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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 2  Opracowanie i upowszechnienie na stronach internetowych instytutów 
uczestniczących w realizacji projektu bieŜących materiałów 
dotyczących realizowanego zadania. 
Opracowanie procedury klasyfikacji stanowisk pracy zagroŜonych 
wybuchem i kategoryzacji poziomów ryzyka wybuchu. 
Opracowanie projektu kryteriów akceptacji dopuszczalnego poziomu 
ryzyka wybuchu na stanowisku pracy w Polsce. 
Dobór optymalnej metody oceny zagroŜenia i ryzyka dla wydzielonej 
grupy stanowisk pracy zagroŜonych wybuchem 

Okres realizacji: 01.12.2008 - 30.11.2009 

Główny 
Wykonawca: 

dr Tadeusz Piotrowski - Instytut Przemysłu Organicz nego 

 

W drugim etapie realizacji projektu badawczego rozwojowego kontynuowano prace 

dotyczące rodzaju stanowisk pracy zagroŜonych wybuchem, mające na celu opracowanie 

sposobu ich klasyfikacji. Propozycja klasyfikacji uwzględnia trzy kategorie związane z 

budową obsługiwanych urządzeń: 

- Stale zamknięte / hermetyczne lub z odpowietrzeniem - kategoria „Z” , 

- Zamknięte w trakcie pracy lecz rozszczelniane / otwierane okresowo (załadunek, rozruch, 

zatrzymanie, rozładowanie, czyszczenie itp.) – kategoria „R” , 

- Otwarte w trakcie normalnej pracy – kategoria „O”   

oraz dwa typy: stanowiska proste / samodzielne – pojedyncze aparaty procesowe z 

niezbędnym oprzyrządowaniem – typ „S”  i stanowiska skomplikowane technicznie i rozległe 

obszarowo – instalacje technologiczne lub ich części wydzielone (urządzenia połączone ze 

sobą – typ „P” ).  

Propozycja uwzględnia takŜe lokalizację stanowiska pracy (np.: w przestrzeni otwartej i 

półotwartej, w pomieszczeniach zamkniętych o róŜnej kubaturze i w zagłębieniach, kanałach, 

studzienkach) oraz rodzaj jego wentylacji (np.: wentylacja naturalna, grawitacyjna, 

wymuszona lub brak wentylacji).  

W tym etapie projektu dokonano przeglądu literaturowego oceny poziomów ryzyka wybuchu 

stosowanych w krajach wysoko rozwiniętych gospodarczo. Zaproponowano kryterium 

akceptacji dopuszczalnego poziomu ryzyka wybuchu na stanowisku pracy w Polsce. 

Dokonano takŜe analizy i zebrania w 5 grup tematycznych tzw. „zdarzeń inicjujących”, które 

zapoczątkowują łańcuch zdarzeń prowadzący do awarii i wybuchu.  
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W wielu wysoko uprzemysłowionych krajach świata podstawą akceptacji ryzyka jest 

zgodność parametrów eksploatowanej instalacji z przyjętymi normatywami technicznymi i 

prawnymi. Akceptowalny poziom ryzyka jest gwarantowany zapisami w dokumentach 

ustanawianych przez władze na szczeblu państwowym i lokalnym.  

W Polsce nie ma ustalonego urzędowo kryterium akceptacji ryzyka wybuchu na stanowisku 

pracy. Uznaje się, Ŝe poziom ryzyka indywidualnego IR poniŜej 10-3 wypadków śmiertelnych 

na osobę / rok jest zadawalający – przez analogię do wartości tolerowanej dla powaŜnych 

awarii. JednakŜe wybuch na stanowisku pracy, na którym znajduje się obsługujący go 

człowiek, zdaniem wykonawców projektu badawczo-rozwojowego, powinien podlegać 

ostrzejszym ocenom, poniewaŜ oddziałuje bezpośrednio na pracownika w sposób 

natychmiastowy i niezwykle gwałtowny.  

Autorzy niniejszego opracowania proponują przyjęcie do stosowania w Polsce, przy 

opracowywaniu „dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem stanowiska pracy” kryterium 

akceptacji ryzyka wybuchu o wartości granicznej 10-4 wypadków śmiertelnych na osobę / rok 

oraz kategoryzację ryzyka w zakresach podanych w tabeli 1 poniŜej. 

 
Tabela 1. 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 

 

 

Z przedstawionych w pierwszym etapie pracy w 2008 r. metod oceny zagroŜenia i ryzyka 

wybuchu na stanowiskach pracy, wybrano i zarekomendowano do stosowania w praktyce 

przy tworzeniu „dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem” dwie grupy metod. Pierwsza z 

nich – do stosowania w stosunkowo prostych instalacjach w małych i średnich firmach 

operujących palnymi mediami chemicznymi – to grupa metod opartych na tzw. „matrycy 

ryzyka”. Są to nieskomplikowane metody eksperckie, bazujące na znanej metodzie PHA, 



 3 

Risk Score i/lub zestawieniach tabelarycznych, zakończonych prostą matrycą ryzyka w 

trzech lub czterech kategoriach ryzyka: akceptowanego (R<10-4), tolerowanego  

(10-4<R<10-3) i nieakceptowanego (R>10-3). Są one łatwe do wykonania, nie wymagają duŜo 

czasu i dysponowania szczegółowymi danymi odnośnie prawdopodobieństwa awarii sprzętu 

i zabezpieczeń. Druga grupa – do stosowania w przypadkach bardziej skomplikowanych 

instalacji procesowych w większych firmach – to metody półilościowe: „Drzewo zdarzeń” oraz 

„Analiza Warstw Zabezpieczeń”. Wymagają one więcej czasu do przeprowadzenia, dobrze 

przeszkolonej kadry technicznej i posiadania danych probabilistycznych odnośnie typowych 

zdarzeń awaryjnych w przemyśle procesowym, jak teŜ danych niezawodnościowych 

stosowanych urządzeń i zabezpieczeń. Dają one jednak bardziej wiarygodne i dokładniejsze 

wyniki obliczanych poziomów ryzyka wybuchu. Jest to istotne w przypadku instalacji o duŜym 

stopniu integracji i komplikacji technicznej. 

W celu dalszego pozyskiwania informacji o rodzajach miejsc pracy w krajowym przemyśle 

chemicznym i branŜach pokrewnych, uŜywających materiałów niebezpiecznych pod 

względem palnym i wybuchowym w mieszaninach z powietrzem, kontynuowano kontakty z 

przedsiębiorstwami tej branŜy. W dniu 20-11-2009 r. w Instytucie Przemysłu Organicznego  

zorganizowano spotkanie, mające na celu wymianę informacji o miejscach pracy i 

zagroŜeniach przez nie powodowanych oraz o postępach w realizacji niniejszego projektu.  

TakŜe w obecnym etapie realizacji projektu 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). Jak wspomniano w pierwszym etapie prac, podział ten wynika ze 

znacznej odmienności wielu szczegółów dotyczących sposobu tworzenia się atmosfer 

wybuchowych dla gazów i par cieczy w stosunku do pyłów, moŜliwości ich zapłonu oraz 

sposobów zabezpieczeń i ochrony przed powodowanymi przez nie zagroŜeniami. 

Jak i w poprzednim etapie realizacji projektu, tak i w obecnym, duŜy nacisk połoŜono na 

zagroŜenia stwarzane przez wyładowania elektryczności statycznej – jednego z najczęściej 

spotykanych w praktyce przemysłowej i bardzo efektywnych źródeł zapłonu atmosfer 

wybuchowych. Ze względu na wagę problemu, którą widać poprzez wyraźne 

zaakcentowanie go w dyrektywach unijnych i obowiązujących krajowych aktach prawnych, 

tegoroczna analiza tego zagadnienia takŜe stanowi wydzielony rozdział sprawozdania. 
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Zdolno ść zapłonowa ró Ŝnego typu wyładowa ń elektrostatycznych 
(Rauchfuss S., Sack R. - Verlag „Tribüne“, Berlin 1976) 
 

TYP WYŁADOWANIA 
MIESZANINA PAR 

LUB GAZÓW PALNYCH 
Z POWIETRZEM 

MIESZANINA PYŁU 

Z POWIETRZEM 
ISKROWE 

PODOBNE DO 
WYŁADOWANIA 

Z CHMURY BURZOWEJ 

 

ZDOLNE DO WYWOŁANIA ZAPŁONU 

SNOPIĄCE - KANAŁOWE  ZDOLNOŚCI 
ZAPŁONOWEJ NIE 

DOWIEDZIONO 
SNOPIĄCE 
ŚLIZGOWE 

ULOTOWE („KORONA”) 

ZDOLNOŚCI 
ZAPŁONOWEJ NIE 

DOWIEDZIONO (ZAPŁON 
MOśLIWY) 

NIEZDOLNE DO 
WYWOŁANIA ZAPŁONU 

 

Zagro Ŝenia wywoływane przez ró Ŝne rodzaje wyładowa ń elektrostatycznych 

 

Opracowano takŜe i umieszczono na stronach internetowych IPO i CIOP-PIB bieŜące 

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

jego celach, harmonogramie realizacji i postępie prac.  

Do prac towarzyszących (związane z trzecim etapem realizacji projektu badawczo-

rozwojowego) naleŜy zaliczyć dalszy 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. 
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FORMY UPOWSZECHNIENIA WYNIKÓW 
 

1. VIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Bezpieczeństwo Techniczne w Przemyśle 
Chemicznym”, BMP Sp. z o.o., Krynica-Zdrój, 15-16.06.2009 – „ZagroŜenie wybuchem w 
miejscu pracy. Trudny orzech do zgryzienia dla małych i średnich firm.”, Piotrowski T. 

2. VI Kongres Technologii Chemicznej 21-25 czerwca 2009 r., Warszawa, - „Metody oceny 
ryzyka dla stanowisk pracy zagroŜonych wystąpieniem atmosfery wybuchowej i opracowanie 
projektu urzędowego wzoru dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”, Piotrowski T., 
Domański W. 

3. Konferencja: „Bezpieczne magazynowanie chemikaliów”,  Kwartalnik „Towary 
Niebezpieczne”/CIOP-PIB, Warszawa, 6 listopada 2009 – „Zasady postępowania przy 
bezpiecznym magazynowaniu towarów chemicznych”, Domański W., Makles Zb. 

4. Opracowanie i umieszczenie na stronach internetowych IPO i CIOP-PIB bieŜącej informacji o 
realizowanym w roku 2009 przez te Instytuty projekcie badawczo-rozwojowym. 

5. Cykl wykładów „Bezpieczeństwo Chemiczne” (15 godz. w semestrze zimowym 2009/2010)  na 
Politechnice Radomskiej, Wydział Materiałoznawstwa, Technologii i Wzornictwa, Kierunek: 
Zarządzanie i InŜynieria Produkcji w zakresie Ochrony Środowiska i ZagroŜeń 
Nadzwyczajnych  

6. Opracowanie tematów i opieka nad wykonaniem 2 prac dyplomowych inŜynierskich 
dotyczących zagadnień zagroŜenia wybuchem na Politechnice Radomskiej w roku 
akademickim 2008-2009: 

• „Wykonanie projektu technicznego stanowiska pomiarowego i procedury do oznaczania 
parametrów wybuchowości par cieczy i gazów zgodnego z wymaganiami serii norm PN-EN 
13673 i PN-EN 1839 Anna Adamczyk (Nr albumu 75969) 

• „ZałoŜenia do projektu zarządzania zagroŜeniami, stwarzanymi w przedsiębiorstwie przez 
niebezpieczne materiały chemiczne, zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia REACH.” 
Emilia Grzmil (Nr albumu 79031)   

6.  Szkolenie: „ZagroŜenie atmosferą wybuchową w miejscu pracy” , Implementacja Dyrektyw UE 
     do prawa polskiego i system norm dotyczących dotyczący zagroŜenia atmosferą wybuchową.  
      Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy pracach zagroŜonych atmosferą  
     wybuchową. Wyznaczanie pomieszczeń zagroŜonych wybuchem i stref zagroŜenia 
      wybuchem.  - dr inŜ. Wojciech Domański 

 

WYKAZ PRAC PRZYJĘTYCH DO DRUKU LUB OPUBLIKOWANYCH 

Data Lp. Nazwa zadania 
badawczego 

Autorzy Wydawnictwo- 
nazwa, tom, rok, 

str./Impact Factor 
Złożenia 
do druku 

wydania 

Koszt 
wydania 

(zł) 

1 2 3 4 5 6 7 

1. „Metody oceny ryzyka 
dla stanowisk pracy 
zagroŜonych 
wystąpieniem atmosfery 
wybuchowej i 
opracowanie projektu 
urzędowego wzoru 
dokumentu 
zabezpieczenia przed 
wybuchem”. 

Piotrowski T., 
Domański W. 

Materiały VI 
KongresuTechnologii 
Chemicznej 21-25 
czerwca 2009 r., 
Warszawa, tom 2, str. 
147-150. 

2009 2009  

2. 

 

„Przeciwdziałania 
zagroŜeniom 
powaŜnymi awariami 
oraz atmosferami 
wybuchowymi w 
Polsce” 

Michalik J.S., 
Markowski 
A.S., 
Borysiewicz 
M., 
Kosmowski 

Chemia 
Przemysłowa 3/2009 
(419), str. 26-30 

2009 2009  
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K., Piotrowski 
T. 

3. „ZagroŜenie wybuchem 
w miejscu pracy. 
Trudny orzech do 
zgryzienia dla małych i 
średnich firm.” 

Piotrowski T. Katalog-Materiały 
VIII Konferencji 
Naukowo-
Technicznej 
“Bezpieczeństwo 
Techniczne w 
Przemyśle 
Chemicznym”, 
str.30-37 

2009 2009  

 

 


