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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 

Etap nr 1: Analiza róŜnorodnych stanowisk pracy pod kątem potencjalnego 
zagroŜenia wybuchem i zestawienie ich w grupy z uwzględnieniem 
specyficznych warunków działania  (np.: normalne i awaryjne 
warunki pracy). 
Analiza metod oceny zagroŜenia i ryzyka wybuchu na stanowiskach 
pracy, uwzględniająca dokonany podział stanowisk na grupy. 
Szczegółowa analiza wszystkich istotnych elementów składowych 
zagroŜenia wybuchem wymaganych obowiązującymi aktami 
prawnymi i normami w tej dziedzinie. 
Opracowanie niezbędnych zestawień i list 

Okres realizacji: 01.05.2008 - 30.11.2008 

Główny 
wykonawca: 

dr  Tadeusz Piotrowski - Instytut Przemysłu Organic znego 

 

W pierwszym etapie realizacji projektu badawczego rozwojowego nr 5.R.07 pt.: „Metody 

oceny ryzyka na stanowiskach pracy zagroŜonych wystąpieniem atmosfery wybuchowej i 

opracowanie projektu wzoru dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”, wykonywanym w 

2008 r., przeprowadzono prace rozpoznawcze i analityczne dotyczące rodzaju stanowisk 

pracy zagroŜonych wybuchem, metod oceny zagroŜenia i ryzyka wybuchu na tego typu 

stanowiskach pracy oraz istotnych elementów składowych zagroŜenia wybuchem, 

wymaganych aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi i normami w tej dziedzinie. 

Wykonano przegląd stanu prawnego problemu w Unii Europejskiej i w Polsce. 

Przeanalizowano zapisy dyrektyw unijnych oraz krajowych aktów prawnych dokonujących 

ich implementacji do polskiego prawodawstwa, a takŜe norm obowiązujących w tej dziedzinie 

techniki oraz w zakresie badań właściwości materiałów niebezpiecznych poŜarowo i 

wybuchowo (normy zharmonizowane z dyrektywami „ATEX” oraz dotyczące badania 

właściwości fizykochemicznych materiałów stwarzających zagroŜenie wybuchem). 

AŜeby uzyskać informacje o rodzajach miejsc pracy w krajowym przemyśle (głównie 

chemicznym i branŜach uŜywających materiałów niebezpiecznych pod względem palnym i 

wybuchowym w mieszaninach z powietrzem), wystosowano do wielu duŜych, średnich i 

małych firm pisma z prośbą o dane w tym zakresie. Uzyskane dane przeanalizowano pod 

kątem wielkości instalacji i stopnia ich skomplikowania technicznego, usytuowania                        

w obiektach lub przestrzeniach otwartych, stanu warunków pracy (normalny / awaryjny / 

rozruch / zatrzymanie), moŜliwości powstawania nieszczelności prowadzących do wypływu 

niebezpiecznych mediów. W tej części pracy korzystano takŜe z literatury fachowej, 
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materiałów z konferencji naukowo-technicznych, danych statystycznych i zasobów 

internetowych.  

Sporządzono zestawienie rodzajów stanowisk pracy i ich moŜliwego usytuowania, które 

będzie sukcesywnie uszczegóławiane i posłuŜy do opracowania ich szczegółowej klasyfikacji 

w następnym etapie realizacji projektu oraz do wytypowania optymalnej metody oceny 

zagroŜenia i ryzyka wybuchu. JuŜ na tym etapie zauwaŜono konieczność odmiennego 

potraktowania duŜych i technicznie bardzo skomplikowanych instalacji przemysłowych               

z jednej oraz stosunkowo prostych urządzeń i stanowisk pracy w małych i średnich firmach – 

z drugiej strony. Będzie to miało przełoŜenie na metody oceny ryzyka oraz strukturę 

dokumentacji zagroŜenia wybuchem. 

Problem zagroŜenia wybuchem na stanowiskach pracy w przemyśle rozpatrywano 

szczegółowo dla zagroŜeń generowanych przez atmosfery wybuchowe składające się                               

z mieszanin gazów i par cieczy palnych z powietrzem (część I sprawozdania) oraz przez 

atmosfery wybuchowe składające się z mieszanin palnych pyłów z powietrzem (część II). 

Podział ten wynika ze znacznej odmienności wielu szczegółów dotyczących sposobu 

tworzenia się atmosfer wybuchowych dla gazów i par cieczy w stosunku do pyłów; metod 

określania właściwości materiałowych tych mediów przemysłowych oraz sposobów 

zabezpieczeń i ochrony przed powodowanymi przez nie zagroŜeniami. 

W sprawozdaniu z realizacji etapu nr 1 przeanalizowano i zaprezentowano wszystkie 

elementy składowe zagroŜenia i ryzyka wybuchu, które naleŜy uwzględnić podczas 

opracowywania przez przedsiębiorcę tzw. „dokumentu zabezpieczenia stanowiska pracy 

przed wybuchem”. Przytoczono i opisano przykłady metod oceny zagroŜenia i ryzyka 

stosowane w  kraju i na świecie. Omówiono szczegółowo sposoby analizy tworzenia się 

atmosfer wybuchowych gazowo/parowo/pyłowo-powietrznych i wyselekcjonowania 

efektywnych źródeł zapłonu, z moŜliwych w rozpatrywanej sytuacji przemysłowej. 

Przytoczono dane dotyczące prawdopodobieństwa tych zjawisk, zaakceptowane w 

literaturze fachowej. Podano zasady i przykłady klasyfikacji stref zagroŜenia wybuchem. 

 

Tabela 1.  Prawdopodobieństwa zdarzeń wg literatury zagadnienia*. 

Prawdopodobie ństwo zapłonu dla LPG 

Natychmiastowy – 0,2 Opóźniony – 0,5 Bez zapłonu – 0,3 

Prawdopodobie ństwo wyst ąpienia atmosfery wybuchowej  

Strefa 0 P = 1 Strefa 20 P = 1 

Strefa 1 P = 0,01 ÷÷÷÷ 0,05 Strefa 21 P = 0,01 ÷÷÷÷ 0,05 

Strefa 2 P = 0,001 ÷÷÷÷ 0,005 Strefa 22 P = 0,001 ÷÷÷÷ 0,005 
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* A.S. Markowski – Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym w świetle dyrektyw Seveso i 
ATEX. Warsztaty MANHAZ, Listopad 2004. 

Tabela 2.  Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia zagroŜenia (awarii). 
Opis prawdopodobie ństwa Szansa zdarzenia w 

% 
Prawdopodobie ństwo 
zdarzenia w skali: 0 - 1 

Bardzo prawdopodobne 50 0,5 
Całkiem moŜliwe 10 0,1 

Mało prawdopodobne, ale 
moŜliwe 

1 0,01 

Tylko sporadycznie moŜliwe 0,1 1×10-3  
MoŜliwe do pomyślenia 0,01 1×10-4  
Praktycznie niemoŜliwe 0,001 1×10-5  

Tylko teoretycznie moŜliwe 0,0001 1×10-6  

 

Szczególny nacisk połoŜono na zagroŜenia stwarzane przez wyładowania elektryczności 

statycznej – jednego z najczęstszych i bardzo efektywnych źródeł zapłonu atmosfer 

wybuchowych w praktyce przemysłowej. Ze względu na wagę problemu i akcentowanie go w 

dyrektywach i obowiązujących krajowych aktach prawnych, analiza tego zagadnienia stanowi 

wydzielony rozdział sprawozdania. 

 

Rys.1.  Uwarunkowania stanu zagroŜenia wypadkowego elektrycznością statyczną w 
środowisku pracy. 
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Zasygnalizowano takŜe sposoby oceny moŜliwych skutków wybuchu oraz sposoby 

zapobiegania wybuchowi i ochrony przed wybuchem, które będą bardzo istotne w dalszych 

etapach realizacji projektu – podczas opracowywania „Wytycznych technicznych” i 

„Wzorcowego dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”. 

Podano przykłady wypadków z udziałem wybuchów i związane z nimi statystyki 

międzynarodowe, a takŜe dane krajowe – Państwowej StraŜy PoŜarnej i Państwowej 

Inspekcji Pracy za okres ostatnich 10 lat. Dokonano analizy nieprawidłowości na 

stanowiskach pracy prowadzących do zarejestrowanej wypadkowości. 

Tabela 3.  Dane KG PGP dotyczące wybuchów w Polsce w latach 1998 – 2007. 

Rok Wybuchy gazów i par 
cieczy palnych 

Wybuchy pyłów 
palnych Razem 

1998 218 19 237 

1999 329 30 359 

2000 292 32 324 

2001 254 30 284 

2002 257 31 288 

2003 270 23 213 

2004 259 35 294 

2005 183 25 208 

2006 202 21 223 

2007 167 27 194 

 
Rys.2.  Naruszenia przepisów na stanowiskach pracy, na których mogą wystąpić atmosfery 

wybuchowe. 
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Opracowano takŜe i umieszczono na stronach internetowych IPO i CIOP-PIB wstępne 

informacje o realizowanym przez te Instytuty niniejszym projekcie badawczo-rozwojowym, o 

jego realizatorach, celach i harmonogramie realizacji docelowej. Informacje te będą 

uaktualniane i rozszerzane wraz z postępem prac.  

Jako prace towarzyszące (związane z etapem nr 3 realizacji projektu badawczo-

rozwojowego) naleŜy potraktować aktywny udział realizatorów w tworzeniu nowej wersji 

projektu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących 

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

atmosfery wybuchowej. Celem udziału w tych pracach było przekonanie autorów projektu do 

wprowadzenia w nim niezbędnych uzupełnień merytorycznych i dopilnowanie wypracowania 

takiej jego wersji, aby moŜna było w odpowiednim czasie włączyć do tego aktu prawnego 

wzór „dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”, który zostanie opracowany w ramach 

przedmiotowego zadania nr 5.R.07.  

Drugim elementem prac towarzyszących było wykonanie przez kierownika projektu 

tłumaczenia z jęz. angielskiego najnowszej wersji normy EN 1127-1:2007 oraz opracowanie 

jej projektu do ustanowienia w kraju jako normy typu PN-EN przez Polski Komitet 

Normalizacyjny. Jest to norma o podstawowym znaczeniu dla oceny zagroŜenia i ryzyka 

wybuchu na stanowisku pracy, z której naleŜy korzystać przy ocenie zagroŜenia wybuchem i 

analizie najistotniejszych elementów tego zagroŜenia.  

 
 

FORMY UPOWSZECHNIENIA WYNIKÓW  
 

1. ZagroŜenia atmosferą wybuchową w miejscu pracy- Konferencja Szkoleniowa Hutchinson 
Poland, Łódź 26-27.02.2008, W. Domański   

2. ZagroŜenia atmosferą wybuchową na stacjach dystrybucji i magazynowania paliw – 
Konferencja Szkoleniowa DELPHI BDU s.c. 4.11.2008, W. Domański 

3. ZagroŜenia atmosferą wybuchową na stacjach dystrybucji i magazynowania paliw – 
Konferencja Szkoleniowa DELPHI BDU s.c. 24.11.2008, W. Domański 

4. VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle 
Chemicznym”, BMP Sp. z o.o., Zakopane 9-10.06.2008 – „Analiza ryzyka dla małych i 
średnich obiektów technologicznych metodami TEMCLEV i PRAM na przykładzie stacji 
napełniania wodorem Z.A. Puławy S.A.” - G. Kwit, T. Piotrowski, L. Lewicki 

5. Opracowanie i umieszczenie na stronach internetowych IPO i CIOP-PIB wstępnej informacji o 
realizowanym przez te Instytuty projekcie badawczo-rozwojowym, o jego realizatorach, celach 
i harmonogramie realizacji docelowej.  

6. Cykl wykładów „Bezpieczeństwo Chemiczne” (15 godz. w semestrze zimowym 2008/2009)  na 
Politechnice Radomskiej, Kierunek: Zarządzanie i InŜynieria Produkcji w zakresie Ochrony 
Środowiska i ZagroŜeń Nadzwyczajnych 

7. Opracowanie tematów i opieka nad wykonaniem 2 prac dyplomowych inŜynierskich 
dotyczących zagadnień zagroŜenia wybuchem na Politechnice Radomskiej w roku 
akademickim 2007-2008: 

• Ocena zagroŜenia wybuchem na stanowisku pracy w świetle obowiązujących przepisów prawnych na 
przykładzie stacji LPG A.T.H. Hernik w Radomiu”, 2008 – Anna Witkowska (Nr albumu 68963) 

• „Analiza ryzyka wybranej instalacji procesowej z wykorzystaniem metod Temclev i PRAM”, 2008 – 
Grzegorz Kwit (Nr albumu 68931) 
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WYKAZ PRAC PRZYJ ĘTYCH DO DRUKU LUB OPUBLIKOWANYCH  

 

Lp. 
Czasopismo/ 
konferencja 
lub wydawca 

Tytuł 
Autor 

(autorzy) 
Dane wydawnicze 
(rok, tom, nr, str) 

1 2 3 4 5 

1 Przyjaciel Przy 
Pracy 

Zagro Ŝenia 
atmosfer ą 

wybuchow ą w 
środowisku pracy 

cz. I 

W. Domański,  
Zb. Makles 

2008, 11, 16 

2 Przyjaciel Przy 
Pracy 

Zagro Ŝenia 
atmosfer ą 

wybuchow ą w 
środowisku pracy 

cz. II 

W. Domański,  
Zb. Makles 

2008, 12, 20 

3 Tworzywa 
Sztuczne i Chemia. 
Dodatek: Kauczuki 

Naturalne i 
Syntetyczne 

Zagro Ŝenia 
atmosfer ą w 
przemy śle 
gumowym 

W. Domański, 2008, 4, 12 (w 
dodatku) 

4 Chemia 
Przemysłowa 

Temclev i PRAM – 
analiza ryzyka dla 
małych i średnich 

obiektów 
technologicznych 

G. Kwit,          

T. Piotrowski,  

L. Lewicki 

4/2008, 60 

 
 

 


