Wchło nię te pa ry mo gą w związ ku z roz pusz cza niem tłusz czów, uszko dzić ko mór ki ukła -
du ner wo we go. Zmia ny cho ro bo we w ta kich na rzą dach jak wą tro ba, ner ki mo gą być
uza le żnio ne od po zio mu za nie czysz czeń ta kich jak np. ben zen. Kon takt skó ry z ben zy ną po -
wo du je wy su sze nie na skór ka, a na stęp nie mo że pro wa dzić do pod ra żnie nia. Po dob nie
dzia ła na bło ny ślu zo we oczu, prze wo du po kar mo we go i dróg od de cho wych.

Naj wię cej li te ra tu ro wych in for ma cji o za tru ciach do ty czy ben zy ny eks trak cyj nej. Dla niej
ostre za tru cie mo że wy stą pić przy stę że niu w po wie trzu rzę du 20-30 g/m3 lub po spo ży ciu.
Ben zy na po wo du je stan de pre syj ny ukła du ner wo we go, po nad to wy mio ty, drgaw ki, zwol -
nie nie od de chu, przy śpie sze nia tęt na. Śmierć jest spo wo do wa na po ra że niem ośrod ka
odde cho we go. Ilość do ust nej daw ki śmier tel nej wy no si od 10 do kil ku set mi li li trów w za le -
żno ści od źró deł pi śmien ni czych.

Na stęp stwem za truć ostrych by wa: za pa le nie ner wu wzro ko we go, za pa le nie mó zgu,
ata ki przy po mi na ją ce pa dacz kę. Przy ni ższych stę że niach, ja kie są wdy cha ne mo że do jść
do pod ra żnie nia dróg od de cho wych, wy stę pu je ka szel, nie żyt oskrze li, za pa le nie gar dła, za -
pa le nie spo jó wek, po ja wia się nie do krwi stość. Po nad to wy stę pu ją takie ob ja wy jak: ból
gło wy, za bu rze nia snu, utra ta po pę du sek su al ne go. Na skó rze w związ ku z wy su sze niem 
na stę pu je spę ka nie skó ry, zmia ny za pal ne, wy pry ski.

W za le żno ści od ro dza ju ben zy ny są ró żne war to ści naj wy ższych do pusz czal nych stę żeń:
� ben zy na eks trak cyj na – NDS – 500 mg/m3, NDSCh – 1 500 mg/m3,
� ben zy na do la kie rów – NDS – 300 mg/m3, NDSCh – 900 mg/m3.
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2. Wy ma ga nia do ku men ta cyj ne przy pra cach z uży ciem 
nie bez piecz nych czyn ni ków che micz nych

Pod sta wo we obo wiąz ki pra co daw cy w związ ku ze sto so wa niem nie bez piecz nych
czyn ni ków che micz nych okre śla ko deks pra cy, roz po rzą dze nie o ogól nych prze pi sach bhp
oraz prze pi sy szcze gó ło we okre śla ją ce po stę po wa nie z nie bez piecz ny mi czyn ni ka mi che -
micz ny mi.

Zgod nie z roz po rzą dze niem Mi ni stra Zdro wia w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra -
cy zwią za nej z wy stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che micz nych pra co daw ca jest
zo bo wią za ny do oce ny ry zy ka za wo do we go zwią za ne go z wy stę po wa niem czyn ni ków che -
micz nych. Przed do ko na niem tej oce ny pra co daw ca mu si usta lić, czy ta ki czyn nik
stwa rza ją cy za gro że nie wy stę pu je. Aby do ko nać tej czyn no ści bez zbęd nych pro ble mów
na le ży wy ko nać sze reg nie zbęd nych czyn no ści. A mia no wi cie:

� na sta no wi sku pra cy spo rzą dzić spis uży wa nych czyn ni ków che micz nych,

� dla wszyst kich po zy cji po wy ższe go spi su uzy skać kar ty cha rak te ry styk,

� ba zu jąc na fa cho wej li te ra tu rze ro ze znać czy mo gą wy stą pić w at mos fe rze czyn ni ki
che micz ne bę dą ce wy ni kiem prze mian che micz nych (mo gą stwa rzać po wa żne za -
gro że nie),

� od pra cow ni ków wy ko nu ją cych pra cę na oce nia nym sta no wi sku, uzy skać in for ma -
cję na te mat czę sto tli wo ści wy ko ny wa nia prac z czyn ni kiem, ilo ści zu ży wa ne go
czyn ni ka che micz ne go.

Nie zbęd na do ku men ta cja, ja ką mu si opra co wać i po sia dać pra co daw ca w związ ku z wy -
ko rzy sty wa niem nie bez piecz nych czyn ni ków che micz nych:

� wy kaz sto so wa nych nie bez piecz nych sub stan cji i mie sza nin che micz nych,

� kar ty cha rak te ry styk sto so wa nych nie bez piecz nych sub stan cji i mie sza nin che micz -
nych,

� in struk cja bez piecz nej i hi gie nicz nej pra cy z nie bez piecz ny mi czyn ni ka mi che micz -
ny mi na po szcze gól nych sta no wi skach,

� in struk cja bez piecz nej i hi gie nicz nej pra cy; dla sta no wi ska ma lar skie go in struk cja po -
win na za wie rać mię dzy in ny mi: spe cy fi kę sto so wa nych ma te ria łów, tech no lo gię
na no sze nia, wy ma ga ne środ ki ochro ny in dy wi du al nej, wy ma ga nia do ty czą ce ob słu -
gi i kon ser wa cji urzą dzeń i sprzę tu po moc ni cze go uży wa ne go pod czas na try ski wa nia
po wierzch ni przed mio tów, za sa dy kon tro li urzą dzeń pra cu ją cych pod ci śnie niem, za -
sa dy prze cho wy wa nia ma te ria łów nie bez piecz nych po ża ro wo,

� wy kaz prac szcze gól nie nie bez piecz nych,

� pod sta wo we wy ma ga nia przy pra cach szcze gól nie nie bez piecz nych,

� oce na ry zy ka za wo do we go z osza co wa nym ry zy kiem dla wy stę pu ją cych czyn ni ków
che micz nych,
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� in struk cja bez piecz ne go ma ga zy no wa nia i skła do wa nia niebez piecz nych sub stan cji
i mie sza nin che micz nych.

Przy wy stę po wa niu lot nych skład ni ków roz pusz czal ni ków skla sy fi ko wa nych ja ko ła two -
pal ne:

� oce na ry zy ka wy stą pie nia at mos fe ry wy bu cho wej,

� do ku ment za bez pie cze nia sta no wi ska przed wy bu chem.

Po nad to na le ży w Ta be li przy dzia łu odzie ży i obu wia ro bo cze go oraz środ ków ochro -
ny in dy wi du al nej wy szcze gól nić ro dzaj środ ków ochro ny in dy wi du al nej do sto so wa-
nia w at mos fe rach wy bu cho wych. W związ ku ze spe cy fi ką uza le żnio ną od wa run ków 
pra cy w za kła dach pro duk cyj nych mo gą jesz cze wy stą pić do ku men ty, któ re nie zo sta ły
wymienio ne.
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Podsumowanie

Prze mysł me blar ski po dob nie jak in ne po krew ne dzie dzi ny ob rób ki drew na ko ja rzy się
szcze gól nie z za gro że nia mi me cha nicz ny mi. Bo czy nie zna ne jest po wie dze nie, że „do bry
sto larz nie ma wszyst kich pal ców”. Jest to ste reo typ po wta rza ny z po ko le nia na po ko le nie.
Po wo du je on, że nie za uwa ża się in nych za gro żeń lub nie chce się ich za uwa żać, a prze cież
w po wie trzu na sta no wi skach pra cy mo gą wy stę po wać ró żne czyn ni ki stwa rza ją ce za gro -
że nie od py łów do sub stan cji che micz nych. Py ły, na wet naj mniej sze za wsze po wo du ją
po wsta nie war stwy na wy po sa że niu sto lar ni. Czyn ni ki che micz ne w po sta ci par są z re gu ły
nie wi docz ne, a na pew no te, któ re wy stę pu ją w śro do wi sku pra cy w prze my śle me blar skim.
Nie wi docz ne, o ró żnym po zio mie wy czu wal no ści przez or ga ny czło wie ka po wo du ją, że 
cię żko jest usta lić po ziom za gro że nia. Do pie ro ba da nia śro do wi ska pra cy uka zu ją na ile 
nie bez piecz ne jest śro do wi sko pra cy i ja kie na le ży pod jąć dzia ła nia pro fi lak tycz ne.

Po stęp tech no lo gicz ny po wo du je, że wpro wa dza ne są do pro duk cji no we ma te ria ły, 
któ re uwal nia ją ró żne sub stan cje che micz ne. Zwięk sza nie pro duk cji po wo du je wzrost zu ży -
cia czyn ni ków che micz nych a prze kła da się na wzrost za gro że nia w związ ku z uwal nia ny mi
do śro do wi ska pra cy sub stan cja mi che micz ny mi. Pra wie ża den z nich nie po wo du je wy-
stą pie nia na tych mia sto wych zmian w sta nie zdro wia pra cow ni ka. Pro ces ten jest z re gu ły po -
wol ny, sys te ma tycz ny po wo du ją cy w osta tecz no ści po wa żne zmia ny w or ga ni zmie. Pierw sze
ob ja wy mo gą wy stą pić już po jed nym dniu pra cy, gdy nie za pew ni się środ ków ochro ny zbio -
ro wej i in dy wi du al nej.  Naj lep szym roz wią za niem jest za stą pie nie nie bez piecz nych czyn ni ków
che micz nych ta ki mi, któ re nie zo sta ły za kla sy fi ko wa ne ja ko nie bez piecz ne. Ta ki ide al ny 
spo sób zda rza się rzad ko, dla te go na le ży dą żyć do her me ty za cji pro ce sów, zmniej sza nia 
na ra że nia po przez sto so wa nie od po wied niej wen ty la cji ogól nej i sta no wi sko wej. In nym 
spo so bem są zmia ny or ga ni za cyj ne ma ją ce na ce lu zmniej sze nie ilo ści pra cow ni ków 
wy ko nu ją cych pra cę w śro do wi sku za nie czysz czo nym nie bez piecz ny mi czyn ni ka mi che-
micz ny mi.

Oprócz zmian tech nicz nych, jak rów nież or ga ni za cyj nych wa żnym ele men tem za pew nie -
nia bez piecz nej pra cy są szko le nia z za kre su bhp tak wstęp ne, jak i okre so we, któ re po win ny
za pew nić pra cow ni kom nie zbęd ną wie dzę z te go za kre su. Po za ty mi szko le nia mi na le ży po -
dej mo wać dzia ła nia ma ją ce na ce lu po głę bia nie do brych prak tyk pro duk cyj nych zwią za nych
z bez piecz nym wy ko ny wa niem prac – omawianie problemów bhp z pracownikami, konkursy
wiedzy i nagrody za bezpieczne wykonywanie robót.
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Pod sta wy praw ne:

1. Usta wa z dnia 26 czerw ca 1974 r. Ko deks pra cy (t. j. Dz. U. z 1998 r. nr 21 poz. 94 z późn. zm.)

2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki So cjal nej z dnia 26 wrze śnia 1997 r. w spra wie ogól nych prze pi -
sów bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy (t. j. Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

3. Usta wa z dnia 24 sierp nia 1991 r. o ochro nie prze ciw po ża ro wej (t. j. Dz. U. z 2002 r. nr 147 poz. 1229
z późn. zm.)

4. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 30 grud nia 2004 r. w spra wie bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy
zwią za nej z wy stę po wa niem w miej scu pra cy czyn ni ków che micz nych (Dz. U. z 2005 r. nr 11 poz. 86)

5. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 14 stycz nia 2004 r. w spra wie bez -
pie czeń stwa i hi gie ny pra cy przy czysz cze niu po wierzch ni, ma lo wa niu na try sko wym i na try ski wa niu
ciepl nym (Dz. U. z 2004 r. nr 16 poz. 156)

6. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 29 ma ja 2003 r. w spra wie mi ni -
mal nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pra cow ni ków za trud nio nych na sta -
no wi skach pra cy, na któ rych mo że wy stą pić at mos fe ra wy bu cho wa (Dz. U. z 2003 r. nr 107 poz. 1004
z późn. zm.)

7. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Zdro wia z dnia 20 kwiet nia 2005 r. w spra wie ba dań i po mia rów czyn ni ków
szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy (Dz. U. z 2005 r. nr 73 poz. 645 z późn. zm.)

8. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 29 li sto pa da 2002 r. w spra wie naj wy ższych do -
pusz czal nych stę żeń i na tę żeń czyn ni ków szko dli wych dla zdro wia w śro do wi sku pra cy (Dz. U. z 2002 r.
nr 217 poz. 1833 z późn. zm.)

Li te ra tu ra:

1. Dy rek ty wa 94/9/WE (ATEX 95) Par la men tu Eu ro pej skie go i Ra dy Eu ro py z dnia 23 mar ca 1994 r. w spra -
wie zbli że nia usta wo daw stwa państw człon kow skich do ty czą cych urzą dzeń i sys te mów ochron nych
prze zna czo nych do użyt ku w prze strze niach za gro żo nych wy bu chem

2. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki (z dnia 22 grud nia 2005 r.) w spra wie za sad ni czych wy ma gań dla
urzą dzeń i sys te mów ochron nych prze zna czo nych do użyt ku w prze strze niach za gro żo nych wy bu chem

3. Dy rek ty wa 99/92/EC (ATEX 137) (z dnia 16.12.1999 r.) w spra wie mi ni mal nych wy ma gań do ty czą cych
bez pie czeń stwa i ochro ny zdro wia pra cow ni ków za trud nio nych na sta no wi skach pra cy, na któ rych mo -
że wy stą pić at mos fe ra wy bu cho wa

4. Roz po rzą dze nie Mi ni stra Go spo dar ki, Pra cy i Po li ty ki Spo łecz nej z dnia 29 ma ja 2003 r. w spra wie mi ni -
mal nych wy ma gań do ty czą cych bez pie czeń stwa i hi gie ny pra cy pra cow ni ków za trud nio nych na sta no -
wi skach pra cy, na któ rych mo że wy stą pić at mos fe ra wy bu cho wa

5. Dr Woj ciech Do liń ski, Znak CE – no we po dej ście do bez pie czeń stwa pro duk tów w ra mach wspól ne go ryn ku
Unii Eu ro pej skiej cz. V

6. Stro na in ter ne to wa Mi ni ster stwa Go spo dar ki   http://www.mgip.gov.pl/GO SPO DAR KA/Prze twor -
stwo+prze my slo we/prze mysl+ma szy no wy/Dy rek ty wa+ATEX+949WE/

7. To masz W. Grausz, Za gro że nia czyn ni ka mi che micz ny mi w miej scu pra cy, wyd. PIP, War sza wa 2009

8. Pod sta wy tok sy ko lo gii pod red. prof. dr. hab. Je rze go K. Pio trow skie go, wyd. WN -T, War sza wa 2008

9. John Tim brell, Pa ra doks tru cizn. Sub stan cje che micz ne przy ja zne i wro gie, wyd. WN -T War sza wa 2008

10. Stro na in ter ne to wa Cen tral ne go In sty tu tu Ochro ny Pra cy – www.ciop.pl

11. Stro ny in ter ne to we pro du cen tów i dys try bu to rów środ ków ochro ny in dy wi du al nej oraz środ ków che -
micz nych uży wa nych w prze my śle me blar skim
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