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Projekt badawczy rozwojowy  5.R.07: Metody oceny ryzyka na stanowiskach pracy 
zagroŜonych wystąpieniem atmosfery wybuchowej i opracowanie projektu wzoru 
dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem 

Okres realizacji: 01.05.2008 - 31.12.2010 

Zadanie /etap 3  Opracowanie i upowszechnienie na stronach internetowych 
instytutów uczestniczących w realizacji projektu bieŜących materiałów 
dotyczących realizowanego zadania (z 2 etapu pracy w 2009 r.) 

Opracowanie bazy danych informacji niezbędnych do prawidłowej 
oceny wszystkich  elementów składających się na wystąpienie 
zagroŜenia wybuchem na stanowisku pracy 

Opracowanie, wydanie i upowszechnienie „Wytycznych technicznych 
dla oceny ryzyka wybuchu na stanowisku pracy” (forma drukowana i 
elektroniczna) 

Opracowanie elementów „Wzorcowego dokumentu zabezpieczenia 
przed wybuchem” (forma drukowana i elektroniczna) 

Opracowanie i upowszechnienie na stronach internetowych 
instytutów uczestniczących w realizacji projektu końcowych  
materiałów dotyczących realizacji niniejszego zadania 

Okres realizacji: 01.12.2009 - 31.12.2010 

Główny 
Wykonawca: 

dr Tadeusz Piotrowski - Instytut Przemysłu Organicz nego, Zakład 
Bezpiecze ństwa Chemicznego i Elektryczno ści Statycznej 

 

W trzecim etapie realizacji projektu opracowano dwa poradniki dla pracodawcy. Pierwszy 

noszący nazwę „Jak opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem w miejscu 

pracy” oraz drugi pod tytułem „Wytyczne techniczne. Metody oceny zagroŜenia i ryzyka 

wybuchu oraz środki zabezpieczeń przeciwwybuchowych”.  

Pierwszy poradnik prowadzi opracowującego „dokument zabezpieczenia przed wybuchem” 

krok po kroku zgodnie z zaproponowaną strukturą ramową tego dokumentu, wyjaśniając w 

kaŜdym punkcie, jakie informacje i w jakiej postaci naleŜy tam umieścić. Struktura ramowa 

dokumentu standaryzuje jego zawartość oraz kolejność podawania wymaganych prawem 

informacji natury technicznej i organizacyjnej. Podaje teŜ przykłady niezbędnych oświadczeń 

i deklaracji pracodawcy odnośnie spełnienia wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra 

Gospodarki z 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa 

i higieny pracy, związanych z moŜliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery 

wybuchowej (Dz. U. Nr 138, poz. 931 z 2010 r.). Zawiera informacje dotyczące aktów 

prawnych unijnych i krajowych, polskich norm związanych z problematyką zagroŜenia 

wybuchem, przykładowe formularze, listy kontrolne i wzory wykazów oraz słownik terminów 

uŜywanych w normach i rozporządzeniach róŜnych ministrów. Zawiera teŜ bogaty materiał 

ilustracyjny w postaci rysunków, ukazujących w sposób poglądowy sytuacje związane z 

powstawaniem atmosfer wybuchowych, rodzajami źródeł zapłonu, oznaczeniami stref 

zagroŜenia wybuchem, rodzajami zabezpieczeń przeciwwybuchowych i wiele innych.  
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Drugi poradnik podaje podstawy wiedzy o spalaniu i wybuchu, omawia klasyfikacje stref 

zagroŜenia wybuchem, opisuje szczegółowo rodzaje źródeł zapłonu (ze szczególnym 

uwzględnieniem elektryczności statycznej), sposób i miejsca powstawania atmosfer 

wybuchowych (gazowych, parowych, pyłowych), czas ich trwania, techniczne oraz 

organizacyjne metody zapobiegania ich powstawaniu i unikania ich zapłonu, a takŜe sposoby 

ograniczania skutków wybuchu. Przedstawia wymogi dotyczące urządzeń i systemów 

ochronnych. Podaje opis metod oceny zagroŜenia wybuchem i oceny poziomu ryzyka 

wybuchu oraz rekomenduje do stosowania wybrane metody przy opracowywaniu 

„dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem w miejscu pracy”. Zawiera szczegółowy opis 

metod rekomendowanych i narzędzi ułatwiających ich stosowanie (programów 

komputerowych wspomagających ocenę zagroŜenia i ryzyka wybuchu). TakŜe i on zawiera 

bogaty materiał ilustracyjny w postaci rysunków, tabel, aktów prawnych unijnych i krajowych, 

polskich norm dotyczących zagroŜenia wybuchem i oznaczania parametrów wybuchowości 

substancji chemicznych, rodzajów źródeł zapłonu, przykładów klasyfikacji stref zagroŜenia 

wybuchem, rodzajów zabezpieczeń przeciwwybuchowych i wiele innych. Podaje takŜe 

bogaty wybór pozycji literaturowych, dotyczących poszczególnych zagadnień poruszanych w 

tym poradniku, pozwalający na pogłębienie wiedzy pracodawcy w przedmiotowym zakresie.  

W etapie tym opracowano równieŜ szczegółowy schemat scenariusza awaryjnego, 

skutkującego wybuchem w miejscu pracy, zawierający dokładne opisy wszystkich elementów 

składających się na jego przebieg oraz bariery ochronne przerywające ciąg niepoŜądanych 

zdarzeń i chroniące przed zaistnieniem wybuchu lub osłabiające jego ewentualne skutki. 

Schemat sekwencji zdarzeń przedstawia rys 1 poniŜej. 

 
 

Rys. 1. Sekwencja zdarzeń tworzących łańcuch zdarzeń prowadzących do awarii. 
CE – wydarzenie(a) umoŜliwiające / warunkujące 
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PreIE – wydarzenie(a) poprzedzające wydarzenie inicjujące ciąg zdarzeń 
IE – awaria sprzętowa / wadliwe działanie, zakłócenie procesu, błąd obsługi 
TE – uwolnienie substancji palnej (medium procesowego) do otoczenia 
ATEX – utworzenie chmury  paliwowo-powietrznej (stan zagroŜenia) 
EZZ – uaktywnienie się efektywnego źródła zapłonu 
EX – zapłon chmury paliwowo-powietrznej i  jej wybuch 
B – bariery ochronne (zapobieganie wybuchowi i ochrona przed jego skutkami) 

 

Opracowano szczegółowy algorytm budowania scenariuszy awaryjnych skutkujących 

wybuchem w miejscu pracy z wykorzystaniem baz danych pomocniczych oraz program 

komputerowy pod nazwą „EmergScen”, którego zadaniem jest pomoc przy zbieraniu danych 

niezbędnych do sporządzenia takich scenariuszy podczas tworzenia „dokumentu 

zabezpieczenia przed wybuchem”. Program moŜe współpracować z edytorem tekstu WORD, 

pozwala na wprowadzanie zmian przez uŜytkownika, to jest uzupełnianie zamieszczonych 

w programie baz danych, a więc tworzenie baz własnych danych. Dane wprowadzone do 

programu moŜna usunąć poprzez powrót do programu bazowego. Schemat przedstawiony 

na rys.1 był podstawą opracowania pięciu róŜnych baz danych pomocniczych: 

  

Baza 1: Wypadki w przemyśle i zdarzenia typu: IE (inicjujące), PreIE (poprzedzające), 
                       CE (warunkujące).  

Baza 2: Dane o własnościach niebezpiecznych stosowanych materiałów.  
Baza 3: Lista potencjalnych źródeł zapłonu wg PN-EN 1127-1:2009.  
Baza 4: Dane o awariach i dane niezawodnościowe urządzeń przemysłowych.  
Baza 5: Zabezpieczenia – bariery typu B1…B5, klasyfikacje, standardy, procedury 
             organizacyjne. 

 

Podano teŜ przykłady dwóch scenariuszy awaryjnych skutkujących wybuchem w miejscu 

pracy, jeden dla atmosfery parowo-powietrznej, a drugi dla pyłowo-powietrznej.   

 

Opracowywano takŜe i umieszczano na stronach internetowych IPO i CIOP-PIB bieŜące 

informacje o postępie prac oraz zawierające projekty struktury ramowej dokumentu 

zabezpieczenia przed wybuchem w wersji podstawowej oraz w wersji dla duŜych firm 

chemicznych, które eksploatują wiele skomplikowanych instalacji procesowych, projekt 

ogólnej klasyfikacji miejsc pracy i inne dane. Podobne materiały przekazano do Ministerstwa 

Gospodarki w celu umieszczenia ich na jego stronach internetowych.  

 

 




