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Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) – powszechnie używana nazwa
określająca zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania
pracy, a także osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych
warunków pracy. W zakresie bhp znajdują się zagadnienia z zakresu ergonomii,
medycyny pracy, ekonomiki pracy, psychologii pracy, technicznego bezpieczeństwa
i in. Odnosi się do zbioru zasad dotyczących bezpiecznego świadczenia pracy w
higienicznych warunkach. Termin bezpieczeństwo jest różnie rozumiany w praktyce
i może dotyczyć utrzymywania zagrożenia pod kontrolą, stanu, w którym ryzyko jest
na poziomie możliwym do zaakceptowania lub stanu zgodnego z normą
przewidzianą dla bezpieczeństwa.

Cytat z https://pl.wikipedia.org/wiki/Bezpiecze%C5%84stwo_i_higiena_pracy

BHP- definicja
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Zasady BHP w laboratoriach zakładowych Südzucker Polska S.A. reguluje

„Instrukcja BHP w laboratorium”, która zwraca uwagę w szczególności na:

1. Dbanie o infrastrukturę – remonty i inwestycje zgodnie z wymaganiami BHP i Ppoż.;

2. Zabezpieczanie przed działaniem czynników szkodliwych- hałas, dymy, gazy, wyciekami substancji

niebezpiecznych;

3. Bezpieczne używanie substancji chemicznych niebezpiecznych- we wskazanych miejscach w laboratorium

(miejscowe wyciągi, dygestoria) .

BHP w zakładach produkcyjnych- informacje ogólne 
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BHP a  infrastruktura :
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Jednym z elementów dbania o infrastrukturę jest zakup
nowoczesnych urządzeń, które mają poprawić bezpieczeństwo pracy
pracowników sezonowych.

Analizator gazu saturacyjnego. 

Przenośne urządzenie przeznaczone do kontroli składu i
parametrów fizycznych mieszanin gazowych.
Analizator może zastąpić Aparat Orsata ze szklanymi biuretami wypełnionymi
niebezpiecznymi roztworami substancji chemicznych(NaOH, pirogalol,
HCL,CuCl2).

CEL główny BHP-wyeliminowanie z badań laboratoryjnych odczynników
szkodliwych.



BHP a  infrastruktura : Analizator gazu
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Pirogalol jako przykład potencjalnych zagrożeń dla pracownika: 

H302 Działa szkodliwie po połknięciu;

H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą;

H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania;

H341 Podejrzewa się, że powoduje wady genetyczne;

H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując 
długotrwałe skutki



Porównanie otrzymanych wyników 

z analizatora i aparatu Orsata

wskazuje na dobrą korelację  w 

zakresie CO2 i O2,a nieco gorszą w 

zakresie  CO.

Analizator gazu wyświetla pomiary 

na tym podobnym  poziomie.

BHP a  infrastruktura : Analizator gazu
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Faktor

Współczynniki przeliczeniowe pomiarów 
analizatora na Orsata po wymianie odczynników w 

Orsacie

CO2 O2 CO
1,1 0,9 0,4

Zakresy dla 
współczynników 0,9÷1,1 0,8÷1,1 0,4÷0,6

Porównanie wyników  z badań: analizator gazu/aparat Orsata:
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2018-12-
02 33,0 2,2 1,8 33,9 2,7 3,0 0,9 0,5 1,2 1,0 0,8 0,6wymieniono Orsat

2018-12-
02 33,0 2,2 1,8 34,1 2,8 3,0 1,1 0,6 1,2 1,0 0,8 0,6wymieniono Orsat

2018-12-
03 33,2 2,4 2,0 awaria analizatora

2018-12-
16 33,2 1,4 1,6 awaria analizatora

2018-12-
17 34,0 1,6 1,4 34,0 2,8 3,0 0,0 1,2 1,6 1,0 0,6 0,5

Orsat po 2 tyg. od 
wymiany

2018-12-
17 34,0 1,6 1,4 34,8 3,0 3,0 0,8 1,4 1,6 1,0 0,5 0,5

DATA

ORSAT
I.

Analizator
II.

Róznica II-I 

Faktor Orsat /analizator

CO2 O2 CO CO2 O2 CO CO2 O2 CO CO2 O2 CO
% % % % % % % % %



Analizator gazu- wyświetlacz pomiarów:
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Nucza filtracyjna:
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Nucza filtracyjnej DN125 z płaszczem 
grzejnym z regulatorem temperatury do 
filtracji syropu międzykryształowego 
cukrzyc:

• Czasza grzejna pozwala podgrzać 
urządzenie przed analizą(nastaw 
temperatury) i stale podczas filtracji.

• Syrop spływa do kolby, którą można 
zważyć przed analizą.

• Mycie jest proste, bo łatwo rozmontować 
części.



• Objętość robocza około 3l.

• Układ składa się z pionowej nuczy filtracyjnej, 
płaszcza grzewczego, zaworów, manometru, 
obejm, uszczelek.

• Sito grube podkład dla płaskich mediów + sita 
wycięte z sit cukrzycy I i CIII.

• Łatwo odłączyć ciśnienie oraz wszystkie części 
przy czyszczeniu, objemki bardzo łatwe w 
użyciu-montażu i demontażu.

• Zalety- bardzo cicho pracuje ( nie słychać 
ubytków ciśnienia)

• Wady: cukrzyca III o temperaturze około 45-
60°C- ilość syropu macierzystego nie jest zbyt 
duża (zależy od lepkości od kilku gram do 
kilkudziesięciu. 

Cel BHP- eliminacja  czynnika 
szkodliwego jakim jest HAŁAS.

Nucza filtracyjna: 



Oczyszczacz powietrza w niskich pomieszczeniach:
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Stosowanie substancji chemicznych niebezpiecznych jest dozwolone tylko we 
wskazanych miejscach w laboratorium (BHP-miejscowe wyciągi, dygestoria).
Co zrobić jak nie można na suficie zainstalować miejscowych odciągów? 
Propozycje:
1. Oczyszczacz powietrza w laboratorium - system filtracji podwieszony do
sufitu, z wymiennymi filtrami działający w technologii SMART. Urządzenie zasysa
powietrze z pomieszczenia do wnętrza urządzenia, poddaje chemicznej filtracji,
wychwytuje szkodliwe związki i oczyszczone powietrze wtłacza z powrotem do
laboratorium. System pracuje w sposób ciągły. Listwa świetlna zainstalowana
wokół ramy urządzenia, gdy emituje pulsujące światło diody LED informuje o
wykryciu i usuwaniu szkodliwych emisji, lub o konieczności wymiany filtrów.

Zalety: nie zajmuje miejsca, oczyszcza powietrze z zapachów.

Wady: Po zaniku prądu, lub wymianie filtra, trzeba ponownie ustawić
urządzenie, nie pamięta ustawień. Do wymiany filtrów trzeba używać drabiny .



Oczyszczacz powietrza: 
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O-krezoloftaleina(3,3-bis(4-hydroxy-mtolyl) phthalide)
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2. O-krezoloftaleina może zastąpić fenoloftaleinę w reakcjach chemicznych kwas-zasada,
jako chemiczny wskaźnik pH a tym samym końca miareczkowania.

O- krezoloftaleina- nie jest klasyfikowana jako niebezpieczna.
Fenoloftaleina zgodnie z rozporządzeniem CLP  ma działanie rakotwórcze (kat. 1 A) i mutagenne 
(kat.B) na zdrowie pracownika:
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (zwroty H) zaczynające się od cyfry 3 dotyczą zagrożenia dla zdrowia człowieka:
H 341-podejrzewa się ,że powoduje wady genetyczne;
H 350 –może powodować raka.



Podsumowanie:
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Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji

chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o

działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (t.j. Dz. U. z 2016

r., poz. 1117), nakłada na Pracodawcę obowiązek składania informacji

corocznej do Państwowej Inspekcji Sanitarnej o ilości zużytych substancji tego

typu, oraz ilości osób mających styczność z nimi.

To wszystko skłania nas do wielu przemyśleń, bo jako kierownicy laboratoriów

w zakresie BHP przyczyniamy się do ochrony zdrowia podległych

pracowników. Nasze świadome działania zapobiegawcze mogą przedłużyć

nam życie.



Bezpieczne używanie substancji chemicznych

niebezpiecznych to stosowanie sprzętu ochronnego, wyciągów,

dygestorium, szkolenia pracowników o istniejących

zagrożeniach opisanych w kartach charakterystyki substancji.

Zmniejszanie zagrożenia z tytułu stosowanych

odczynników chemicznych, to świadome działania w celu

redukcji ich zużycia, wyeliminowania substancji rakotwórczych i

mutagennych ,zastosowanie substancji nie niebezpiecznych.

Odczynniki chemiczne:
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Teresa Basińska-Jęsior 


