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SZANOWNI PAŃSTWO, 

 

Oddaję na Państwa ręce kolejny numer Biuletynu Bezpieczna Chemia.  

W drugim wydaniu Biuletynu znajdziecie Państwo między innymi relację ze 

szkolenia z zakresu zagrożeń procesowych i wybuchowych na instalacjach 

produkcyjnych wynikających z obecności palnych par i gazów  

oraz III edycji Seminarium „Bezpieczna Chemia”.  

W numerze nie zabraknie relacji z konferencji organizowanej przez  

Partnera Głównego Programu, ANWIL S.A., która w całości poświęcona była 

zagadnieniom związanym z Dyrektywą SEVESO III. 

Polecam również lekturę artykułu Grupy Wolff, poświęconemu zagadnie-

niom elektryczności statycznej.   

 

Serdecznie zapraszam do lektury, 
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O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w aspekcie Dyrekty-

wy SEVESO III dyskutowali w Wieńcu-Zdroju eksperci oraz specjaliści  

z Państwowej Straży Pożarnej, zakładów przemysłowych, a także przed-

stawiciele świata nauki. Patronat merytoryczny nad dwudniową konfe-

rencją (6-7.09.2016) objęła Komenda Wojewódzka Państwowej Straży 

Pożarnej w Toruniu, natomiast Sponsorem Głównym został ANWIL S.A. 

Wydarzenie było jednym z punktów programu Tygodnia Bezpieczeń-

stwa, który od 5 do 10.09.2016 trwa we włocławskiej spółce.  

Na początku lipca 2012 r. Parlament Europejski przyjął Dyrektywę  

SEVESO III, dotyczącą kontroli zagrożeń awariami związanymi z substan-

cjami niebezpiecznymi. W Polsce implementacja Dyrektywy SEVESO III 

odbyła się poprzez zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska, które 

weszły w życie z początkiem października 2015 r. Wprowadzone rozwią-

zania mają na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa funk-

cjonowania zakładów przemysłowych oraz zapewnienie lepszego dostę-

pu obywateli do informacji o ryzykach wynikających z działania instalacji 

przemysłowych. W zamyśle ustawodawców ma się to przyczynić do 

wzrostu poziomu zaufania społeczności lokalnych do zakładów produk-

cyjnych. 

Dyrektywa SEVESO III kładzie szczególny nacisk m.in. na obowiązek 

uwzględniania w polityce przestrzennej celów odnoszących się do zapo-

biegania poważnym awariom i ograniczania ich skutków poprzez  

kontrolę lokalizacji nowych zakładów, wprowadzanie dodatkowych 

środków technicznych i zabezpieczających w zakładach istniejących,  

a także planowanie - w bezpiecznej odległości od nich - nowych inwe-

stycji. 

Tym właśnie dwóm aspektom Dyrektywy SEVESO III była poświęcona 

konferencja, zorganizowana przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techni-

ków Pożarnictwa Oddział Kujawsko-Pomorski pod patronatem  

merytorycznym Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej  

w Toruniu.  

Jarosław Ptaszyński, Członek Zarządu ANWIL S.A., Dyrektor  

Operacyjny, witając uczestników konferencji powiedział: - ANWIL zde-

cydował się przyjąć na siebie rolę Sponsora Głównego wydarzenia 

organizowanego przez Oddział Kujawsko-Pomorski Stowarzyszenia 

Inżynierów i Techników Pożarnictwa, ponieważ kwestie związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa naszym pracownikom oraz społecz-

ności lokalnej są dla nas priorytetem. W ramach Programu 

„Bezpieczny ANWIL” wdrożyliśmy nowoczesne systemy monitoringu, 

cały czas udoskonalamy procesy technologiczne oraz inwestujemy  

w podnoszenie wiedzy naszej kadry w tym zakresie. Organizujemy 

szereg szkoleń w temacie bezpieczeństwa pracy, bezpieczeństwa pro-

cesowego i ochrony zdrowia, a wielu naszych pracowników ukończyło 

lub niedługo ukończy studia podyplomowe o kierunku bezpieczeństwo 

procesowe. Nasza spółka działa prężnie od pół wieku, przechodziliśmy 

już czasy transformacji i trudności adaptacyjnych do nowych warun-

kach rynkowych, ale zawsze priorytetem naszych działań było i będzie 

bezpieczeństwo pracy naszej załogi. 

 

Obradowali na temat Dyrektywy SEVESO III 
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Wśród prelegentów Konferencji „Planowanie i zagospodarowanie 

przestrzenne w aspekcie Dyrektywy SEVESO III” znaleźli się  

m.in. prof. dr hab. Adam S. Markowski z Politechniki Łódzkiej,  

prof. dr hab. inż. Zygmunt Babiński z UKW w Bydgoszczy,  

Paweł Dadasiewicz z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska  

w Warszawie, a także Marek Witkowski ze Szkoły Głównej Służby 

Pożarniczej w Warszawie. Prelegentami reprezentującymi ANWIL 

byli: Krzysztof Wojdyło, Główny Specjalista ds. Bezpieczeństwa Pro-

cesów oraz Piotr Mironiuk, Komendant Zakładowej Straży Pożarnej.  

Krzysztof Wojdyło – wspólnie z prof. Adamem S. Markowskim  

przedstawili metodykę wykonywania analiz zagrożeń i oceny ryzyka 

w celu realizacji raportu o bezpieczeństwie. Natomiast  

Piotr Mironiuk podzielił się doświadczeniami włocławskiej spółki, 

związanymi z przygotowaniem wewnętrznego planu operacyjno-

ratowniczego. 

W drugim dniu konferencji, na terenie należącym  

do włocławskiego przedsiębiorstwa zorganizowane zostały poka-

zy ratownictwa chemicznego z udziałem sił i środków Krajowego 

Systemu Ratowniczo-Gaśniczego woj. kujawsko-pomorskiego 

oraz Zakładowej Straży Pożarnej ANWIL.  

Patronami medialnym wydarzenia był Magazyn Chemia  

Przemysłowa oraz portal kierunekchemia.pl, a także czasopismo 

Ochrona Przeciwpożarowa. 
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Szkolenie  

„Zagrożenia procesowe i wybuchowe na instalacjach produkcyjnych wynikające z obecności  

palnych par i gazów” 

14 września 2016 r. w Hotelu MDM w Warszawie odbyło się 

szkolenie pt. "Zagrożenia procesowe i wybuchowe na instala-

cjach produkcyjnych wynikające z obecności palnych par i ga-

zów". 

Podczas szkolenia omówiono podstawy prawne związane z bez-

pieczeństwem wybuchowym, dotyczące obowiązków pracodaw-

ców (właścicieli linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń przezna-

czonych do pracy w strefie zagrożenia wybuchem). Przedstawio-

no również podstawy prawne związane z bezpieczeństwem wy-

buchowym, między innymi Rozporządzenie Ministra Rozwoju  

z 9 czerwca 2016 r.  

Prowadzący szkolenie przedstawili podstawowe zasady klasyfi-

kacji i wyznaczania zasięgu stref zagrożonych wybuchem, a także 

kwestie związane z uziemieniem elektrostatycznym, takie jak 

zasady stosowania i dostępne rozwiązania techniczne. 

Szkolenie prowadzili eksperci z zakresu bezpieczeństwa proceso-

wego i wybuchowego: dr hab. inż. Andrzej Wolff (Grupa WOLFF), 

a także Kees van Wingerden (Gexcon).  

Organizatorem szkolenia była Polska Izba Przemysłu Chemiczne-

go, a partnerem merytorycznym Grupa WOLFF. Udział w szkole-

niu był bezpłatny dla przedstawicieli podmiotów członkowskich 

PIPC oraz Realizatorów Programu „Odpowiedzialność i Tro-

ska”. W wydarzeniu udział wzięło ponad 110 uczestników. 

Szkolenie odbyło się w ramach Programu "Bezpieczna Chemia". 

Partnerami Strategicznymi Programu są: PKN Orlen S.A., Grupa 

Azoty S.A i BASF Polska Sp. z o.o. Partnerami Głównymi  

są PCC Rokita S.A. i Anwil S.A.  
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Fotorelacja ze szkolenia 
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III Seminarium „Bezpieczna Chemia” 

25 października 2016 r. odbyła się III edycja Seminarium 

„Bezpieczna Chemia”. Wydarzenie zorganizowano w ramach 

Programu „Bezpieczna Chemia”, autorskiego projektu Polskiej 

Izby Przemysłu Chemicznego. 

III Seminarium „Bezpieczna Chemia” poświęcone było najcie-

kawszym zagadnieniom z zakresu bezpieczeństwa pracy i bezpie-

czeństwa procesowego. Partnerem Prawnym Seminarium była 

Kancelaria CMS Cameron McKenna, reprezentowaną przez Me-

cenasa Tomasza Sancewicza. Wśród zaproszonych prelegentów 

nie zabrakło przedstawicieli Państwowej Inspekcji Pracy  

oraz Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, a także  

PKN ORLEN S.A., BASF Polska sp. z o. o., ANWIL S.A. oraz  

Grupy WOLFF. Aspekt nowych rozwiązań informatycznych  

w dziedzinie bezpieczeństwa przedstawił przedstawiciel IBM 

Polska sp. z o. o., Marcin Spychała. 

 

Partner Strategiczny Programu „Bezpieczna Chemia” 

PKN ORLEN S.A. 

GRUPA AZOTY S.A. 

BASF Polska sp. z o. o. 

Partner Główny 

ANWIL S.A. 

PCC Rokita S.A. 

Partner Prawny Seminarium „Bezpieczna Chemia” 

CMS Cameron McKenna 
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Elektryczność statyczna – niewidzialne, ale realne 

zagrożenie 

 

Łukasz Godawa | GRUPA WOLFF 

 

 

W czasie przeładunku substancji płynnych dochodzi do silnego 

elektryzowania się konstrukcji cystern drogowych oraz węży  

lub ramion załadowczych. W przypadku gdy transportowany 

produkt jest palny lub wydziela substancje palne, przeskok iskry 

elektrostatycznej może doprowadzić do zapłonu tzw. atmosfery 

wybuchowej (czyli mieszaniny gazu lub par transportowanego 

produktu z powietrzem). W takich sytuacjach, zgodnie z rozpo-

rządzeniami ministra gospodarki, należy uziemić cysternę  

oraz kontrolować stan tego uziemienia w czasie trwania całego 

procesu, a także zablokować proces w przypadku utraty właści-

wego uziemienia. 

Uziemienia tymczasowe 

Na rynku dostępne są proste uziemienia tymczasowe składające 

się z solidnego zacisku, który zapina się na uziemianym przed-

miocie, oraz odpornego na wpływ środowiska przewodu, który z 

kolei należy połączyć z bednarką lub innym zweryfikowanym 

punktem uziemiającym. Rozwiązania tego typu są stosunkowo 

tanie w zakupie, wymagają jednak częstych kontroli stanu,  

które i tak nie zapewniają skutecznego działania. Stosując proste 

uziemienia, jesteśmy zmuszeni założyć, że zarówno przewód,  

jak i klamra nie są uszkodzone, a punkt uziemiający, do którego 

zostało podpięte uziemienie, zapewnia skuteczne rozproszenie 

ładunków. Z tego względu klamry z przewodem stosowane  

są głównie do uziemiania niewielkich zbiorników i beczek, gdzie 

ryzyko zapłonu jest stosunkowo niskie. 
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W przypadku przeładunku cystern drogowych, zgodnie z rozpo-

rządzeniem ministra gospodarki, konieczne jest zastosowanie 

systemu, który będzie monitorował stan uziemienia przez cały 

okres trwania procesu. Ponadto system ten musi mieć możli-

wość zblokowania przeładunku natychmiast, gdy połączenie 

straci swą skuteczność. 

Do niedawna na rynku dostępne były jedynie systemy stacjonar-

ne, montowane w miejscach przeładunku cystern, które często 

budowane są w odległości kilkudziesięciu, a nierzadko kilkuset 

metrów od zbiorników. Pewne sytuacje wymagają jednak,  

aby system kontroli uziemienia był mobilny i podążał  

wraz z cysterną do miejsc, gdzie zabudowa stacjonarnego urzą-

dzenia byłaby zbyt trudna technicznie lub kosztowna. 

Mobilny system MGV 

System kontroli uziemienia MGV do montażu na pojeździe usu-

wa ryzyko podłączenia cysterny do „fałszywego” punktu uzie-

miającego, który nie zapewnia prawidłowego rozproszenia ła-

dunków elektrostatycznych do ziemi. Dzieje się tak, ponieważ  

w chwili podłączenia klamry do punktu uziemiającego jest on 

weryfikowany pod kątem skuteczności odprowadzania ładun-

ków do ziemi. W przypadku gdy jego parametry nie zapewnią 

prawidłowego uziemienia, system nie zezwoli na rozpoczęcie 

transferu produktu. Rozwiązanie to pozwala uziemiać pojazd nie 

tylko poprzez podłączanie go do zweryfikowanych wcześniej 

punktów uziemiających, jak np. bednarka, ale również do kon-

strukcji stalowych czy rurociągów zakopanych częściowo w zie-

mi, a nawet tymczasowo wbitych w ziemię prętów. To niezwykle 

ważna zaleta w sytuacjach, w których dostęp do bednarki jest 

ograniczony lub wręcz niemożliwy. 

Po pozytywnym zakończeniu pierwszego etapu testów system 

przechodzi w tryb stałego monitoringu ciągłości pętli pojazd–

punkt uziemiający – przez cały okres trwania procesu oporność 

pętli nie może przekraczać 10 omów (jest to wartość normatyw-

na). W przypadku gdy wszystkie warunki zostały spełnione, sys-

tem zezwala na rozpoczęcie transferu produktu. 

System MGV komunikuje stan uziemienia pojazdu poprzez zmia-

nę koloru światła emitowanego przez zabudowane w urządzeniu 

diody LED. Kolor czerwony oznacza brak zezwolenia na rozpo-

częcie transferu, z kolei pulsacyjne światło zielone informuje  

o prawidłowo wykonanym uziemieniu. Ponadto MGV ma dwa 

bez potencjałowe styki, które mogą być zastosowane  

np. do sterowania zamontowaną na pojeździe pompą. 

Instalacja Kontrolera uziemienia Earth-Rite MGV 

System Earth-Rite MGV powinien zostać przykręcony do kon-

strukcji autocysterny w miejscu, które zapewni najlepszą widocz-

ność sygnalizatora statusu uziemienia. Sygnalizator ten jest wy-

posażony w cztery diody LED: trzy zielone, które silnym pulsacyj-

nym światłem informują o prawidłowym uziemieniu pojazdu, 

oraz jedną czerwoną, która ciągłym światłem wskazuje brak pra-

widłowego uziemienia. Układ elektroniczny kontrolera uziemie-

nia zasilany jest napięciem 24 lub 12 V, które pochodzi z główne-

go akumulatora ciężarówki. Aby kontroler uziemienia mógł reali-

zować swoje zadanie, musi zostać podłączony do podwozia au-

tocysterny oraz zbiornika poprzez dwa solidne przewody – będą 

one służyły do odprowadzenia ładunków elektrostatycznych 

z konstrukcji pojazdu poprzez kontroler uziemienia MGV do zie-

mi. 

Ostatnim elementem układu jest przewód (najczęściej spiralny) 

zakończony klamrą z ostrymi zębami (przewód i klamra znajdują 

się w zestawie). Klamrę należy podpiąć do elementu przewodzą-

cego prąd, który ma kontakt z ziemią. Ponieważ system MGV 

weryfikuje skuteczność zastosowanego punktu uziemiającego, 

możliwe jest jego podłączenie zarówno do bednarki, stalowej 

konstrukcji, rurociągów, jak i prętów wbitych w ziemię. Przewód 

wraz z klamrą jest montowany do systemu poprzez szybko złącz-

kę, co umożliwia ich demontaż na czas przejazdu lub szybką wy-

mianę. 

Uziemienia elektrostatyczne ograniczają ryzyko zapłonu atmos-

fery wybuchowej w wyniku przeskoku iskry elektrostatycznej. 

Stosuje się je dla różnego rodzaju procesów z udziałem palnych 

cieczy (opary) lub gazów – rzadziej proszków. 

W przypadku stałych elementów instalacji procesowych, jak 

rurociągi czy urządzenia procesowe, sytuacja jest stosunkowo 

prosta. Poszczególne elementy instalacji łączy się ze sobą za po-

mocą mostków wyrównawczych, a następnie całość łączy się  

z bednarką. Jak jednak uziemić cysterny drogowe wykorzystywa-

ne do transportu substancji palnych? W takich sytuacjach ko-

nieczne jest zastosowanie uziemień tymczasowych, które podłą-

cza się do pojazdu na czas trwania przeładunku produktu. 
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