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Wojciech ŻUROWSKI, Agnieszka KOWALCZYK 

BEZPIECZEŃSTWO PRACY PODCZAS PRODUKCJI MAS BITUMICZNYCH 

 

W artykule omówiony został aspekt bezpieczeństwa i higieny pracy w bazie wytwarzającej masy bitumiczne. Na podstawie 

przeprowadzonych badań dokonano oceny bezpieczeństwa pracy na jednym ze stanowisk pracy związanych z wytwarzaniem 

mas bitumicznych. Wskazano, że przekazanie informacji o zagrożeniach występujących na stanowisku pracy operatora ota-

czarki i formach zapobiegania wystąpienia niepożądanych sytuacji oraz wymóg prawidłowego zrozumienia tematu zmniejsza 

prawdopodobieństwo wystąpienia wypadku przy pracy 

 

WSTĘP 

W codziennym życiu spotykamy się z przejawami troski czło-
wieka o otaczające go środowisko pracy. Głównym powodem rozwi-
jającego się trendu bezpieczeństwa pracy jest wzrost świadomości 
społeczeństwa, które pragnie wykonywać obowiązki służbowe nie 
narażając swojego życia i zdrowia. Zaostrzane przepisy prawne 
dotyczące tej dziedziny wymagają zaangażowania nie tylko praco-
dawców, ale również pracowników.  

BHP w organizacjach staje się przedmiotem zarządzania, po-
dobnie jak zarządzanie jakością wg ISO 9001 czy zarządzanie 
środowiskowe wg ISO 14001. 

Głównym założeniem niniejszej pracy jest wskazanie sytuacji, 
które mają wpływ na bezpieczeństwo pracy w bazie produkcyjnej 
mas bitumicznych, np. odpowiedniej oceny ryzyka zawodowego, 
przestrzeganie wymagań prawnych itp.. Wszystkie omawiane za-
gadnienia zostaną przedstawione na przykładzie Przedsiębiorstwa 
Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. Celem 
niniejszej pracy jest opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pracy w 
wytwórni mas bitumicznych. Podstawowym zadaniem jest określe-
nie, w jaki sposób bezpiecznie pracować przy produkcji mieszanki 
mineralno-asfaltowej. 

1. CHARAKTERYSTYKA ZAKŁADU PRACY  

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. to firma 
usługowo – produkcyjna, której podstawowa działalność to budowa i 
remont dróg kołowych oraz produkcja mas bitumicznych. Budowa 
dróg jest ściśle oparta na wymaganiach klienta określonych w do-
kumentacji technicznej i projektowej. Produkowane masy bitumicz-
ne wykorzystywane są do wykonywania warstw nośnych dróg koło-
wych, ciągów pieszych, parkingów, nawierzchni boisk, lotnisk. 
Przedsiębiorstwo posiada pięć wytwórni mas bitumicznych (otacza-
rek): w Osiecku, Stanisławowie, Podlechach, Nowym Dworze Ma-
zowieckim oraz Lublinie. W 2006 roku przedsiębiorstwo uzyskało 
certyfikat systemu zarządzania BHP PN-N-18001. Obecnie w 
Przedsiębiorstwie Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. obowiązuje 
zintegrowany system zarządzania obejmujący wymagania: ISO 
9001, ISO 14001, PN-N-18001, Rozporządzenie EMAS, PN-EN 
ISO/IEC 17025, Zakładowej kontroli produkcji mas bitumicznych. 

2. OPIS PRZEBIEGU TECHNOLOGICZNEGO 
PRODUKCJI MASY BITUMICZNEJ  

Proces produkcji dzieli się na następujące etapy: 
– składowanie i dozowanie wstępne kruszywa, 
– suszenie i podgrzewanie kruszywa, 

– sortowanie i dozowanie gorącego kruszywa i dodatków, 
– składowanie i dozowanie asfaltu, 
– mieszanie, składowanie gotowej masy, 
– w zależności od wyposażenia otaczarki proces technologiczny 

może obejmować dodatkowo podawanie i dozowanie starej ma-
sy oraz dozowanie środków adhezyjnych i fazowych. 
 

 
Rys. 1. Wytwórnia Mas Bitumicznych w Stanisławowie, źródło: 
Deklaracja środowiskowa PBDiM Sp. z o.o. 2008 r. 

 
Kruszywo stanowią: piasek, grys, żwir (materiał łamany lub 

okrągłe ziarna). Ze składowiska kruszywo dostarczane jest łado-
warką do dozatora, potem jest ono podawane zgodnie z recepturą 
za pomocą transporterów taśmowych do zasobnika, a następnie 
kierowane jest do obrotowego bębna suszarki. 

Proces suszenia jest regulowany automatycznie i odbywa się 
przy pomocy pyłu węgla brunatnego. Zanieczyszczenia z suszarni i 
otaczarki oczyszczane są w instalacji odpylającej. Pył gruby odse-
parowany w komorze wstępnej odpylacza jest podawany przenośni-
kiem ślimakowym do elewatora gorącego, a  pył drobny odseparo-
wany na filtrze tkaninowym odprowadzany jest do zbiornika pyłów, a 
stamtąd podawany na wagę jako wypełniacz. 

Wysuszone, gorące kruszywo i gruby pył trafiają do sortownika  
i są segregowane na poszczególne frakcje, następnie składowane 
w odpowiednich komorach gorącego kruszywa. 

Zgodnie z ustawioną recepturą poszczególne rodzaje kruszywa 
odważane są na wadze kruszywa. Według tej samej receptury 
odważa się na wadze wypełniacza wypełniacz i pyły. Po odważeniu 
kruszywo i wypełniacz podawane są do mieszalnika otaczarki. 
Równocześnie do mieszalnika jest podawana odpowiednia ilość 
asfaltu.  

Po wymieszaniu masa przekazywana jest do izolowanych ko-
mór zbiornika gotowej masy skąd podawana jest na skrzynie ładun-
kową samochodów ciężarowych.  W przypadku wysokich otaczarek 
istnieje możliwość ładowania samochodów bezpośrednio z mieszal-
nika. 
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Asfalt potrzebny do produkcji mieszanki składowany jest w 
podgrzewanych zbiornikach i doprowadzany zgodnie z recepturą za 
pomocą pompy asfaltu i urządzeń dozujących (waga lub licznik) do 
mieszalnika. Niezbędne dla procesu technologicznego paliwo: olej 
opałowy lekki lub ciężki, gaz ziemny, gaz płynny lub pył węglowy 
jest składowane w odpowiednich zbiornikach (oprócz gazu ziemne-
go). 

3. SUBSTANCJE CHEMICZNE STOSOWANE  
W PROCESACH PRZETWÓRSTWA MAS 
BITUMICZNYCH 

W procesie produkcji mas bitumicznych używanych do budowy 
nawierzchni dróg, parkingów, boisk i lotnisk stosowane są asfalty 
modyfikowane. Poddawane są one działaniu wysokich temperatur: 
od 150 do 190°C, w celu uplastycznienia i upłynnienia. Podczas 
tego procesu do powietrza stanowisk pracy przedostają się złożone 
mieszaniny substancji chemicznych o różnym charakterze chemicz-
nym i różnym stopniu toksyczności. Substancje te stanowią zagro-
żenie dla zdrowia pracowników.  

 
Tab. 1. Wykaz substancji chemicznych oznaczonych przy  

dokonywaniu oceny narażenia pracowników 
Substancje szkodliwe NDS, mg/m3 NDSCh, mg/m3 

Dymy asfaltu 5 10 

9 WWA: 
Antracen, Benzo/a/antracen, Chryzen, Ben-
zo/b/fluoranten, Benz/k/fluoranten, Benzo/a/piren, 
Dibenzo/ah/antracen, Benzo/ghi/perylen, In-
deno/1,2,3-c,d/piren 

0,002 - 

Formaldehyd 0,5 1 

Źródło: „Substancje chemiczne w procesach przetwórstwa mas bitumicznych – 
pomiar, ocena i ograniczenie narażenia zawodowego” M. Pośniak, I. Makhniashvili, 
J. Kowalska. 

 
Dymy asfaltowe powstające wskutek podgrzania  asfaltów za-

wierają wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA), które 
wchłaniane są do organizmu poprzez drogi oddechowe. Substancje 
te stosunkowo szybko są przenoszone za pośrednictwem krwioob-
iegu do różnych narządów, gdzie ulegają przemianie do epoksydów, 
które są aktywnymi substancjami rakotwórczymi. Poprzez swoje 
właściwości  WWA mogą powodować nowotwory skóry oraz płuc. 

Pomiary WWA przeprowadzone przez CIOP – PIB w Warsza-
wie dla Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 
29.11.2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i 
natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 
(Dz.U.2002.212.1833 ze zm.) nie wykazały przekroczeń. Pomimo to 
nie można oceniać, że warunki pracy na stanowisku operatora 
otaczarki są bezpieczne, ponieważ w strefie oddychania pracowni-
ków występują wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne 
(związki o prawdopodobnie rakotwórczym działaniu dla człowieka). 
Wykazano, że wskaźniki narażenia dla WWA obliczone na podsta-
wie sumy iloczynu średnich stężeń ważonych poszczególnych 9 
WWA oraz odpowiednich współczynników kancerogenności były  
na poziomie 0,014 μ/m3, co stanowi około 1/140 wartości najwyż-
szego dopuszczalnego stężenia dla sumy 9 WWA – 2 μ/m3 . 

4. OCENA BEZPIECZEŃSTWA PRACY NA 
STANOWISKU OPERATOR OTACZARKI 

4.1. Ocena zagrożeń 

Ocena zagrożeń na stanowisku pracy operatora otaczarki 
przeprowadzona została na podstawie: 
– Kodeksu Pracy, Dział dziesiąty, rozdział VI. 

– Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 26 wrze-
śnia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 
higieny pracy. 
Ocenę tą przeprowadzono w istniejących warunkach organiza-

cyjno - technologicznych przy uwzględnieniu istniejącego czynnika 
ludzkiego na stanowisku. W analizie zostały uwzględnione rzeczy-
wiste zagrożenia, które zostały zidentyfikowane według stanu na 
dzień prowadzenia oceny i przy założeniu, że dotyczą prac wymie-
nionych w opisie. Uwzględniono zastosowaną barierę odgradzającą 
człowieka od zagrożenia. 

Identyfikacja stanowiska pracy 

Obszar oceny: operator otaczarki 
Stan zatrudnienia: 10 pracowników 
Wiek zatrudnionych: waha się w granicach 35 – 40 lat 
Osoby zatrudnione: mężczyźni - 10 osób 
Osoby szczególnego ryzyka - brak 

Charakterystyka stanowiska pracy 

Umiejscowienie stanowiska w przestrzeni zakładu 
Baza produkcyjna - sterownia otaczarki, teren wytwórni mas bi-

tumicznych oraz zaplecze socjalne. 
 

Wyposażenie stanowiska w maszyny, urządzenia i narzędzia 
ręczne: 
– komputer, 
– elektronarzędzia, 
– wciągarki, 
– ręczne narzędzia obróbki metali, 
– palnik propan-butan, 
– smarownice, 
– telefon, radio CB. 

 
Opis procesu technologicznego i rodzaj wykonywanych czynności 
przy poszczególnych operacjach 

Prace przygotowawcze – rozgrzanie asfaltu, załączenie ogrze-
wania zasuw silosów mieszalnika, środków adhezyjnych, załączenie 
sprężarki, sprawdzenie materiałów w dozatorze, wprowadzenie 
parametrów receptury, sprawdzanie stanu paliwa w zbiorniku pod-
ziemnym w celu ustalenia czy nie ma wycieków. 

Praca właściwa – obsługa maszyny, nadzór nad prawidłowym 
przebiegiem procesu technologicznego, nadzór nad sprawnością 
podzespołów, urządzeń, ustalenie przyczyn awarii i usuwanie ich, 
sprawdzanie urządzeń, narzędzi pomiarowych . 

Prace po zakończeniu pracy -  prawidłowe oczyszczenie wy-
twórni z mas bitumicznych i materiałów sypkich, wyłączenie podze-
społów urządzeń, sprzątanie miejsca pracy, zapisywanie stanu 
paliwa w zbiorniku podziemnym. 

Ogólna charakterystyka pracy 

Operator otaczarki obsługuje wytwórnię mas bitumicznych za 
pomocą komputera. Kruszywa i mieszanki materiałowe dozowane 
są automatycznie. Pracownik przebywa w sterowni otaczarki, która 
jest odpowiednio umeblowana (zachowane są drogi ewakuacyjne), 
posiada wentylację oraz oświetlenie zgodne z normą. W sterowni 
otaczarki znajduje się apteczka pierwszej pomocy i odpowiedni 
sprzęt ppoż. Pracownik wyposażony jest w odzież ochronną i robo-
czą oraz rękawice.  

Zmianowość: praca 1 zmianowa trwająca 8-10 h w zależności 
od zamówień. 

Szczególne wymagania zdrowotne do pracy na stanowisku 

Profilaktyczne badania lekarskie pracowników są realizowane 
na bieżąco. Spółka w myśl Ustawy z dnia 27.06.1997 r. o służbie 
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medycyny pracy posiada własną placówkę służby zdrowia, która 
sprawuje profilaktyczną opiekę medyczną nad pracownikami. W 
chwili obecnej wszyscy pracownicy posiadają aktualne badania 
lekarskie i orzeczenia o braku przeciwwskazań do wykonywania 
pracy na zajmowanym stanowisku (także wysokościowe).  

Potrzebne wymagania zawodowe (uprawnienia) 

Poziom wykształcenia: co najmniej średnie. 
Doświadczenie: co najmniej 1 rok . 
Wymagane uprawnienia: uprawnienia kwalifikacyjne do obsługi 

wytwórni mas bitumicznych. 

Stosowane środki zabezpieczenia indywidualnego  
i zbiorowego 

Zabezpieczenia zbiorowe: nie występują. 
Zabezpieczenia indywidualne: kaski, ochronniki słuchu zgodnie 

ze wskazaniami pomiarów czynników uciążliwych dla zdrowia, 
kamizelki ostrzegawcze, rękawice ochronne. 

Wypadki w pracy i choroby zawodowe 

Choroby zawodowe: nie stwierdzono 
Wypadki przy pracy: w ostatnim 10-leciu nie stwierdzono. 

Czynniki chemiczne 

a) Stosowane w procesie środki chemiczne, materiały, substan-
cje: 
– asfalt, 
– środki adhezyjne np. wetfix, 
– viatop, 
– środki eksploatacyjne np. oleje, smary, paliwo 
Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych spełniają 

wymagania rozp. MZ z dnia 14 grudnia 2004r. (Dz.U. Nr 2, poz. 8 z 
2005r.). Znajdują się w miejscu przechowywania tych substancji. 
Wszystkie wytyczne zawarte w karcie odnośnie magazynowania, 
przechowywania i stosowania są spełnione. 
b) Badania środowiskowe 

 
Tab. 2. Pomiary badań czynników chemicznych występujących  

na stanowisku operatora otaczarki 
1.  Nazwa czynnika Dymy asfaltu naftowego 

2.  Miejsce pomiaru wytwórnia mas bitumicznych 

3 . Metoda pomiaru Metoda grawimetryczna 

3.  Wynik pomiaru* 
 

NDS – 2,32 mg/m3,  
NDSCh – 5,67 mg/m3 
Dopuszczalne: 
NDS -  5 mg/m3  
NDSCh - 10 mg/m3 

Źródło: opracowanie własne 
 

Tab. 3. Pomiary badań pyłów występujących  
na stanowisku operatora otaczarki 

1 Nazwa czynnika Pył respirabilny zawierający wolną (krystaliczną) 
krzemionkę od 2% do 50%. Pył całkowity zawierający 
wolną (krystaliczną) krzemionkę 

2 Miejsce pomiaru wytwórnia mas bitumicznych 

3 Metoda pomiaru PN-Z-04008-7 

4 Wynik pomiaru*  
(wartość dopusz-
czalna) 

Stężenie – 0,45 mg/m3.  
NDS -  1 mg/m3  
Stężenie – 2,32 mg/m3. 
NDS -  4 mg/m3 

Źródło: opracowanie własne 

 
 
 
 
 

Tab. 4. Pomiary badań  Wielopierścieniowych Węglowodorów 
Aromatycznych (WWA) występujących na stanowisku operatora  

Substancja 

Oznaczone 
stężenie w 
pobranej 
próbce 

Wskaźnik 
ekspozycji 
Cw 

Wartość 
NDS 

Krotność 
NDS 

Antracen 0,013 

0,0014 2 0,0007 

Benzo/a/antracen 0,001 

Chryzen 0,004 

Bezo/b/fluoranten 0,001 

Benz/k/fluoranten - 

Benzo/a/piren 0,001 

Dibenzo/ah/antracen - 

Benzo/ghi/perylen - 

Indeno/1,2,3-
c,d/piren 

- 

Źródło: opracowanie własne 

 
c) Ocena obszaru 

Na stanowisku pracy nie został przekroczony normatyw higie-
niczny dymu asfaltu naftowego, pyłu całkowitego i respirabilnego ani 
WWA. Wielkości pomiarów kształtują się na bardzo niskim pozio-
mie. 

Uciążliwości związane ze środowiskiem pracy 

Uciążliwością związaną ze środowiskiem pracy jest hałas.  
W związku z powyższym dokonano pomiarów hałasu. Wyniki 

przedstawiono w formie tabelarycznej. 
 

Tab. 5. Pomiary natężeń hałasu występujących  
na stanowisku operatora otaczarki 

1 Nazwa czynnika Hałas 

2 Miejsce pomiaru wytwórnia mas bitumicznych 

3 Metoda pomiaru PN-N-01307:1994 

4 Wynik pomiaru* 
(wartość dopuszczalna) 

Poziom ekspozycji na hałas odniesiony do tygodnio-
wego wymiaru czasu pracy – 84,8 dB. 
Maksymalny poziom dźwięku A – 95 dB. 
Szczytowy poziom dźwięku C - 107 dB. 
NDN – 85 dB, 
Maksymalny poziom dźwięku A – 115 dB 
Szczytowy poziom dźwięku C – 135 dB 

Źródło: opracowanie własne 

INTERPRETACJA: 

Żaden z parametrów hałasu nie został przekroczony. Poziom 
ekspozycji na hałas odniesiony do tygodniowego wymiaru czasu 
pracy jest najbliższy normatywowi higienicznemu  - jego krotność 
wynosi 0,95 w związku z czym w następnym roku kalendarzowym 
należy powtórzyć pomiar. 

PODSUMOWANIE 

Przedstawione w niniejszej pracy zagadnienia pozwoliły na 
szczegółową analizę sytuacji mających wpływ na bezpieczeństwo 
pracy na bazie produkcyjnej. Dokonana ocena ryzyka zawodowego 
wskazuje, iż największym zagrożeniem jest możliwość poparzenia 
pracownika przez odprysk gorącej masy asfaltowej. Opracowana 
instrukcja bezpieczeństwa pracy w wytwórni mas bitumicznych 
wskazuje wymagania ogólne i organizacyjne, dzięki którym można 
zapobiec sytuacjom niebezpiecznym i poprawić bezpieczeństwo 
osób przebywających na terenie bazy. Praca przy produkcji mie-
szanki mineralno-asfaltowej wymaga szczególnej uwagi i ostrożno-
ści, dlatego pracownik powinien być odpowiednio przygotowany do 
wykonywania obowiązków służbowych poprzez regularne szkolenia 
z zakresu bhp. Odbyty instruktaż uczy zachowań, które minimalizują 
ryzyko wystąpienia niekorzystnych zdarzeń mających wpływ na 
zdrowie i życie pracowników. Przekazanie informacji o zagrożeniach 
występujących na stanowisku pracy operatora otaczarki i formach 
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zapobiegania wystąpienia niepożądanych sytuacji oraz wymóg 
prawidłowego zrozumienia tematu zmniejsza prawdopodobieństwo 
wystąpienia wypadku przy pracy.  
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Safety during bitumen production  

Paper was discussed aspect of health and safety in the data-
base producing bitumen. On the basis of carried-decorated study 
evaluated safety in one of the jobs associated with the production of 
bitumen. It was pointed out that the transfer of information about the 
hazards in the workplace of paving plant operator forms of preven-
tion O-accession unwanted situation and the requirement of correct 
understanding of the subject reduces the likelihood of an accident at 
work. 
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