Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed
wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer
wybuchowych
Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem (nazywany dalej Dokumentem lub DZPW), który powinien sporządzić pracodawca zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej (Dz. U. 2010, nr 138, poz. 931). Zaproponowany wzór dokumentu wskazuje pracodawcy/osobie opracowującej dokument co powinien
zawierać DZPW aby spełnić wymagania zawarte w rozporządzeniu
Ministra Gospodarki. Zaproponowany układ dokumentu jest pomysłem
autorskim, może być dowolnie stosowany i modyfikowany przez
sporządzającego dokument.
Zaproponowano trzy częściową formę dokumentu:
Część 1. „Informacje ogólne” - zawierająca następujące elementy:

 oświadczenia pracodawcy,
 wykaz stref wraz z identyfikowanymi źródłami zapłonu,
 informacje o terminach przeglądu stosowanych środków
ochronnych oraz ich opis.
Część 2. „Informacje szczegółowe” - zawierająca następujące elementy:
 wykaz substancji chemicznych o własnościach palnych, stosowanych, wytwarzanych lub będącymi półproduktami w przedsiębiorstwie w ilościach mogących być palnym składnikiem
atmosfery wybuchowej, wraz z ich charakterystyką,
 opis procesu/ów i miejsc pracy, w których są stosowane
wyszczególnione substancje palne,
 ocenę ryzyka,
 przewidywane scenariusze wybuchu atmosfery wybuchowej
i skutków wybuchu,
 zastosowane środki w celu zapobiegające wybuchowi i zmniejszającej jego skutki.
Część 3. „Informacje i dokumenty uzupełniające”, w tej części należy
umieścić:
 szkic usytuowania stref zagrożonych wybuchem,
 opis zastosowanej metody oceny ryzyka,
 dokumenty, które były niezbędne do sporządzenia DZPW lub
wykaz dokumentów ze wskazaniem miejsca ich przechowywania,

 wykaz dokumentów odniesienia,
 wykaz i informacje o sporządzających DZPW.
Na Dokument składają się karty, na których zamieszczono informacje
w ten sposób, że jedna (kilka) karta zawiera jedno zagadnienie, co pozwala
na wymianę karty w miejscu, w którym dokonano zmiany, a nie całego
Dokumentu. Każda karta zawiera nagłówek oraz pole do wypełnienia
treścią.

Okładka i spis treści
Okładka informuje o rodzaju i przeznaczeniu dokumentu. Układ okładki
jest w zasadzie dowolny, a więc tytuł „Dokument zabezpieczenia przed
wybuchem”, ewentualnie podtytuł wskazujący jakiego obszaru przedsiębiorstwa dotyczy Dokument oraz logo przedsiębiorstwa. Na okładce
zaproponowano umieszczenie podpisu prowadzącego przedsiębiorstwo
wraz z datą podpisu. Data jest ważnym elementem ponieważ od tej daty
liczą się wszystkie terminy i okresy ustanowione w dokumencie.

W spisie treści należy podać tytuły kart DZPW oraz ich numery. Numer
karty powinien składać się z kolejnego numeru karty w DZPW oraz liczby
wskazującej całkowitą ilość kart stanowiących Dokument. Ewentualną
zmianę karty należy oznaczyć kolejną literą alfabetu (np. 3A/25 pierwsza
zmiana strony 3 w dokumencie zawierającym 25 stron). Datę zmiany należy
w wierszu Data wydania. Zaproponowano, że każdy temat będzie w osobnej
karcie (osobnych kartach). Taki system pozwoli zachować przejrzystość
Dokumentu oraz wprowadzać korekty bez konieczności wydawania nowe
DZPW. Nowe wydanie Dokument należy przygotować po dziesięciu
zmianach lub w przypadku poważnych zmian.

Część I
Oświadczenie pracodawcy
Na początku pierwszej części należy umieścić oświadczenia pracodawcy.
Karta oświadczeń pracodawcy powinna zawierać wszystkie oświadczenia
pracodawcy jakie są wymagane zgodnie z §4 ust.1, §4 ust.6, §7 ust. 3. Jest to
jednocześnie informacja dla pracodawcy jakie zobowiązania ciążą na nim
w związku z ryzykiem występowania atmosfery wybuchowej na miejscach
pracy.

Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł
zapłonu
W tym punkcie DZPW należy umieścić, zgodnie z wymaganiami zawartymi
w §7 ust.3. pkt.2), wykaz miejsc pracy, na których może wystąpić
zagrożenie pyłową atmosferą wybuchową wraz z klasyfikacją do stref. Przy
klasyfikacji przestrzeni zagrożonej należy wziąć po uwagę warstwy pyłu
w rozważanej przestrzeni.
Dodatkowo w tej karcie zaproponowano umieszczenie informacji
dotyczące:
 wentylacji, czy jest wentylacja ogólna (mechaniczna, naturalna), czy
w pobliżu źródeł emisji są zamontowane odciągi miejscowe,
 poziomu i dostępności wentylacji,
 rodzaj emisji pyłu,
 potencjalnych źródłach zapłonu.

Opis stosowanych środków zapobiegania
wybuchom

W tej karcie DZPW należy przedstawić środki zastosowane w przedsiębiorstwie w celu:
 eliminacji źródeł emisji palnych pyłów,
 eliminacji warstw gromadzącego się pyłu,
 eliminacji źródeł zapłonu,
 eliminacji lub łagodzenia skutków eksplozji atmosfery wybuchowej.
Ponadto w tej karcie należy również podać informację o terminach
przeglądu technicznego zastosowanych.
Jest to wypełnienie wymagań zawartych w §7 ust.3. pkt.1), w §4 ust.1. i w §4
ust.6.

Informacja o terminach aktualizacji dokumentu

Zgodnie z zapisem w §4 ust.3.pracodawca ustala terminy systematycznych
przeglądów stosowanych środków zapobiegania wybuchowi, przeciwdziałania zaistnienia źródeł zapłonu oraz środków ochrony przed wybuchem.

Część II
Opis stosowanych materiałów palnych
W części II Dokumentu należy wykonać ocenę ryzyka związanego z możliwością eksplozji atmosfery wybuchowej. W tym celu należy zebrać informacje o własnościach fizycznych i chemicznych substancji palnych będących
surowcami, produktami, półproduktami lub materiałami pomocniczymi.
Należy również podać istotne dla bezpieczeństwa opisy miejsc zagrożonych
atmosferą wybuchową.
Wiele stałych substancji palnych nie ma nadanych numerów indeksowych
te informacje można pominąć. Dotyczy to wyrobów przemysłu spożywczego (cukier, kawa), produktów naturalnych (zboża, bawełna, drewno),
tworzyw sztucznych (polietylen, guma).
W tej karcie należy przedstawić nazwę palnych stałych substancji występujących w formie pyłu oraz numery indeksowe (np. numer WE, numer CAS)
umożliwiające jednoznaczną ich identyfikacji. Następnie należy podać
klasyfikację według Dyrektyw 67/548/EWG, 1999/45/WE oraz
Rozporządzenia 1272/2008/WE. Ponieważ Dyrektywy przestaną
obowiązywać z dniem 1 czerwca 2015 r. po tej dacie DZPW nie musi
zawierać klasyfikacji według tych dyrektyw.
W tym miejscu należy również umieścić informacje o właściwościach fizycznych i chemicznych pyłów. powinny być badane dla każdego rodzaju
pyłu. Ponieważ pyły nawet tej samej substancji mogą się różnić właściwościami, każdy pył powinien być badany w specjalistycznych laboratoriach.

Opis miejsc, na których może wystąpić atmosfera
wybuchowa

W tej karcie należy opisać miejsca, pomieszczenia, instalacje itp. na których
może występować atmosfera wybuchowa i/lub gromadzić się warstwy pyłu.
W opisie można podać również zasięg stref.

Ocena ryzyka wybuchu atmosfery wybuchowej
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w §4 ust.4. i ust.5. pracodawca jest
zobowiązany do wykonania kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością eksplozji atmosfery wybuchowej.
Ocenę ryzyka rozpoczynamy od oszacowania prawdopodobieństwa dla
stref 20, 21 i 22 oraz prawdopodobieństwa zaistnienia zapłonu od
zidentyfikowanych źródeł. Może to być przedstawione w postaci tabel.
Tabele pokazane na rysunku poniżej można również umieścić w Części III.

Mając wyznaczone strefy oraz przypisane im źródła zapłonu (Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem i źródeł zapłonu), wykaz środków zastosowanych w celu uniknięcia wybuchu (Opis stosowanych środków zapobiegania wybuchowi) i wykaz substancji palnych (Opis stosowanych materiałów
palnych) należy oszacować prawdopodobieństwo zaistnienia eksplozji
atmosfery wybuchowej.
W matrycy należy umieścić wszystkie zidentyfikowane strefy z przypisanymi
do nich obiektami (lokalizacjami stref) oraz źródła zapłonu. Iloczyn na
przecięciu kolumny prawdopodobieństwa strefy i wiersza prawdopodobieństwa źródła zapłonu daję prawdopodobieństwo wybuchu (linie pomarańczowe). Puste pola oznaczają brak źródła zapłonu dla analizowanego
obiektu. Patrz rysunek poniżej.

Ocena ryzyka wybuchu atmosfery wybuchowej –
matryca ryzyka

W celu oceny ryzyka należy utworzyć matrycę ryzyka (patrz tabela 9) obejmującą kategorie częstotliwości zdarzeń (patrz tabela 7) oraz kategorie
skutków zdarzeń (patrz tabela 8). Kombinacja tych kategorii daje poziom
ryzyka (patrz tabela 10).

Ocena ryzyka wybuchu atmosfery wybuchowej –
metoda PRAM

W celu oceny ryzyka metodą PRAM należy skorzystać z tablic określających
współczynniki:
 ekspozycji na zagrożenie Ep (tabela 11),
 skutków zdarzenie Sw (tabela 12),
 prawdopodobieństwa wystąpienia zdarzenia Pw (tabela 15).

Poziom ryzyka określa iloczyn wymienionych współczynników:
Uzyskana wartość ryzyka Rw (tabela 14) pozwala ocenić poziom ryzyka.
Przykładową ocenę ryzyka metodą PRAM pokazuje tabela 15.
Tabele 11 - 14 można przenieść do Części III DZPW.

Scenariusz – opis ciągu zdarzeń prowadzących do
eksplozji atmosfery wybuchowej

Należy przedstawić prawdopodobne zdarzenia, które następując po sobie
mogą doprowadzić do utworzeniu się atmosfery wybuchowej przy jednoczesnym uaktywnieniu się źródła zapłonu. Należy również przedstawić
przewidywane skutki wybuchu, ofiary wśród pracowników i osób postronnych, straty materialne oraz oddziaływanie na środowisko. Są to wysmagania zawarte w §4 ust.4. pkt 4).

Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed skutkami
wybuchu

Zgodnie z wymaganiami zapisanymi w §4 ust.1., w tej części Dokumentu
należy przedstawić środki techniczne, rozwiązania organizacyjne, których
zastosowanie zmniejsza lub likwiduje źródła emisji pyłu palnej substancji,
usuwa źródła zapłonu z miejsc pracy zagrożonych występowaniem
atmosfery wybuchowej. Należy również wskazać środki i rozwiązania
techniczne, które zastosowano w przedsiębiorstwie w celu zmniejszenia
skutków eksplozji atmosfery wybuchowej.

Część III
Informacje i dokumenty uzupełniające

W tej części DZPW należy umieścić dokumentację źródłową, dokumenty
odniesienia, informacje niezbędne do oceny ryzyka i sporządzenia
Dokumentu. Poniżej przedstawiono przykładowe karty części III.

