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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 26 wrzeÊnia 2001 r.

w sprawie bezpieczeƒstwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków.

Na podstawie art. 23715 § 2 Kodeksu pracy zarzàdza
si´, co nast´puje:

§ 1. Rozporzàdzenie okreÊla wymagania bezpieczeƒ-
stwa i higieny pracy przy przetwórstwie ziemniaków.

§ 2. Maszyny i inne urzàdzenia techniczne stosowa-
ne w procesach produkcyjnych przy przetwórstwie
ziemniaków zestawia si´ w niekrzy˝ujàce si´ ciàgi tech-
nologiczne.

§ 3. Rurociàgi przesy∏ajàce goràce lub ˝ràce p∏yny
technologiczne, prowadzone nad stanowiskami pracy,
drogami i przejÊciami, wyposa˝a si´ w miejscowe ryn-
ny odp∏ywowe zabezpieczajàce i chroniàce przed po-
parzeniem.

§ 4. Do obs∏ugi zbiorników u˝ywa si´ metalowych
drabinek przymocowanych do ich zewn´trznych Êcian
w sposób trwa∏y lub pomostów wyposa˝onych w ba-
lustrady spe∏niajàce wymagania okreÊlone w odr´b-
nych przepisach.

§ 5. Maszyny i inne urzàdzenia techniczne, przy ob-
s∏udze których istnieje zagro˝enie poparzeniem, wypo-
sa˝a si´ w izolacj´ cieplnà lub inne zabezpieczenie
uniemo˝liwiajàce poparzenie.

§ 6. Lampy s∏u˝àce do oÊwietlenia wn´trza zbiorni-
ków majà byç hermetyczne i wyposa˝one w ochron´
klosza.

§ 7. PrzenoÊniki taÊmowe sta∏e, nieposiadajàce wy-
∏àczników linkowych, wyposa˝a si´ w wy∏àczniki awa-
ryjne, umieszczone w ∏atwo dost´pnych i widocznych
miejscach, w odst´pach nie wi´kszych ni˝ 25 m.

§ 8. W obiektach budowlanych i pomieszczeniach
pracy, w których istnieje niebezpieczeƒstwo wybuchu
py∏ów, wyznacza si´ strefy zagro˝enia wybuchem,
zgodnie z przepisami o ochronie przeciwpo˝arowej.

§ 9. Drogi i przejÊcia na terenie zak∏adu pracy, zlo-
kalizowane obok urzàdzeƒ do hydromechanicznego
roz∏adunku ziemniaków ze Êrodków transportu, os∏a-
nia si´ ekranem o wysokoÊci co najmniej 2,5 m, chro-
niàcym przed strumieniem wody.

§ 10. 1. Przed stanowiskiem pracy do hydromecha-
nicznego sp∏ukiwania ziemniaków ze Êrodków trans-
portu i z pryzmy sp∏awiaka umieszcza si´ odpowiednie
znaki bezpieczeƒstwa.

2. Urzàdzenie techniczne s∏u˝àce do hydromecha-
nicznego sp∏ukiwania ziemniaków wyposa˝a si´ w za-
bezpieczenie uniemo˝liwiajàce niekontrolowany jego
obrót wokó∏ w∏asnej osi.

3. Pod∏og´ kabiny urzàdzenia technicznego, o którym
mowa w ust. 2, wyk∏ada si´ materia∏em dielektrycznym.

§ 11. Kana∏y sp∏awne ziemniaków przykrywa si´
lub zabezpiecza od strony przejÊcia balustradà o wyso-
koÊci 1,1 m od poziomu pod∏o˝a.

§ 12. Pomi´dzy stanowiskiem pracy do hydrome-
chanicznego sp∏ukiwania ziemniaków, p∏uczkà i silosa-
mi umieszcza si´ dêwi´kowà lub Êwietlnà sygnalizacj´
wskazujàcà nierównomierny przep∏yw ziemniaków do
tarek.

§ 13. Usuwanie kamieni i zanieczyszczeƒ z ∏apacza
kamieni odbywa si´ mechanicznie.
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§ 14. 1. Sterowanie zasuwami spustowymi podaj-
nika ziemniaków na tarki odbywa si´ ze stanowiska ob-
s∏ugi tarki.

2. Niedopuszczalne jest zdejmowanie rynny spu-
stowej podczas pracy tarki.

§ 15. 1. Wirniki wymywaczy i sit wirowych wywa˝a
si´ po ka˝dorazowym remoncie.

2. Niedopuszczalne jest otwieranie pokrywy g∏ów-
nej wymywacza, sit wirowych i koncentratorów pod-
czas pracy tych urzàdzeƒ.

§ 16. Dozowanie kwasu siarkawego podczas prze-
robu ziemniaków odbywa si´ za pomocà urzàdzeƒ do-
zujàcych.

§ 17. Miejsce wysypu skrobi z odwadniacza pró˝-
niowego do przenoÊnika Êlimakowego ma byç os∏oni´-
te.

§ 18. Przy pneumatycznych suszarkach w miejscu
wsypu skrobi, przynajmniej z jednej strony rury suszar-
ki, zapewnia si´ wolnà przestrzeƒ o szerokoÊci co naj-
mniej 1,0 m.

§ 19. Prace w komorze suszarki pró˝niowej odby-
wajà si´ po jej od∏àczeniu od êróde∏ zasilania i och∏o-
dzeniu komory do temperatury nie wy˝szej ni˝ 30°C.

§ 20. Wylot przewodu doprowadzajàcego kwas sol-
ny do zbiornika hydrolizatów skrobiowych ma byç ca∏-
kowicie zanurzony w mleczku skrobiowym.

§ 21. Siatka zabezpieczajàca w∏azy krystalizatorów
glukozy ma umo˝liwiaç pobranie próbek produktu.

§ 22. 1. Wlot g∏ówny wirówki podczas jej pracy ma
byç zamkni´ty.

2. Niedopuszczalne jest otwieranie pokrywy pod-
czas pracy wirówki.

§ 23. 1. Zwa∏y i zatory dekstryny w transporterach
i innych urzàdzeniach technicznych usuwa si´ przy po-
mocy skrobaków z drewna lub innego materia∏u niepo-
wodujàcego iskrzenia.

2. Próbki dekstryny pra˝onej pobiera si´ z pra˝alni-
ka za pomocà ∏opatek wykonanych z materia∏ów, o któ-
rych mowa w ust. 1.

§ 24. 1. Sprawdzanie zalegania dekstryny w profi-
lach pra˝alnika odbywa si´ co najmniej raz w tygodniu.

2. Przeglàd spoin pra˝alnika przeprowadza si´ co
najmniej raz na 6 miesi´cy.

§ 25. W pomieszczeniach produkcyjnych, w których
znajdujà si´ stacje m∏ynów, umieszcza si´ urzàdzenia
odpylajàce.

§ 26. W pomieszczeniach produkcyjnych, w których
jest dost´p do wn´trza suszarek, oraz w pobli˝u blan-
szowników umieszcza si´ odpowiednie znaki bezpie-
czeƒstwa informujàce o wysokiej temperaturze.

§ 27. Do usuwania uszkodzonych cz´Êci ziemnia-
ków, przy produkcji wyrobów spo˝ywczych ziemnia-
czanych, u˝ywa si´ przystosowanych do tych czynno-
Êci no˝y.

§ 28. Zak∏ady przetwórstwa ziemniaków wyposa˝a
si´, poza centralnym wy∏àcznikiem zasilania w energi´
elektrycznà, w:

1) dodatkowe wy∏àczniki na poszczególnych pi´trach
obiektu budowlanego, umo˝liwiajàce natychmia-
stowe unieruchomienie maszyn i innych urzàdzeƒ
technicznych,

2) oddzia∏owà sygnalizacj´ alarmowà na poszczegól-
nych pi´trach obiektu budowlanego, uruchamianà
w przypadku powstania zagro˝enia wybuchem.

§ 29. Traci moc rozporzàdzenie Ministra Przemys∏u
Spo˝ywczego i Skupu z dnia 31 lipca 1967 r. w sprawie
bezpieczeƒstwa i higieny pracy w zak∏adach przemys∏u
ziemniaczanego (Dz. U. Nr 33, poz. 163).

§ 30. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
6 miesi´cy od dnia og∏oszenia.

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi: A. Balazs


