Ocena ryzyka wybuchu a problemy
zapewnienia bezpiecznej produkcji
w warunkach zagro˝enia wybuchem
cz´Êç I
Ryzyko i problemy wynikajàce z zapisów
Rozporzàdzenia Ministra Gospodarki
z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych
wymagaƒ, dotyczàcych bezpieczeƒstwa
i higieny pracy, zwiàzanych z mo˝liwoÊcià
wystàpienia w miejscu pracy atmosfery
wybuchowej (Dyrektywa Atex 137)

ochronnych przeznaczonych do u˝ytku w przestrzeniach zagro˝onych wybuchem (Dz. U. 2005 Nr 263,
poz. 2203).
Powiàzania dyrektyw Atex 137 i 95 z odpowiadajàcymi im rozporzàdzeniami polskimi sà wielorakie.
Interpretacja zapisów rozporzàdzenia w sprawie minimalnych wymagaƒ natrafia na szereg trudnoÊci i niejasnoÊci. Poni˝ej zostały zasygnalizowane problemy wynikajàce z doÊwiadczeƒ autora z interpretacjà zapisów
rozporzàdzenia, z którymi mamy do czynienia podczas
opracowywania dokumentów oceny ryzyka wybuchu
(ORW) i dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem
(DZPW).
Oto problematyczne zapisy rozporzàdzenia oraz komentarze wyjaÊniajàce wàtpliwoÊci.

Pa r a g r a f 1 .

Podstawy prawne dotyczàce produkcji w warunkach
zagro˝enia wybuchem okreÊla w EU Dyrektywa
Atex 137 (EN 99/92/EC). Została ona wdro˝ona do prawa polskiego Rozporzàdzeniem Ministra Gospodarki
z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagaƒ, dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy, zwiàzanych z mo˝liwoÊcià wystàpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. 2010 Nr 138, poz. 931).
Obydwa akty prawne definiujà podstawowe obowiàzki
pracodawców w tym zakresie.
Natomiast obowiàzki wytwórców urzàdzeƒ i systemów ochronnych przeznaczonych do pracy w strefach
zagro˝onych wybuchem zostały okreÊlone w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego 94/9/WE z dnia 23 marca 1994 roku (Dyrektywa ATEX 95). Dyrektywa ta została wdro˝ona do prawa polskiego Rozporzàdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 22 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagaƒ dla urzàdzeƒ i systemów
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Rozporzàdzenie okreÊla minimalne wymagania dotyczàce bezpieczeƒstwa i higieny pracy w Êrodowisku
pracy, w którym z przyczyn wynikajàcych z cech miejsca
pracy, urzàdzeƒ lub u˝ywanych substancji i mieszanin
mo˝e wystàpiç atmosfera wybuchowa.
Poj´cie „minimalne wymagania” jest zdefiniowane
w rozporzàdzeniu wyłàcznie opisowo, co oznacza
w praktyce, ˝e ustalenie poziomu minimalnych wymagaƒ pozostawia si´ pracodawcy (u˝ytkownikowi / właÊcicielowi instalacji). Teoretycznie jest to zapis czytelny,
ale w praktyce pracodawca / właÊciciel instalacji mo˝e
natrafiç i natrafia na szereg problemów z interpretacjà
tego raczej niejasnego poj´cia. Rozporzàdzenie nie daje bowiem precyzyjnych kryteriów do okreÊlenia wymagaƒ minimalnych. Ich wyznaczenie dla danej linii produkcyjnej (instalacji czy zakładu) opiera si´ nie tylko na
czynnikach technicznych, ale i finansowych. Ustalenie
czynników technicznych (zapewnienie warunków bezpiecznej produkcji) wymaga przeprowadzenia odpowiedzialnej oceny ryzyka wybuchu (ORW), do czego
konieczne sà du˝e doÊwiadczenie i odpowiedzialnoÊç.
Oparcie si´ na czynnikach finansowych – ile to ma
kosztowaç i jakie fundusze mo˝emy na to przeznaczyç
– jest kryterium realnym, ale i ryzykownym. Znalezienie
kompromisu pomi´dzy zapewnieniem odpowiedniego
poziomu technicznego a mo˝liwoÊciami finansowymi
nie jest łatwe.
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dr hab. in˝ Andrzej Wolff
Ekspert w dziedzinie bezpieczeƒstwa procesowego
i wybuchowego, GRUPA WOLFF

Spełnienie minimalnych wymagaƒ jest w praktyce realizowane w istotnym stopniu poprzez zapewnienie bezpieczeƒstwa procesowego i wybuchowego. Jednak problem
polega na tym, ˝e nie przyczynia si´ ono do dodatkowej
produkcji (zysków), a wymaga nakładów finansowych.

Pa r a g r a f 2 .
Paragraf ten definiuje podstawowe poj´cia: urzàdzenia, przestrzenie zagro˝one (i niezagro˝one) wybuchem, substancja palna, atmosfera wybuchowa, normalne działanie urzàdzenia / systemu ochronnego,
osoby pracujàce, inne.
Atmosfera wybuchowa jest definiowana jako mieszanina z powietrzem w warunkach atmosferycznych substancji palnych w postaci gazów, par, mgieł lub pyłów,
w której po wystàpieniu zapłonu spalanie rozprzestrzenia si´ samorzutnie na całà mieszanin´.
Definicja ta odnosi si´ do standardowych warunków
atmosferycznych (temperatura od –25 do +60ºC, ciÊnienie od 0,8 do 1,1 bara, powietrze z normalnà zawartoÊcià tlenu, typowo 21% obj.). A co ma zrobiç pracodawca/właÊciciel instalacji, gdy warunki procesowe
instalacji odbiegajà istotnie od atmosferycznych?
W przemyÊle mamy przecie˝ do czynienia z wieloma
procesami, które przebiegajà pod ciÊnieniem / pró˝nià,
wysokà/niskà temperaturà.
Nie oznacza to jednak, ˝e pracodawca jest w takich
przypadkach zwolniony z obowiàzku spełnienia wymagaƒ w zakresie ochrony przed wybuchem. Pracodawca musi zapewniç bezpieczne warunki pracy
w ka˝dych warunkach! Rozporzàdzenie nie daje jednak w tym zakresie ˝adnych rekomendacji, jak powinien on post´powaç.

Pa r a g r a f 4 . 1 .
Paragraf stwierdza, ˝e aby zapobiegaç wybuchom
i zapewniç ochron´ przed ich skutkami, pracodawca
powinien stosowaç, odpowiednie do rodzaju działalnoÊci, techniczne i organizacyjne Êrodki ochronne.
OkreÊlajàc Êrodki ochronne, nale˝y zapewniç realizacj´
nast´pujàcych celów w podanej kolejnoÊci:
– zapobieganie tworzenia si´ atmosfery wybuchowej (A),
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– zapobieganie wystàpienia zapłonu atmosfery wybuchowej (B),
– ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu, w celu
zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeƒstwa osób
pracujàcych (C).
Tak zdefiniowane cele sà jasne. Ale ich praktyczna realizacja natrafia na szereg problemów. Jak bowiem zapobiec tworzeniu si´ atmosfery wybuchowej w procesach przemysłowych, w których z natury rzeczy mamy
do czynienia z obecnoÊcià tlenu zawartego w powietrzu? Dotyczy to przecie˝ zdecydowanej wi´kszoÊci
procesów przemysłowych.
Istniejà, co prawda, w tym zakresie pewne mo˝liwoÊci – inertyzacja (głównie azot) czy prowadzenie procesu w atmosferze gazów spalinowych. Jednak inertyzacja ma, z natury rzeczy, bardzo ograniczone
zastosowanie, gdy˝ wymaga pełnej szczelnoÊci u˝ywanych maszyn i urzàdzeƒ (koszty). Podobne problemy
wyst´pujà podczas stosowania gazów spalinowych.
Takie rozwiàzania wykorzystuje si´ co prawda w niektórych procesach (mielenie w´gla w elektrowniach
czy w cementowniach, procesy rafineryjne i chemiczne), ale jest to stosunkowo niedu˝a cz´Êç procesów
przemysłowych.
Lepszà sytuacj´ mamy w przypadku obecnoÊci pyłów
osiadłych wynikajàcej, mi´dzy innymi, z nieszczelnoÊci
aparatów i urzàdzeƒ procesowych oraz prowadzenia
niektórych operacji w układzie otwartym (np. zasypy).
W takich przypadkach skuteczne odkurzanie jest w stanie poprawiç sytuacj´ w sposób istotny.
Z du˝o lepszà sytuacjà mamy do czynienia w przypadku punktu B. Przemysł dysponuje bowiem ró˝nymi
rozwiàzaniami technicznymi i organizacyjnymi, które
ograniczajà wystàpienie zapłonu atmosfery wybuchowej lub mu zapobiegajà – separatory magnetyczne
(eliminujà zanieczyszczenia ferromagnetyczne w strumieniu transportowanych substancji), uziemienia elektrostatyczne (eliminujà tworzenie si´ wyładowaƒ iskrowych czy snopiastych), uziemienia aparatów, instalacje
odgromowe, obudowy iskrobezpieczne i inne.
Przemysł dostarcza równie˝ skuteczne i niezawodne
systemy ochronne (gdy sà poprawnie zaprojektowane
i zabudowane), które zapewniajà ograniczenie szkodliwego efektu wybuchu (C). Stosowanie tych systemów
wymaga jednak du˝ego doÊwiadczenia i odpowiedzialnoÊci. Zaliczamy do nich odcià˝enie wybuchu (gazy:
PN–EN 14994, pyły PN–EN 14491), tłumienie wybuchu
(PN–EN 14373) i systemy izolowania wybuchu (PN–EN 15089). Nale˝y podkreÊliç, ˝e odcià˝enie wybuchu
ma zapewniç ukierunkowane (i bezpieczne) odprowadzenie skutków wybuchu z aparatu do atmosfery, podczas gdy tłumienie wybuchu, z natury działania, nie
dopuszcza do powstania wybuchu w aparacie. Obie
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techniki (odcià˝enie i tłumienie wybuchu) słu˝à do
ochrony aparatów procesowych. Do ochrony instalacji
procesowych wykorzystuje si´ połàczenie technik tłumienia/ odcià˝enia i izolacji wybuchu. Zaprojektowanie
takich zło˝onych systemów ochronnych nie jest w wielu przypadkach proste.

Pa r a g r a f 4 . 2 .
Ârodki ochronne, o których jest mowa w paragrafie 4.1., pracodawca mo˝e uzupełniaç lub łàczyç ze
Êrodkami przeciwdziałajàcymi rozprzestrzenianiu si´
wybuchu.
Paragraf wskazujàcy na zasadnoÊç stosowania izolacji wybuchu („Êrodek przeciwdziałajàcy rozprzestrzenianiu si´ wybuchu”) – to wa˝ny, ale znów nieprecyzyjny zapis. Stwierdzenie, ˝e pracodawca „mo˝e łàczyç
lub uzupełniaç”, pozostawia wszystko do jego decyzji.
Nie jest to dobre rozwiàzanie. Przecie˝ wiadomo, ˝e dla
ochrony instalacji procesowych przed skutkami rozprzestrzeniania si´ wybuchu kluczowe jest zapewnienie
skutecznej izolacji wybuchu. Ma ona na celu odci´cie
aparatu (aparatów) zagro˝onego wybuchem od reszty
instalacji. Ponadto mamy przecie˝ paragraf 12.2. Dlatego według naszej oceny w zapisie tego paragrafu nale˝ałoby wprowadziç mocniejsze stwierdzenie, np. „koniecznoÊç uzupełniania”.

Pa r a g r a f 1 2 . 2 .
Ârodki, o których mowa w paragrafie 12.1., powinny
zapobiegaç wybuchowi, a w razie jego wystàpienia
utrzymywaç go pod kontrolà i minimalizowaç jego roz-

Pokaz wybuchu pyłu w´gla na otwartej przestrzeni
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przestrzenianie si´ w miejscu pracy lub w urzàdzeniach,
a tak˝e minimalizowaç jego skutki dla osób pracujàcych.
Ten kolejny wa˝ny paragraf stwierdza, ˝e zastosowane
Êrodki „powinny minimalizowaç rozprzestrzenianie si´
wybuchu”. Taki zapis jest lepszy ni˝ ten zawarty w paragrafie 4.2, ale niedostatecznie precyzyjny. Minimalizacja
rozprzestrzeniania si´ wybuchu mo˝e byç zrealizowana
tylko poprzez właÊciwie zaprojektowanà izolacj´ wybuchu, o której mowa wczeÊniej w paragrafie 4.2.

Pa r a g r a f 4 . 4 .
Pracodawca dokonuje kompleksowej oceny ryzyka
(ORW) zwiàzanego z mo˝liwoÊcià wystàpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej, bioràc pod uwag´
co najmniej:
– prawdopodobieƒstwo i czas wyst´powania atmosfery wybuchowej (R1),
– prawdopodobieƒstwo wystàpienia oraz uaktywnienia
si´ êródeł zapłonu, w tym wyładowaƒ elektrostatycznych (R2),
– eksploatowane przez pracodawc´ instalacje, u˝ywane
substancje i mieszaniny, zachodzàce procesy i ich wzajemne oddziaływania (R3),
– rozmiary przewidywanych skutków wybuchu (R4).
Dokonanie prawidłowej oceny ryzyka wybuchu
(ORW) nie jest zadaniem prostym, a na pewno jest zadaniem odpowiedzialnym. Dokument mo˝e zostaç
opracowany przez upowa˝nionà przez właÊciciela osob´ (mo˝e to byç pracownik zakładu lub osoba zewn´trzna) albo zewn´trznà firm´. Nie regulujà tego
˝adne przepisy. Jednak˝e ryzyko i odpowiedzialnoÊç
wynikajàce z przeprowadzonej ORW instalacji ponosi
właÊciciel / u˝ytkownik (pracodawca). Zasadniczym
wi´c warunkiem jest, by osoba / firma posiadała dostateczne doÊwiadczenie praktyczne, znajomoÊç procesu,
znajomoÊç prawa (w tym zakresie) i norm projektowych oraz wysokà etyk´ zawodowà.
Ocena ryzyka wybuchu bierze pod uwag´ prawdopodobieƒstwo i czas wyst´powania atmosfery wybuchowej
(R1), a tak˝e prawdopodobieƒstwo wystàpienia i uaktywnienia si´ êródeł zapłonu (R2). To jest jasne. Nie jest
jednak jasne, jak okreÊliç iloÊciowo te prawdopodobieƒstwa. Jak praktycznie zdefiniowaç wysokie, niskie czy pomijalne prawdopodobieƒstwo? Od czego ono zale˝y?
A jak okreÊliç, przynajmniej w niektórych przypadkach
i sytuacjach procesowych, czas wyst´powania atmosfery
wybuchowej? Czy np. 1 godzina to mało czy du˝o? Stosowane w tym zakresie typowe podejÊcie opisane w [1]
nie daje ˝adnych iloÊciowych rekomendacji. Wprowadzone tam okreÊlenia „wysokie”, „niskie” itd. wymagajà
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Demonstracyjny pokaz wybuchu pyłu cukru w filtrze,
z zastosowaniem systemu odcià˝ania i odsprz´gania
wybuchu

definicji iloÊciowej. Bo co np. oznacza wysokie prawdopodobieƒstwo w danym procesie? Potwierdzeniem tych
problemów z interpretacjà iloÊciowà sà zapisy podane
w [2]. W procesie oceny ryzyka wybuchu konieczne jest
tak˝e okreÊlenie / oszacowanie przewidywanych skutków wybuchu (R4). Rozporzàdzenie nie daje w tym
wzgl´dzie ˝adnych rekomendacji. Pozostaje wi´c tylko
doÊwiadczenie osoby / firmy wykonujàcej ORW. Oparcie
si´ w ocenie sytuacji na np. „innych podobnych sytuacjach” jest zadaniem trudnym i odpowiedzialnym.

Pa r a g r a f 9 . 1 .
Pracodawca powinien zapewniç osobom pracujàcym
w miejscach, w których istnieje mo˝liwoÊç wystàpienia
atmosfery wybuchowej, odpowiednie szkolenie dotyczàce ochrony przed wybuchem, w ramach obowiàzujàcych
szkoleƒ w dziedzinie bezpieczeƒstwa i higieny pracy.
Zapis ten oznacza „powinnoÊç” okresowego powtarzania szkoleƒ. Jest to dobry zapis i wynika, mi´dzy innymi,
z faktu zatrudniania nowych pracowników. Ale czy w ten
sposób post´puje si´ w zakładach systematycznie? I jaki
zakres przekazywanej wiedzy powinien wchodziç w gr´?
Kto powinien uczestniczyç w takim szkoleniu?

Pa r a g r a f 1 0 . 2 .
Je˝eli atmosfera wybuchowa zawiera ró˝ne rodzaje
palnych gazów, par, mgieł lub pyłów, stosuje si´ Êrodki
ochronne odpowiadajàce najwi´kszemu potencjalnemu zagro˝eniu.
Jest to wa˝ny zapis, gdy˝ z praktyki wiadomo, ˝e atmosfera wybuchowa powstajàca w wyniku stosowanej
technologii mo˝e zawieraç ró˝ne składniki. A iloÊciowa
ocena sytuacji w przypadku jednoczesnej obecnoÊci
ró˝nych składników jest bardzo trudna. Przyczynà jest
nie tylko zmienny w czasie skład mieszaniny tworzàcej
atmosfer´ wybuchowà, ale i (cz´sto) brak wiedzy
o własnoÊciach palnych i wybuchowych poszczególnych składników.
Problematyczne jest okreÊlenie najwi´kszego potencjalnego zagro˝enia. Zagro˝enie wynikajàce
z obecnoÊci danego składnika w mieszaninie wybu-
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chowej to nie tylko wysokie wartoÊci jego parametrów palnoÊci i wybuchowoÊci, ale tak˝e (a mo˝e
przede wszystkim) jego iloÊciowy udział w mieszaninie. Jak wi´c zdefiniowaç iloÊciowo to „najwi´ksze
potencjalne zagro˝enie”? Technika i wiedza naukowa
nie podajà w tym zakresie wielu sprawdzonych rozwiàzaƒ. Dodatkowym problemem jest niekompletnoÊç dost´pnych baz danych dotyczàcych palnoÊci
i wybuchowoÊci pojedynczych, szczególnie nietypowych, substancji.
A jak post´powaç w sytuacji, gdy mamy do czynienia
z mieszaninami hybrydowymi (mieszanina palnych
i wybuchowych pyłów oraz gazów / par palnych cieczy)? Wiedza naukowa w tym zakresie jest jeszcze bardzo uboga…

Pa r a g r a f 1 2 . 1 .
Pracodawca powinien podjàç wszelkie niezb´dne
Êrodki w celu zapewnienia, ˝e miejsca pracy, urzàdzenia oraz elementy łàczàce dost´pne osobom pracujàcym zostały zaprojektowane, wykonane, połàczone
i zainstalowane, a tak˝e sà utrzymywane i działajà
w sposób minimalizujàcy zagro˝enie wybuchem.
To prawda, tak powinno byç. Bo tylko zapewnienie
odpowiednich rozwiàzaƒ technicznych i organizacyjnych spełni ten warunek. Ale jak okreÊliç iloÊciowo i jakoÊciowo te „niezb´dne Êrodki”? I kto ma zaproponowaç właÊciwe rozwiàzania w ka˝dej technologicznej
sytuacji? Projektant (biuro projektowe), in˝ynier utrzymania ruchu, kierownik działu technicznego, dyrektor,
zewn´trzna firma zajmujàca si´ zagadnieniami zagro-

Tab. 1. Zestawienie aparatów i procesów
jednostkowych jako potencjalnych êródeł
zagro˝enia wybuchem w przemyÊle (pyły)

Aparat / proces
Silosy (magazynowanie)
Filtry / cyklony (odpyla–nie)
Transport mechaniczny
Razem:
Mielenie
Suszarnie
Instalacje dopalajàce
Instalacje mieszania
Polerowanie i szlifowanie
Przesiewanie
Inne
Razem:

Udział [%]
20
17
10
47
13
8
5
5
5
3
14
100
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˝enia wybuchem? Kolejny problem łàczàcy si´ z du˝à
odpowiedzialnoÊcià i odpowiednià wiedzà.

Pa r a g r a f 7 . 1 .
Pracodawca, przed udost´pnieniem miejsca pracy,
powinien sporzàdziç dokument zabezpieczenia przed
wybuchem (DZPW), na podstawie oceny ryzyka, o której mowa w paragrafach 4.4. i 4.5.
Kolejne trudne do interpretacji okreÊlenie – „przed
udost´pnieniem miejsca pracy”. Czy oznacza ono nowà
instalacj´, nowy w´zeł produkcyjny czy tak˝e modernizacj´ uznanà przez pracodawc´ za istotnà? Czy zapis
ten oznacza, ˝e DZPW ma powstaç przed rozpocz´ciem testów ruchowych czy w momencie oddania instalacji / w´zła procesowego do ruchu?

on wynikaç ze stosowanych przez zleceniodawc´ standardów zapewnienia bezpieczeƒstwa produkcji i przyj´tego poziomu bezpieczeƒstwa wybuchowego. Bo
póêniejsze rozmowy w tym zakresie sà bardzo trudne
i nie zawsze owocne.
Pojawiajà si´ kolejne pytania: jaki poziom bezpieczeƒstwa procesowego i wybuchowego, a tym samym
poziom ryzyka mo˝na / nale˝y przyjàç? Z czego to powinno wynikaç i kto ma to ryzyko zdefiniowaç oraz za
nie odpowiadaç?
Odpowiedê na te pytania jest bardzo trudna. Rozporzàdzenie, jak to próbowano pokazaç powy˝ej, nie zawiera dobrych iloÊciowych kryteriów post´powania.
Nie jest zresztà jasne, czy takie kryteria mogà byç
w rozporzàdzeniu zawarte. Powinny one do pewnego
stopnia zale˝eç od typu procesu, rodzaju zastosowanej
technologii, zastosowanych operacji jednostkowych,

Z powy˝szej analizy wynika, ˝e omawiane rozporzàdzenie nakłada na pracodawc´ (właÊciciela)
zakładu / instalacji, przeznaczonych do pracy w strefie zagro˝enia wybuchem, szereg
obowiàzków, niekoniecznie łatwych i prostych do spełnienia.

Z powy˝szej analizy wynika, ˝e omawiane rozporzàdzenie nakłada na pracodawc´ (właÊciciela) zakładu /
instalacji, przeznaczonych do pracy w strefie zagro˝enia wybuchem, szereg obowiàzków, niekoniecznie łatwych i prostych do spełnienia.
Rozporzàdzenie nie rozpatruje tego, co powinien
zrobiç pracodawca w przypadku budowy nowej czy
modernizacji istniejàcej instalacji przez zewn´trznà firm´ wykonawczà. Jak si´ zabezpieczyç, by otrzymane
rozwiàzania projektowe (koncepcja, a potem projekt
techniczny), zastosowane maszyny i urzàdzenia oraz
systemy ochronne, a tak˝e osprz´t elektryczny spełniały wymogi rozporzàdzenia na odpowiednim (dla pracodawcy) poziomie?
Według naszej oceny podstawà jest wprowadzenie
takich zapisów w dokumencie przetargowym SIWZ, by
firma wykonawcza miała obowiàzek spełnienia wymogów rozporzàdzenia w sprawie minimalnych wymagaƒ
dotyczàcych bezpieczeƒstwa i higieny pracy (Atex 137)
oraz rozporzàdzenia w sprawie zasadniczych wymagaƒ
dla urzàdzeƒ i systemów ochronnych przeznaczonych
do u˝ytku w przestrzeniach zagro˝onych wybuchem
(Atex 95) na dostatecznie wysokim poziomie. Sposób,
w jaki zleceniobiorca zapewni poziom minimalnych
wymagaƒ, powinien zostaç zaakceptowany przez zleceniodawc´ przed podpisaniem kontraktu. Powinien

20

maszyn i urzàdzeƒ oraz innych organizacyjnych i technicznych czynników. Liczba mo˝liwych rozwiàzaƒ jest
du˝a, szczególnie liczba oferowanych, w ró˝nych gał´ziach przemysłu, technologii produkcji. Pomocne
w pewnym zakresie według naszej oceny mo˝e byç poni˝sze zestawienie (tabela 1).
Z zestawienia tego wynika, ˝e typowe aparaty i operacje jednostkowe (szeroko stosowane w ró˝nych gał´ziach przemysłu) odpowiadajà statystycznie a˝ za prawie 50% zagro˝eƒ wybuchowych. Nale˝ałoby je wi´c
szczególnie braç pod uwag´ podczas oceny ryzyka wybuchu zwiàzanego z obecnoÊcià palnych i wybuchowych pyłów. Nie jest to zresztà nic nowego. Z praktyki
przemysłowej wynika, ˝e do wybuchów najcz´Êciej dochodzi w silosach (magazynowanie), filtrach (odpylanie) i podczas transportu mechanicznego (np. podajniki kubełkowe).
Czy jednak słu˝by odpowiedzialne za oddawane do
ruchu instalacje produkcyjne biorà pod uwag´ powy˝sze zagro˝enia w dostatecznym stopniu?
dr hab. in˝. Andrzej Wolff
Atex Wolff i Wspólnicy sp. j. (Grupa Wolff)
a.wolff@grupa–wolff.eu
Fot. Atex Wolff i Wspólnicy sp. j. (Grupa Wolff)
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Forum Detekcji Gazów 2016
W dniach 17–20 maja br. w Siewierzu odbyło si´ pierwsze Forum Detekcji Gazów organizowane przez uznanego
polskiego producenta systemów detekcji gazów, Firm´ Atest–Gaz.
Forum Detekcji Gazów to unikalna platforma łàczàca
w sobie trzy niezale˝ne, choç tematycznie powiàzane
moduły:

Kon fe ren cj´ szko le nio wà Gas Sa fe ty 2016

Podstawowà rolà tego wydarzenia było przekazanie wiedzy oraz wymiana doÊwiadczeƒ pomi´dzy uczestnikami
w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeƒstwa gazowego. Uczestniczyli w niej polscy specjaliÊci w zakresie
ochrony obiektów przemysłowych oraz u˝ytecznoÊci publicznej przed zagro˝eniami ze strony gazów niebezpiecznych. Bardzo wartoÊciowa była tak˝e obecnoÊç
przedstawicieli Êrodowiska akademickiego: Wojskowej
Akademii Technicznej oraz Politechniki Âlàskiej. Współpraca Êrodowisk akademickich z polskimi przedsi´biorstwami jest w powszechnej opinii niezb´dnym warunkiem do unikni´cia przez Polsk´ „pułapki Êredniego
wzrostu”. Niniejsza konferencja stanowiła wi´c nasz mały wkład w proces technologicznego konkurowania z najbardziej rozwini´tymi gospodarkami zachodu.

Szko le nie Pro duk to we

dr Adam Piotrowski z firmy Vigo S.A.
przedstawił mo˝liwoÊci technologiczne
zarzàdzanego przez siebie
Przedsi´biorstwa

W cz´Êci warsztatowej spokojna rozmowa
i komfort czasowy dały okazj´ do wymiany doÊwiadczeƒ

Ta cz´Êç poÊwi´cona była oferowanym przez Przedsi´biorstwo Atest–Gaz produktom. Prezentowane były
m.in. system Sigma Gas, czujniki SmArtGas3, sygnalizatory LTT, HTT oraz Jednostki Sterujàce.

Szko le nie Ser wi sowe

Szkolenie to odbywało si´ w formie warsztatów w grupach 3–4 osobowych przy wykorzystaniu produktów
Przedsi´biorstwa Atest–Gaz. Podczas zaj´ç uczestnicy,
pracujàc w komfortowych małych grupach pod indywidualnym nadzorem doÊwiadczonego pracownika mogli
zapoznaç si´ ze szczegółowà obsługà urzàdzeƒ oraz
poznaç metody serwisowania tych urzàdzeƒ.

Prezentacje produktowe w toku

Forum odbyło si´ w uroczym, zagubionym w lesie Hotelu – SPA w Siewierzu le˝àcym na skraju Jury Krakowsko – Cz´stochowskiej. JednoczeÊnie poło˝enie oÊrodka umo˝liwiało szybki i prosty dojazd z praktycznie
ka˝dego zakàtka Polski.
Kolejne spotkanie w ramach Forum Detekcji Gazów
planowane jest na I–wszà połow´ roku 2017 na które
serdecznie zapraszamy.

WspółwłaÊciciel Atest–Gaz, Aleksander Pachole,
omówił m.in. zagadnienia zwiàzane z metrologià
systemów detekcji gazów
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Relacja wydarzenia dost´pna tak˝e na stronie
www.atestgaz.pl
Aleksander Pachole
WspółwłaÊciciel Atest–Gaz
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