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Amoniak w instalacjach ch³odniczych 
przemys³u rolno-spo¿ywczego 
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indywidualnej i zbiorowej, stosowane zabezpieczenia i procedury umo¿liwiaj¹ ograniczenie 
ryzyka zwi¹zanego z jego u¿yciem do minimum. Niedopuszczenie do niekontrolowanego 
������	 ��������	 �	 ��������
�	 ����������
	 �	�&������	 &����'��������	 
���	 ������"	
kwesti¹ nie tylko ze wzglêdu na zdrowie i ¿ycie pracowników, ale równie¿ ze wzglêdu na 
mo¿liwe straty magazynowanego towaru. Aby u³atwiæ pracê osobom odpowiedzialnym 
za bezpieczeñstwo instalacji ch³odniczych wykorzystuj¹cych jako czynnik ch³odniczy 
�������$	�	�&�����	���&���������	 ����%	���(	����&������	)�����	����&��	�	 ������	
pozwalaj¹ zapewniæ bezpieczeñstwo pracy instalacji, ale równie¿ sprostaæ wymaganiom 
ustawodawcy w tym zakresie.
�����	���������	��������	�������	�����������	��
��������	��������� ���

Ammonia in cooling installations for the agri-food industry
Ammonia as a refrigerant has been used for more than 150 years. Its toxic properties justifiably 
raise concerns of users, but the available means of individual and collective  protection, as well as  
the security measures and procedures can mitigate the risks associated  with its use to a minimum. 
To prevent the uncontrolled release of ammonia from the  refrigeration system in such branches as 
the agri-food industry is an important issue not only  because of the health and lives of employees, 
but also because of the possible loss of stored  goods. To facilitate the work of those responsible 
for the safety of refrigeration systems using  ammonia as a refrigerant, a suggested checklist is 
presented in this paper. The questions  included on the list can help not only ensure the safety of 
the installation but also meet the  demands of legislators in this regard.
��������	��������	��!��
������	�������	�!���

Wstêp
Amoniak, mimo ¿e jest czynnikiem ch³od-

niczym stosowanym od dawna, wci¹¿ budzi 
����&���&�
��	����	���������*	�&��	���"����	
z ni¹ powik³ania, choæ budz¹ strach, s¹ po-
wszechnie lekcewa¿one przez pracowników 
instalacji ch³odniczych. Z drugiej strony dane 
�����"��	 �����#�	 ����&������	 ���"-
zanych z uwolnieniem amoniaku z instalacji 
ch³odniczych wykazuj¹, i¿ ryzyko zwi¹zane 
z ich eksploatacj¹ jest niewielkie. W takich kra-
jach jak Dania, Szwecja, Finlandia czy Francja 
do roku 2008 przez 40 lat nie odnotowano 
�������	 ������	 ����&�������	 ���"����-
go z eksploatacj¹ amoniakalnych instalacji 
ch³odniczych. Najwiêksz¹ liczbê wypadków 
����&������	 ��&�
���&�����	 �	 +������	
Zjednoczonych (8 w latach 1994-2008), przy 
czym by³o ich o ponad 90% mniej, ni¿ zgonów 
spowodowanych uderzeniem pioruna [1, 2].

W jaki sposób amoniak, obecny w amo-
niakalnych instalacjach ch³odniczych, mo¿e 
zagroziæ pracownikom przemys³u rolno-
'����������;	 <�	 �����	 
���$	 �	 ����������	
zagro¿eñ wywo³ywanych przez amoniak, 
zobowi¹zany przez ustawodawcê przedsiê-
!��&��;	�����	�&����	����	�&�����%���"*$	�!	
zredukowaæ zagro¿enie do minimum?

Artyku³ ten ma na celu przybli¿yæ odpowie-
dzi na te pytania, za pomoc¹ m.in. przedsta-
wienia wymagañ dotycz¹cych bezpiecznego 
funkcjonowania i obs³ugi amoniakalnych 
instalacji ch³odniczych.

W publikacji zaprezentowano listê pytañ 
kontrolnych, pomagaj¹c¹ zweryfikowaæ 
kwalifikacje pracowników oraz wyposa¿enie 
instalacji i zak³adu w nowo projektowanych 
!"�=	 
��	 >����
���
"���	 ������������	
instalacjach ch³odniczych przemys³u rolno-
-spo¿ywczego pod wzglêdem zagro¿enia 
chemicznego.
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Amoniak (NH3) to substancja toksyczna, 
wykazuj¹ca szkodliwe dzia³anie na organizm 
cz³owieka. G³ównymi drogami nara¿enia s¹: 
!���	�������$	�&���	���������	�&��	�������	
��	��#&"�	����	��!�����
�	�����
"��	������-
�����	�&"��$	�������	
��	�&�	�����������	��%-
¿eniach mo¿e powodowaæ silne podra¿nienia 
w kontakcie ze skór¹. Z wod¹ amoniak tworzy 
s³abozasadowy zwi¹zek, który w wyniku kon-
taktu z t³uszczami znajduj¹cymi siê w naskórku 
mo¿e powodowaæ proces zmydlania, niszcz¹c 
naturaln¹ pow³okê ochronn¹ skóry, dziêki 
czemu mo¿liwe jest dalsze wnikanie w g³êbsze 
jej partie powoduj¹ce denaturacjê bia³ka, po-
wstawanie oparzeñ i w konsekwencji martwicê 
skóry. Szkodliwe dzia³anie powsta³ego zwi¹zku 
na tkanki uzale¿nione jest od czasu dzia³ania 
�	��%������	)&�	!�����&�����	���������	��#&	
z ciek³ym amoniakiem (np. podczas oblania) 
istnieje prawdopodobieñstwo powstania od-
mro¿eñ ze wzglêdu na silnie endotermiczny 
charakter reakcji parowania amoniaku.

W kontakcie z ga³k¹ oczn¹, amoniak mo¿e 
��������*$	 �	 ����������	 ��	 ��%�����$	 ��-
czerwienienie i ³zawienie oczu, uszkodzenie 
rogówki, a w ekstremalnych przypadkach 
tak¿e trwa³e uszkodzenie narz¹du wzroku.

J#����	����������	����	!*$	�	����������	
od stê¿enia, jego wdychanie. Amoniak w uk³a-
dzie oddechowym wywo³uje kaszel, drapanie, 
pieczenie i ból gard³a oraz ucisk nad mostkiem. 
)�
����
"	 ��%	 ��&���$	 �������*	 �	 �&�������	
w mówieniu (tzw. bezg³os).

)&#�	 ������������	 �������	 ��������	
oznacza jego stê¿enie na poziomie 0,4 mg/m3. 
Lekkie podra¿nienia mog¹ wyst¹piæ ju¿ przy 
����&�����	 ��'���	 ��M�3, a stê¿enie 400-
700 mg/m3 powoduje natychmiastowe 
podra¿nienie zarówno oczu, jak i górnych 
dróg oddechowych. Stê¿enie przekraczaj¹ce 
2000 mg/m3 ��	
��	�����	����&�����$	�	����	
mo¿e nast¹piæ bardzo szybko, wskutek uszko-
dzenia p³uc [3, 4].

$��������������	����������	��	#��������
Ciek³y amoniak, w przypadku niekontrolo-

������	����������	��	�&��������$	 �"��	��%	
z wilgoci¹ z powietrza, tworz¹c bia³¹ chmurê 
��&������	 V���*	 �����
"��
	 ��!�����
�	 �&��	
warunki atmosferyczne determinuj¹ moment, 
�	 ��#&�	 ����%��
�	 
���	 �&��
����	 �	 ����	
gazowy. Przemiana ta mo¿e nastêpowaæ 
�	 ����������
	 ����������	 ��	 ���
���	 ������$	
przy czym charakterystyczny zapach mo¿e 
!*	��������	�����	�	����������	��������	
metrów. W rezultacie, po uwolnieniu mamy 
do czynienia z przep³ywem gazu. Istotny 
wp³yw na stopieñ zagro¿enia uwalnianym 
����������	��	��������*	��	=&#���	�������	
Najbardziej zagro¿one s¹ osoby przebywaj¹ce 

w zasiêgu ok. 20 m, a wiêc przede wszystkim 
personel obs³uguj¹cy urz¹dzenia ch³odnicze. 
X��!	�&��!��
"��	�	��
	����������	��&�����	
s¹ na powa¿ne uszkodzenia cia³a, a nawet 
����&*�	Y���������*	 ���&����&��������	
zapachu amoniaku dotyczy obszaru do ok. 200 
metrów od miejsca ska¿enia [5].

Amoniak jako czynnik ch³odniczy
Amoniak jest jednym z najstarszych czyn-

ników ch³odniczych (R717), stosowanym 
nieprzerwalnie od ponad 150 lat. Jest zali-
czany do grupy bezpieczeñstwa B2 (zgodnie 
z klasyfikacj¹ zawart¹ w PN EN378-1 [6]). 
Praktyczna granica stê¿enia amoniaku wynosi 
0,00035 kg/m3 (wg normy EN378-1, Za³¹cz-
���	 _`�	 )&�������	 �&�����	 ��%�����	 ��&����	
poziom najwy¿szego stê¿enia danego czynni-
ka ch³odniczego w przestrzeni u¿ytkowej, który 
nie powoduje jeszcze ¿adnych skutków utrud-
niaj¹cych ewakuacjê czy ostrego zatrucia [6].

)���������	 �����������	 >������	 �	 ��-
rametry termodynamiczne amoniaku s¹ na-
stêpuj¹ce:

– normalna temperatura wrzenia: -33 °C
{	�������	�����&���&��|	�	}~
– temperatura krytyczna: 133 °C
– temperatura skraplania przy 26 bar (abs.): 

60 °C
– najwy¿sza (po wodzie) masowa wydaj-

���*	����������
– ró¿nica temperatury t³oczenia: +60 K [7].
�	������	��������	!��������(����	�&���-

wiskowego przewag¹ amoniaku nad wieloma 
innymi czynnikami ch³odniczymi jest zerowy 
potencja³ niszczenia warstwy ozonowej i brak 
!�����&�������	 �����	 ��	 ����%�������	
efektu cieplarnianego. Wed³ug Amerykañskie-
go Stowarzyszenia In¿ynierów Ogrzewnictwa, 
Ch³odnictwa i Klimatyzacji (ASHRAE) amoniak 
jest zaliczony do grupy B2 (niewielka ³atwo-
������*`�

Amoniakalne instalacje ch³odnicze stoso-
wane s¹ w wielu ga³êziach przemys³u, w tym 
rolno-spo¿ywczym. Wiele elementów systemu 
ch³odzenia zawiera amoniak skroplony pod 
����������	����	��������	�������	������
�	
��������	 �������$	 ��#&�	 ��	 !�����&�����	
kontakcie z czynnikiem ch³odniczym nie na-
daje siê ju¿ do spo¿ycia i dalszej przeróbki. 
Najbardziej wra¿liwe na amoniak s¹ produkty 
������	 �	 ������������$	 ����
	 {	 �&�����	
i opakowane w foliê polietylenow¹. Najwiêk-
��"	 
�����	 �&���������"	 ���&����&��
"	 ��%	
jajka, mleko, produkty mleczarskie oraz owoce 
i warzywa [8].

Zgodnie z opublikowanym w 2015 roku 
raportem amerykañskiej Agencji Ochrony 
�&��������	 _)�	 �_���&��������	 )&��������	
Agency) wypadki w instalacjach ch³odniczych, 
powoduj¹ce ska¿enie amoniakiem, wynikaj¹ 
z nieprzestrzegania zasad bhp [9].

Bezpieczeñstwo amoniakalnych 
instalacji ch³odniczych

Uwarunkowania prawne
X	������������	����
�������	���������	

�&���#�	 !��������(����	 �&�	 ���&���-
�����	 ��������	 
���	 �&����	 ������������	
�������	 &����&�"������	 ������&�	 J��������	
i Rozwoju Wsi z dnia 12 maja 2003 r. w sprawie 
bezpieczeñstwa i higieny pracy przy obs³udze 
amoniakalnych instalacji ch³odniczych w zak³a-
dach przetwórstwa rolno-spo¿ywczego [10]. 
)&�����	�	���	����&��	��&����
"	��������	
zarówno w odniesieniu do pracowników za-
trudnionych przy obs³udze amoniakalnych 
instalacji ch³odniczych, jak równie¿ oznakowa-
nia i wyposa¿enia przedsiêbiorstwa, w którym 
instalacja jest wykorzystywana.

Zgodnie z tym rozporz¹dzeniem prace 
przy obs³udze amoniakalnych instalacji ch³od-
niczych w zak³adach przetwórstwa rolno-
-spo¿ywczego zalicza siê do prac szczególnie 
niebezpiecznych. Oprócz wspomnianego 
rozporz¹dzenia, przepisami reguluj¹cymi 
wymagania zwi¹zane z amoniakalnymi insta-
lacjami ch³odniczymi s¹:

– ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Pra-
wo energetyczne (Dz.U. z 2012 r. poz. 1059, 
�	�#=��	���`	�&��	�����	��	���������	�&��	
54 ust. 6 tej ustawy rozporz¹dzenie Ministra 
Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 
28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó³owych 
zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji 
przez osoby zajmuj¹ce siê eksploatacj¹ urz¹-
dzeñ, instalacji i sieci (Dz.U. Nr 89, poz. 828, 
�	�#=��	���`
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Tabela. Lista pytañ kontrolnych podczas okresowych przegl¹dów amoniakalnych instalacji ch³odniczych w zak³adach przetwórstwa rolno-spo¿ywczego
"�����	&	��������	�����
	���	��������	��'���	�!	�������	��!��
�������	�����	��	�
��(!���	�������


Lp. Lista kontrolna
Czy sprawdzono?

Komentarz
Tak Nie Nie dotyczy

A Dokumentacja
1. Czy jest dostêpna karta charakterystyki amoniaku?
2. Czy jest dostêpny schemat techniczny instalacji ch³odniczej?
3. Czy jest dostêpna instrukcja obs³ugi technicznej instalacji ch³odniczej?
4. Czy jest dostêpna instrukcja bezpieczeñstwa po¿arowego?
B ��������	
����	������������������	���������������������	
�
1. Czy pracownicy maj¹ wiedzê nt. ratownictwa chemicznego i sposobów postêpowania 

�	&����	���&��$	�	������#������	�������&���������	������	��������	��!	����&�;
2. ��	 �&�������	 ��
"	 ����
%����*	 ����������	 ���&����
	 �����	 ��	 ������#���	

uwzglêdnieniem poparzeñ lub zatrucia amoniakiem?
3. Czy pracownicy znaj¹ schemat techniczny instalacji?
4. Czy pracownicy znaj¹ miejsce usytuowania g³ównych zaworów odcinaj¹cych?
5. Czy pracownicy znaj¹ instrukcjê obs³ugi technicznej? 
C. Wyposa¿enie
1. Czy zawory odcinaj¹ce w instalacji ch³odniczej oznakowane s¹ w sposób widoczny 

i trwa³y?
2. Czy na terenie zak³adu zainstalowany jest wiatrowskaz w widocznym miejscu?
3. Czy komora ch³odnicza wyposa¿ona jest w instalacjê sygnalizacyjn¹ z napisem 

„Uwaga – cz³owiek w komorze” (dla komór ch³odniczych, w których utrzymywana 
jest temperatura poni¿ej 5 °C)?

4. Czy drzwi komory otwierane s¹ od wewn¹trz i z zewn¹trz (dla komór ch³odniczych, 
w których utrzymywana jest temperatura poni¿ej 5 °C)?

5. Czy pomieszczenia maszynowni i aparatowni komór ch³odniczych oraz drogi ewaku-
��
��	�"	���������	�	�����������	���&
��	�	������	=&#����	���������;

6. Czy system wentylacji ci¹g³ej maszynowni i aparatowni umo¿liwia co najmniej 3-krot-
n¹ wymianê powietrza w ci¹gu godziny?

7. Czy system wentylacji awaryjnej maszynowni i aparatowni (uruchamiany z zewn¹trz 
i od wewn¹trz) umo¿liwia co najmniej 10-krotn¹ wymianê powietrza w ci¹gu godziny?

8. Czy maszynownia i aparatownia s¹ wyposa¿one w aparaturê umo¿liwiaj¹c¹ ci¹g³¹ 
����&��%	 ��%��(	 ��������	 �	 ������&��	 �	 ��������
"�"	 �&���&�������	 ��&�����	 �<+	
i NDSCh amoniaku w powietrzu?

9. Czy temperatura w maszynowni jest � 5 °C (dotyczy instalacji, w których sprê¿arki 
s¹ ch³odzone wod¹)?

10. Czy sprê¿arki instalacji ch³odniczej s¹ wyposa¿one w manometry (od strony t³ocznej 
i ssawnej sprê¿arek)?

11. Czy kolektory strony t³ocznej i ssawnej sprê¿arek s¹ wyposa¿one 
�	 �������&	 ������	 ��������
�	 ���������
	 �	 ��&%��&��	 �	 �"����
	 ���
����� 
> 150 m3/h)?

12. ��	��	�������&���	����	�	��`	����������	���������	���������	&�!����;
13. Czy miejsce przetaczania amoniaku z cystern do amoniakalnej instalacji ch³odniczej 


���	���������	�	��	��
����
	���	��&���	����&���	�	�&�����	��	��$	�����-
¿one w pr¹downice wodne umo¿liwiaj¹ce wytworzenie mg³y wodnej?

14. Czy butle z amoniakiem sk³adowane s¹ w pomieszczeniu nieogrzewanym lub pod 
wiat¹, w pozycji stoj¹cej, oddzielnie od innych butli z gazami?

15. Czy miejsce sk³adowania butli z amoniakiem jest zabezpieczone przed dostêpem osób 
trzecich?

16. Czy miejsce sk³adowania butli z amoniakiem jest oznaczone napisem „Uwaga – butle 
z amoniakiem”?

17. Czy instalacja jest wyposa¿ona w system kontroli wycieku amoniaku?
D. Kontrole, przegl¹dy, uzupe³nianie czynnika ch³odniczego
1. Czy okresowe czyszczenie i wymiana instalacji wykonywane s¹ przez co najmniej 

dwóch pracowników?
2. Czy odolejanie urz¹dzeñ ch³odniczych jest wykonywane przez co najmniej dwóch 

pracowników?
3. Czy przetaczanie amoniaku z butli lub cystern do instalacji odbywa siê przy u¿yciu 

ruroci¹gów stalowych, przez specjalny zawór kolektora cieczowego?
4. Czy przetaczanie amoniaku odbywa siê przez co najmniej dwóch pracowników wy-

szkolonych w tym zakresie?
E. ��������	�����������������

1. Czy na wyposa¿eniu znajduje siê kombinezon gazoszczelny?
2. Czy na wyposa¿eniu znajduje siê izoluj¹cy aparat powietrzny butlowy ze sprê¿onym 

powietrzem, z otwartym obiegiem, wyposa¿ony w maskê pe³notwarzow¹?
3. Czy dostêpne s¹ rêkawice i odzie¿ robocza?
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– ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 
����������	�<����	�	����	&�	����	���$	�	�#=��	
���`$	�	������#������	�&��	��	����	�	������"�	
kwalifikacji) oraz wydane na podstawie art. 8 
akty wykonawcze w sprawie warunków tech-
nicznych dozoru technicznego, w tym rozpo-
rz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki 
Spo³ecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego 
w zakresie eksploatacji niektórych urz¹dzeñ 
������������	�<����	�&	���$	����	����`$	��-
tycz¹ce m.in. zbiorników ziêbniczych.

Wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy 
�&�	���������	���	��������	�"	��&������	
w nastêpuj¹cych aktach prawnych:

– rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki 
+��
����
	�	����	��	�&������	����	&�	�	��&����	
ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higie-
ny pracy (Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, 
�	�#=��	���`

– rozporz¹dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 
30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeñstwa 
i higieny pracy zwi¹zanej z wystêpowaniem 
w miejscu pracy czynników chemicznych 
�<����	�	����	&�	�&	��$	����	��$	�	�#=��	���`�

Po kontrolach Pañstwowej Inspekcji Pracy 
(2011 r.) w zak³adach u¿ytkuj¹cych amoniakal-
ne instalacje ch³odnicze rozpoczêto prace nad 
projektem kompleksowego rozporz¹dzenia 
reguluj¹cego kwestie bhp przy ich obs³udze 
i konserwacji.

���������������������	�����
Systemy kontroli wycieków amoniaku, 

mimo ¿e niewymagane przepisami prawa, 
�"	��%���	���������	�	�&�������	V��	������	
dzia³ania opiera siê na kontroli stê¿enia amo-
niaku w pomieszczeniu ch³odniczym oraz 
w obiekcie. System taki wyposa¿ony jest w sy-
gnalizacjê optyczno-akustyczn¹, informuj¹c¹ 
o przekroczeniu zaprogramowanego progu 
��%������	Y	 ����������	 ��	 �������	 ��%�����	
mo¿e on uruchomiæ wentylacjê awaryjn¹, po-
zamykaæ zawory bezpieczeñstwa lub wy³¹czyæ 
ca³e urz¹dzenie z u¿ytku. Czujniki kontroli stê-
¿enia powinny byæ umieszczone w miejscach 
mo¿liwego wycieku (w maszynowniach, apa-
ratowniach, komorach ch³odniczych i zamra-
¿alniach) oraz przy stropie kontrolowanego 
pomieszczenia (z uwagi na to, i¿ jest l¿ejszy 
od powietrza) [8].

W przypadku niekontrolowanego wycieku 
amoniaku z instalacji ch³odniczych w zak³adach 
przetwórstwa rolno-spo¿ywczego nale¿y:

– powiadomiæ pracodawcê
– ewakuowaæ pracowników z zagro¿onych 

pomieszczeñ (w kierunku przeciwnym do kie-
runku wiatru)

– uruchomiæ wentylacjê awaryjn¹
{	 ����"*	 �����	 ��������	 ��	 ��
	 ��%���	

instalacji, z której nast¹pi³ wyciek

– przyst¹piæ do neutralizacji par amoniaku 
za pomoc¹ mg³y wodnej lub preparatów 
chemicznych

– opró¿niæ z amoniaku uszkodzony odcinek 
instalacji [10].

��������	�����������������

)���������	 �&����	 ���&��	 ���������-

��
	 �	 ����������	 ��������	 ��	 ���!������	
gazoszczelny oraz nak³adany nañ izoluj¹cy 
aparat powietrzny butlowy ze sprê¿onym 
powietrzem, które powinny byæ u¿ywane 
podczas awarii przez osoby j¹ usuwaj¹ce oraz 
przeszkolone w zakresie ich u¿ytkowania. 
)������	 ��	 ����������	 ������	 �����=*	
siê: eksplozymetr, mierniki stê¿enia amoniaku, 
rêkawice i odzie¿ robocza. Sprzêt ten powinien 
byæ przechowywany w przystosowanym 
pomieszczeniu zlokalizowanym poza stref¹ 
zagro¿enia, w stanie gotowym do natychmia-
stowego u¿ycia.

Listy kontrolne
Bezpieczeñstwo eksploatacji instalacji 

ch³odniczych sprowadza siê do przestrze-
gania parametrów roboczych, zapewnienia 
i utrzymania odpowiedniego stanu technicz-
nego urz¹dzeñ, przeszkolenia pracowników 
w kierunku bezawaryjnego u¿ytkowania 
�&��	����������	����%�������	�	�&������	
awarii. Nieocenionym narzêdziem kontroli pra-
����������	�	��	���&����	�"	����	����&�����	
W tabeli obok zaproponowano listê kontroln¹ 
zwi¹zan¹ z prawid³owym funkcjonowaniem 
amoniakalnej instalacji ch³odniczej w zak³a-
dzie przetwórstwa rolno-spo¿ywczego. Lista 
��	����	!*	�����&����	�	����������	��	���-
cyfiki zak³adu.

Podsumowanie
Stosowanie amoniaku w instalacjach ch³od-

niczych, w porównaniu z innymi czynnikami 
ch³odniczymi przynosi same zalety. Eksplo-

atacja amoniakalnych instalacji ch³odniczych 
�������	�	��������	��������	�	�������	������	
niewielkie ryzyko zagro¿enia dla cz³owieka.

Podstaw¹ bezpieczeñstwa eksploatacji 
amoniakalnych instalacji ch³odniczych jest zna-

����*	�	�&����&�������	�&�����#�	!���	X���-
wiednio przeszkoleni pracownicy oraz stosow-
ne zabezpieczenia nie dopuszcz¹ do nara¿enia 
na szwank zdrowia pracowników i, co równie 
wa¿ne, powstania strat w magazynowanych 
artyku³ach rolno-spo¿ywczych. Najprostszym 
�����!��	��&�������	��&�������$	�	�����	
���&�������	>����
��������	�	�!�����	�����-
lacji jest weryfikowanie jej poszczególnych 
elementów przy wykorzystaniu listy pytañ 
kontrolnych podczas okresowych przegl¹dów.
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