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Problematyka bezpieczeństwa procesowego



Bezpieczeństwo procesowe 
Zapewnienie zgodnej z oczekiwaniem, bezawaryjnej realizacji procesów 

(przez cały okres między-remontowy)

- Uwarunkowania 
-- poprawny projekt techniczny / wykonawstwo / odbiór / rozruch (zasady realizacji 
„rozruchu”  - wykonanie zgodnie z „planem rozruchu” oraz - uznania za  wykonany z powodzeniem –
określony czas standardowego bezawaryjnego użytkowania, bez  stwierdzania „zakłóceń procesowych”)
/użytkowanie (zgodnie z określonymi przepisami prawa, „uprawnieniami”, procedurami -
wystarczająco szczegółowa, znana, sprawdzona, „przećwiczona” dokumentacją techniczną; ma miejsce 
we współpracy z „dozorem technicznym „(UDT – Urząd Dozoru Technicznego), strażą pożarną, dozorem 
bezpieczeństwa chemicznego …)
-- zapewnienie wystarczającego „udokumentowania”
(instrukcji technologicznych , w tym, uwzględniających ewentualne zakłócenia procesowe / 
„awaryjnych” oraz odpowiedniego poziomu znajomości  / umiejętności stosowania tychże instrukcji –
/kierownicy mistrzowie, brygadziści, „aparatowi „– „A” / „B” / „C” / „R”)
-- zapewnienie adekwatnego systemu pomiarów technicznych, procesowych 
(w zakresie „automatycznej” / laboratoryjnej procesowej analityki technicznej)
-- systematyczne przestrzeganie przepisów prawa / podstawowych zasad, procedur, 

instrukcji - BHP, p-poż, bezpieczeństwa chemicznego, poprawnego sterowania 
procesami, postępowania awaryjnego, … 

-- spokojna atmosfera pracy (!)
-- poprawny plan / kompetentne wykonanie / formalne odbiory - remontów okresowych



Strefy „zagrożenia” (pożarem / wybuchem / chemicznego)

-- określenie „stref zagrożenia pożarowego / wybuchowego / „chemicznego” (konieczne 
odpowiednie uprawnienia projektowe (!)) oraz specjalne wymagania dotyczące pracy / 
monitorowania zagrożeń w tych strefach – zdalna /„obchodowa” (aparatowi  „R”)  
(procedury udzielania zgody na  pracę , przebywanie / stosowanie środków ochrony 
osobistej / urządzenia i materiały „nieiskrzące” (w tym, odzież, obuwie (bawełna, skóra), próbniki 
(szkło, aluminium, miedź, stal kwasoodporna)) / udzielanie zgody na wjazd pojazdów i zasady 
poruszania się tychże / monitoring ognia i dymu, nadmiernej temperatury /monitoring obecności i 
stężeń toksycznych / palnych / wybuchowych par związków chemicznych / sygnalizacja alarmowa, 
uziemienia  w strefach zagrożenia wybuchem / kontrola termowizyjna miejsc o nienormalnie 
wysokich  temperaturach, kontrola hałaśliwości

Zasady bezpiecznego sterowania procesami 
- pomieszczenia „sterowni” – usytuowanie, wentylacja, klimatyzacja, komunikacja, … 
- „ciągłe” śledzenie wartości podstawowych parametrów (niedopuszczalne 

odwracanie uwagi operatora (!))
- istnienie systemu „projektowego”  identyfikacji / „obsługi” – zakłóceń 

procesowych  („technologicznych”)
- istnienie systemu „projektowego”  identyfikacji / „obsługi” – zakłóceń 

procesowych awaryjnej / systemu automatycznej „obsługi awarii 
specjalnych”

- unikanie błędów (konieczne krytyczne podejście do własnej wiedzy i umiejętności  (!))

 pytaj, gdy nie wiesz / nie jesteś pewien (!)



Przykłady awarii procesowych (z okresu mojej pracy w RGSA / LOTOS SA)

1) Problem zanieczyszczenia ropy naftowej „REBKO” chemicznymi 
związkami chloro-organicznymi z oczyszczania osadów 
parafinowych (przede wszystkim C2Cl4)

a)  powstawanie gazowego HCL w procesach hydro-rafinacji, kolejno: kwasu solnego w 
warunkach kondensacji pary wodnej  korozja chłodnic „gazów” po-rafinacyjnych 
emisja wysoko siarkowodorowego gazu po-rafinacyjnego/

b) możliwość powstawania FeCl3 i spowodowana tym korozja stali konstrukcyjnej / erozja -
krystaliczną postacią FeCl3  erozja kolana rurociągu  pożar instalacji „500” 
(hydrorafinacji olejów napędowych)

- Poważna awaria reaktora hydrokrakingu (instalacji „150 R1”) , 
spowodowana pominięciem etapu nasiarczania za pomocą di-
butylo-di-siarczku „zmetalizowanego”, nad-aktywnego katalizatora 
po jego „wodorowaniu”  po wprowadzeniu wsadu, mimo wysokiej 
zawartości związków siarki  przegrzanie i nadtopienie dolnej części warstwy 
katalizatora oraz częściowa (na szczęście - częściowa (!)) utrata drożności wylotu z 
reaktora 150 R1 – skutek  uruchomienie się doskonałego (szczęśliwie (!)) -
systemu automatycznego zatrzymania instalacji hydrokrakingu  konieczność 
zastosowania specjalnej technologii usuwania zgrzanego katalizatora z reaktora 
 przestój instalacji przez ponad 3 tygodnie (!).



PODSUMOWANIE
Warunki konieczne bezpieczeństwa procesowego w przemyśle chemicznym i pokrewnych  
(szczególnie ważne w przypadku  ryzyka awarii związanych z emisją toksycznych / palnych 
/wybuchowych - gazów / oparów)

Oprócz znajomości i przestrzegania przepisów prawa :

 Istnienie, dobra znajomość, w pełni przestrzeganie dobrze opracowanych i sprawdzonych 
pod względem skuteczności procedur / instrukcji  procesowych („technologicznych”);

 Poprawna organizacja codziennej pracy;

 Poprawne zasady komunikacji, ich znajomość i przestrzeganie, bez „uproszczeń”,  w tym 
także, w przypadku zakłóceń procesowych, lub sytuacji awaryjnych 

 Poprawne „zaplanowanie” oraz przeszkolenie pracowników na wypadek awarii (!); Przy 
czym  „plan awarii, zakłóceń procesowych i reagowania na awarie, zakłócenia procesowe” powinien 
obejmować wszelkie możliwe do przewidzenia sytuacje awaryjne z uwzględnieniem określenia 

„wartości” poziomu ryzyka, np. wg uproszczonej formuły r=p k ν, gdzie: r – ryzyko zdarzenia, 

wyrażone finansowo w jednostkach monetarnych, p – prawdopodobieństwo zdarzenia, ν –
oszacowana częstotliwość zdarzenia;  

 Dobrze zaplanowany system procesowej / laboratoryjnej kontroli, sterowania i nadzoru 
nad operacjami jednostkowymi i procesami

 Korzystne efekty przynosi wdrożenie, przestrzeganie na co dzień zintegrowanego 
Systemu  Zarządzania Jakością (SZJ), zgodnego z Normą PN-EN ISO 9001, PN-EN ISO 
14001, ISO 45001 (dotychczas PN-N 18001)
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