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ni z liczby mających wziąć udzi.ałw gonitwie pozo' ( staje bez wpływu na ilość płatnych miejsc i wygrywających kombinacji. ·
.
§ 25· Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych z dnia 14 sierpnia 1947 f. o warunkach funkcjonowania i organizacji wzajemnych 7.a-

\"

Poz.
~73
l 374
." ;;
. : ' . (." . .- .
f·~-\. ";'

kładów

(totalizatora) (Dz. U. R. P. Nr 59, po~ . 323).
§ 26. Rozporządzenie wchodzi w życie z . dniem

ogłoszenia.

Minister

Państwowych

Gospodarstw Rolnych:

w z.

St~

Tkaczow
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JtOZPORZĄDZENIE MINISTRÓW: PRACY I OPIEKI SPOŁECZNEJ, ZDROWIA, PRZEMYSŁU CIĘ,ZIUEGO

I

PRZEMYSŁU

z dnia 3

LEKKIEGO

października

1951 r.

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy metalizacji natryskowej.
Na podstawie art. 2 ust. 1 lit. a) oraz ust. 2 i 3 rozpbrtądzEmia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 16 mar-

-

.

.

celem 'uregulowania wielkości otworu roboczego tej
szafki.
2. Prędkość powietrza zasysanego przez wentylacj .ę
powinna wynosić w miejscu wykonywania metalizacji
dla szafek wyciągowych co najmniej 0,8 - 1,0 m/sek.,
dla ssawek zaś znajdujących się przy warsztatach tokarskich lub innych miejscach metalizacji w pracowniach co najmniej ' 3,0 - 4,0 m Isek.
3. Wstęp do pomieszczeń przezna<:żonych do metalizacji osobom do tego n ie ·powołanym oraz nie za0patrzonym w sprzęt, wymieniony -W § 19, jest wzbroniony. Zakaz ten należy . w sposób czytelny i trwały
podać do wiadomości za pomocą odpowiednich napisów
u wejścia do tych porilieszczeil. .
§ 5. W razie wykonywania prac metalizacji natryskowej oraz poprzedzającej ją obróbki przy pomocy
dmuchawki p iaskowej w pomieszczęniach nie przeznaczonych specjalnie na te prace lub na wolnym p0wietrzu, nie wolno przebywać w pasie ' ochronnym ogrodzonym o szerokości co najmniej 3 m dookoła mIejsca
metalizacji osobGm do tego nie powołanym i nie zaopatrzonym w sprzęt ochronny, w y m ieniony w § 19. Zakaz
t en powinien być w sposób czytelny i trwały podany
do wiadomości za pomocą odpowiednich napisów w
miejscach wykonyvlania metalizacji.
§ 6. ' Metalizację dr obnych przedmiGtów nal~ży
w miarę technicznej możliwo ści .,rzeprowadzać sposobem automatycznym w zamkni ętych aparatach, zaopatrzo.n ych w me chanic.zną w entylację ssącą.
§ 7. W celu zmniejszenia ryzyka niebezpieczeństwa
i szkodliw ośc i dla zdrqwia pracownika należy w miarę

Ca 1928 r. o bezpieczeństwie i higienie pracy (Dz.U.R.P.
Nr 35, Ruz. 325) oraz art. i ust. 1 rozporządzenia Prezydenta Rzecżypospolitej z dnia 22 sierpnia 1927 r. o zapobieganiu chorobom zawodowym i ich zwalczanhl
(Dz. U. R. P. Nr 78, poz. 671» zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie niniejsze dotyczy ochrony ży
cia i zdrowia osób zatrudnionych przy metalizacji natryskowej , tj. przy nakładaniu na powierzchnię przedmiotów warstwy metali metodą natryskiwania stopion ego m et alu za pomocą strumienia sprężonego powietrza albo innego gazu lub pary.
§ 2. Przy me~alizacji natrysko,wej kierownictwu
zakładu pracy powinno stosować wszelkie środki zapewniające bezpieczne i nie zagrażające zdrowiu wykonywanie pracy, a w szczególności:
1) środki . przeciw.wdychaniu przez pracownika szkodliwych g azów, par i pyłów, powstających przy
metalizacji oraz przy poprzedzającym me talizację
oczyszczaniu przedmiotów,
2) środki przeciwko zanieczyszczaniu przez pary i pyły
ciała i odzi eży pracownika, w której przychodzi do
pracy,
3) środki zapobiegające szkodliwemu działaniu prom ien iowania łuku elektrycznego oraz poraż eniom
prąd em elektrycznym przy m etalizacji pistoletem
elektrycznym,
4) środki do starannego oczyszczania pomieszczeń
służ ących do m etalizacji,
5) środki zapobiegające działaniu na uszy pracownika
możliwości technicżnej pracę zautomatyzować.
hałasu wytwarzanego przez nistolety do metalizacji,
§ 8. Pomieszczenia wymienione w § 3 pkt 2 po6) środki ochrony oczu przeciwko przenikaniu do nich
winny odpowiadać następu j ącym warunkom:
ciał obcych (iskier, pyłów), wytwarzanych przy metalizacji,
. a) mi eć co najmniej 3,5 m wysokości oraz co najmniej 15 m 3 objętości na jednego pracownika,
7) środki zapobiegające wybuchom gazów używanych
b)
w
zimnej porze rąku być należycie ogrzewane,
przy m etalizacji, takich jak acetylen i tlen oraz
b yć dobrze ośw i etlone światłem dt1ennym, a w
powietrze sprężone.
.
r a zie potrzeby i sztucznym, którego instalacja po- .
§ 3. Metalizacja natryskowa może być dokony\'1rana :
winna odpowiada ć przepisom dla pomieszczeń
o
niebez piecz eństwie wybuchowości,
1) na wolny m powietrzu przy zachowaniu przepisu § 5,
c) mieć ściany, sufit i podł ogi twarde, gładkie i łat
2) w spe cj alnych na ten cel przeznaczonych pomiesz- '
we do oczyszcżaniana mokro.
czeniach, oddzielonych od innych pomieszczeń, przy
§ 9. Pom ieszczenia do metalizacji natryskowej nie
zachowaniu przepisów §§ 8 i 15.
rllające szafek wyciągowych powinny być zaopatrzone
. § 4. 1. Metalizację . w pomieszczeniach nal eż y
'w urządzenia m iejscowej w entylacji ssącej ze ssawkami
wykonywać bądź w szafkach wyci ągowych, zaopatrzoumieszczonymi możlhvie blisko miejsca wytwarzanią
nych w skuteczną miejscową wentylację ssącą, usuw asię par i pyłów m et alowych .
jącą wydobywające się p3ry i pyły •. b ąd ź na m aszymch
(np. tokarkach) zaopatrz:mych w ssawkę wentyla cji
§ 10. Stoły, warszta t y i stojaki do m etalizacji pom ech anicznej ssącej. Przednia ścianka szafki wycią ~o winny być wy konane t ak , aby można je było gruntow- .
wej powinna być przesuwalna w płaszczyźnie pionowej, nie oczyścić na mokro z pyłów.
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§ 11. " 1. Pjstolety do metalizacji należy stale w szafkach wyciągowych lub w aparaturze szczelnie
utrzymywać w ~nie ' sprawnym i czystym.
zamkniętej , należy za opatrzyć :
2. Pistolet gazowy powinien być zaopatrzony w
l) przy stosowaniu metali łatwotopliwych ora~ 'w ybiturządzenie
z~bezpieczające
p r zed cofnięciem się ganie trujących, jak ołów lub kadm - w m aski izozów.
lacyjne z dopływem czystego sprężonego p owietrza,
§ 12. Jeżeli do pistoletu używa się płomieni tlenu
2) przy stosowaniu metali szkodliwych w m niejszym
i acetylenu lub innego gazu palnego, aparatura dla tych
stopniu, jak mi edź, cynk, aluminium - w respira·gazów powinna odpowiadać przepisom ,bezpieczeństwa
tory przeciwpyłowe, a przy pracy ponad , 30 minut
i higieny pracy przy spawaniu i cięciu metali gazem.
- w maski izolacyjne, jak w pkt 1,
.
§ 13. Instalacje do sprężonego powietrza używa
3) w okulary ochronne typu zamkniętego,- tj. w opra- '
nego do metalizacji, jak sprężarki, zbiorniki i przewody,
wie szczelnie osłaniającej
oczodół, z szybkami
powinny być zbudowane i utrzymywane w sposób bezz ochronnego szkła oraz z taśmą umoc0wująCą oku,.
pieczny.
,
lary na głowie,
§ 14. ,Przewody do gazów należy przytwierdza ć
4) w odzież ochronną i rękawica. z materi ału pyło
do nasadek pistoletu' w sposób pewny i mocny.
szczelnego i trudnopalnego oraz osłani aj ą cego ciało
§ 15. W razie stosowania pistoletów elektrycznych,
od oparzenia pryskającymi kroplami stopionego
należy zache,wać wszelkie zasady ostroż!l0ści, zapobiemetalu lub iskrami,
gające porażeniu pracownika przez prąd.
5) w nausZniki zabezpieczające uszy od, haI1ł~).l" r;m~
§ 16. 1. Oczyszczanie powierzchni przedmiotów
lanego przez pistolet.
przeznaczonych do metalizacji, wykonywane przy pó§ 20.. 1. Pracownikowi zatrudnionemu przy metamocy cieczy lotnych, łatwopalnych lub daj ą cych szkod- lizacji
natryskowej nal eży umożl i Wić korzystanie
liwe wyziewy, powinno być możliwi e zautomatyzowane. z umieszc?onej w pobliżu st~nowiska pracy umywalki
Oczyszczanie te, powinno być w miarę technicznej m oż z ciepłą wodą bieżącą, zaopatrzonej w mydło , ręcznik
liwości wykonywane w aparaturze całkowicie zamkn =ę
oraz szczotkę do rąk. Na każdych 5 pracown ików zatej i zaopatrzonej w urządzenia. mechanicZne wentylacji trudnionych na jednej zmianie przy metalizacji p ow issącej lub w specjalnych szafkach wyciągowych.
nien przypada ć 1 kran umywalki.
2. Ew entualne czynności usuwania resztek smar ów
2. Pracowmkowi, zatrudnionemu przy metalizacji ~';!
i innych podobnych ciał oraz podgrzewanie przedmio- natryskowej, należ y. umożliwić korzystanie z ci e płego
tów przeznacwnych do metalizacji za pomocą pieca lub natrYsku, umieszczonego w pobliżu stanowiska pracy.
palników powinny być dokonywane w sposób nie na- . Na każdych 10 pracowników na jednej zmian ie, zatrudrażający na oparzenie pracownika lub na pożar.
nionych przy metalizacji, powinno przyp a da ć 1 sitko
3. Przygotowania powierzchni przedmiotów p r ze- nat.ryskowe.
'
• znaczonych do metalizacji za pomocą metod elektrycz§ 21. W pobliżu miejsc metalizacji nie woln o sponych powinny być wykonywane przy ząbezpiec zeniu żywać posiłków i palić tytoniu.
pracownika od pvrażenia prądem, uszkodzenia skóry
, § 22. . Pracownicy zatrudnieni pr zy metalizacji na' żrącymi elektrolitami oraz zatrucia przez szkodliwe wytryskowej powinni być badani przez lekarza pr zed przyziewy.
stąpieniem do tej pracy oraz .okresowo co najmniej co
.4. Przygotowanie powierzchni przedmiotów przy 6 miesięcy podczas jej wykonywania z m etalami szkodpomocy dmuchawki piaskowej;" powinno być wykony- liwymi (ołowiem , kadmem).
wane zgodnie z przepisami obowiązującymi w , tym za§ 23. Tekst niniejszego rozporządzen i a należy wykresie.
wiesić w zakładzie pracy na miejscu widocznym.
§ 17. Podłogi, stoły, szafki wyciągowe, wafsztaty,
§ 24. Kierownictwo zakładu ptacy powinno przed zaściany i w ogóle wszelkie części pomieszczeń, przetrudnieniem przy metalizacji natryskowej pouczyć praznaczonych do metalizacji natryskowej, należy regular- cowników o sposobie bezpiecznego i nieszkodliw ego wynie i gruntownie oczyszczać z osiadającego na nkh pyłu konywania tej pracy.
za pomocą odpylaczy elektrycznych lub na mokr o.
§ 25. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem
§ 18. Gazów, par lub pyłów usuniętych z poiniesz- .ogłoszenia.
czeń metalizacji za pomocą wentylacji nie wolno wyMinister Pracy i Opieki Społecznej: K.Rusine~ .
puszczać na zewnątrz pomieszczeń, lecz należy je chwy.tać za pomocą filtrów lub osadników.
,
Minister Zdrowia: J. Sztachelski
§ 19. Pracowników, zatrudnionych przy metalizacji
natryskowej na · wolnym powietrzu lub w specjalnych MinIster Przemysłu Ciężkiego: J. Tokarski
pomieszczeniach, o ile ta metalizacja nie odbywa się Minister Przemysłu Lekkiego: w z. J. Grzymf.::
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OSWIADCZEN1E RZĄDOWE
z dnia 5

września

1951 r.

w sprawie ratyfikacji przez Francję Konwencji , (Nr 77) dotyczącej lekarskiego badania zdatności, do zatrut\nienia w przemyśle dzieci i młodocianych oraz Konwencji (Nr 78) dotyczącej lekarskiego badania zdatności do
zlltrudnienia dzieci i młodo.cianych w zajęciach nieprze mysłowych, przyjętych W Montrealu dnia 9 października
1946 r.
a

Podaje się niniejszym do wiadomości, że zgodnie przyjętych w Montrealu dnia 9 października 1946 \.".
z art. 12 Konwencji (Nr 77) dotyczącej lekarskiego ba- (Dz. U. R. P. z 1948 r. 'Nr 46, poz· 338 i 339), zostal ll
dania zdatności dozat:rudnienia w przemyśle\' dzieci . zarejestrowana dnia 28 czerwca 1951r. ratyfikacja
i młodocianych oraz art. 11 Konwencji (Nr 78) doty- przez Francję powyższych konwencyj.
czącej lekarskiego badania zdatności do zatrudnienia
dzie<.1 i młodocianych w zajęciach nieprzemysłbwych, Minister Spraw Zagranicznych: St. Skrzeszewski

