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1. Zakres
Niniejszy standard ma zastosowanie do wszystkich prac dotyczących złomu wykonywanych na
terenie zakładów AM.
Standardy należy wdrożyć i egzekwować w stosunku do wykonawców, kierowców ciężarówek,
dostawców oraz ich przedstawicieli.
Zasady należy wdrożyć w zakładach z uwzględnieniem charakterystyki instalacji, kwestii
środowiskowych i organizacyjnych. W razie potrzeby wymogi mogą być zaostrzone.
Pracownicy zakładów (wagi, składowiska złomu) muszą te wymagania wypełniać i egzekwować.
Jeśli wymogi określone przez prawo lokalne są bardziej surowe niż niniejszy standard,
zastosowanie mają wymogi prawa lokalnego. W innych przypadkach należy bezwzględnie
przestrzegać niniejszego standardu.
2.

Inne dokumenty mające zastosowanie
Niniejszy standard należy stosować przy jednoczesnym uwzględnieniu następujących
standardów:
- AM Safety ST 006: Pojazdy i kierowanie nimi
- AM Safety ST 008: Wykonawcy
- AM Health PL 001: Zasady dot. nadużywania substancji odurzających

3.

Ruch ciężarówek w pobliżu składowisk złomu
Należy szczegółowo opracować plan ruchu ciężarówek wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu
zakładu (plan z uwzględnieniem miejsc gdzie mogą wjeżdżać pojazdy o określonej wysokości,
szczególnie miejsc, gdzie występują sieci energetyczne, rurociągi...) tak, aby skutecznie
kontrolować ruch ciężarówek i zapewnić bezpieczne funkcjonowanie zakładu. Plan muszą znać
wszystkie osoby zainteresowane. Plan obejmuje również umieszczenie odpowiedniej
sygnalizacji drogowej do sterowania ruchem.
Plan wymaga również stworzenia obszaru dla oczekujących ciężarówek. Z uwagi na fakt, że
obszar wokół składowiska złomu może mieć ograniczoną powierzchnię, zakład powinien
stworzyć bezpieczny parking dla oczekujących ciężarówek, których kierowcy byliby następnie
wzywani do rozładunku przez dyspozytora składowiska złomu.
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Drogi muszą być wolne z pozostałości złomu, aby uniknąć problemów z oponami czy
zapyleniem.
Zakryte naczepy należy stosować:
- jeśli istnieje ryzyko gubienia materiału (lekki, cienki złom)
- aby zapobiec przedostaniu się wody do pojemników ze sprasowanym złomem metalowym
- jeśli wymagają tego przepisy prawne
4.

Zagrożenia na składowisku złomu i w jego pobliżu
- Kolizje i uderzenia przez urządzenia w ruchu, suwnice, pojazdy, przewody elektryczne,...
- Upadki z wysokości, , wpadnięcie do dołów, upadki ze schodów, ……. etc.
- Zmiażdżenie : przewrócenie się ciężarówki, wypadnięcie złomu przy otwieraniu drzwi
naczepy, wypadnięcie złomu składowanego w stosach
- Drobne urazy i potłuczenia, spowodowane uderzeniem przez kawałki złomu odpadające w
czasie manipulowania złomem na składowisku.
- Przecięcia przy ręcznym obchodzeniu się ze złomem.
- Przebicie obuwia lub rękawiczek przez ostre kawałki złomu
- Ryzyko potknięcia i upadku w czasie chodzenia (nierówne podłogi, leżące kawałki złomu,
studzienki, trudne warunki pogodowe, …)
- Zapylenie
- Hałas
- Przewrócenie się ciężarówki na bok
- Wpadnięcie ciężarówki do dołu złomowego
- Kontakt z materiałem radioaktywnym
- Potrącenie przez ciężarówkę lub inne urządzenia
- Ryzyko związane z innymi urządzeniami na składowisku złomu (należy sprecyzować
lokalnie)
Jakiekolwiek zagrożenia lokalne należy wykryć przy użyciu analizy HIRA oraz a także określić
wymagane działania korygujące.

5.

Minimalne wymogi bezpieczeństwa

5.1. Ogólne
- Jazda ciężarówką z podniesionym wywrotem jest surowo zabroniona. Zabroniona jest
również jazda z podniesionym żurawiem, (jeśli ciężarówka jest w niego wyposażona). Nie
wolno rozpoczynać jazdy, jeśli skrzynia (i żuraw) nie jest opuszczona. Wyjątek stanowi
sytuacja, gdy ciężarówka w jednej linii z przyczepą porusza się powoli w przód, aby ułatwić
wyładunek złomu. W czasie stopniowego ruchu ciężarówki kierowca musi się upewnić, że na
obszarze, po którym porusza się ciężarówka nie ma żadnych przeszkód. Po opróżnieniu
przyczepy ciężarówka musi się zatrzymać a skrzynia (i żuraw) musi być opuszczona i dopiero
wtedy ciężarówka może ruszyć.
- W celu bezpiecznego otwarcia skrzyni, wszystkie ciężarówki muszą być wyposażone w:
 system automatyczny
 lub posiadać system umożliwiający otwarcie tylnych drzwi ciężarówki stojąc obok a nie
przed nimi.
(patrz zdjęcia w załącznikach - przykłady).
Każda ciężarówka niespełniająca jednego z dwóch powyższych kryteriów (otwarcie
hydrauliczne lub rozwiązanie tymczasowe w postaci długiej dźwigni umożliwiającej otwarcie
stojąc obok ciężarówki) nie zostanie rozładowana i będzie odesłana do dostawcy na jego
koszt.
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- Wymogi dotyczące ciężarówek oraz skutki ich nieprzestrzegania należy bezzwłocznie
uwzględnić we wszystkich umowach na zakup złomu.
- Ciężarówki ze skrzynią aluminiową i/lub siłownikiem hydraulicznym wykazują dodatkowe
ryzyko przewrócenia się. Zostaną dopuszczone do wjazdu na teren zakładu, jeśli nie istnieje
ryzyko, że przewożony przez nie złom zablokuje się w trakcie wyładunku.
- Składowiska złomu będą wyposażone w zderzaki, gwarantujące stabilność ciężarówki,
szczególnie przy dołach złomowych
- Zapewnienie, że ciężarówka stoi na twardym, stabilnym podłożu przed rozpoczęciem prac
wyładowczych tak, aby zapobiec przewróceniu się ciężarówki na bok w trakcie rozładunku.
5.2. Kierowcy
- Należy przeprowadzić HIRA i podjąć decyzję czy kierowca ma przebywać wewnątrz czy na
zewnątrz ciężarówki w czasie wyładunku; jeśli na zewnątrz, to jaka jest bezpieczna odległość
wg. przepisów lokalnych.?
- Przy wsiadaniu i wysiadaniu z kabiny należy zachować 3 punkty podparcia
- Pasy bezpieczeństwa, w które pojazd jest wyposażony powinny być zapięte przez cały czas
przebywania kierowcy w kabinie, również w trakcie rozładunku ciężarówki.
- Wchodząc na teren biura odbioru złomu w pobliżu składowiska złomu należy założyć :
obuwie ochronne za kostkę, kask, ochronniki słuchu, maskę przeciwpyłową (w razie
potrzeby), okulary ochronne, odzież ochronną z długim rękawem, rękawiczki i kamizelkę
fluorescencyjną z elementami odblaskowymi.
- Przy otwieraniu klapy (patrz również 5.1), kierowcy nie wolno przechodzić za ciężarówką jeśli jest potrzeba otwarcia drugiej klapy kierowca powinien obejść ciężarówkę z przodu.
- Przy wyładowywaniu kontenerów ze złomem, ciężarówka musi być zatrzymana a podpory
hydrauliczne wyciągnięte, (jeśli istnieją) i ustawione na stabilnym podłożu.
- Należy zwrócić uwagę na zagrożenia opisane w punkcie 4
5.3. Dyspozytor rozładunku złomu
- Musi pozostać w odległości przynajmniej 20 m do rozładowywanej ciężarówki.
- Powinien nosić: obuwie ochronne za kostkę, kask, ochronniki słuchu, maskę przeciwpyłową
(w razie potrzeby), okulary ochronne, odzież ochronną z długim rękawem, rękawiczki i
kamizelkę fluorescencyjną z elementami odblaskowymi.
- Należy zwrócić uwagę na zagrożenia opisane w punkcie 4
- Dyspozytor musi posiadać uprawnienia do zatrzymania wyładunku złomu w przypadku
wystąpienia sytuacji niebezpiecznej. Dyspozytor powinien wstrzymać rozładunek w
przypadku ryzyka wystąpienia burzy.
- Musi sprawdzić czy ładunek jest równomiernie rozłożony, aby zapobiec przewróceniu się
ciężarówki w trakcie przechylania
5.4. Operatorzy spychaczy z chwytakami czerpakowymi, magnesowymi lub wieloszczękowymi do
układania złomu na składowisku
- Układanie należy wstrzymać, jeśli ciężarówka lub człowiek znajduje się w odległości
mniejszej niż 20 m.
- Dyspozytor informuje przez radio operatorów takich maszyn o ciężarówce lub osobie
poruszającej się na składowisku.
- Operatorzy powinni nosić: obuwie ochronne za kostkę, kask, ochronniki słuchu, maskę
przeciwpyłową (w razie potrzeby), okulary ochronne, odzież ochronną z długim rękawem,
rękawiczki i kamizelkę fluorescencyjną z elementami odblaskowymi.
- Należy zwrócić uwagę na zagrożenia opisane w punkcie 4.
- Dyspozytor złomu powinien śledzić cały proces rozładunku złomu, ciężarówka po ciężarówce.
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6.

Inspekcja złomu przed i po wyładunku
- Należy zapewnić, że ciężarówka przejechała przez wykrywacz promieniowania
radioaktywnego przed rozpoczęciem rozładunku (wyjątek od tej reguły jest możliwy tylko, jeśli
istnieje całkowita pewność, co do pochodzenia złomu).
- Inspekcja wstępna odbywa się w wyznaczonych miejscach.
- Jeśli do sprawdzenia zawartości ładunku potrzebna jest drabina, należy ją oprzeć o skrzynię
ciężarówki i zabezpieczyć w stabilnej pozycji (zgodnie z zasadami dotyczącymi stosowania
drabin na zakładzie).
- Należy się upewnić, że ciężarówka jest zatrzymana, silnik wyłączony i hamulec zaciągnięty.
Kierowca powinien stać obok osoby dokonującej inspekcji.

7. Procedura wyładunku
- Dyspozytor składowiska złomu kieruje ciężarówki do miejsca, w którym odbywa się
rozładunek.
- Przed wjazdem na miejsce rozładunku należy zapalić górne światła ostrzegawcze ciężarówki.
- Ciężarówkę należy ostrożnie ustawić we właściwym miejscu i delikatnie oprzeć o zderzak.
Przed rozpoczęciem ustawiania ciężarówki kierowca musi się upewnić, że w pobliżu nie
znajdują się żadne osoby.
- Jeśli ciężarówka jest wyposażona w boczne wsporniki hydrauliczne należy się upewnić, że
zostały oparte na twardym podłożu.
- Dyspozytor powinien sprawdzić czy kierowca ciężarówki spełnia wspomniane
wcześniej ”Minimalne Wymogi Bezpieczeństwa” i że klapa ciężarówki może być otwarta w
bezpieczny sposób. W przypadku wystąpienia niezgodności klapy nie wolno otwierać, złom
nie zostaje rozładowany a ciężarówka zostaje odesłana.
- Otwarcie klapy: NALEŻY BEZWZGLĘDNIE PRZESTRZEGAĆ OPISANEJ PROCEDURY.
- Należy sprawdzić czy skrzynia znajduje się w pozycji dolnej zanim klapa zostanie zamknięta
- Przed podejściem do ciężarówki należy się upewnić, że możliwe jest bezpieczne wycofanie
się (droga ewakuacyjna).
- Jeśli rozładunek odbywa się na składowisku złomu gdzie na wyższych poziomach pracują
suwnice, należy przeprowadzić analizę HIRA. Konieczne może być zastosowanie: lamp
sygnalizacyjnych na dachach ciężarówek, sygnalizacji świetlnej przy wjeździe, systemu
dźwiękowego, ... etc.
- Nigdy nie należy umieszczać jednej ciężarówki obok drugiej (w odległości mniejszej niż 20 m)
dopóki jedna z nich nie została całkowicie rozładowana.
- Odległość pomiędzy zderzakami 2 ciężarówek czekających na rozładunek musi wynosić
minimum 3 m.
- Jeśli odległość między ciężarówkami wynosi mniej niż 3 metry, ruch osób pomiędzy nimi jest
niedozwolony.
8.

W przypadku problemów z wyładunkiem
Kierowca ciężarówki musi natychmiast opuścić skrzynię wyładowczą.
Poinformować dyspozytora o problemie.
Poczekać na instrukcje od dyspozytora składowiska złomu przed podjęciem dalszych działań.
Operator składowiska złomu informuje dostawcę / przewoźnika, że dalszy rozładunek
zostanie przeprowadzony przy użyciu suwnicy (magnesowej lub chwytakowej).
- Jeśli dostawca / przewoźnik nie wyrazi zgody na dany sposób rozładunku suwnicą
ciężarówka wraz z pozostałym ładunkiem zostanie odesłana.
- Jeśli niemożliwy jest rozładunek poprzez podniesienie skrzyni wyładowczej, należy przerwać
rozładunek, opuścić skrzynię i wyjechać ciężarówką na miejsce postoju.
- W żadnym przypadku nie wolno poruszać ciężarówki w przód i w tył przy granicy dołu
złomowego, aby ułatwić rozpoczęcie rozładunku.
-
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Załączniki: Zdjęcia konstrukcji ciężarówek
Wariant 1 ( NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRY )

Jest to najpopularniejsze
zamknięcie w przypadku
kontenerów. Niektóre
kontenery są wyposażone w
mechaniczny hak
zabezpieczający, ale jest to
jedynie 25% wszystkich.

Co prawda w części środkowej znajduje się zamek, ale dźwignie do otwarcia klapy są zbyt krótkie,
przez co pracownik staje za klapą a dokładnie tego chcemy uniknąć ... patrz zdjęcia poniżej ...
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Wariant 2 ( DOBRY )

System zamknięcia klapy z wykorzystaniem haków
zabezpieczających.
Kierowca uruchamia prosty mechanizm hakowy (3) i
następnie steruje dźwignią (1) umieszczoną z boku
przyczepy, aby usunąć haki zabezpieczające (2) i
otworzyć klapę.

Wariant 3 ( DOBRY )
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Wariant 4 ( DOBRY )

Wariant 5 ( DOBRY ) System samowyładowczy

Jest to układ zaworów
hydraulicznych. Takie
ciężarówki są
wykorzystywane do
transportu złomu
wewnętrznego, z magazynu
na składowisko złomu.
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