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A. PODSTAWOWE INFORMACJE

B. Podstawowe przepisy i normy

Niniejsze standardowe wytyczne technologiczne zostały opracowane w oparciu o wymagania zawarte w 
Dz.U.03.98.902
ROZPORZĄDZENIE  MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 12 maja 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach
przetwórstwa rolno-spożywczego
(Dz. U. z dnia 3 czerwca 2003 r.) .
oraz
normy PN-EN 378 -2012 Instalacje ziębnicze i pomp ciepła – Wymagania dotyczące bezpieczeństwa i ochrony
środowiska. 

C. Zakres projektu technologicznego

Standardowe wytyczne technologiczne dotyczą amoniakalnej instalacji ziębniczej  o napełnieniu amoniakiem
przekraczającym 50 kg obejmującej pośredni obieg chłodzenia, zamykający się w maszynowni chłodniczej.
Opracowanie zawiera podstawowe wynikające z przepisów i norm wymienionych powyżej oraz dobrej praktyki
GEA wymagania bezpieczeństwa dla projektu budowlanego, montażu i przyszłego użytkowania amoniakalnej
instalacji ziębniczej.

D. Odpowiedzialność GEA

Opracowane  poniżej  wytyczne  nie  zwalniają  projektantów  branż  związanych  od  odpowiedzialności  za
zapewnienie zgodności projektu z aktualnymi wymaganiami Prawa Budowlanego, Ochrony Środowiska, BHP i
innych oraz wymaganiami zawartymi w projekcie budowlanym danego obiektu. Wszelkie różnice i wątpliwości
powinny być konsultowane z GEA. 
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E. OPIS INSTALACJI
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F. CHARATERYSTYKA CZYNNIKÓW CHŁODNICZYCH

Do działania instalacji chłodniczej wykorzystywane są 2substancje:

 Amoniak (R717) – roboczy czynnik chłodniczy (poprzez odparowanie) wykorzystywany do chłodzenia
(poprzez wymienniki ciepła) dwutlenku węgla (R744) oraz wodnego roztworu glikolu propylenowego.
Instalacja amoniakalna zamyka się w w maszynowni chłodniczej.

 Woda– schłodzona woda , która gromadzona i schładzana  jest w zbiorniku buforowym wody lodowej

G. CHARAKTERYSTYKA AMONIAKU

G.1.1. Identyfikacja substancji

Nazwa produktu: amoniak bezwodny
Nazwa chemiczna: amoniak
Numer CAS: 7664-41-7
Numer WE: 231-635-3
Numer indeksowy UE 007-001-00-5

G.1.2. Skład i informacje o składnikach

Wzór chemiczny:   NH3

Skład chemiczny: amoniak NH3 , bezwodny

G.1.3. Identyfikacja zagrożeń

Identyfikacja substancji: SUBSTANCJA TOKSYCZNA T ; R23
SUBSTANCJA ŻRĄCA C ; R34
NIEBEZPIECZNA DLA ŚRODOWISKA N ; R50

Znakowanie substancji: T, N
R: 10-23-34-50
S: (1/2-) 9-16-26-36/37/39-45-61
Znaczenie zwrotów R i S patrz pkt. 5.1.14

Właściwości niebezpieczne:
 Substancja drażniąca i żrąca. 
 Z cieczy gwałtownie odparowuje. 
 Jest lżejsza od powietrza, gromadzi się w górnych partiach pomieszczeń.
 Gazowy amoniak jest palny, w powietrzu pali się słabo, natomiast dobrze w tlenie. Tworzy mieszaniny

wybuchowe. 
 Zbiorniki  z  amoniakiem narażone na działanie  ognia  lub wysokiej  temperatury mogą eksplodować.

Amoniak szczególnie w obecności wilgoci atakuje miedź, cynę i ich stopy.
 STWARZA  ZAGROŻENIE  POŻAROWE  I/LUB  WYBUCHOWE  W  REAKCJACH  ZE  ZWIĄZKAMI

CHEMICZNYMI- UTLENIACZAMI.
 PRODUKTY SPALANIA: WODA, TLENKI AZOTU.

Działanie na organizm człowieka:
 Wdychanie drażni błony śluzowe: spojówki oczu i górnych dróg oddechowych.
 Wywołuje bóle gardła, chrypkę, może powodować zapalenie oskrzeli i płuc.
 Dostanie  się  roztworu  amoniaku  do  oczu  wywołuje  uszkodzenie  rogówki,  martwicę  gałki  ocznej,

częściową lub całkowitą ślepotę.
 Powoduje podrażnienia, oparzenia lub odmrożenia skóry.
 Wypicie roztworu amoniaku powoduje głębokie oparzenia przewodu pokarmowego zagrażające życiu.

Drogi kontaktu:
 przez drogi oddechowe
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 przez skórę
 oczy

G.1.4. Właściwości fizykochemiczne

 Masa cząsteczkowa 17,03 g/mol
 Stan skupienia 20°C gaz
 Barwa bezbarwny
 Zapach ostry, charakterystyczny
 Temperatura wrzenia (1013 hPa) -33,35°C
 Temperatura topnienia (1013 hPa) -77,70°C
 Gęstość gazu (0°C, 1013 hPa) 0,771 g/dm3

 Gęstość cieczy (-33,43°C, 1013 hPa) 0,682 g/cm3

 Prężność gazu w temperaturze 20°C 0,8 MPa
 Ciśnienie krytyczne 11,3 MPa
 Rozpuszczalność w wodzie (20°C, 1013 hPa) 42,8 %

 Rozpuszczalność w innych rozpuszczalnikach:
Etanol absolutny (0°C, 1013 hPa) 20,95 %
Metanol absolutny ((0°C, 1013 hPa) 29,30 %

 Granice wybuchowości:
Dolna 15 % obj.
Górna 28 % obj.

 Temperatura samozapłonu: 630 °C

G.1.5. Napełnienia czynnikiem

Szacunkowe docelowe napełnienie amoniakiem całej instalacji wyniesie 3700kg.
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H. KLASYFIKACJA INSTALACJI I OGRANICZENIA DOSTĘPU

I. Definicja układu zgodnie PN-EN378

Projektowana instalacja jest systemem bezpośrednim amoniakalnym zgodnie z klasyfikacją zawartą w PN –
EN378-1.2010 punkt 4.1.1. Układ odzysku ciepła będzie układem pośrednim według pkt 4.1.2 tej normy.
Części składowe instalacji zawierające amoniak znajdują się w przestrzeni użytkowej obiektu.

J. Dostęp do instalacji 

Założenia:
Powierzchnia i wysokość maszynowni chłodniczej:   500 m2, H= 6,5  m, stąd kubatura K=3250m3
Projektowany zład amoniaku w instalacji:  3700kg

Obliczeniowy wskaźnik klasyfikacji dostępu do pomieszczenie wg PN EN378:2017:
3700kg/3250m3= 1,14  kg/m3≥ 0,00035 kg/m3

Ze względu na przewidywaną ilość amoniaku pomieszczenie,  w którym będzie  zamontowana amoniakalna
instalacja chłodnicza należy zaliczyć do pomieszczeń o klasie ograniczonego dostępu C. Pomieszczenia te
mają  być  zamknięte  dla  osób  postronnych.  Dostęp  do  nich  powinien  być  ograniczony  tylko  dla  osób
uprawnionych. Ilość osób zgromadzonych jednorazowa w tych pomieszczeniach nie powinien przekroczyć 1
osoby na 10m2. 

Maszynownia chłodnicza
Praktyczny limit  stężenia amoniaku w maszynowni jest  przekroczony,  więc system chłodniczy może zostać
zainstalowany  tylko  w  specjalnej  maszynowni  chłodniczej.  Pomieszczenie  to  ma  być  dostępne  tylko  dla
uprawnionego personelu.  Instalacja  chłodnicza będzie  działała  automatycznie.  Do obowiązków użytkownika
należy  ograniczenie  dostępu  do  maszynowni  tylko  do  przeszkolonego  personelu  wykonującego  czynności
konserwacyjne  lub  naprawy.  Maszynownia  powinna  być  odpowiednio  oznakowana  („Uwaga  amoniak”  i
„Nieupoważnionym wstęp wzbroniony”). Maszynownia powinna być zamknięta. Klucze do maszynowni powinny
być w posiadaniu tylko obsługi/przeszkolonego personelu i ochrony/nadzoru obiektu.

Strefy techniczne instalacji
Strefy techniczne instalacji to podest obsługowy skraplaczy natryskowo-wyparnych nad dachem budynku. Tak
jak maszynownia  podobnie  jej  dach jest  zarezerwowany dla przeszkolonego personelu.  Drzwi  lub wejścia
powinny być  odpowiednio  oznakowane.  Strefa  ta  powinna  być  normalnie  zamknięte  przed dostępem osób
trzecich.  Wstęp  powinien  odbywać  się  tylko  w  obecności  przeszkolonego  personelu.  Klucze  do  stref
technicznych powinny być w posiadaniu tylko obsługi/przeszkolonego personelu i ochrony/nadzoru obiektu.
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K. RYZYKA ZWIĄZANE Z AMONIAKALNĄ INSTALACJĄ CHŁODNICZĄ

Należy  mieć  na  celu  zminimalizowanie  zagrożenia  dla  mienia  osób  i  środowiska  ze  strony  systemu
chłodniczego  podczas  projektowania,  montażu,  eksploatacji,  konserwacji,  naprawy  instalacji  amoniakalnej.
Potencjalne zagrożenia, jakie powinny być brane pod uwagę przez projektanta i użytkownika podczas każdego
z etapów wymienione zostały we wstępie do normy PN-EN 378-1-2010. 
Zagrożenia i metody przeciwdziałania szczególnie warte uwagi użytkownika i projektanta budynku.

L. Awaryjne wycieki amoniaku 

Niekontrolowany wyciek amoniaku należy do zdarzeń statystycznie rzadkich, jednak może mieć poważne skutki
dla ludzi i środowiska. Awaryjne wycieki amoniaku są trudne do przewidzenia. Szczególnie większe wycieki są
niełatwe  do  opanowania  we  własnym zakresie  i  wymagają  często  specjalistycznych  środków.  Najczęstszą
przyczyna rozszczepień instalacji są uszkodzenia mechaniczne rurociągów. Główną przyczyną takich zdarzeń
są  uderzenia  mechaniczne  przez  środki  transportu.  Z  tego  powodu  szczególnie  ważne  jest  odpowiednia
konstrukcja estakad oraz lokalizacja chłodnic .
Druga potencjalną przyczyną rozszczelnienia rurociągów jest korozja. Z tego powodu na etapie wykonawstwa
instalacji należy zapewnić odpowiednie zabezpieczenia antykorozyjne rurociągów. Do obowiązków użytkownika
należy okresowy przegląd zabezpieczenia rurociągów i izolacji. Poleca się wykonanie takiego przegląd raz na 5
lat. Właściwa konserwacja może wydłużyć bezawaryjny okres eksploatacji. Szczególnie narażane na korozję są
odcinki rurociągów poddawane okresowemu zamrażaniu i odtajaniu.
Sytuacją niosącą zagrożenie niekontrolowanym wyciekiem jest proces napełniania instalacji. Z tego powodu
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z 13 marca 2003 nakłada obowiązek usytuowania w pobliżu maszynowni
hydrantów wytwarzających mgłę wodną. Hydranty uruchamia ręcznie obsługa wykonująca proces napełnienia
instalacji.  W sytuacji  wycieku mgła wodna zapobiega rozprzestrzenianiu  się  chmury amoniaku.  Jednak nie
należy  kierować  strumienia  wody  na  kałużę  z  amoniakiem,  gdyż  powoduje  to  reakcje  egzotermiczną  i
intensywne parowanie.

M. Wybuch i pożar

Amoniak jest uważany za gaz trudno zapalny i trudno palny. Amoniak może wybuchnąć gdy jego zawartości
mieści się w przedziale 15 do 28%. Aby nastąpił samo zapłon konieczna jest temperatura 630oC.
Dla ochrony przed wybuchem maszynownia jest wyposażona w układ detekcji i wentylacji awaryjnej. Nie wolno
tez w maszynowni  składować materiałów łatwopalnych,  które mogłyby w razie pożaru spowodować wzrost
temperatury i rozszczelnienie instalacji i w konsekwencji wzrost ryzyka zapłonu. Instalacja wyposażona jest w
niezbędne  zawory  bezpieczeństwa  z  wyrzutami  wyprowadzonymi  na  zewnątrz.  W  czasie  akcji  gaśniczej
wskazane  jest  polewanie  zbiorników  z  amoniakiem  wodą  dla  obniżenia  ciśnienia.  Jest  to  więc  drugie
zastosowanie hydrantów w maszynowni.
Drugą szczególnie niebezpieczną sytuacją w której może wystąpić ryzyko wybuchu i zatrucia amoniakiem są
prowadzone praca remontowe w obiekcie. Ważne aby takie prace zawsze odbywały się pod nadzorem obsługi
instalacji amoniakalnej. Prace nie koniecznie muszą dotyczyć instalacji amoniakalnej. W praktyce zdarzały się
sytuacje  przecięcia  rurociągu  z  amoniakiem  przez  pomyłkę.  Do  obowiązków  użytkownika  należy  więc
poinformowanie  każdego  wykonawcę  na  obiekcie  o  lokalizacji  rurociągów  z  amoniakiem.  Wszelkie  prace
prowadzone w pobliżu instalacji (szczególnie w części technicznej i maszynowni)  powinny odbywać się pod
nadzorem obsługi. 
Do obowiązków wykonawcy należy odpowiednie oznakowanie instalacji. 
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N. WYTYCZNE DLA MASZYNOWNI CHŁODNICZEJ

O. Wytyczne budowlane (dla architektury)

Szczegóły wytycznych budowlanych maszynowni chłodniczej przedstawiono na rysunku P01. 
Następujące podstawowe reguły mają zastosowanie na etapie projektu budowlanego w przypadku specjalnej
maszynowni chłodniczej:

P. Wymagania ogólne

 Wymiary maszynowni powinny zapewnić łatwy dostęp do serwisowania, konserwowania i obsługi,  w
tym dostateczną przestrzeń dla osób wyposażonych w sprzęt ochrony osobistej.

 Wolna przestrzeń w miejscach przeznaczonych dla chodzenia powinna wynosić minimum 1 m.
 Pomieszczenie maszynowni chłodniczej ma służyć tylko do obsługi układu chłodniczego. Żadne inne

urządzenia i instalacje nie mogą być montowane w maszynowni specjalnej.
 Materiały łatwopalne (inne niż olej chłodniczy) nie będą przechowywane w maszynowni chłodniczej.
 Otwory na zewnątrz budynku powinny być zlokalizowane tak, aby zachowana była minimalna odległość

2m od klatek schodowych ewakuacyjnych oraz od innych otworów w ścianach budynku takimi jak okna,
drzwi, wloty świeżego powietrza.

 Specjalna  maszynownia  chłodnicza  powinna  być  wyraźnie  oznaczona  w  pobliżu  wejścia  do
pomieszczenia razem z ostrzeżeniem o zakazie wstępu osobom nieupoważnionym, oraz o zakazie
palenia, korzystania z nieosłoniętego oświetlenia (tj. rac, żarników bez osłon, itp.) i otwartego ognia.

 W przypadku awarii tylko upoważniony personel zaznajomiony z procedurami bezpieczeństwa powinien
decydować czy można wejść do pomieszczenia maszynowni. 

 Dodatkowo powinna być widoczna informacja, że nieupoważniona praca systemu jest zakazana.
 Na dachu maszynowni w dobrze widocznym miejscy ma zostać zamontowany wiatrowskaz

Q. Drzwi i otwory 

 W przypadku niebezpieczeństwa powinno być możliwe natychmiastowe opuszczenie maszynowni
 Przynajmniej jedno z wyjść ewakuacyjnych powinno otwierać się bezpośrednio na zewnątrz budynku

lub powinno prowadzić do takiej drogi ewakuacyjnej.
 Drzwi  powinny charakteryzować się  co najmniej  taką samą odpornością  ogniową jak przegroda,  w

której są zamontowane.
 Drzwi powinny być starannie uszczelnione, samozamykające oraz zaprojektowane taka by mogły być

otwarte od wewnątrz maszynowni chłodniczej (system przeciw panice).
 Do pomieszczenia maszynowni chłodniczej musza prowadzić co najmniej dwie pary drzwi.

R. Ściany i sufit

 Wszelkie  rury  oraz  kanały  wentylacyjne  przechodzące  przez  ściany,  sufity  i  podłogi  powinny  być
uszczelnione w miejscach przejść. 

 Do obliczenia obciążenia ogniowego pomieszczenia należy przyjąć zład 3700kg amoniaku.

S. Wentylacja

Do  wentylacji  pomieszczenia  zostaną  wykorzystane  wentylatory  awaryjne  w  wersji  EX   NH3 oraz
wentylatory  bytowe, które  będzie  załączane  zależnie  od  temperatury  wewnątrz  pomieszczenia.  W
ścianie  zewnętrznej  maszynowni  zostanie  umieszczona  żaluzja  nawiewna  dobrana  do  wydajności
wentylacji awaryjnej i bytowej.

 Wentylacja dla odprowadzenia zysków ciepła  - na dachu maszynowni zostaną umieszczone dwa
wentylatory  wyciągowe  sterowane  termostatem  zabezpieczającym  przed  nadmiernym  wzrostem
temperatury w maszynowni powyżej +35oC.

  Wentylacja  awaryjna  amoniaku  NH3 (R717) –  na  dachu  maszynowni  zostanie  umieszczony
wentylator awaryjny w wykonaniu przeciwwybuchowym. Wentylator będzie uruchamiany przez sygnał z
systemu detekcji amoniaku w maszynowni. Wentylacja awaryjna będzie miała dwa niezależne punkty
sterowania  (wewnątrz  i  na  zewnątrz  maszynowni).  Uwaga:  awaria  wentylatora  awaryjnego  jest
traktowana jako awaria systemu bezpieczeństwa instalacji. Spowoduje awaryjne wyłączenie instalacji.

 GEA dostarcza sygnalizator z powiadomieniami alarmowymi z systemu detekcji amoniaku dedykowany dla
portierni/pomieszczenia stałego nadzoru. W projekcie elektrycznym należy przewidzieć kabel komunikacyjny
między sterownią przy maszynowni a pomieszczeniem portierni/stałego nadzoru (patrz punkt F.15).
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T. Ogrzewanie

 Temperatura w maszynowni i sterowni powinna być utrzymywana na poziomie nie niższym niż +150C.
 Przy pracującej instalacji zakłada się ze zyski ciepła od instalacji (pracy silników sprężarek, ciepłych 

rurociągów) zapewnią utrzymanie wymaganej temperatury w pomieszczeniu.

U. Instalacje sanitarne i zasilanie w wodę

Przyłącza wody pokazano na załączonym planie maszynowi P01.
 Zasilanie w wodę surową stacji uzdatniania wody dla obiegu skraplaczy. Dla projektu sieci zasilania

w  wodę  przyjąć  7  m3/h  –  jest  to  maksymalne  szczytowe  obciążenie  przy  warunkach
obliczeniowych oraz pełnej wydajności instalacji chłodniczej. 
Wymagania  dla  wody  surowej  zasilającej  układ  uzdatniania  wody  obiegu  skraplaczy  i  dla  wody
obiegowej skraplaczy patrz załącznik (wytyczne producenta)

 Umywalka lub Oczomyjka– w celu przemyci oczu na wypadek zatrucia amoniakiem. 
 Hydranty wytwarzające mgłę – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa z 2003 na zewnątrz

przy  maszynowni  należy  umieścić  dwa  hydranty  pożarowe  o  średnicy  52  mm,  wyposażone  w
prądownice wodne, umożliwiające wytworzenie mgły wodnej. Celem zastosowanie hydrantów oprócz
akcji gaśniczej jest zabezpieczenie napełniania amoniaku z cysterny i neutralizacja mgły amoniaku w
wydostającej się z maszynowni w sytuacji niekontrolowanego wycieku. Miejsce, w którym powinny się
one znajdować wskazane zostały na rysunku P 01.

V. Odprowadzenie wody i ścieków

Woda i ścieki z maszynowni będą odprowadzane w dwa następujące miejsca:
 Instalacja ściekowa 

Do instalacji ściekowej mają zostać podłączone umywalka i prysznic z oczomyjką. Ilość ścieków 50 l/min.
W maszynowni do instalacji ściekowej zostanie podłączona woda z regeneracji kolumn jonitowych układu
uzdatniania wody. Ścieki te będą zawierały sól. Ilość odprowadzanych ścieków 1,5m3 na jedną regenerację.
Zakłada się 3 regeneracje na dobę tj. 4,5 m3/ dobę (wartość maksymalna).
 Instalacja odprowadzenia wody technologicznej

Do instalacji odprowadzenia wody technologicznej będzie odprowadzania woda z układu kontroli zasolenia
z instalacji uzdatniania wody dla obiegu wodnego skraplaczy. Ilość wody odprowadzanej: 1,6 l/s.
W. Technologia obróbki wody i doprowadzenia wody i ścieków ze stacji skraplania 

Zagadnienia dotyczące ścieków ujęte są m.in. w :
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 „w sprawie warunków
 jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie
 substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego”. Dz.U.2006-137-984.
 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 „w sprawie sposobu 
 realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do 

urządzeń kanalizacyjnych” Dz.U.2006-136-964.

X. Instalacje eklektyczne

Y. Główna tablica zasilająca

Zasilanie w prąd elektryczny układu chłodniczego powinno zostać wykonane taka by możliwe było wyłączenie
go  niezależnie  od  zasilania  pozostałych  urządzeń,  a  w  szczególności  sytemu oświetleniowego,  wentylacji,
alarmowego  oraz  innych  urządzeń  bezpieczeństwa.  Główna  tablica  zasilająca  powinna  zostać  wykonana
zgodnie z PN-EN 60204-1:2006

Z. Oświetlenie bytowe

Powinny  zostać  zainstalowane  stałe  punkty  świetlne  w  przestrzeniach,  w  których  znajdują  się  urządzenia
chłodnicze,  w  celu  zapewnienia  odpowiedniego  oświetlenia  do  bezpiecznej  pracy.  Żarówki  powinny  być
chronione przez odporne na zachlapania oprawy (PN-EN 60079-0:2009).

AA. Oświetlenie awaryjne

Powinno  zostać  zapewnione  oświetlenie  awaryjne  w  wykonaniu  przeciwwybuchowym w celu  sprawowania
kontroli  oraz  ewakuacji  personelu  w  przypadku  awarii  standardowego  oświetlenia.  Oświetlenie  awaryjne
powinno  być  zasilane  z  źródła  awaryjnego  z  automatycznym  załączeniem  w  przypadku  zaniku  zasilania.
Sugerowane  miejsca  zainstalowania  oświetlenia  awaryjnego  pokazano  na  rysunku  P  01.  Zastosowanie
oświetlenia awaryjnego w wykonaniu przeciwwybuchowym dla pomieszczenie maszynowni chłodniczej pozwala
wyeliminować zagrożenie wybuchem (eliminacja źródła zapłonu).
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BB. Szacunkowe zużycie energii elektrycznej (patrz wytyczne elektryczne PT-03)

CC. Sygnalizacja w pomieszczeniu ochrony (patrz wytyczne elektryczne PT-03)

Inwestor zainstaluje kabel sygnalizacyjny pomiędzy sterownią a pomieszczeniem stałego przebywania obsługi.
Lampa błyskowa oraz sygnał alarmowy powinny zostać zainstalowane w pomieszczeniu stałego przebywania
personelu. Inwestor zapewni niezależne zasilanie tych urządzeń. 

DD. Zasilanie prądem panelu awaryjnego oraz oświetlenia awaryjnego pomieszczenia 
maszynowni. (patrz wytyczne elektryczne PT-03)

Panel awaryjny powinien być zasilany z niezależnego źródła prądu. Zapewni możliwość startu wentylatorów
awaryjnych w przypadku wycieku amoniaku.
Sygnał z panelu awaryjnego aktywuje główny wyłącznik zainstalowany przez inwestora na linii zasilającej Panel
Elektryczny Grasso.
Kabel komunikacyjny pomiędzy wyłącznikiem awaryjnym RA oraz głównym wyłącznikiem w stacji trafo zostanie
zainstalowany przez inwestora. Główny wyłącznik powinien mieć możliwość zdalnego wyłączania.
Następujące prace powinny zostać wykonane:
- podstawowe oświetlenie (oświetlenie bytowe)
- Powinna zostać wykonana bednarka do kabli elektrycznych w pomieszczeniu maszynowni. 

EE.Osprzęt elektryczny w pomieszczeniu maszynowni 
(patrz wytyczne elektryczne PT-03)

Osprzęt  elektryczny  w  pomieszczeniu  maszynowni  z  amoniakiem  (oznaczenie  R717)  nie  musi  spełniać
wymagań dla stref zagrożonych wybuchem.

 Powinien  zostać  zapewniony stały  system oświetlenia  w celu  sprawowania  kontroli  oraz ewakuacji
personelu w przypadku awarii standardowego oświetlenia.

 Powinny zostać zainstalowane stałe punkty świetlne w przestrzeniach, w których znajdują się urząd.
 Wyłącznik  awaryjny  do  wyłączania  układu  chłodniczego  powinien  znajdować  się  na  zewnątrz

pomieszczenia  w  bezpośrednim  sąsiedztwie  drzwi  wyjściowych  (wyłącznik  dostarcza  wykonawca
instalacji chłodniczej).

 Wyłącznik  o  analogicznym  działaniu  powinien  znajdować  się  także  w  łatwo  dostępnym  miejscu
wewnątrz  maszynowni  chłodniczej  (wyłącznik  dostarcza  wykonawca  instalacji  chłodniczej.  Jest  to
wyłącznik logicznie równolegle połączony z wymienionym powyżej.

 Układ zasilania systemu detekcji  (alarmowy) powinien być niezależny od układu zasilania wentylacji
mechanicznej. Zapasowe akumulatory mogą zostać użyte do zasilania układu alarmowego. 

 Układ alarmowy powinien ostrzegać zarówno akustycznie jak i wizualnie za pomocą głośnego brzęczka
(15dbA  powyżej  głośności  otoczenia)  oraz  lampy  błyskowej.  Alarm  powinien  ostrzegać  zarówno
wewnątrz  maszynowni  jak  i  na  zewnątrz.  Zewnętrzny  alarm  powinien  zostać  zainstalowany  w
pomieszczeniu  stałej  obsługi,  czyli  w  portierni  zakładu  obsadzonej  całodobowo  lub  innym
pomieszczeniu, w którym stale przebywają ludzie.

FF. Czujniki amoniaku

Czujniki w powietrzu
Urządzenie  wykrywające  amoniak  musi  zostać  zainstalowane  na  wypadek  wycieku  amoniaku  wewnątrz
maszynowni chłodniczej.  Stężenie amoniaku w powietrzu (ppm) będzie mierzone w punktach pomiarowych
zlokalizowanych wewnątrz maszynowni. 
System detekcji amoniaku będzie zasilany z dwóch niezależnych źródeł prądu.
Urządzenie pracować będzie z następującymi nastawionymi poziomami:
 poziom 0 – akceptowalne stężenie amoniaku

w przypadku stężenia nieprzekraczającego 200 ppm urządzenie nie wygeneruje żadnego alarmu. 
 poziom I – niskie stężenie amoniaku (brak zagrożenia pożarem ani eksplozją)

w przypadku gdy stężenie amoniaku przekroczy 200 ppm zapali się lampa ostrzegawcza, włączy się syrena
alarmowa oraz wentylator awaryjny. 
 poziom II – wysokie stężenie amoniaku (ryzyko pożaru i eksplozji)

w przypadku gdy stężenie amoniaku wzrośnie powyżej 800 ppm, zapali się lampa ostrzegawcza, włączy się
syrena alarmowa oraz wentylator awaryjny, a także odcięte zostanie zasilanie układu chłodniczego.
Powyżej drzwi maszynowni chłodniczej powinna zostać zainstalowana lampa sygnalizacji alarmowej w kolorze
czerwonym z pulsującym światłem oraz syrena alarmowa połączone z układem detekcji amoniaku.
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GG. Sprzęt ochrony osobistej

 Sprzęt ratunkowy powinien być umieszczony na zewnątrz pomieszczenia maszynowni chłodniczej w pobliżu
drzwi oraz powinien być przechowywany odpowiednio zabezpieczony. Ilość oraz typ sprzętu ppoż powinny
być dobrane przez specjalistę z zakresu ochrony przeciwpożarowej podczas przygotowywania aktualizacji
planu ochrony ppoż. 

 Sprzęt ochrony osobistej powinien być umieszczony na zewnątrz pomieszczenia maszynowni, w pobliżu drzwi i
przechowywany w odpowiednio zabezpieczonym miejscu. 

 Ilość  oraz typ  sprzętu  ppoż powinny  zostać  wskazane przez specjalistę  z  zakresu  ochrony  ppoż podczas
przygotowywania aktualizacji planu ochrony przeciwpożarowej (amoniak jako czynnik chłodniczy, lokalne
restrykcje). 

 Typ oraz ilość sprzętu sprzętu ochrony osobistej powinna być dobrana w zależności od ilości amoniaku w
instalacji oraz liczby personelu. Podstawowy pakiet powinien składać się z:

 Gogle ochronne 
 Rękawice ochronne
 Maska przeciwgazowa z filtrem ochronnym

Zalecane jest aby każda wspomniana osoba posiadała ciągły dostęp do maski i wiedziała jak jej używać. Sprzęt
ochrony osobistej powinien być dobrany według planu zabezpieczenia zakładu. Rozszerzony pakiet sprzętu
ochrony osobistej powinien zawierać:

 Przynajmniej dwie osobne maski tlenowe.
 Maska przeciwgazowa z filtrem ochronnym 
 Apteczka pierwszej pomocy 
 Prysznic awaryjny
 Opcjonalnie dodatkowy kombinezon ochronny

Sprzęt ochrony osobistej powinien znajdować się w pomieszczeniu sterowni przy maszynowni chłodniczej.

HH. WYTYCZNE DLA PRZESTRZENI TECHNICZNYCH I PRODUKCYJNYCH

II. Wymagania budowlane

 Zaprojektować i wykonać konstrukcje pod urządzenia, rurociągi w ilości oraz miejscach wskazanych na
rysunku P01 

 Wykonać przejścia przez przegrody i dach dla potrzeb instalacji
 Dokonać obróbki otworów po przejściach instalacji
 Zapewnić łatwy dostęp dla  personelu  do miejsc  obsługi  instalacji,  a także do lokalnych rozdzielnic

elektrycznych na poddaszach obu budynków. 

JJ. Instalacje elektryczne (patrz wytyczne elektryczne PT-03)
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KK. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW

Od  1  maja 2004  obowiązuje  rozporządzenie  ministra  finansów,  pracy  i  polityki  społecznej  “w  sprawie
zasadniczych wymagań dla urządzeń ciśnieniowych i zespołów urządzeń ciśnieniowych” (dz. U. Nr 99, poz.
912) 
Regulacje tego rozporządzenia spełniają wymagania parlamentu UE oraz 97/23/EWG z dnia 29 maja 1997 (Dz.
Urz. WE Nr L 181) odnośnie dostosowania zasad obowiązujących w krajach członkowskich na temat urządzeń
ciśnieniowych.

Regulacje  te  stosuje  się  do  ”urządzeń  ciśnieniowych”  takich  jak:  zbiorniki  ciśnieniowe,  rurociągi,  osprzęt
bezpieczeństwa oraz urządzenia ciśnieniowe najwyższym ciśnieniem PS przekraczającym 0,5 bar.

Urządzenia objęte przepisami ciśnieniowymi może być wprowadzenie do eksploatacji po badaniu zgodności i
oznakowania  symbolem  CE.  Etykieta  ta  poświadcza,  że  urządzenie  spełnia  podstawowe  zasady
bezpieczeństwa dekretu.

Odpowiedzialność  za  urządzenia  (w  przypadku  urządzeń  ciśnieniowych)  przechodzi  na  producenta  lub
dostawcę wprowadzającego urządzenie na rynek UE.

 Warunki i tryb dokonywania oceny zgodności: 

Producent  przed  wprowadzeniem  urządzenia  ciśnieniowego  na  rynek  powinien  dokonać  oceny  zgodności
każdego z urządzeń (wymienionych w załączniku nr 3 w tym wymogi określone w nim).

Procedury dokonywania oceny zgodności dla urządzeń ciśnieniowych, które będą miały etykietę CE są wybrane
w zależności od kategorii, w której urządzenie jest klasyfikowane w odniesieniu do wymagań określonych w §
14 rozporządzenia.

Należy podkreślić,  że przepisy dekretu stosuje się do wszystkich czynników (freon,  amoniak,  woda, glikol).
Różnice będą pojawiają się tylko w procedurach w zależności od kategorii zagrożenia. Kategorie zagrożenia
zależą od:

 Czynnika, 
 Parametrów technicznych urządzenia takich jak: ciśnienie i wydajność, średnica, rodzaj urządzenia
(zbiornik, rura).

Zaprojektowana instalacja zostanie zakwalifikowana do II kategorii zagrożenia. To oznacza, że producent musiał
użyć jednego z modułów lub jedną z kombinacji modułów poświęconych tej kategorii. 

Nie ma znaczenia, którą procedurę wybierze wykonawca, aby dokonać oceny zgodności z przepisami dekretu
potwierdzonej oznakowanie urządzenia ciśnieniowego etykietą CE. 

Ważne jest,  aby urządzenie  od producenta posiadało  etykietę CE. W przypadku urządzenia  z etykietą  CE
odpowiedzialność przechodzi na producenta.

Wprowadzone zostaną procedury umożliwiające dopuszczenie do pracy urządzeń ciśnieniowych bez etykiety
CE.  Wymagania  w  odniesieniu  do pracy  tego  typu  urządzenia  są  wymienione  w Rozporządzenia  Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003, które są opisane poniżej.
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LL. WYMAGANIA ODNOŚNIE KONSERWACJI SYSTEMU

Od 1 lipca 2003 r.  obowiązuje Rozporządzenie Ministra Gospodarki,  Pracy i Polityki Społecznej "Zgodnie z
głównych zasad pracy niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 03.135.1269).

Dekret określa wymagania techniczne Dozoru Technicznego do pracy:
1) zbiorników,
2) kotłów wodnych,
3) kotłów parowych,
4) generatorów acetylenu

W rozdziale  3  tego  rozporządzenia  wymienione  są  dokumenty,  które  mają  być  dostarczone,  aby  uzyskać
pozwolenie na korzystanie z urządzeń ciśnieniowych.
Rozdział 7 tego rozporządzenia mówi, kiedy test akceptacji musi być zrobiony.
Jednym  z  ważniejszych  punktów  jest  pkt  3  §  7  "testy  akceptacyjne  nie  są  konieczne,  jeżeli  urządzenie
ciśnieniowe oznaczone jest etykietą CE"

Rozdział  2 mówi o badaniach technicznych, wskazuje i  określa rodzaje badań, formy kontroli  technicznej  i
warunki badania. Określone wymagania są napisane w załączniku do tego dekretu, który wskazuje, że zbiorniki
ciśnieniowe  instalacji  chłodniczych  podlegają  dozorowi  ograniczającemu  się  do  kontroli  technicznej  i
częstotliwość tych badań wynosi 4 lata.
Zakres  badań  operacyjnych  i  sposób  przygotowania  urządzenia  ciśnieniowego  do  tych  badań  zostaną
określone przez oddział lokalny jednostki UDT w zależności od okoliczności uzasadniających ten test.
Rozdział 5 mówi o obsłudze zbiorników w instalacji chłodniczej i mówi, że

„§ 44. 1. Operator  powinien  utrzymywać  zawory  bezpieczeństwa  i  przeprowadzać  kontrole  działania,  co
najmniej raz na 6 miesięcy. Operator musi zapisywać te testy w specjalnej księdze, która może być częścią
książki pracy urządzenia ciśnieniowego.
2. “operator powinien dysponować, co najmniej jednym zapasowym zaworem bezpieczeństwa z każdego typu
użytego w instalacji”.
Następujące wnioski wynikają z tych punktów:
1. Użytkownik musi zapewnić możliwość kontroli zaworów bezpieczeństwa (zlecenie prac serwisowych)
2. Zawory  bezpieczeństwa  wymienione  w  tym  projekcie  mają  być  montowane  w  parach  z  zaworem
trójdrogowym dla ułatwienia kontroli jednego z zaworów.
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MM. KOMPETENCJE OBSŁUGI

Instalacja  chłodnicza  jest  w  pełni  zautomatyzowana,  dlatego  więc  stała  obsługa  przez  personel  nie  jest
potrzebna.  
Osoba, która wykona okresową usługę instalacji chłodniczej powinna mieć świadectwo kwalifikacji, które daje
prawo do obsługi i eksploatacji instalacji chłodniczych amoniaku o wydajności większej niż 10 kW i powinien
znać instrukcję użytkowania i dokumentację techniczną zakładu.

Wymagania wobec personelu obsługi opisane są w następujących rozporządzeniach:

1. Rozp. Min. Rolnictwa i gosp. Żywn. Z 14 lutego 1995 "w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
obsłudze i konserwacji amoniakalnych instalacji chłodniczych (dz.u z dn. 27. 02. 1995).

2. Rozp. Min. Gospodarki, pracy  i polityki społecznej z d. 28.04. 2003 "w sprawie szczegółowych zasad
stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci" (dz.u. nr
89, poz.828; rozp. to wynika z ustawy: "prawo energetyczne").

3. Rozp. Min. Rolnictwa i rozwoju wsi z d. 12 maja 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy
obsłudze amoniakalnych instalacji chłodniczych w zakładach przetwórstwa rolno – spożywczego. (dz. U. Nr 98
poz. 902).

Instalacja chłodnicza powinna być zaprojektowana, jako w pełni zautomatyzowana i sterowana przez komputer.

Personel obsługi będzie musiał tylko obserwować parametry pracy na ekranie komputera. Wyszkolony personel
inwestora lub zewnętrznej  firmy świadczącej  usługi  może wykonywać proste  prace usługowe.  Sygnalizacja
wycieku  amoniaku  będzie  połączona  z  pokojem  ochrony  ze  względów  bezpieczeństwa.  Jeśli  nie  ma  24-
godzinnej obsługi pomieszczenia maszynowni, pracownicy ochrony mogą być również informowani o innych
alarmach.

Personel  obsługi  powinien  posiadać  "świadectwo  kwalifikacyjne  uprawniające  do  zajmowania  się

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku: eksploatacji." (dla urządzeń z grupy 2, tam gdzie

występują urządzenia chłodnicze).

Egzaminy organizowane są przez komisje egzaminacyjne. Informacje o szkoleniach oraz kontakt  z  lokalną

komisją  mogą  być  znalezione  w  lokalnym  oddziale  NOT  (naczelna  organizacja  techniczna)  lub  SIMP

(stowarzyszenie inżynierów mechaników polski).
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