
Program EmergScen 

Zapobieganie wybuchowi oraz zapewnienie ochrony przed wybuchem moŜna realizować 
poprzez:  

• zapobieganie tworzeniu się atmosfery wybuchowej,  
• zapobieganie występowania zapłonu w przestrzeniach zagroŜonych atmosferą 

wybuchową.  

Trzecim krokiem w obszarze ochrony przed wybuchem, ale juŜ nie zapobiegającym 
wybuchowi, są działania zmierzające do minimalizacji skutków wybuchu. Aby zapobiegać 
wybuchom i zapewnić ochronę przed ich skutkami naleŜy podjąć usystematyzowane 
działania techniczne, administracyjne i organizacyjne. Zgodnie z zapisem w nowym 
rozporządzeniu Ministra Gospodarki z 8 lipca 2010 r., pracodawca powinien sporządzić 
„dokument zabezpieczenia przed wybuchem”. Dokument powinien być przygotowany na 
podstawie oceny ryzyka. W rozporządzeniu wskazano, co powinien zawierać taki dokument.  

W Centralnym Instytucie Ochrony Pracy przy istotnej współpracy z Instytutem Przemysłu 
Organicznego, w którym przygotowano załoŜenia, algorytm działania i adresy baz danych, 
opracowano program pn. „EmergScen”, którego zadaniem jest pomoc przy zbieraniu danych 
niezbędnych do sporządzenia „dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”. Program 
umoŜliwia równieŜ opracowanie scenariuszy zdarzeń prowadzących do powstania atmosfery 
wybuchowej, a w konsekwencji do jej wybuchu.  

Program moŜe współpracować z edytorem tekstu WORD, pozwala na wprowadzanie zmian 
przez uŜytkownika to jest uzupełnianie zamieszczonych w programie baz danych, a więc 
tworzenie własnych baz danych. Wprowadzone dane do programu moŜna usunąć poprzez 
powrót do programu bazowego. PoniŜej przedstawiono opis programu.  

Schemat scenariusza awaryjnego skutkuj ącego wybuchem w miejscu pracy  

i powi ązanego z bazami danych pomocniczych 

 
Rys. 1.  Sekwencja zdarzeń tworzących łańcuch zdarzeń prowadzących do awarii. 

CE – wydarzenie(a) umoŜliwiające / warunkujące 
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)  

Ciąg wypadkowy moŜe być inicjowany przez jedno wydarzenie ale najczęściej jest pochodną 
wielu zdarzeń. Istotne jest poznanie głównego wydarzenia inicjującego i warunków, które go 
umoŜliwiły. Wydarzenie inicjujące moŜe nie powodować ciągu zdarzeń nie przewidzianych 
na etapie projektowania procesu i wówczas proces jest bezpieczny. MoŜe stać się 
niebezpieczny poprzez działanie jednego z czynników propagacji wewnątrz obiektu 
procesowego np. awarii systemu bezpieczeństwa, pojawienia się źródła zapłonu, błędu 
ludzkiego lub efektu domino. Wówczas konieczna jest redukcja ryzyka. MoŜe to być 
działanie operatora poprzez uruchomienie systemu przeciwpoŜarowego lub zadziałanie 
systemowych barier ochronnych, np.: automatycznego systemu odcinającego dopływ 
medium, uruchomienie wentylacji awaryjnej itp. Pozytywna redukcja ryzyka daje bezpieczny 
przebieg wydarzenia inicjującego czy nawet jego całkowitą eliminację lub przerwanie 
łańcucha wydarzeń w odpowiednim miejscu i czasie.   

IE – Wydarzenie inicjuj ące (initial event) to takie, które powoduje rozszczelnienie aparatu / 
urządzenia / rurociągu / osprzętu. Jest ono wynikiem  awarii sprzętowej lub wadliwym 
działaniem urządzenia, chwilowym zakłóceniem parametrów procesu lub błędem obsługi. 
MoŜe być złoŜoną przyczyną zdarzenia (zdarzeń) poprzedzającego [PreIE], a nawet jeszcze 
wcześniejszych warunków / wydarzeń umoŜliwiających [CE] (conditional events) – 
przewaŜnie typu aparaturowego i/lub błędem ludzkim (operatora, nadzoru, konserwacji). W 
efekcie pojawia się nieszczelność w postaci szpary w połączeniach, na spawach, przy 
włazach i pokrywach, drzwiach, klapach, dławicach pomp, sprzęgłach urządzeń ruchomych 
i/lub pęknięcia materiału konstrukcyjnego, rozszczelnienie opakowania, awaria automatyki 
lub układu sterowniczego, UmoŜliwia to przejście do następnego ogniwa łańcucha wydarzeń 
– wydarzenia szczytowego. 

TE – Wydarzenie szczytowe (top event) to wypływ substancji palnej (medium 
procesowego). MoŜe to być gaz, ciecz lub pył, które w mieszanie z powietrzem tworzą obłok 
paliwowo-powietrzny, o właściwościach palnych i/lub wybuchowych, które moŜna 
scharakteryzować takimi parametrami jak: granice wybuchowości (dolna i górna), ciśnienie 
wybuchu, maksymalny przyrost ciśnienia wybuchu, temperatura samozapłonu, minimalna 
energia zapłonu. Na tym etapie pojawia się juŜ potencjalne zagroŜenie wybuchem – 
wytwarza się atmosfera potencjalnie wybuchowa. Jej wybuch zaleŜy juŜ tylko od 
uaktywnienia się w tej przestrzeni następnego ogniwa łańcucha wydarzeń – efektywnego 
źródła zapłonu. 

EX – zapłon chmury paliwowo-powietrznej i  jej wybu ch (explosion) następuje 
w przestrzeni objętej atmosferą potencjalnie wybuchową (stęŜenie substancji palnej powyŜej 
jej dolnej granicy wybuchowości w powietrzu) wówczas kiedy pojawi się efektywne źródło 
zapłonu, czyli takie, którego energia przekracza minimalna energię zapłonu mieszaniny 
palnej (MIE) – następuje jej zapłon i wybuchowe spalanie.  

AŜeby zapobiec takiemu rozwojowi zdarzeń naleŜy zastosować bariery ochronne 
przerywające ten ciąg i uniemoŜliwiające pojawienie się jego poszczególnych etapów. 
NaleŜy tu zastosować zasadę z dyrektywy 1999/92/WE, która mówi, Ŝe: 

1. nie naleŜy dopuścić do wytworzenia się atmosfery wybuchowej, a jeśli jest juŜ ona 
obecna, 

2. nie naleŜy dopuścić do pojawienia się efektywnego źródła jej zapłonu, a gdy i to 
zawiedzie, 

3. naleŜy podjąć działania minimalizujące ewentualne skutki wybuchu. 



Schemat przedstawiony na rys.1 był podstawą opracowania pięciu tzw. „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. 

Baza 1: Wypadki w przemy śle i zdarzenia typu: IE (inicjuj ące), PreIE 
(poprzedzaj ące), CE (warunkuj ące) 

1. Grupa zdarze ń IE spowodowanych awari ą aparaturow ą (typ „A”):  
1. rozszczelnienie złącza w przypadku: 

–     punkty poboru próbek do analiz, 
–     zawory bezpieczeństwa, odpowietrzające, zwrotne, redukcyjne,  odcinające, 

spustowe, nadmiarowe, typu kurkowego,  
–     korki, zatyczki, zaślepki, złączki, rozgałęźniki, 
–     otwierane włazy i pokrywy reaktorów i mieszalników,  
–     urządzenia dozujące, pakujące i nalewające, 
–     połączenia gwintowane źle spasowane i/lub skorodowane, 
–     połączenia kołnierzowe rurociągów i aparatów, kryzy, 
–     łącza elastyczne (połączenia węŜami giętkimi),  
–     złącza kompensacyjne, 
–     klapy, drzwi, okna urządzeń procesowych, wzierniki szklane,  
–     sprzęgła urządzeń ruchomych i uszczelnienia wałów napędowych i łoŜysk, 
–     dławice pomp mediów procesowych, pompy, 
–     uszczelki z róŜnych materiałów miękkich, 
–     armatura kompresorów i zbiorników ciśnieniowych,  
–     przyrządy pomiarowe z częściami szklanymi (poziomowskazy, przepływomierze itp.), 
–     węŜownice układów chłodzących.  

2. perforacja / pęknięcie ścianki rurociągu, aparatu procesowego  
3. zablokowanie automatycznego urządzenia wykonawczego (zawór, mieszadło, filtr itp.) 

  
2. Grupa zdarze ń IE spowodowanych awari ą parametrów procesowych (typ „P”):  

1. przepełnienie / przelanie / przesypanie  pojemnika/zbiornika/reaktora/mieszalnika    itp. 
2. niedopełnienie / brak napełnienia medium procesowym 
3. przekroczenie dopuszczalnej wartości: ciśnienia / temperatury / stęŜenia / pH / przepływu 

medium 
  

3. Grupa zdarze ń PreIE oraz CE spowodowanych ró Ŝnymi czynnikami (typ: „S” 
- awaria urz ądzeń kontrolno-steruj ących, „E” - awaria zasilania 
energetycznego, „L” - czynnik ludzki):  

–   drgania, napręŜenia, korozja, wŜery, starcie, wady materiałowe, zestarzenie 
materiału  

–   awaria oprogramowania / komputera 
–   zanik/utrata elektrycznego napięcia zasilającego  
–   wahania napięcia zasilającego poza dopuszczalny zakres 
–  błąd ludzki operatora: złe pozycjonowanie urządzenia, przeoczenie, błędny 

odczyt, 
–   błędna interpretacja sytuacji, zaniechanie działania  
–   błąd ludzki nadzoru: złe serwisowanie, nieodpowiednia kontrola, zły nadzór  
–   zła dyspozycja psychofizyczna, stres, choroba / zasłabnięcie  



–   błąd projektowy, błędna ocena zagroŜenia procesu    
  

4. Przykładowe zdarzenia awaryjne:  
−  przeciek palnego medium do wymiennika ciepła, 
−  wyrzucenia palnego medium przez zawór nadmiarowy, 
−  przelanie pojemnika z palnym medium,  
−  przepełnienie zbiornika cysterny, 
−  pęknięcie / zerwanie giętkiego węŜa zasilającego, 
−  awaria spręŜyny zaworu nadmiarowego, 
−  zatarcie i przegrzanie pompy palnego medium (brak smarowania pompy), 
−  zmiana warunków pracy pompy (temperatura, ciśnienie, rodzaj medium) i jej 

korozja,  
−  awaria pompy chłodzenia wodą, 
−  awaria układu chłodzenia wodnego, 
−  awaria silnika mieszadła, 
−  awaria pomiaru temperatury, 
−  awaria uszczelki mieszalnika / reaktora, 
−  wadliwa instalacja lub naprawa urządzenia. 

 
Bazy wypadkowe  

  
MARS - eMARS - Major Accident Reporting System  
Baza danych dla subskrybentów instytucjonalnych lub oprogramowanie komercyjne na CD. 

Baza danych powaŜnych awarii przemysłowych podlegających dyrektywie Seveso, OECD I 
UN-ECE zarządzania przez Major Accident Hazards Bureau (MAHB) Via E. Fermi 2749, 
Ispra, I-21027 (VA), Italy  

Dokumentacja bazy MARS zawierająca sposób zgłaszania i wypełniania rekordów bazy oraz 
dane kontaktowe do jej administratorów 
  
MHIDAS  - Industrial Accidents - AEA Technology.  
The Major Hazard Incident Data Service (MHIDAS) płatna baza danych dotycząca awarii I 
katastrof z udziałem materiałów niebezpiecznych. Zarządzana AEA Technology, Wielka 
Brytania.  
Informacja o bazie MHIDAS 
  
FACTS - "Failure and ACcidents Technical information System". FACTS jest bazą danych 
zawierającą informacje o ponad 23,500 wypadkach przemysłowych z udziałem materiałów 
niebezpiecznych na przestrzeni ostatnich 90 lat. Baza płatna opracowana w TNO, Holandia. 
Informacja o bazie:  
FACTS online PC-FACTS DATABASE (TNO) 
 

SONATA TEMA – ENI Database  – SONATA (Summary Of Notable Accidents in 

Technical Activities). Baza danych jest własnością firmy TEMA spa, ENI. Milano, Italy. 

Jest ona opisana w ksiąŜce “Reliability data bases : proceedings of the ISPRA 
course held at the Joint Research Centre, Ispra, Italy, 21 - 25 October 1985 in 
collaboration with EuReDatA” - ISPRA courses on reliability and risk analysis 
(widok obok). 

An accident data base for industrial activities and transport  
 Chemical Hazards in Industry  podaje przegląd literatury naukowej i technicznej dotyczący 
bezpieczeństwa I zagroŜeń dla zdrowia od materiałów chemicznych w środowisku pracy w 
przemyśle chemicznym i branŜach pokrewnych. Omówienie zawiera poniŜsze zagadnienia:  



•    zagroŜenia chemiczne i biologiczne 
•    obrót, magazynowanie i transport 
•    zagroŜenia przemysłowe 
•    zarządzanie odpadami 
•    bezpieczeństwo instalacji i najlepszą praktykę wytwarzania 
•    prawodawstwo 
•    planowanie na wypadek awarii 
•    wyposaŜenie zabezpieczające     

  
Subskrybenci RSC Publishing otrzymują co miesiąc drukowany biuletyn i pełny dostęp online 
do elektronicznej bazy danych, zawierającej dane od roku 1981 do chwili obecnej. 
TakŜe dostępne jako część Chemical Safety NewsBase (CSNB) and Environmental 
Chemistry Health & Safety (ECH&S)  
 

Baza 2: Dane o własno ściach niebezpiecznych stosowanych 
materiałów 

Tabela 1. Dane o właściwościach niebezpiecznych stosowanego materiału. 
Nazwa bazy  Zawarto ść bazy Źródło 

BIG 7.0 12 000 substancji, CD-ROM BIG Belgia 
(w posiadaniu PSP) 

MAGISTER Procedury ratownicze dla 
ponad 1 800 substancji 

KGSP, Polska 

Acute . Hazardous Events 
Database . EPA 560-5-85-029 
(okres: 1980 – 1985)  

Hazardous substances; 
Hazardous materials;  
Information systems;  
Accident investigations;  
Public health;  
Air pollution;  
Exposure;  
Toxic substances;  
Chemical spills;  
Environmental health 

US Environmental Protection 
Agency, Office of Toxic 
Substances (1985a). EPA 
National Library Network 
  
EPA National Library Network, 
OLS : Search Results 
  
EPA National Library Network, 
RECORD NUMBER: 4 OF 9 

Chemdata® - Chemical 
hazard database  
  

Ponad 82 000 substancji 
Chemdata® - the most reliable 
interactive database of over 
38,000 substances and more 
than 123,000 different 
chemical names, including 
pure and trade-name 
chemicals.  Chemdata is used 
by major Fire and Emergency 
services across the world to 
provide invaluable and timely 
advice in the event of chemical 
spillages, fires and 
contamination incidents.  

AEA Technology, UK 
  
Free Demo  
  
  

CHEMTREC Ponad 550 000 kart 
charakterystyki subst. 

Chemical Manufacturers 
Association, UK 

CIS Ponad 40 oddzielnych baz 
danych 

Chemical Information System, 
USA 



Cameo Chemicals - 
Database of Hazardous 
Materials 

Ponad 3 000 substancji National Safety Council, USA 
  

DIALOG   Dialog Information System 
GSA Ponad 2 500 substancji Umweltbusamt, RFN 
SAX’s Dangerous Properties 
of Industrial Materials 

Ponad 23 500 substancji   

CIOP Ponad 150 kart charakterystyki 
subst. 

Centralny Instytut Ochrony 
Pracy, Polska 

ChemID plus 380 tys. związków   
IUCLID – International 
Uniform Chemical Information 
Database 

Opis bazy IUCLID  
 Baza danych o substan-cjach 
chemicznych rejestrowanych w 
ECHA zgodnie z rozporządze-
niem REACH. 

Unia Europejska – ECHA 
European Chemicals Agency 
  

  
  
Bazy danych o wła ściwo ściach niebezpiecznych materiałów (zawieraj ące 
głównie karty charakterystyki – MSDS ang. Material Safety Data Sheets)  
  
Manufacturer's MSDS Data (not included in the SIRI index)  

Air Products and Chemicals, Inc. Karty charakteryst yki (MSDS po polsku)   

IPCS International Chemical Safety Cards by CAS Number   

SIRI MSDS Index  - linki do ró Ŝnych baz danych  

Lista substancji niebezpiecznych MANHAZ  

DR Software, Inc. Website  

J.T. Baker Catalogue 2006   

Hummel Croton Inc. Material Safety Data Sheets  
AIRGAS INC. Pure Gases MSDS   

Canadian Centre for Occupational Health and Safety  

Landolt-Börnstein Substance / Property Index (SciDe x) 

Lista Produktów Brenntag Polska Sp. z o.o.   

LookChem™ - Look for Chemicals   

CONCAWE - The oil companies' European association f or environment, health and 
safety in refining and distribution  
Concawe Home  Page   
Concawe Reports   
Concawe Product Dossiers 
  
OECD The Global Portal to Information on Chemical S ubstances (eChemPortal)  

US EPA – United States Environmental Protection Age ncy  - Substance Registry 
Services  

ESIS -  European chemical Substances Information Sy stem  

POCH S.A. Karty charakterystyk produktów  

Matheson The Gas Professionals MSDS Basic Search  

  



Bazy danych dost ępne w CIOP PIB  
  
Tematyka baz dotyczy m.in.: bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii, epidemiologii, 
medycyny pracy, toksykologii i fizjologii pracy, niebezpiecznych substancji chemicznych. 
CIOP-PIB prenumeruje bazę OSH-ROM zawierającą informacje z poniŜszych baz danych na 
bieŜąco. 
  
CISDOC (ILO-CIS, baza opracowywana przez Międzynarodowe Centrum Informacji CIS przy 
Międzynarodowym Biurze Pracy ILO, Geneva),  
  
HSELINE (U.K.) 

MHIDAS (U.K.)  

RILOSH (Kanada)  

NIOSHTIC-2 (USA) - National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), USA  

ENCYCLOPAEDIA OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY  

Opracowana w 1998 roku elektroniczna wersja czwartego wydania w języku angielskim 
encyklopedii wydanej przez Międzynarodowe Biuro Pracy w Genewie. Encyklopedia 
obejmuje całokształt problemów związanych z ochroną człowieka w procesie pracy. Ujmuje 
w sposób kompleksowy zagadnienia dotyczące m.in.: budowy człowieka, ochrony zdrowia, 
higieny i bezpieczeństwa pracy, ochron osobistych, wypadków i zagroŜeń w miejscu pracy, 
zarządzania bezpieczeństwem, niebezpiecznych substancji chemicznych. Zapewniono 
moŜliwość wyszukiwania informacji poprzez indeksy tematyczne, autorskie oraz indeksy 
substancji chemicznych. Biblioteka  
CIOP-PIB posiada kilka drukowanych wersji językowych tej Encyklopedii oraz wersję na CD.   
  
Pracownia Dokumentacji i Informacji  
  
Opisy dokumentów elektronicznych - wybranych baz da nych i programów 
komputerowych  opracowanych w Instytucie  posiadanych w CIOP-PIB  zawarte są w 
bazie danych prowadzonej w ramach  systemu ALEPH, obejmującego  zbiory biblioteki 
CIOP-PIB . 
  
Chemiczne toksykologiczne bazy danych prenumerowane  i dost ępne w Zakładzie 
Zagro Ŝeń Chemicznych i Pyłowych, zawieraj ące m.in. szczegółowe informacje o 
niebezpiecznych, toksycznych  substancjach chemiczn ych. Są to np.:  
1. NIOSH Pocket guide to chemical hazards and other databases,  
2. HSDB (Hazardous Substances Data Bank on CCINFOdisc),  
3. Documentation of the TLVs and BEIs with other worldwide occupational exposure values,  
4. MSDS (Material Safety Data Sheets + CHEMINFO),  
5. TOXLINE on CCINFOdisc,  
6. EINEX Plus,  
7. OSH Researcher,  
8. Fiches Toxicologiques,  
9. RTECS,  
10. Chem Pendium.  
 
 
 
 
 
 



Baza 3: Lista potencjalnych źródeł zapłonu wg PN-EN 1127-1:2009. 
Listę potencjalnych źródeł zapłonu przedstawiono w formie tabeli 2. Lista jest  zgodna z 
normą  PN-EN 1127-1:2009. 

Tabela 2.  Źródła zapłonu. 

L.p. Rodzaj źródła zapłonu 
(generowany efekt zapłonowy) 

Energia źródła 
zapłonu, mJ 

Skuteczno ść 
zapłonowa w 
stosunku do 

węglowodorów 
(MIE≈≈≈≈ 0,3 mJ) 

Skala 

1 Gorące powierzchnie (wysoka 
temperatura) 

  DuŜa 10 

2 Płomienie i gorące gazy 
z włączeniem gorących cząstek 
(wysoka temperatura) 

100 – 1 000 DuŜa 10 

3 Iskry wytwarzane mechani-cznie 
(wysoka temperatura) 

0,1 – 1- 100 MoŜliwa 8 

4 Urządzenia elektryczne (iskrzenie, 
temperatura) 

0,1 – 1 MoŜliwa 8 

5 Prądy błądzące, katodowa ochrona 
przed korozją (iskrzenie, 
temperatura) 

  Bardzo mała 1 

6 Elektryczność statyczna (iskrzenie, 
wyładowania snopiące, snopiące-
ślizgowe) 

0,1 – 100 000 MoŜliwa / DuŜa 7 

7 Uderzenie pioruna (iskrzenie, 
wysoka temperatura) 

> 1000 DuŜa 8 

8 Fale elektromagnetyczne o 
częstotliwości radiowej (RF) od 104 
Hz do 3 x 1012 Hz (absorpcja energii, 
temperatura) 

  Bardzo mała 1 

9 Fale elektromagnetyczne od 3 x 1011 
Hz do 3 x 1015 Hz (ab-sorpcja 
energii, temperatura) 

  Bardzo mała 3 

10 Promieniowanie jonizujące 
(temperatura, rozkład chemi-czny, 
reakcje rodnikowe) 

  Bardzo mała 4 

11 Ultradźwięki (absorpcja energii, 
temperatura) 

  Bardzo mała 4 

12 SpręŜanie adiabatyczne i fale 
uderzeniowe (wysoka temperatura) 

  MoŜliwa / Bardzo 
mała 

2 

13 Reakcje egzotermiczne, włącznie z 
samozapaleniem pyłów (wysoka 
temperatura) 

  MoŜliwa 3 

Baza 4: Dane o awariach i dane niezawodno ściowe  

urządzeń przemysłowych 
Dane o awariach przedstawiono w formie tabeli (Tabela 3).  

Tabela 3.  Bazy danych o awariach. 
Nazwa bazy Zawarto ść bazy Źródło 

PC-Facts-Databank for 
Accident with Hazardous 
Materials - FACTS Online  

Ponad 20 000 wypadków w 
ostatnich 35 latach 

TNO, Holandia  
Obecnie bazą zarządza: 
Unified Industrial & Harbour 
Fire Department in Rotterdam-
Rozenburg 



IChemE HSE Accident 
Reports 

Raporty dotyczące awarii i 
wypadków przemysłowych  

IchemE, Rugby, UK 
  

MHIDAS  - Industrial 
Accidents - AEA 
Technology.  
  

Ponad 11 000 wypadków 
The Major Hazard Incident 
Data Service (MHIDAS) is a 
publicly available fee-based 
international database repo-
rting on disasters involving 
hazardous materials. 

Bazą zarządza AEA 
Technology, w imieniu UK 
Health and Safety Executive 
Informacja ogólna o portalu 
DISDATA 
  
Informacja o bazie MHIDAS 

JST Failure Knowledge 
Database, Japonia   

Opisy wypadków prze-
mysłowych takich jak np.: 
wycieki, poŜary, wybuchy i 
opisy scenariuszy awarii 
przemysłowych – po 
angielsku) 

Japan Science and Technology 
Agency – JST 
Informacja ogólna o bazie 
   
Przykłady rekordów bazy 
  

LER – Licencee Events 
Reports 

Baza danych wypadków w 
energetyce jądrowej 

US NRC USA strona główna  

IRS – Incident Reporting 
System 
The IAEA/NEA Incident 
Reporting System Using 
Operational Experience to 
Improve Safety 
  

Informacje o nietypowych 
wypadkach w energetyce 
jądrowej z całego świata.  W 
tym takŜe o tzw. 
„prekursorach” czyli drobnych 
wydarzeniach o minimalnym 
poziomie niebezpieczeństwa, 
które pominięte i zaniedbane 
mogą w przyszłości być 
przyczyna powaŜnej w 
skutkach awarii. 

OECD – IAEA strona główna 
  
Informacja o bazie IAEA/NEA 
Incident Reporting System: 
  

HSELINE Baza odnośników 
biograficznych o doku-
mentach dotyczących 
bezpieczeństwa pracy. 

UK  

RILOSH Zbiór informacji o róŜnych 
bazach danych dotyczących 
bezpieczeństwa pracy i 
materiałów niebezpiecznych. 

Canada 
  

NIOSTHIC-2 Zbiór  informacji  o bazie 
NIOSH (National Institute for 
Occpational Safety and 
Health , Centers for Disease 
Control and Prevention   1600 
Clifton Rd. Atlanta, GA 30333, 
USA 

USA  

Technological Disasters Informacje o wypadkach i 
katastrofach przemysłowych 
na świecie  

United Nations Environment 
Programme 
Division of Technology, 
Industry, and Economics  

Disaster Data Portal - 
DISDATA 

Informacja o róŜnych bazach 
danych na świecie z adresami 
tych baz (Nie wszystkie 
adresy są tam aktualne, a 
wiele z baz jest płatnych)  

Disaster Data Portal  
  



  
Bazy danych niezawodno ściowych urz ądzeń  / podzespołów przemysłowych  
  
Opis publikacji związanych z bazą niezawodnościową Weibull i przykładowe dane 
Weibull Database  
  
Krótki opis bazy danych niezawodnościowych w formacie Weibull  
Weibull Database ReliabilityDirect (Articles)   
  
GIDEP (Government-Industry Data Exchange Program) program wymiany danych pomiędzy 
uczestnikami (strona rządowa i przemysłowa), dotyczących redukcji lub wyeliminowania 
zuŜycia zasobów, polegający na dzieleniu sie informacjami z róŜnych faz cyklu Ŝycia 
systemów, urządzeń I wyposaŜenia technicznego 
 
GIDEP Failure Experience Data (FED)   
Niezawodno ściowa baza danych przemysłu europejskiego EIREDA.PC (European 
Industry Reliability Databank)  – informacja o bazie i jej  lokalizacja: INIST-CNR S, Cote 
INIST : 26165 A  
  
The Process Equipment Reliability Database  jest to źródło danych niezawodnościowych 
wyposaŜenia przemysłowego typowego dla przerobu węglowodorów i przemysłu 
chemicznego.  Dane te mogą wspomagać analizy dyspozycyjności wyposaŜenia, poprawę 
niezawodności i projektowania, strategie konserwacji i utrzymania sprzętu, ilościową analizę 
ryzyka i określanie kosztów cyklu Ŝycia urządzeń.  
  
 
CCPS/AIChE  Equipment Reliability Database Project - Process Equipment Reliability 
Database   
  
Process Safety Incident Database  CCPS PSID Informacja ogólna  
Centrum Bezpieczeństwa Procesów Przemysłowych - Center for Chemical Process Safety  
(CCPS) ułatwiało rozwój bazy danych o wypadkach zakłócających bezpieczeństwo 
procesowe - Process Safety Incident Database  (PSID) zbierając i udostępniając informacje 
o wypadkach oraz płynących z nich doświadczeniach wśród zarejestrowanych uŜytkowników 
bazy.         
 
Process Safety Incident Database (tylko dla zarejes trowanych u Ŝytkowników)   
Informacja o bazie danych organizacji przemysłowej OREDA, związanej z przemysłem 
wydobywczym gazu i ropy naftowej. Baza zawiera dane niezawodnościowe i eksploatacyjne 
wyposaŜenia stosowanego w tej branŜy przemysłu, zarówno do prac podmorskich (offshore, 
subsea) jak i lądowych (onshore). Do obsługi bazy opracowano specjalne oprogramowanie 
(OREDA® software). Od roku 2009 Projekt OREDA jest zarządzany przez Det Norske Veritas 
(DNV) in Oslo, Norway. Baza komercyjna, tylko dla zarejestrowanych subskrybentów – 
uczestników projektu. 
OREDA - Offshore REliability Data Home Page   
  
OREDA Reliability Handbooks - Offshore Reliability Data Handbook 5th Edition , 
Volume 1 – Topside Equipment, Volume 2 – Subsea Equipment (OREDA 2009) - tabele z 
przykładowymi danymi z ksiąŜki (data presentation) 
  
Opis projektu OREDA – OREDA BROCHURE   
Reliability Databases: State-of-the-Art and Perspec tives  
Raport Risø-R-1235(EN)  
Farit M. Akhmedjanov, Risø National Laboratory, Roskilde, August 2001 



  
Raport przedstawia histori ę rozwoju I przegl ąd istniej ących baz danych 
niezawodno ściowych.  
Przegląd opisuje równieŜ inne źródła informacji o niezawodności i awariach niŜ komputerowe 
bazy danych, to jest podręczniki dotyczące niezawodności urządzeń oraz podzespołów, 
standardy i inne.  
Z raportu wyłania sie obraz wskazujący na powaŜny, szybki rozwój tej dziedziny techniki. 
Nowoczesne bazy danych niezawodnościowych charakteryzują się następującymi, 
specyficznymi cechami:  

• ogromną ilością raportów dotyczących urządzeń I awarii zawartych w bazie 
(np.: do 9 milionów raportów w bazie SADE); 

• bardzo szerokim zakresem informacji uwzględniającym np.: dane numeryczne 
awarii, parametry uŜytkowania, warunki środowiskowe itp. (OREDA, SADE, PC-
FACTS I inne bazy danych); 

• dodatkiem informacji o niepewności danych wyjściowych, podawaniem 
szacunkowych granic zakresu awaryjności (IEEE-500, T-Book, OREDA, 
EIREDA, Wytyczne CCPS); 

• zróŜnicowaniem typów wyposaŜenia w wydzielonych branŜach przemysłowych: 
• siłownie nuklearne (T-Book, NUREG Reports, ZEDB, CORDIS); 

• przemysł chemiczny (CCPS); 
• przemysł wydobywczy “offshore” (z poza lądu) gazu i ropy naftowej 

(OREDA); 
• elektroniczne podzespoły systemów technicznych (BASEXP, SRDF, 

EIREDA) itp. 

 

Baza 5: Zabezpieczenia – bariery typu B1…B5, klasyf ikacje, 
standardy, procedury organizacyjne 

 
Bariery prewencyjne typu:  B1, B2, B3, B4  - słuŜą zapobieganiu wybuchowi. Ich działanie 
ma za zadanie nie dopuścić do wydarzenia inicjującego, nie dopuścić do wytworzenia się 
atmosfery wybuchowej, wyeliminować efektywne źródło zapłonu lub obniŜyć/wyeliminować 
tlen z atmosfery procesu.  
Systemy wczesnego rozpoznawania stanów awaryjnych, systemy diagnostyczne. Są to 
działania techniczne, technologiczne oraz w duŜym stopniu procedury organizacyjne. 
  
Bariera(y) ochronna(e) typu B5  - słuŜy ochronie przed wybuchem i łagodzi jego 
ewentualne skutki. Są to głównie rozwiązania konstrukcyjne lecz takŜe specyficzne 
procedury organizacyjne wdroŜone w przedsiębiorstwie. 
  
B – Bariery ochronne (barriers)  
  
Zadaniem barier ochronnych jest zapobieganie wybuchowi, łagodzenie i ochrona przed jego 
skutkami.  
 
B1 – bariera przerywaj ąca pocz ątek łańcucha zdarze ń:  procedury kontrolne i pomiarowe, 
prawidłowa eksploatacja i obsługa urządzeń i aparatów procesowych w ruchu i ich bieŜącej 
konserwacji oraz naprawy, wykrywanie nieprawidłowości przebiegu procesu, hermetyzacja  
 
 
 



Tabela 4.  
Rodzaj zabezpiecze ń dla B1  Stosowane standardy i procedury  

Hermetyzacja aparatów, urządzeń i 
połączeń 

Procedury wewnętrzne firmy 

Przeglądy i konserwacja, naprawy Procedury wewnętrzne firmy 
Wykrywanie nieprawidłowości 
przebiegu procesu, pomiary stabil-
ności parametrów procesowych 

Kontrola działania BPCS, alarmy odchyleń 
granicznych 

Działania organizacyjne Szkolenie, polityka bezpieczeństwa, audity 
bezpieczeństwa, prowadzenie zapisów 
zdarzeń potencjalnie wypadkowych 
(poprzedzających, umoŜliwiających 
wydarzenia typu IE), instrukcje prowadzenia 
procesów 

  
B2 – bariera zapobiegania wytwarzania si ę atmosfery wybuchowej :  wykrywanie wycieków 
palnych mediów i odcinanie ich dopływu do obszaru wskazanego czujnikami, monitoring 
atmosfery, praca poza granicami wybuchowości i/lub poniŜej temperatury zapłonu, 
zastępowanie substancji łatwopalnych mniej palnymi lub niepalnymi, wentylacja, procedury.  
  
B3 – zmniejszanie st ęŜenia tlenu lub zast ępowanie go gazem oboj ętnym  (inetryzacja 
atmosfery procesu)  

Tabela 5.  
Rodzaj zabezpiecze ń dla B2 / B3  Stosowane standardy i procedury  

Zastąpienie substancji łatwopalnej inną 
mniej palną lub niepalną. Zastępowanie 
pyłów granulatami, grubymi frakcjami, 
pastami, zawiesinami. 

DąŜenie do bezpieczeństwa naturalnego 

Praca poza granicami wybuchowości i/lub 
poniŜej temperatury zapłonu 

Znajomość parametrów palności 
stosowanych mediów i wybuchowości 
ich mieszanin z powietrzem (atmosfer 
wybuchowych) oznaczanych zgodnie z 
odpowiednimi standardami PN-EN 
Seria norm PN-EN 14034 
PN-EN 13821:2002 
PN-EN 13673-1 
PN-EN 13673-2 
PN-EN 1839:2005 

Inetryzacja atmosfery procesu Znajomość parametru MOC 
oznaczanego zgodnie z normą 
PN-EN 14 034-4 

Stosowanie wentylacji roboczej i awaryjnej Zapewnienie odpowiedniej liczby 
wymian powietrza i dyspozycyjności 
wentylacji, zgodnie z normą  
PN-EN 60079-10-1 

Stosowanie monitoringu atmosfery 
(wykrywanie wycieków) 

Detektory gazów / par palnych 
połączone z alarmem w sterowni 

  



B4 - niedopuszczanie do pojawiania si ę i/lub izolowanie źródeł zapłonu :  działania 
organizacyjne (zakazy, pisemne zezwolenia na pracę, nadzór, klasyfikacja stref zagroŜenia 
wybuchem, oznakowanie, stosowanie odpowiednich standardów, przeglądy i konserwacje), 
działania techniczne (uziemianie i zerowanie wszystkich elementów instalacji, przeglądy i 
konserwacja instalacji elektrycznych i energetycznych, stosowanie urządzeń i narzędzi w 
wykonaniu Ex)  

Tabela 6.  
Rodzaj zabezpiecze ń przed źródłami zapłonu 

B4 
Stosowane standardy i procedury 

Zapewnienie bezpiecznych parametrów pracy w 
powiązaniu z właściwościami palnymi i 
wybuchowymi mieszanin paliwowo-powietrznych 
(atmosfer wybuchowych) 

Utrzymywanie odpowiednich marginesów 
bezpieczeństwa, zgodnych z procedurami 
firmy i przepisami prawa krajowego  

Kontrola zapłonu w instalacjach elektrycznych, 
wykonanie Ex instalacji i urządzeń  

PN-EN 61 241 

Ochrona przed elektrycznością statyczną Uziemianie, mostkowanie, zerowanie, 
zapewnienie zgodności z wymaganiami 
norm PN i PN-EN 
PN-92/E-05200, PN-92/E-05201  
PN-92/E-05202, PN-92/E-05203  
PN-E-05204: 1994  
PN-EN 61340-5-1:2002 

Kontrola zapłonu w instalacjach nieelektrycznych Seria norm PN-EN 13 463 

Klasyfikacja stref zagroŜenia wybuchem Standardy API, NFPA, PN-EN, przepisy 
prawa krajowego 
PN-EN 1127-1:20098 
PN-EN 13237:2005 
PN-EN 60079-10:2003 
EN 61241-10:2004 

Działania organizacyjne Zakazy, nakazy, zezwolenia na pracę, 
szkolenia, ćwiczenia praktyczne, 
oznakowanie, stosowanie narzędzi 
nieiskrzących  

  

B5 – systemy przeciwwybuchowe :  odciąŜanie wybuchu, izolowanie wybuchu, tłumienie 
wybuchu, konstrukcje odporne na wybuch, osłabianie wybuchu zgodne z odpowiednimi 
standardami technicznymi oraz działania ratowniczo-gaśnicze zgodnie z odpowiednimi 
procedurami.  

Tabela 7. 
Rodzaj zabezpiecze ń przeciwwybuchowych B5  Stosowane standardy  

i procedury 
Urządzenia odporne na wybuch lub przyrost 
ciśnienia wybuchu 

PN-EN 14460 

OdciąŜanie wybuchu PN-EN 14 797 
Tłumienie wybuchu PN-EN 14 373 
Przerywacze płomienia PN-EN 12 874 
Izolacja wybuchu  PN-EN 15 089 
Środki przeciwpoŜarowe Standardy API, NFPA, PN-EN 
Działania ratowniczo-gaśnicze i wyposaŜenie 
straŜackie  

Procedury i standardy PSP / ZSP 



Działania przy konstruowaniu scenariusza awaryjnego  
  

--- Otwórz program wspomagaj ący konstruowanie scenariuszy awaryjnych i zbieranie  
danych  
Krok 1 :  JeŜeli chcemy wybrać konkretne wydarzenie inicjujące (IE) to moŜemy skorzystać z 
listy zdarzeń IE (baza nr 1 zdarzeń typu IE) i wybrać takie, które odpowiada naszym 
warunkom procesowym. Do niego dobieramy wydarzenia poprzedzające (PreIE) oraz 
umoŜliwiające / warunkujące (CE) takie, które są logicznie związane i technicznie moŜliwe w 
naszych warunkach do spowodowania wydarzenia inicjującego (IE). Mogą to być zdarzenia 
typu technicznego (awaria sprzętowa/wadliwe działanie), procesowego (zakłócenia 
parametrów prowadzenia procesu, powaŜne odchylenia BPCS, awarie oprogramowania 
sterującego procesem) i / lub błędy ludzkie (przeoczenie, niedocenienie, zła interpretacja 
danych, zaniechanie działania itp.).  
--- Wybierz dla tworzonego scenariusza 1 wydarzenie  inicjuj ące z bazy nr 1  (otwiera się 
okno grup zdarzeń: typy od „A” do „L”, z kaŜdego moŜna wybrać odpowiednie zdarzenie lub 
dopisać i zapisać nowe zdarzenie i w ten sposób wzbogacać bazę nr 1). Do wybranego 
zdarzenia inicjującego dobieramy zdarzenie poprzedzające i warunki umoŜliwiające z listy w 
nowym oknie/oknach lub dopisujemy i zapisujemy nowe okoliczności wynikające z analizy 
wydarzeń. Wybrane elementy wstaw do opisu scenariusza w bufor ze (rekordzie) 
tekstowym. Zapisz bufor nadaj ąc mu nazw ę. 
  
Krok 2 :  Jest to zawsze wypływ niebezpiecznego, palnego medium procesowego (gaz, ciecz 
lub pył), którego uŜywamy w procesie w danej instalacji / urządzeniu poddanym analizie. 
Dane dotyczące właściwości palnych i wybuchowych tego medium oraz jego inne fizyko-
chemiczne właściwości niebezpieczne moŜemy uzyskać z bazy/ baz nr 2  dla substancji 
chemicznych.  
--- Wybierz substancj ę, której wypływ nast ąpił w wyniku zdarzenia IE z bazy / baz nr 2 
(otwiera się okno bazy i/lub informacja z linkami do tego typu innych baz danych 
materiałowych) i wstaw do opisu scenariusza w buforze (rekordzie) tekstowym. Zapisz 
bufor.  
  
Krok 3 :  Wypływające medium tworzy w otaczającym wypływ powietrzu mieszaninę 
(atmosferę) wybuchową (ATEX). Pojawia się więc w tym czasie stan zagroŜenia wybuchem 
w danym miejscu pracy. Dane dotyczące parametrów wybuchu: DGW, GGW, Pmax, dP/dtmax, 
MIE, temperatura samozapłonu i inne) powinny być dostępne w bazie nr 2.  
--- Dla wybranej substancji z bazy nr 2 wybierz wła ściwo ści palne i wybuchowe 
wytworzonej ATEX i wstaw do opisu scenariusza w buf orze (rekordzie) tekstowym. 
Zapisz bufor.  
  
Krok 4 :  Efektywne źródło zapłonu (EZZ), mogące zapalić wytworzoną atmosferę 
wybuchową (ATEX) moŜemy wybrać z listy źródeł zapłonu (baza nr 3 zgodnie z PN-EN 
1127-1) po analizie naszej instalacji i prowadzonego procesu oraz stosowanych procedur 
roboczych. śeby być efektywne, źródło zapłonu musi mieć energię przewyŜszającą MIE 
atmosfery wybuchowej.  
--- Wybierz najbardziej prawdopodobne w opisywanym scenariuszu awaryjnym źródło 
zapłonu w zaistniałej sytuacji z bazy nr 3 (otwiera się okno z listą źródeł zapłonu wg PN-
EN 1127-1 i przypisanymi im danymi uzupełniającymi) i wstaw do opisu scenariusza w 
buforze (rekordzie) tekstowym. Zapisz bufor.   
 
 
  



W ten sposób tworząc scenariusz awaryjny, moŜemy skorzystać z zasobu 3 rodzajów baz 
danych wspomagających dostarczających informacji niezbędnych do prawidłowej oceny 
wszystkich elementów składających się na wystąpienie zagroŜenia wybuchem na stanowisku 
pracy.   
Chcąc jednak oszacować poziom ryzyka wybuchu dla opracowywanego scenariusza musimy 
posiadać informacje dotyczące awaryjności stosowanych aparatów i urządzeń, aby móc 
określić częstotliwość wystąpienia wydarzenia inicjującego (IE), będącego początkiem 
łańcucha wydarzeń prowadzących do wybuchu. Dane tego typu powinniśmy móc uzyskać z 
bazy danych niezawodnościowych róŜnego rodzaju urządzeń przemysłowych i armatury 
(rodzaj bazy / baz danych nr 4 ) lub z baz danych o zaistniałych awariach w przemyśle. Z 
baz o awariach moŜemy takŜe uzyskać informacje o ich skutkach (stratach).  
--- Wybierz potrzebne / istniej ące dane dotycz ące awaryjno ści urz ądzeń dla IE w twoim 
scenariuszu awaryjnym z bazy nr 4 (otwiera się okno bazy i/lub informacja z linkami do 
tego typu innych baz danych niezawodnościowych / baz o awariach przemysłowych) i wstaw 
do opisu scenariusza w buforze (rekordzie) tekstowy m. Zapisz bufor.  
--- Oszacuj wst ępnie poziom ryzyka bez zabezpiecze ń stosuj ąc metod ę ExAWZ. Jeśli 
otrzymany poziom ryzyka jest mniejszy ni Ŝ 10-4 to mo Ŝesz zakończyć ocenę. JeŜeli jest 
on wi ększy ni Ŝ 10-3, czyli nieakceptowany, wykonaj krok 5.  
  
Krok 5 :  Chcąc wyeliminować zagroŜenie wybuchem lub obniŜyć poziom ryzyka wybuchu 
musimy zastosować w opracowanym scenariuszu awaryjnym odpowiednie bariery 
zapobiegawcze i / lub ochronne (B1…B5, str. 4-6).  Przy wyborze barier naleŜy skorzystać z 
odpowiednich standardów, przepisów technicznych oraz własnych procedur postępowania i 
nadzoru. Mogą być one ewentualnie zebrane w rodzaju bazy danych nr 5 . Schematy 
postępowania przedstawiono poniŜej. 
--- Wybierz potrzebne dane dla istniej ących zabezpiecze ń, którymi dysponujesz w 
procesie z bazy nr 5 oraz dane niezawodno ściowe wybranej bariery z bazy nr 4 (otwiera 
się okno bazy z listami róŜnych rodzajów zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych – jak 
w załączonych tabelach), zmodyfikuj scenariusz o wybran ą barier ę i wstaw do opisu 
scenariusza w buforze (rekordzie) tekstowym. Zapisz  bufor.  
--- Oszacuj ponownie poziom ryzyka z wybranym zabez pieczeniem stosuj ąc metod ę 
ExAWZ. Jeśli otrzymany poziom ryzyka jest mniejszy ni Ŝ 10-4 to mo Ŝesz zakończyć 
ocenę. JeŜeli jest on w zakresie 10 -3- 10-4, czyli czasowo tolerowalny lecz 
nieakceptowany, wykonaj ponownie krok 5.  
--- Wybierz ponownie potrzebne dane dla istniej ących zabezpiecze ń, którymi 
dysponujesz w procesie z bazy nr 5 oraz dane niezaw odno ściowe wybranej bariery z 
bazy nr 4 (otwiera się okno bazy z listami róŜnych rodzajów zabezpieczeń technicznych i 
organizacyjnych – jak w załączonych tabelach), zmodyfikuj scenariusz o wybran ą barier ę 
i wstaw do opisu scenariusza w buforze (rekordzie) tekstowym. Zapisz bufor.  
--- Oszacuj ponownie poziom ryzyka z wybranym zabez pieczeniem stosuj ąc metod ę 
ExAWZ. Jeśli otrzymany poziom ryzyka jest mniejszy ni Ŝ 10-4 to mo Ŝesz zakończyć 
ocenę. 
  
Dodatek informacyjny. Schemat post ępowania z zastosowaniem barier ochronnych 
(zabezpiecze ń):  
1.  CE -- PreIE -- B1 -- brak IE, brak wybuchu, brak strat   
2.  CE -- PreIE -- B1 -- IE -- B1 -- brak TE, brak wybuchu, brak strat   
3.  CE -- PreIE -- IE -- TE -- B2 -- brak ATEX, brak wybuchu, brak strat   
4.  CE -- PreIE -- IE -- TE -- ATEX -- B4 --  EZZ -- brak wybuchu (EX), brak strat  
5.  CE -- PreIE -- IE -- TE -- ATEX + EZZ -- wybuch (EX) -- B5 -- ograniczenie lub brak strat  



Analiza zadziałania na Ŝądanie lub niezadziałania zastosowanych barier ochronnych jest 
przedmiotem tzw. „Analizy warstw zabezpieczeń” (AWZ) i stanowi niezaleŜny problem. 
Sprawne i pewne działanie barier ochronnych nie dopuszcza do wybuchu przez przerwanie 
łańcucha wydarzeń w róŜnych jego miejscach lub przynajmniej zmniejsza (ogranicza i 
łagodzi) skutki wybuchu dla pracowników w miejscu pracy i redukuje poziom ewentualnych 
strat. Powinno to skutkować znaczącym zmniejszeniem poziomu ryzyka. W tabeli 8 
proponowane kryteria indywidualnego ryzyka śmierci na skutek wybuchu na stanowisku 
pracy w Polsce. Rysunek 2 przedstawia algorytm postępowania przy opracowywaniu 
scenariusza.  

Tabela 8. Proponowane kryterium indywidualnego ryzyka śmierci  
na skutek wybuchu na stanowisku pracy w Polsce. 

Kategoria ryzyka  
Zakres warto ści ryzyka  

[liczba zgonów/rok, osob ę] Działanie koryguj ące 

Niedopuszczalne  
(nieakceptowane)  

> 10-3 
  

Natychmiast 
zatrzymać pracę 

Tolerowane czasowo 
lecz nieakceptowane  

< 10-3 – 10-4  
Pilna potrzeba 

obniŜenia ryzyka 

Dopuszczalne i  
akceptowane  

  
< 10-4 – 10-5  

  

Wykonać analizę 
kosztów i korzyści 

(CBA) 

Szeroko akceptowane  
  

< 10-5 
  

  
Niepotrzebne 

  

Przykładowe scenariusze 
 

Przykładowy scenariusz awaryjny 
Drgania rurociągu w czasie jego pracy powodują rozszczelnienie na kołnierzu łączącym dwa 
jego elementy i wyciek palnej cieczy (n.p.: toluen), która parując tworzy w okolicy wycieku 
atmosferę wybuchową par toluenu z powietrzem. PrzejeŜdŜający w pobliŜu wózek 
akumulatorowy generuje zapłon wytworzonej mieszaniny par z powietrzem i powoduje jej 
wybuch. Poszkodowany operator wózka, powiększone rozszczelnienie / rozerwanie 
rurociągu z toluenem, poŜar instalacji.  
  
Analiza ci ągu wydarze ń: 
CE (Wydarzenia /warunki umoŜliwiające) – nieregularna praca pompy, poluzowanie 
mocowania rurociągu, brak regularnej konserwacji i kontroli pompy i rurociągu, 
nieodpowiednia konserwacja / eksploatacja wózka akumulatorowego   
PreIE (Wydarzenie poprzedzające) – drgania rurociągu toluenu na skutek fluktuacji ciśnienia 
tłoczonej cieczy   
IE – rozszczelnienie złącza kołnierzowego rurociągu toluenu 
TE – wypływ toluenu i jego parowanie 
ATEX – utworzenie się atmosfery wybuchowej par toluenu w powietrzu, powstanie stanu 
zagroŜenia  
EZZ – iskrzące szczotki silnika elektrycznego wózka akumulatorowego  



EX – zapłon atmosfery wybuchowej i jej wybuch  
Skutki wybuchu – poparzony operator wózka, zniszczony wózek, uszkodzony rurociąg, poŜar 
instalacji, straty finansowe (materiałowe i aparaturowe)  
  
MoŜliwe bariery : 
B1 – działania administracyjne (właściwy nadzór, kontrola instalacji) i techniczne 
(egzekwowane procedury przeglądów i konserwacji), stwierdzenie i usunięcie przyczyn drań 
rurociągu toluenu  - przerwanie łańcucha wydarzeń, uniknięcie wybuchu i poŜaru, brak strat  
B2 – oprzyrządowanie rurociągu w czujniki par toluenu z alarmem na sterowni 
i automatycznym odcięciem dopływu medium, wentylacja awaryjna - przerwanie łańcucha 
wydarzeń, uniknięcie wytworzenia się niebezpiecznej ilości atmosfery wybuchowej, 
niedopuszczenie do wybuchu i poŜaru, brak strat  
B3 – działania niemoŜliwe  
B4 – procedury administracyjne i techniczne (prawidłowa konserwacja i eksploatacja wózka 
akumulatorowego, instalacja elektryczna wózka w wykonaniu Ex, szkolenie operatora) - 
przerwanie łańcucha wydarzeń, uniknięcie zapłonu, wybuchu i poŜaru, brak strat 
B5 – ekranowanie rurociągu, napisy ostrzegawcze, wyznaczenie strefy zagroŜenia 
wybuchem, zmiana trasy przejazdu wózka akumulatorowego   
  
Schemat post ępowania bez barier ochronnych :  
CE -- PreIE -- IE -- TE -- ATEX + EZZ -- EX – Strat y 
 

Przykładowy scenariusz awaryjny dla pyłów 

Opis zdarzenia i skutków  
W magazynie surowców wykonywano operacje przesypywania pierwszej dostawy Celcat’u 
(drobno pocięte włókna celulozy). Celcat w ilości ok. 3 m3 był dostarczony do magazynu w 
wielkim worku, typu „big-bag”. Zawartość worka miała być przesypana do stalowego silosu 
na materiały sypkie. W tym celu „big-bag” podniesiono do góry i zawieszono nad otwartym 
silosem. Rozpoczęto operacje przesypywania otwierając dno „big-bag’a”. Powietrze 
wypierane z silosu przez wpadający do wnętrza materiał porywało drobiny włókien celulozy. 
Wewnątrz silosu i nad nim powstała chmura powietrzno-pyłowa, która następnie wybuchła.  
Poszkodowane dwie osoby znajdujące się na pomoście silosu, w strefie chmury. Jeden z 
pracowników został zrzucony z pomostu i doznał złamania lewego nadgarstka, lewej nogi i 
zwichnięcia lewego barku, drugi zawisł na poręczy i doznał oparzeń drugiego i trzeciego 
stopnia na nie osłoniętych częściach ciała.  
Zniszczeniu uległ silos, worek, urządzenie podnośnikowe, instalacja transportu 
pneumatycznego  

Analiza zdarze ń 

CE (wydarzenia/warunki umo Ŝliwiaj ące):  brak instrukcji przesypywania materiałów 
palnych, brak szkolenia  

PreIE (wydarzenie poprzedzaj ące):  nie uziemienie silosu, nie uziemienie „big-bag’a”, błąd 
obsługi  

IE (wydarzenie inicjuj ące):  otwarcie worka z sypkim rozdrobnionym materiałem palnym na 
duŜej wysokości, przepływ powietrza w przeciw prądzie (do opadania włókien celulozy)  

 



 

 

Rys. 2 . Algorytm opracowywania scenariusza awaryjnego skutkującego wybuchem w miejscu pracy z 
wykorzystaniem baz danych pomocniczych.  



TE (wydarzenie szczytowe):  uwolnienie włókien pyłu celulozy  

ATEX (atmosfera wybuchowa):  powstanie chmury włókien celulozy w powietrzu o stęŜeniu 
większym od DGW  

EZZ (efektywne źródło zapłonu):  przeskok ładunku elektrostatycznego powstałego na 
skutek tarcia włókien celulozy (tarcie między włóknami, między włóknami i workiem, 
włóknami i ścianami silosu) - elektryczność statyczna  

EX (wybuch):  zapłon chmury pyłowo-powietrznej i jej wybuch   

Skutki wybuchu:  

− w ludziach: 1 osoba - poparzenia 2-go i 3-go stopnia; 1 osoba - złamanie 
lewego nadgarstka i lewej nogi, zwichnięcie lewego barku  

− materialne: starta surowca (Celcat ok. 2,5 Mg), zniszczenie silosa, worka, 
urządzenia podnośnikowego, instalacji transportu pneumatycznego 

Bariery  

B1 (bariera przerywaj ąca pocz ątek łańcucha zdarze ń): opracowanie procedury 
przesypywania sypkich, palnych materiałów, szkolenia załogi w zakresie pyłowych atmosfer 
wybuchowych, zakwalifikowanie prac z sypkimi, palnymi materiałami jako prace szczególnie 
niebezpieczne, audyty  

B2 (bariera zapobiegaj ąca wytwarzaniu si ę atmosfery wybuchowej):  opuszczenie „big-
bag’a” do wnętrza silosu, otwarcie worka i opróŜnianie przez powolne podnoszenie  

B3 (zmniejszenie st ęŜenia tlenu lub zast ąpienie go gazem oboj ętnym – inertyzacja):  
wypełnić silos azotem lub ditlenkiem węgla  

B4 (niedopuszczenie do pojawienia si ę i/lub izolacja źródeł zapłonu):  uziemić silos 
i „big-bag” przed opróŜnieniem  

B5 (systemy przeciw wybuchowe):  przenieść silos poza budynek magazynu  

Schemat post ępowania  

          B1   B2 B3 B4       B5   
          �   � � �       �   

CE � PreIE � IE � TE � ATEX + EZZ � EX � Straty  
          

�   � � �   
  

  � 
  

          
Brak strat  

 
 



Instrukcja obsługi programu „EmergScen” 
 

Po uruchomieniu programu wyświetlany jest główny formularz podzielony na dwie części. Z 
prawej strony wyświetlana jest treść opracowywanego scenariusza a z lewej wyświetlane są 
ekrany pomocnicze wykorzystywane do prezentowania informacji wykorzystywanych jako 
materiał pomocniczy podczas tworzenia poszczególnych rozdziałów scenariusza. 
 

  
  
Z poziomu menu głównego po wyborze opcji „Program ” rozwijane jest podmenu, z którego 
po wyborze opcji „Ustawienia ” aktywowany jest formularz konfiguracyjny programu.  
  

 
  

Za pomocą rozwijalnego pola wyboru moŜna ustawić sposób prezentacji opracowywanego 
scenariusza w oknie głównym lub teŜ w nowym oknie. 
  

 
  
Uwaga: Funkcja zmiany sposobu prezentacji scenariusza jest aktywna tylko w przypadku 
gdy nie załadowano stosownego scenariusza do programu. Ponadto w przypadku wyboru 
sposobu prezentacji scenariusza „w nowym oknie” dostępna jest opcja „PokaŜ scenariusz ” 
osiągalna z poziomu menu głównego „Dodatki ”, za pomocą której wyświetlić moŜna 
stosowne okno formularza ze scenariuszem. Z poziomu powyŜszego menu moŜna takŜe 
przywrócić zawartość poszczególnych baz do wersji ustawień wzorcowych (dostarczanych 
razem z programem) za pomocą opcji „Ustawienia wzorcowe ”  
  



 
  

Oba okna (okno główne i okno scenariusza) są ze sobą połączone (gdy przesuwane jest 
okno główne to równocześnie jest przesuwane okno scenariusza). 
  

 

 
  
 
Ze scenariuszem związane są następujące opcje aktywowane z poziomu menu głównego po 
wyborze opcji „Scenariusz ”: 
„Nowy ” – wyświetlenie pustego formularza scenariusza 
„Otwórz ” – wyświetlenie treści zapamiętanego wcześniej scenariusza 
„Zapisz ” – zapamiętanie treści bieŜącego scenariusza (pod aktualną nazwą) 
„Zapisz jako ” – zapamiętanie treści scenariusza pod nową nazwą 
„Podgl ąd” – podgląd wydruku scenariusza 
„Drukuj ” – wydrukowanie scenariusza 
  



 
  
Do programu załączone są takŜe informacje pomocnicze, które moŜna wyświetlić z poziomu 
menu głównego po wyborze opcji „Pomoc ”. 
  

 
  
Informacje pomocnicze wyświetlane są w oddzielnym oknie, w którym wyszukiwać moŜna 
wpisaną wcześniej frazę po naciśnięciu na przycisk Znajd ź. Wyniki wyszukiwania 
wyróŜnione są kolorem Ŝółtym.  
  

 



UŜytkownik moŜe stworzyć sobie własny zbiór dokumentów zlokalizowany w podkatalogu 
dokumenty . Poprzez wskazanie opcji Wybierz  uŜytkownik wybiera określony dokument 
zlokalizowany w dowolnym miejscu na dysku komputera, który jest w sposób automatyczny 
kopiowany do podkatalogu dokumenty . Z kolei za pomocą pozycji menu PokaŜ uŜytkownik 
otwiera określony dokument umieszczony w katalogu dokumenty  za pomocą aplikacji 
stowarzyszonej z określonym typem pliku. 
  

 
  
Po wskazaniu określonego działania związanego z opracowywaniem stosownego 
scenariusza (wybraniu określonej bazy) w oknie głównym programu wyświetlana jest 
zawartość stosownej bazy wspomagającej uŜytkownika w opracowywaniu scenariusza 
awaryjnego.  
  

 
  

Do dyspozycji uŜytkownika dostępne są następujące przyciski wyszczególnione na trzech 
poniŜej przedstawionych rysunkach. 
  

 



UŜytkownik moŜe wpisywać do pola edycyjnego dowolny adres internetowy 
Przycisk PokaŜ wyświetla zawartość strony, której adres wpisany jest w pole edycyjne 
Przycisk Kopiuj kopiuje adres wpisany w pole edycyjne Adres1 do pola edycyjnego Adres2 
  

 
  
Przycisk Aktywuj jest dostępny tylko dla stron prezentujących zawartości baz wbudowanych 
w programie, w celu zapewnienia uŜytkownikowi moŜliwości ich aktualizacji. Ponadto po 
ustawieniu poszczególnych parametrów tekstu (format i wartość linku) i zaznaczeniu 
określonego tekstu w dokumencie za pomocą przycisku Ustaw  uŜytkownik określa 
parametry wybranego uprzednio tekstu. Z kolei za pomocą przycisku Czyść uŜytkownik 
czyści formatowanie zaznaczonego uprzednio tekstu. 
  

 
  
UŜytkownik w podobny sposób moŜe takŜe sformatować tekst scenariusza. W przypadku 
utworzenia nowego scenariusza, uŜytkownik moŜe wpisać w stosowne pole edycyjne nazwę 
pliku scenariusza. Ponadto po naciśnięciu prawego przycisku myszki na dokumencie 
uaktywniane jest stosowne menu, za pomocą którego dostępne są określone operacje 
związane z zaznaczonym tekstem. 
  

 
  
Kopiuj  – skopiuj zaznaczony tekst do schowka,   
Wklej  – wklej tekst umieszczony w schowku 
Wytnij  – usuń zaznaczony tekst,   
Cofnij  – anuluj ostatnią operacje 
Przywró ć – cofnij anulowanie ostatniej operacji 
 
Struktura katalogów programu jest nast ępująca: 

• Dane – pliki pięciu baz 
• Dane\Wzór – wzorcowe pliki pięciu baz 
• Scenariusze – pliki scenariuszy opracowanych przez uŜytkownika 
• Dokumenty – pliki dokumentów uŜytkownika 
• Pomoc – pliki pomocy  



  
 
 

 
  


