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kstukcja be4pieczeńsrwa prry transporcie, składowarriu i stosowaniu

materiałówbudowiarrych firmy ?MB BETAX Andrzej Kwiatek

I ZAŁADLII\TEK.
załad,,a]umateriałów budowlanych na terenie zal<ładu dokonuj ą

pracovłricy BETAX posiadanym przęz siebie sprzętem.

tr. TRANSPORT
Transport produkowanych przeznas materiałów budowlanych może

odbywać się pojazdami naszej firmy lub dowolnymi środkami spehiającymi
następujące wanmki:
1. Pojazdy są w dobrym starrie technicmym i mają udńvig orazprzestzeń
odpowiednią do ciężru i rorniaru puewozonego ładunku.

2. Polazdy dająmożiwość łatwego i be4pośrednie dostępu do środka

tansportu przy pracachza i rożaduŃowych.
3. Pojazdy posiadają niezbędne wyposazenie do zabe,ryięczpńaładunku
przed przemtęszczańem się w czasie j ego tansportu.

III. ROZŁADLTNEK
Dokonyrvany jest przeznaszych pracowników w przypadku

zamówionego tansportu poj azdami naszej firmy bądż też pruęz odbiorcę
naszych materiałów gdy przewońj e własnlrm środkiem tansportowym.

1. Do rożadunku naszych wyobów koniecme jest zastosowanie właściwego
spuętu ( wózki widłowe, dż§Ąg,,ż-urawie) mającego dopuszczenie do

eksploatacj i przezuDT, w dobrym stanie technicmym i obsługiwanego przpz

osoĘ posiadające odpowiednie uprawnienia"
2. W przypadku ręcmęgo rożadunku ralgżry pruesffłegać następujących

zasadl.
a) abynajćdną osobę ńepruypadńcięinr *ięksry nŁ3}keprzy praCy stałej

i 50 kg pw pracy dorywczej,
b) przedmioĘ o długości powyzej 4 mi ciężarue powyżej 30 kg (b.lki)
nńę4 przenosić pvęznie mniej nż dwie osoĘ, przy erymnajedną osoĘ
powinnaprrypadać masa zlkgprzy pracy stałej i  Zkgprzy praay dolywczej
c) stosować sprzęt pomocniczy j ak Heszcze, dtęki, liny, taczki, w ózJł,
uchwyty, zawiesia itp. orazrękawice oclrronrre,

d) przy przrnoszeniu przedmiotów długich i ciężkich ndezy :

- podnosic ciężar nakomendę róvmomięmie i jednocześńe przezwsrystkich
pracowników,
- puenosic civarpojednej stonię ciała lewej lub prawej ,-bąd,źparami po

obu stonań tarrsportowanego ładunku,
- uĄwaóodpowiednich uchwytów lub zawiesi orazrękawic ochronnych.

e) nie wolno przenosić belek chwytającj ezaprętgómy *iędry weĄami,
f) podnosi ó łńanek przezprostowanie nóg trymając go j ak najblizej tułowia
prry eTW gnbietpowinien być cĄ czas wyprostowany,



\

g) pustaki przenosić po 1 sź. chwytając solidnie obuęcz zadolnączęść
bokóW aby uniemożiwić jego przesunięcie cry upadek i aby nie za§ańń on
pola widzeni ą nie wolno przenosić pustaków tr4młjqc je zu wałnętnne
ścianki,
h) dzrvigania i przenoszenia ładuŃów nie naiery povnerzać osobom :

niemym, $o.hynr, o słabym wzroĘ umysłowo upośledzonym, cierpiącyrn
naprzepuklinę, dyskopatię i poważre schorzenia sercą

D do ręczrrego rożadurku stosować ubrznie robocze ,bądźfartuch
ochronny założony naodńężwłasną oraz okulary i rękawice oc}rronne.

IV SKŁADOWANIIE

1. Składowanie na paletach:

") materiały (przedmioty) tak układać na paletach, aby ich części nie
wystawały poza obrys palety,

b) pomiędzy paletami zachowaó właściwą odległość - aby drogi, i
przejścia zapev,lniĘ odpowiedni dostęp dla ludzi i sprzętu oraz
nie były zatarasowane,

.) nie przekraczać norn dopuszczalnego obcipenia palet,
d) wysokość składowanych materiałów nie możeprzehaczaó

napalecie 1,5 m
e) w razię konieczności składowania materiałów o rómych ciężarach

ustawiać wyroby stopniując je tak, aby najcięższe znajdowĄ się
w dolnej pariii, Iżejsze w górnej i zachowywĄ stabilność,

d) w przypadku ustawiania stosów na palecie naleĘ je układać tak
aby odstępy umozliwiĄ bezpieczne ich układanie i pobieranie
wyrobów, pobieranie ze stosów powinno odbywać się kolejno od
najv,yższych partii.

.) Palety naLeĘ składować na równym i odwodnionym podłozu w
stosach do wysokości 4 palet"

2. Składowanie belek - zgodnie z instrukcją składowanla, transportu
i montazu stropów teriva 4,0lI.

V PODZIAŁ BETONOWYCH BLOCZKOW T{A MNIEJSZE
ELEMENTY"
W tym celu nalezy na zaznaczoną fazę w bioczku nŃoĘć drut
zebrowany i kilkakrotnie uderzyc w niego młotkiem, aż do
pęknięcia bloczku na danej fazce. Obowiązkowo uzywać
rękawic i okularów ochronnych otaztrzymać drut w jednej ręce


