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1. Oznaczenie zakładu WARTER sp. z o. o. 
 

Nazwa  firmy: WARTER Sp. z o.o.  
Adres: WARTER Sp. z o.o. ul. Szkolna 15  

47-225 Kędzierzyn - Koźle 
KRS: 0000036943  

Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w 
Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS 

Regon: 10573679 
NIP: 123-00-07-621 
Adres e-mail: biuro.kk@warter.pl 
Adres www: www.Warter.pl 
Telefon: +48 77 488 68 04 
Fax: +48 77 488 64 21 

Lokalizacja 

Zakład zlokalizowany jest na terenie dawnych Zakładów Chemicznych „Blachownia" na polu nr 31 
przy ulicy nr 4 i 3. Teren pola nr 31 przylega z dwóch stron do wewnątrzzakładowych torów 
kolejowych przeznaczonych wyłącznie do wewnątrzzakładowego transportu towarowego. Są to tory 
400 i 405 do obsługi instalacji produkcji olejów oraz tory 305 i 306 do obsługi zbiorników z 
komponentami do benzyn lotniczych. Do pola nr 10 przylegają wewnątrzzakładowe tory kolejowe nr 
150. Lokalizację zakładu na terenie parku przemysłowego „Blachownia” pokazano na mapce poniżej. 

 

Rys. 1 Pole 10  
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Rys. 2 Pole 31 

 

 

 

Rys. 3  Lokalizacja WARTER Sp. z o. o. 
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2. WARTER Sp. z o. o. jako zakład podlegający przepisom dotyczącym 
zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii przemysłowej 

Na terenie instalacji produkcyjnych zakładu WARTER Sp. z o. o. 
stosowane są substancje niebezpieczne w ilościach, które powodują 
zakwalifikowanie zakładu do zakładów o dużym ryzyku awarii 
przemysłowych. Kryteria klasyfikacji dla tzw. Zakładów dużego ryzyka 
(ZDR) i zakładów zwiększonego ryzyka (ZZR) ujęto w  Rozporządzeniu 
Ministra rozwoju z dnia 02 lutego 2016 roku (Dz.U.2016,poz. 138). 

Zakwalifikowanie WARTER Sp. z o. o. do zakładów o dużym ryzyku 
awarii przemysłowych jest spowodowane obecnością takich substancji 
niebezpiecznych jak: 

• olej popirolityczny  
• olej WAR  
• alkilat  
• olej opałowy ciężki  

WARTER Sp. z o. o. w związku zaliczeniem zakładu do grupy zakładów 
o dużym ryzyku podlega przepisom o przeciwdziałaniu awariom 
przemysłowym. Zakład wypełnił wszystkie obowiązki, wynikające z 
powyższego faktu, m.in.: 
a) dokonał zgłoszenia, o którym mowa w art. 250 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska do Komendy 
Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu; 

b) opracował „Program Zapobiegania Awariom”,  
„Raport o bezpieczeństwie” oraz „Wewnętrzny plan  
operacyjno – ratowniczy”; 

c) przedstawił założenia do zewnętrznego planu  
operacyjno – ratowniczego; 

d) podlega kontroli ze strony Państwowej Straży Pożarnej oraz 
Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie 
przeciwdziałania awariom; 

e) uczestniczy w ćwiczeniach praktycznych dotyczących realizacji planu 
operacyjno – ratowniczego dla wybranych scenariuszy awaryjnych. 
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3. Opis działalności zakładu 
 
Proces produkcji żywic węglowodorowych.  
Proces ma charakter periodyczny. Ruch instalacji jest uzależniony od 
zapotrzebowania na produkt i stanów magazynowych produktu gotowego. 
Polega na oddestylowaniu składników olejowych od spolimeryzowanych 
substancji żywicotwórczych.  
 
Surowce, doprowadza się pompą ze zbiornika magazynowego do kotła 
odpędowego, w którym następuje oddestylowanie lżejszych frakcji. 
Destylację prowadzi się do momentu uzyskania wymaganej wartości 
temperatury mięknienia. Produktem ubocznym jest destylat olejowy 
ciężki, który powstaje w procesie oddestylowania składników lotnych od 
nielotnego polimeru. Destylację prowadzi się z kotła odpędowego, w 
zakresie temperatur 180 – 320 °C. Otrzymuje się żywicę barwy ciemno-
brunatnej o temperaturze mięknienia od 90°C do 150°C. Gotową żywicę 
podaje się do przetłoczki, a następnie do kosza granulacyjnego wieży 
granulacyjnej. Zdolność produkcyjna instalacji do produkcji żywic 
węglowodorowych jest zależna od surowca i wynosi odpowiednio:  
- z surowców petrochemicznych - 4500 ton/ rok  
- z surowców karbochemicznych - 3000 ton/ rok  
Produkcję żywic węglowodorowych polega na ich wydzieleniu z oleju 
popirolitycznego metodą destylacji odpędowej. Proces destylację 
prowadzi się pod normalnym lub obniżonym ciśnieniem, aż do momentu 
uzyskania właściwego punktu mięknienia żywicy stanowiącej pozostałość 
podestylacyjną. Lekkie frakcje rozpuszczalnikowe, będące pozostałością 
procesu, przesyłane są do zbiornika destylatu V101 i wykorzystywane do 
produkcji oleju War. 
 
 Produkt gotowy w postaci żywicy węglowodorowej jest mieszaniną 
kopolimerów, głównie szeregu indenu C8H8 i styrenu C9H8 oraz 
niezidentyfikowanych chemicznie dienów. Jest ciałem stałym w formie 
granulek i rozpuszcza się całkowicie w olejach mineralnych. 
Magazynowanie w pojemnikach lub workach. 
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 Surowce do produkcji rozładowywane są z cystern kolejowych. Produkt 
gotowy, wymieszany z antyzbrylaczem w postaci stearynianu wapnia, 
nadawany jest do przewozu w opakowaniach, najczęściej typu big-bag.  

Opakowania należy chronić przed bezpośrednim działaniem promieni 
słonecznych.  

 
Proces produkcji oleju opałowego.  
To proces fizyczny, polegający zasadniczo na wymieszaniu w 
odpowiednich urządzeniach zwanych dalej mieszalnikami, surowców 
składowych w dobranych proporcjach. Zachodzi on z użyciem pomp 
cyrkulacyjnych, które w zamkniętej pętli mieszają odpowiednio 
skomponowane surowce. Zdolność produkcyjna instalacji wynosi ok. 45 
000 ton/rok. Surowce do produkcji olejów pochodzą z procesów 
przetwórstwa petrochemicznego, karbochemicznego i syntezy 
organicznej. Surowcem podstawowym jest olej popirolityczny, który jest 
produktem ubocznym procesu pirolizy benzyn. Pozostałą część stanowią 
rozpuszczalniki w postaci lekkich i mało lepkich frakcji 
węglowodorowych takich jak między innymi: frakcja C9, frakcja C10, 
olej karbolowy odfenolowany (OKO), preparat ciężki B, oraz destylat 
olejowy ciężki (będący odżywiczonym w procesie produkcji żywicy 
węglowodorowej) olejem popirolitycznym. Wszystkie rozpuszczalniki 
stosuje się w określonych proporcjach. Ze względu na podobne 
właściwości fizykochemiczne, lekkie frakcje węglowodorowe mogą być 
stosowane zamiennie. Materiałem pomocniczym, jest specyficzna 
mieszanina azotu organicznego zawartego w związkach chemicznych. 
Dodatek ten zmienia charakterystykę produktu, a mianowicie poprawia 
parametry procesu spalania. Ze względu na podobne właściwości 
fizykochemiczne, lekkie frakcje węglowodorowe mogą być stosowane 
zamiennie.  
 
Główne surowce do produkcji dostarczane są cysternami kolejowymi i 
rozładowywane w węźle 3b.  Materiały pomocnicze dostarczane są w 
opakowaniach. Produkt gotowy w postaci oleju opałowego ładowany jest 
dla odbiorców do cystern drogowych. 
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Proces magazynowania komponentów benzyn.  
Instalacja Terminal benzyn jest w rzeczywistości punktem magazynowym 
oraz przeładunkowym. Główny proces to magazynowanie, które odbywa 
się w 6 pionowych zbiornikach magazynowych posadowionych w 
obmurzu betonowym pod postacią tacy. Produkty do procesu dostarczane 
są cysternami kolejowymi i rozładowywane w punkcie rozładunkowo – 
załadunkowym cystern kolejowych (węzeł 6b), z których to cystern 
produkt przetłaczany jest pompami przynależnymi do instalacji 
Terminala. Magazynowane produkty to w zależności od aktualnego 
zapotrzebowania rynkowego: benzyna lotnicza, toluen i alkilat. Ich 
wysyłka do klienta końcowego realizowana jest cysternami drogowymi, 
ładowanymi w punkcie rozładunkowo – załadunkowym cystern 
drogowych terminala (węzeł 6c). 
 Procesem dodatkowym jest czynność przeładunku produktu o handlowej 
nazwie izomeryzat. Jest to benzyna po izomeryzacji. Przeładunek 
realizowany jest, z wykorzystaniem pomp będących na wyposażeniu 
instalacji terminala benzyn, z cystern kolejowych bezpośrednio do cystern 
samochodowych podstawianych do punktu rozładunkowo – 
załadunkowego (węzeł 6c). Nie występuje w tym procesie 
magazynowanie w zbiornikach magazynowych, czasowe przechowywany 
do czasu przetłoczenia do cystern samochodowych odbywa się w 
cysternach kolejowych, które dostarczyły produkt na bocznice. 
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4. Stosowane substancje niebezpieczne 

Właściwości fizykochemiczne  
Przedstawione poniżej dane pochodzą z kart charakterystyk dostawców. 
 

4a.Pozostałość z olefin (ropa naftowa);  
     Olej opałowy ciężki /  
     np. OLEJ POPIROLITYCZNY 
 

− Postać ciecz ciemnobrązowa  
− Zapach asfalt  
− Gęstość 1,000 g/cm3 
− Temperatura zapłonu 65°C  
− Temperatura samozapłonu 250°C  
− Temperatura wrzenia/zakres 150 - 320°C 
 − Zakres wybuchowości 0,6 – 6,5%  
− Prężność par 1 hPa (bezwodny) , 23 hPa (wilgotny)  
− Gęstość względna par brak danych 

  

 

4b. Pozostałość po ekstrakcji (węgiel), 

      alkaliczny olej smołowy/ np. OLEJ KARBOLOWY ODFENOLOWANY. 

     W skrócie „OKO” 

− Postać ciecz ciemnobrązowa 

 − Zapach przyjemny  

− Gęstość 0,962 g/cm3  

− Temperatura zapłonu ok. 47°C, zakres 35 - 70°C 

 − Temperatura samozapłonu 515°C  

− Temperatura wrzenia/zakres 155 - 218°C  

− Zakres wybuchowości nie przewidziano  

− Prężność par 505,1 Pa przy 20°C  

− Gęstość względna par nie przewidziano 
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4c. Destylaty (ropa naftowa), rektyfikowane produkty z krakingu parowego,  

       frakcja C8-10, Frakcja naftowa z krakowania/  

       np. HEATING OIL C9+ 

− Postać ciecz bezbarwna  

− Zapach aromatyczny  

− Gęstość 0,95 - 096 g/cm3  

− Temperatura zapłonu 55 - 60°C,  

− Temperatura samozapłonu brak danych 

 − Temperatura wrzenia/zakres brak danych  

− Zakres wybuchowości brak danych 

 − Prężność par brak danych  

− Gęstość względna par brak danych 

 

 

4d. Destylaty (ropa naftowa), frakcja C8-12 z krakingu parowego,  

      Frakcja naftowa z krakowania/ 

     np. CIEKŁE PRODUKTY PIROLIZY, FRAKCJA C9 

− Postać ciecz bezbarwna lub od żółtego do ciemnobrązowego  

− Zapach aromatyczny – jak benzyna  

− Gęstość 0,89 – 0,95 g/cm3 w temp. 20°C  

− Temperatura zapłonu 36,5 - 37°C,  

− Temperatura samozapłonu 409 - 505°C,  

− Temperatura wrzenia/zakres 165 - 215°C, 

 − Zakres wybuchowości 1,3 – 6% 
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 − Prężność par  

2,0 – 27,6 hPa w temp. 19°C – 20°C  

1,1 – 41,0 hPa w temp. 25°C  

4,1 – 79,0 hPa w temp. 34°C  

− Gęstość względna par brak danych 

 

4e. IZOMERYZAT 

− Postać ciecz  

− Zapach nieokreślony  

− Gęstość 0,62 – 0,67 g/cm3  

− Temperatura zapłonu <-20°C  

− Temperatura samozapłonu 395 – 397°C 

 − Temperatura wrzenia/zakres 20 - 60°C  

− Zakres wybuchowości 1,2 -7,6% 

 − Prężność par 80 - 100 kPa w 37,8°C  

− Gęstość względna par brak danych 

 

4f. ALKILAT  

    (dostawca MOL) 

− Postać ciecz bezbarwna  

− Zapach charakterystyczny zapach benzyny  

− Gęstość 0,68 - 0,71 g/cm³  

− Temperatura zapłonu -20°C  

− Temperatura samozapłonu brak danych 

 − Temperatura wrzenia/zakres < 35 (≤ 205) °C  
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− Zakres wybuchowości 1 - 6,6%  

− Prężność par 0,45 - 0,9 bar  

− Gęstość względna par brak danych 

 

4g. ALKILAT  

     (dostawca Slovnaft) 

− Postać ciecz bezbarwna  

− Zapach aromatyczny  

− Gęstość 700 - 710 kg/m³  

− Temperatura zapłonu <-9 °C  

− Temperatura samozapłonu brak danych  

− Temperatura wrzenia/zakres 45°C  

− Zakres wybuchowości 1 - 6,4 %  

− Prężność par ≤ 40 kPa  

− Gęstość względna par brak danych 

 

4h. BENZYNA LOTNICZA AVGAS 100LL 

− Postać ciecz jasnoniebieska, przeźroczysta  

− Zapach charakterystyczny dla rozpuszczalników organicznych  

− Gęstość 710 - 730 kg/m³  

− Temperatura zapłonu < 0°C  

− Temperatura samozapłonu nie oznaczono 

 − Temperatura wrzenia/zakres 37°C 

− Zakres wybuchowości 1,4 – 11,5 % 

 − Prężność par 38 - 49 kPa w 37,8°C  

− Gęstość względna par > 1 
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4i. Oleje opałowe / (WAR, OLEJ OPAŁOWY) 

− Postać ciecz ciemnobrunatna  

− Zapach charakterystyczny  

− Gęstość 0,935 – 1,050 g /cm3  

− Temperatura zapłonu >62°C 

 − Temperatura samozapłonu 453-480 °C (dla oleju opałowego ciężkiego) 

 − Temperatura wrzenia/zakres ok. 180 °C -180-350 °C  

− Zakres wybuchowości brak danych 

 − Prężność par 230 Pa w 19,9 °C, 490 Pa w 35,4 °C,  

    750 Pa w 49,7 °C (dla oleju opałowego ciężkiego)  

− Gęstość względna par brak dan 
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5. Sposoby ostrzegania ludności i zalecenia dotyczące zachowania się w 
razie awarii 
5.1. Opis sposobu alarmowania o zagrożeniu 

Rodzaj zagrożeń możliwych do wystąpienia 
a) emisja do atmosfery toksycznych gazów, 
b) pożar zbiorników i/lub instalacji z substancjami palnymi, 
c) wybuch zbiorników lub instalacji. 

Ogłoszenie alarmu 

 Alarm technologiczny, który nie jest sam w sobie sygnałem do podjęcia 
działań ewakuacyjnych, może zostać ustanowiony automatycznie w 
wyniku zadziałania systemów detekcji par, albo gdy podjęte działania 
przez personel zakładu, mające na celu likwidację przyczyn lub skutków, 
np. próba gaszenia pożaru w zarodku, nie przyniosły efektów. Zaistniałą 
sytuację weryfikuje Prowadzący Zmianę (Brygadzista Zmianowy). Jeżeli 
podejmie decyzję o ogłoszeniu Alarmu na terenie zakładu, uruchamia w 
tym celu syrenę alarmową usytuowana na budynku nr 3105 oraz 
powiadamia Szefa Produkcji, który pełni tym samym funkcję 
Koordynatora. Jeżeli na zakładzie nie ma Szefa Produkcji, obowiązki 
Koordynatora pełni Prowadzący Zmianę do czasu przybycia Szefa 
produkcji lub jego zastępcy. Koordynator, o ile to możliwe w 
porozumieniu z Dyrektorem Zakładu, podejmuje decyzję o 
powiadomieniu: − Jednostek Straży Pożarnej, − Jednostki Ratowniczej 
Blachownia, − Starszego Mistrza Instalacji Wodnych zakładu PCC 
Energetyka Blachownia Sp. z o.o. (celem podniesienia ciśnienia w 
instalacji hydrantowej, co zapewnia większa wydajność na wypadek 
pożaru) − Inspektora ds. ochrony przeciwpożarowej Osobą upoważnioną 
do podejmowania decyzji o odwołaniu alarmu na terenie Zakładu jest 
Koordynator. 
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Postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu – ALARM I:  

W razie stwierdzenia pożaru albo zagrożenia pożarem, ze skutkami nie 
wychodzącymi poza Zakład ogłaszany jest ALRM I. Ogłoszenie alarmu 
realizowane jest za pomocą ręcznej syreny alarmowej (na budynku 3105) 
na okres dłuższy niż 20 sekund. Dodatkowo, jeżeli to możliwe, należy 
powiadomić współpracowników komunikatem głosowym o 
jednoznacznej treści, np. „ZARZĄDZAM EWAKUACJE, WSZYSCY W 
REJON ZBIÓRKI!”.  

Postępowanie w przypadku ogłoszenia alarmu – ALARM II:  

W przypadku wystąpienia awarii, pożaru, wybuchu lub innego 
miejscowego zagrożenia, których skutki mogą wykraczać poza obszar 
WARTER Sp. z o. o., ogłasza się ALARM II.  

Dla terenu JPM Holding S.A. (cały ogrodzony i nadzorowany obszar) 
alarm ogłasza dyżurny Jednostki Ratowniczej Blachownia za pomocą 
syreny alarmowej umiejscowionej na dach budynku strażnicy JRB. 
Pozostałe syreny alarmowe wchodzą w skład Miejskiego Systemu 
Ostrzegania i Alarmowania (wieżowiec mieszkalny Osiedle Blachownia 
oraz budynek biurowca Parku Przemysłowego).  

Ogłoszenie alarmu realizuje się za pomocą syren elektrycznych, 
dźwiękiem przerywanym trwającym 3 minuty. Jest to sygnał 
przerywany, tj. dźwięk trwa 10sekund a przerwa między dźwiękami 
wynosi 20 sekund. Odwołanie alarmu realizuje się za pomocą syren 
elektrycznych, dźwiękiem ciągłym nadawanym przez 3 minuty.  

Wykaz zakładów kwalifikowanych do alarmowania zamieszczono w 
załączniku do WPOR. Wykaz taki znajduje się również na terenie 
Zakładu Produkcyjnego w Kędzierzynie- Koźlu oraz w Centrali Spółki, 
gdzie wyznaczone są osoby do przekazywania stosownej informacji do 
zainteresowanych. Powiadamianie najbliższych sąsiadów o zaistniałej 
awarii odbywa się albo poprzez pracownika w Centrali WARTER, albo 
przez ZKB lub osobę przez niego upoważnioną. 
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5.2 Zasady postępowania w przypadku awarii 

Ad. a) Postępowanie w razie alarmu chemicznego:  

Przebywając w terenie otwartym:  

- opuścić jak najszybciej zagrożony teren prostopadle do kierunku wiatru.  

Przebywając w pomieszczeniach:  

- włączyć radio lub telewizor na pasmo stacji lokalnej i stosować się ściśle 
do przekazywanych poleceń i instrukcji,  

- pozamykać i uszczelnić drzwi, okna i otwory wentylacyjne (używając 
taśmy klejącej, mokrych ręczników lub prześcieradeł),  

- wyłączyć urządzenia wentylacyjne,  

- oddychać przez maseczkę wykonaną ze zwilżonej gazy, waty, ręcznika 
itp.,  

- słuchać ogłoszeń przekazywanych przez głośniki samochodowe służb 
ratowniczych lub komunikatów przekazywanych przy zastosowaniu syren 
elektronicznych,  

- nie palić papierosów, wygasić wszystkie źródła ognia,  

- nie jeść żywności i nie pić płynów, które mogły ulec skażeniu,  

- czekać na odwołanie alarmu o zagrożeniach.  

Należy stosować się do poleceń wydawanych przez podmioty prowadzące 
działania ratownicze. 

Ad. b) Postępowanie w przypadku pożaru: 

 - opuścić strefę znajdującą się na kierunku rozprzestrzeniania się chmury 
produktów spalania, 

 - ze względu na promieniowanie cieplne i możliwość wybuchu palnych 
gazów lub par cieczy, zachować bezpieczną odległość od miejsca pożaru, 

 - stosować się do wskazówek dla alarmu chemicznego (podpunkt a). 
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Ad. c) Postępowanie w przypadku wybuchu:  

- po usłyszeniu wybuchu schronić się przez spadającymi odłamkami lub 
częściami urządzeń i instalacji,  

- stosować się do wskazówek dla alarmu chemicznego (podpunkt a). 

 
 

6. Informacje o opracowanym raporcie o bezpieczeństwie 
 
W Polsce akty prawne nakazują zakładom zaliczonym do grupy tzw. 
Dużego ryzyka awarii przemysłowych sporządzenie raportów o 
bezpieczeństwie oraz planów operacyjno – ratowniczych. 
W raporcie o bezpieczeństwie zakład WARTER Sp. z o. o. wykazał, że 
przyjęte przez zakład środki bezpieczeństwa, procedury i sposób 
prowadzenia procesów minimalizują ryzyko awarii do poziomu 
akceptowalnego lub tolerowanego. Raport zawiera też analizę możliwych 
i przebiegu zdarzeń wypadkowych oraz określenie zasięgu strefy 
zagrożenia (skażeń toksycznych, wybuchowych i pożarów). 

 

Bazując na zidentyfikowanych scenariuszach zdarzeń awaryjnych zakład 
opracował wewnętrzny plan operacyjno – ratowniczy dla działań 
podejmowanych na terenie zakładu, który stanowi podstawę 
opracowanego przez PSP zewnętrznego planu operacyjno – ratowniczego. 
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7. Scenariusze awaryjne i zastosowane środki bezpieczeństwa 

 

Każda działalność przemysłowa jest obarczona pewnym ryzykiem związanym z 
zagrożeniami dla ludzi i środowiska. W branży chemicznej potencjalne 
zagrożenia obejmują wycieki substancji toksycznych, pożary i wybuchy oraz 
zanieczyszczenie środowiska naturalnego.  
Celem przeprowadzanych analiz dla tzw. zakładów dużego ryzyka jest 
sprawdzenie, czy zastosowane środki bezpieczeństwa pozwalają 
zminimalizować prawdopodobieństwo poważnej awarii do odpowiednio 
niskiego poziomu. Przyjmuje się zasadę, że im poważniejsze są zidentyfikowane 
skutki awarii, tym mniejsze jest dopuszczalne prawdopodobieństwo jej 
wystąpienia. Oznacza to, że w przypadku poważnych awarii zastosowane środki 
bezpieczeństwa muszą zredukować prawdopodobieństwo wystąpienia awarii do 
możliwie jak najniższego poziomu, a w przypadku jej zaistnienia zakład musi 
zapewnić środki minimalizacji skutków zdarzenia. 
 
 
7.1 Scenariusze awaryjne 
 
 

W raporcie o bezpieczeństwie dla zakładu WARTER Sp. z o. o. wykonano 
obliczenia prawdopodobieństwa oraz zasięgu skutków dla scenariuszy 
awaryjnych związanych z wystąpieniem następujących zdarzeń awaryjnych: 

 
a. Uwolnienie substancji palnej w wyniku przepełnienia zbiornika poprzez 

zawór oddechowy; 
b. Uwolnienie substancji palnej w wyniku uszkodzenia połączenia 

kołnierzowego na rurociągu tłocznym pomp; 
c. Uwolnienie substancji palnej na skutek rozszczelnienia zaworu służącego 

do poboru próbek; 
d. Uwolnienie substancji palnej na skutek uszkodzenia zaworu na osprzęcie 

zbiornika magazynowego; 
e. Uwolnienie substancji palnej przez pęknięty wąż przeładunkowy lub 

rozłączenie przyłącza w czasie przeładunku; 
- Uwolnienie substancji palnej przez pęknięty wąż przeładunkowy lub 

rozłączenie przyłącza cysterny kolejowej w czasie przeładunku; 
- Uwolnienie substancji palnej przez pęknięty wąż przeładunkowy lub 

rozłączenie przyłącza cysterny drogowej w czasie załadunku 
f. Uwolnienie substancji w wyniku przepełnienia zbiornika transportowego; 

- Uwolnienie substancji palnej w wyniku przepełnienia zbiornika 
transportowego poprzez niedomknięty lub nieszczelny właz górny cysterny 
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g. Uwolnienie substancji w wyniku pęknięcia korpusu pompy 
przeładunkowej; 

h. Uwolnienie substancji palnej w wyniku uderzenia cysterny 
samochodowej w rurociąg przesyłowy; 

 
 
 

7.2  Zastosowane środki bezpieczeństwa 
 
  

Środki bezpieczeństwa zapobiegające wystąpieniu awarii  

WPROWADZENIE  

Sposoby skutecznego ograniczania skutków zaistniałych zdarzeń awaryjnych 
można podzielić na dwie zasadnicze grupy:  

1) Sposoby technicznych rozwiązań minimalizujących zagrożenie,  

2) Sposoby organizacyjne. 

SPOSOBY TECHNICZNE 

 Najskuteczniejsze są te rozwiązania, które w sposób niezależny od woli 
człowieka ograniczają wypływ, emisję, możliwość powstania pożaru, albo ten 
pożar eliminują w zarodku.  

W Zakładzie zastosowano między innymi poniższe rozwiązania:  

1) instalacje eksplozymetryczne z dwustopniowym zakresem alarmowania  
      o zagrożeniu,  

2) zbiorniki magazynowe na polu 31 wyposażono: 

 -  w monitoring wycieków z podwójnymi ściankami lub  

-  tace przeciwrozlewowe, 

 - zawory oddechowe z przerwywaczmi płomienia, 

 -  monitoring poziomu napełnienia i systemy blokadowe pomp 
przeładunkowych na wypadek przekroczenia normalnych stanów 
magazynowych,  
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3) zbiorniki magazynowe na polu 10 wyposażono:  

- obwałowanie ziemne zbiorników,  

- ściany osłonowe zbiorników (obmurza betonowe),  

- kanały odstojnikowe pod zbiornikami, tzw. tunele. po jednym wspólnym  
kanale dla dwóch zbiorników. kanały są połączone wspólnym przelewam, 
tworząc wspólny system (pojemność około 100 m3 każdy)  

-  klapy bezpieczeństwa z przerywaczami płomienia/ zawory oddechowe, 

 4) punkty przeładunków cieczy pożarowo niebezpiecznych wyposażono w: 

 - w atestowane do przeładowywanych produktów przewody elastyczne ze    
złączkami szybkozrywalnymi, kontrolowane raz w roku  
(tzw. urządzenia NO),  

- kontroler uziemienia cystern tzw. UKS. Ciągłość uziemienia jest   
sygnalizowana zieloną diodą. Brak uziemienia – dioda koloru czerwonego 
z jednoczesną blokadą pompy,  

-  kontrolę maksymalnego napełnienia cysterny, automatycznie wyłączające 
pompę załadunkową, 

- na terminalu benzyn dodatkowo detekcję par cieczy palnych z centralka 
sygnalizacyjną oraz systemem blokadowym pomp po przekrczeniu 
drugiego progu,  

- tace przeciwrozlewowa wykonane z betonu. Tace na terminalu benzyn 
posiadają dodatkowy pozodpływową studzienkę na awaryjne wycieki, z 
której istnieje możliwość przepompowywania rozlanego produktu do 
zbiorników magazynowych,  

5) punkty przeładunków cieczy niebezpiecznych dla środowiska na polu 10 
wyposażono w tace przeciwrozlewowe połączone kolektorem spustowym 
z betonowym, szczelnym tunelem technicznym pod zbiornikami 
magazynowymi. Z tuneli istnieje możliwość przepompowania rozlanego 
produktu z powrotem do zbiorników magazynowych, 
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 6) detekcję CO2 na dachach zbiorników Terminala benzyn (informacja o 
ewentualnym pożarze zbiornika),  

7) instalacja elektryczna w obrębie stref zagrożenia w wykonaniu 
przeciwwybuchowym, 

8) obiekty Zakładu chronione instalacją odgromową, uziemiającą oraz 
odprowadzającą ładunki elektrostatyczne, 

 9) ręczne zawory odcinające na rurociągach przesyłowych i tłocznych,  

10) wyłącznik pomp na stanowiskach,  

11) wyłączniki prądu i oraz pomp  

12) w zakresie zwalczania pożaru: 

 Pole 31  

− półstałą instalację gaśniczą pianową z zapasem środka pianotwórczego na 
polu 31. Piana to tac oraz na termianlu benzyn – zbiorników oraz cysterny 
samochodowej,  

− dwa działka wodno-pianowe (terminal benzyn – zabezpieczenie kolejowych  
frontów przeładunkowych),  

− przycisk ROP służący do przkazania informacji drogą radiową informacji o 
pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu do Jednostkę Ratowniczej 
Blachownia, (umowa na świadczenie usług w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Czas dojazdu nie przekracza 4 minut.), 

− rękaw wiatrowy, − ręczna syrena alarmowa.  

 Pole 10  

− zraszanie dachu zbiorników (zbiorniki nr 41, 42, 43), 

 − kurtyna wodna – zb. 44,  

− piana do zbiorników i obmurzy zbiorników,  

− piana do obu tuneli technicznych pod zbiornikami,  

− piana do pomieszczenia pompowni (bud 1009),  
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− przycisk ROP służący do przkazania informacji drogą radiową informacji o 
pożarze lub innym miejscowym zagrożeniu do Jednostkę Ratowniczej 
Blachownia, (umowa na świadczenie usług w zakresie ochrony 
przeciwpożarowej. Czas dojazdu nie przekracza 4 minut.), 

− rękaw wiatrowy.  

 

Należy dodać, że zakład nie jest obszarowo duży. Pozwala to skutecznie 
obserwować pracownikowi obsługiwane procesy, z jednoczesną możliwością 
sprawnego dostępu do sterowni wyposażonej w dodatkowe wyłączniki pomp, 
system komputerowy pomagający obserwować w sposób ciągły pracę pomp, 
stany magazynowe (wizualizacjia trendów w czasie rzeczywistym). 

 

SPOSOBY ORGANIZACYJNE  

Do prawidłowego i skutecznego ograniczenia skutków awarii niezbędne są 
przede wszystkim: 

 1) procedury i rzeczywiste działania polegające na utrzymywaniu na stałym 
poziomie jak najwyższego stopnia niezawodności pracy urządzeń 
odpowiedzialnych za bezpieczeństwo techniczne, a co za tym idzie i procesowe: 
Realizowane jest to poprzez system wewnętrznych regularnych kontroli i 
niezbędnych napraw wykonywanych przez służby utrzymania ruchu jak i 
regularne kontrole urządzeń przez właściwe urzędy dozoru technicznego,  

2) właściwe uregulowania wewnętrzne zawierające opis działania personelu 
Zakładu na wypadek wystąpienia awarii w Wewnętrznym Planie Operacyjno 
Ratowniczym.  

3) Regularne ćwiczenia z zakresu praktycznego obsługiwania gaśnic oraz 
pozostałych urządzeń gaśniczych obecnych na wyposażeniu Zakładu, co jest 
realizowane w praktyce przez inspektora ochrony przeciwpożarowej, 
posiadającego wieloletnie doświadczenie. 
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W przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej w zakładzie, w celu 
ograniczenia jej skutków dla ludzi, środowiska i majątku, zostaną podjęte 
następujące działania: 

 identyfikacja rodzaju i miejsca awarii poprzez  nadzór pracowników 
   zakładu a także system monitoringu z wykorzystaniem kamer dozorowych,    

 powiadomienie ratowników Jednostki Ratowniczej Blachownia (JRB), 

 odcięcie dopływu substancji niebezpiecznej do punktu uwolnienia, 

 awaryjne wyłączenie zasilania instalacji (przeciwpożarowe wyłączniki prądu), 

 podjęcie działań gaśniczy przez Jednostkę Ratowniczą Blachowni 
  z  wykorzystaniem posiadanego sprzętu, urządzeń lub instalacji ppoż. obiektu, 

 powiadomienie Państwowej Straży Pożarnej, 

 podjęcie działań ratowniczych przez Kierującego Działaniem Ratowniczym. 
W przypadku poważnych awarii do działań gaśniczych i ratowniczych 
przewiduje się wezwanie  jednostek PSP i telefon 998 i 112: 

 PSP JRG Nr 1 Kędzierzyn 

 PSP JRG Nr 2 Koźle 

 innych Jednostek PSP wg dyspozycji WSKR  PSP Opole. 
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