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BEZPIECZEÑSTWO PRACY
NA STANOWISKACH ZAGRO¯ONYCH WYBUCHEM GAZU
1.

WPROWADZENIE

Za zagro¿one wybuchem gazu (metanu) uznaje siê te stanowiska, w których wystêpuje
zagro¿enie przekroczenia najwy¿szego dopuszczalnego stê¿enia czynnika szkodliwego dla
zdrowia ludzkiego lub przekroczenia dolnej granicy wybuchowoci czynnika wybuchowego. S¹ to stanowiska, w których wykonywane s¹ roboty gazoniebezpieczne, tj. prace na
czynnych urz¹dzeniach i sieciach gazowych, przy których wydzielaj¹ siê lub mog¹ wydzielaæ siê dostateczne iloci gazu, powoduj¹ce zatrucie, po¿ar lub wybuch gazu.
Przebieg wybuchu mieszanin gazów palnych mo¿e byæ ró¿ny w zale¿noci od stê¿enia
danego gazu w mieszaninie powietrznej, temperatury, cinienia i impulsu cieplnego.
W sta³ych warunkach otoczenia najwa¿niejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na przebieg wybuchu gazu jest stê¿enie gazu w powietrzu. Z dowiadczeñ wynika, ¿e przy ma³ych
stê¿eniach czynnika gazowego lub przy bardzo du¿ych, mieszanina nie jest wybuchowa.
Mieszaninê mo¿na zainicjowaæ wybuchem w granicach powy¿ej pewnego, cile okrelonego dla ka¿dej substancji, stê¿enia minimalnego oraz poni¿ej stê¿enia maksymalnego.
Stê¿enia te nazywa siê odpowiednio doln¹ i górn¹ granic¹ wybuchowoci.
Stê¿enie czynnika wybuchowego, odpowiadaj¹ce dolnej lub górnej granicy wybuchowoci, wyra¿a siê w procentach objêtoci lub w gramach na metr szecienny.
Dla metanu za granicê wybuchowoci (mieszaninê metanu z powietrzem) przyjmuje
siê:
 doln¹ granicê wybuchowoci od 4,91% objêtoci (33 g/m3) w stosunku do powietrza,
 górn¹ granicê wybuchowoci do 15,4% objêtoci (100 g/m3) w stosunku do powietrza.
Dolna granica wybuchowoci DGW-(LEL): stê¿enie gazu palnego lub pary palnej
w powietrzu, poni¿ej której atmosfera gazowa nie jest wybuchowa.
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Górna granica wybuchowoci GGW-(UEL): stê¿enie gazu palnego lub pary palnej
w powietrzu, powy¿ej którego atmosfera gazowa przestaje byæ wybuchowa, zachowuje
jednak w³aciwoci palne.
Poni¿ej dolnej granicy wybuchowoci iloæ czynnika wybuchowego w mieszaninie
jest tak ma³a, ¿e zapocz¹tkowana reakcja nie mo¿e siê rozwin¹æ. Podobnie powy¿ej górnej
granicy wybuchowoci nie mo¿e nast¹piæ zap³on mieszaniny, gdy¿ iloæ czynnika wybuchowego jest zbyt du¿a w stosunku do iloci powietrza (tlenu).
W rzeczywistoci ca³kowity wybuch nastêpuje przy pewnym nadmiarze tlenu w stosunku do iloci teoretycznie potrzebnej. Granice wybuchowoci nie s¹ niezmienne i zale¿¹,
w du¿ym stopniu od cinienia, temperatury, intensywnoci pocz¹tkowego impulsu cieplnego, miejsca zapalenia, stê¿enia tlenu w mieszaninie.
W miarê obni¿ania siê cinienia granice wybuchowoci mieszanin zwê¿aj¹ siê. Dla
ka¿dej mieszaniny gazów lub par z powietrzem istnieje pewne krytyczne cinienie, poni¿ej
którego zdolnoæ do wybuchu przestaje istnieæ.
Przy wzrocie temperatury mieszaniny, granice wybuchowoci rozszerzaj¹ siê, czyli
mieszanina staje siê bardziej zapalna, a tym samym wybuchowa.
W miarê zwiêkszania natê¿enia pocz¹tkowego impulsu cieplnego, granice wybuchowoci nieco siê rozszerzaj¹.
Najbardziej niebezpieczn¹ pod wzglêdem wybuchowym jest mieszanina, która ma
pewn¹ nadwy¿kê gazu palnego w stosunku do iloci tlenu zawartego w powietrzu.
Przy ocenie zagro¿enia wybuchem wa¿niejsza jest znajomoæ dolnej granicy wybuchowoci ani¿eli górnej, ze wzglêdu na to, ¿e praktycznie w przestrzeniach, w których tworz¹ siê mieszaniny wybuchowe, wskutek ruchów powietrza nastêpuje obni¿anie stê¿eñ poni¿ej górnej granicy wybuchowoci.

2.

ANALIZA STREF WYBUCHOWYCH

Przestrzenie zagro¿one wybuchem klasyfikuje siê na strefy zagro¿enia wed³ug czêstotliwoci i czasu wystêpowania gazowej atmosfery wybuchowe:
Strefa 0  przestrzeñ, w której gazowa atmosfera wybuchowa wystêpuje ci¹gle lub
w d³ugich okresach, w warunkach normalnej pracy.
Strefa l  przestrzeñ, w której pojawienie siê gazowej atmosfery wybuchowej jest
prawdopodobne w warunkach normalnej pracy.
Strefa 2  przestrzeñ, w której w warunkach normalnej pracy nie jest prawdopodobne
pojawienie siê gazowej atmosfery wybuchowej, a je¿eli pojawi siê ona rzeczywicie, to mo¿e tak siê staæ tylko rzadko i tylko na krótki okres.
Na kszta³t i wielkoæ strefy zagro¿enia wybuchem mog¹ mieæ wp³yw:
 kszta³t emitowanej strugi (zwarta  rozproszona) i jej ukierunkowanie,
 wielkoæ emisji (zale¿y ona od cinienia emisji i wielkoci otworu emituj¹cego gaz).
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3.






ROBOTY GAZONIEBEZPIECZNE
Do robót gazoniebezpiecznych zaliczamy:
roboty w pomieszczeniach aparatowni, odsiarczalni, hal technologicznych t³oczni, stacji gazowych, rozk³adanie paliw, odazotowanie gazu ziemnego;
roboty spawalnicze na czynnych zbiornikach gazu;
roboty w nawanialni i magazynach rodka nawaniaj¹cego gaz;
roboty na czynnych gazoci¹gach i instalacjach gazowych;
roboty w opró¿nionych zbiornikach gazu.

Roboty gazoniebezpieczne w strefie zagro¿enia wybuchem powinny byæ nadzorowane
przez osobê posiadaj¹c¹ kwalifikacje w zakresie dozoru urz¹dzeñ energetycznych i wykonywane na podstawie:
 pisemnego polecenia kierownika zak³adu lub osoby przez niego upowa¿nionej, okrelaj¹cego miejsce wykonywania robót, sk³ad imienny brygady, rodki techniczne i warunki bezpiecznego wykonywania pracy;
 szczegó³owej instrukcji uwzglêdniaj¹cej technologiê czynnoci i rodki techniczne
niezbêdne dla zapewnienia bezpieczeñstwa wykonywania prac;
 planu lub szkicu sytuacyjnego.
Wykonywanie robót gazoniebezpiecznych powinno byæ uzgodnione z innymi s³u¿bami dzia³aj¹cymi w strefie zagro¿enia wybuchem gazu.
Roboty gazoniebezpieczne powinny byæ wykonywane co najmniej przez dwie osoby.
Przy wykonywaniu robót gazoniebezpiecznych prowadzonych na obszarze du¿ego terenu przy wspó³dzia³aniu s³u¿b ró¿nych jednostek organizacyjnych powinien byæ powo³any przez zak³ad sztab wykonania robót, sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli tych jednostek.
W razie zaistnienia nieprzewidzianych zagro¿eñ podczas wykonywania robót gazoniebezpiecznych, roboty powinny byæ przerwane, pracownicy wycofani do strefy zapewniaj¹cej bezpieczeñstwo, a miejsca pracy zabezpieczone. Roboty gazoniebezpieczne wykonywane na zewn¹trz w terenie zabudowanym powinny byæ uzgodnione z w³adzami administracyjnymi.
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji w sprawie ochrony
przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, dok³adnie precyzuje, kiedy wystêpuje strefa lub pomieszczenie zagro¿one wybuchem. W obiektach i na
terenach przyleg³ych, gdzie prowadzone s¹ procesy technologiczne z u¿yciem materia³ów
mog¹cych wytworzyæ mieszaniny wybuchowe lub w których materia³y takie s¹ magazynowane, powinna byæ dokonana ocena zagro¿enia wybuchem. Ocena, obejmuje wskazanie
pomieszczeñ zagro¿onych wybuchem, wyznaczenie w pomieszczeniach i przestrzeniach
zewnêtrznych odpowiednich stref zagro¿enia wybuchem oraz wskazanie czynników mog¹cych w nich zainicjowaæ zap³on. Oceny dokonuj¹: inwestor, projektant lub u¿ytkownik decyduj¹cy o procesie technologicznym. Klasyfikacjê stref zagro¿enia wybuchem okrela
Polska Norma dotycz¹ca zapobiegania wybuchowi i ochronie przed wybuchem. Pomieszczenie, w którym mo¿e wytworzyæ siê mieszanina wybuchowa, powsta³a z wydzielaj¹cej
siê takiej iloci palnych gazów, której wybuch móg³by spowodowaæ przyrost cinienia
w tym pomieszczeniu przekraczaj¹cy 5 kPa, okrela siê jako pomieszczenie zagro¿one wy767

buchem. Wytyczne w zakresie okrelania przyrostu cinienia w pomieszczeniu, jaki móg³by
zostaæ spowodowany przez wybuch. W pomieszczeniu nale¿y wyznaczyæ strefê zagro¿enia
wybuchem, je¿eli mo¿e w nim wystêpowaæ mieszanina wybuchowa o objêtoci co najmniej
0,01 m3 w zwartej przestrzeni.








Stanowiska zagro¿one wybuchem gazu winny okrelaæ:
wszystkie zagro¿enia wybuchowe wystêpuj¹ce w danej przestrzeni;
ich przyczyny;
parametry techniczne obiektu;
niezbêdne wyposa¿enie dla poprawy bezpieczeñstwa;
procedury bezpieczeñstwa przeciwdzia³ania wybuchowi;
parametry jakie musz¹ spe³niaæ urz¹dzenia pracuj¹ce wewn¹trz strefy;
procedury na wypadek wybuchu.

Wystêpowanie strefy zagro¿onej wybuchem okrela dyrektywa nr 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn 16.12.1999 r. w sprawie minimalnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których mo¿e wyst¹piæ atmosfera wybuchowa (15. dyrektywa szczegó³owa w rozumieniu art. 16 ust. l dyrektywy 89/391/EWG  Dz. Urz. WE L 23 z 28.01.2000 r.
str. 00570064; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, t. 3, str. 414) oraz wydanego w zwi¹zku z tym rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 29.05.2003 r. w sprawie minimalnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których mo¿e wyst¹piæ
atmosfera wybuchowa (Dz. U. Nr 107 z 2003 r. poz. 1004).
Na stanowiskach pracy, na których mog¹ wystêpowaæ atmosfery wybuchowe, dokonuje siê okresowej, nie rzadziej ni¿ raz w roku, oceny ryzyka, a zw³aszcza:
 prawdopodobieñstwa i czêstotliwoci wystêpowania atmosfer wybuchowych;
 prawdopodobieñstwa wystêpowania oraz uaktywniania siê róde³ zap³onu, w tym wy³adowañ elektrostatycznych;
 identyfikacji i oceny zagro¿eñ wybuchem stwarzanych przez urz¹dzenia techniczne
oraz procesy pracy, a tak¿e stosowane surowce i pó³produkty;
 oceny skali przewidywanych niepo¿¹danych skutków.
Ocena ryzyka stwarzanego przez atmosfery wybuchowe powinna obejmowaæ miejsca,
które s¹ lub mog¹ byæ po³¹czone otworami z miejscami, w których wystêpuj¹ takie atmosfery.
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Dokument zabezpieczenia przed wybuchem, powinien zawieraæ:
informacje o identyfikacji atmosfer wybuchowych i ocen ryzyka wyst¹pienia wybuchu,
informacje o podjêtych odpowiednich rodkach zapobiegaj¹cych wyst¹pieniu zagro¿eñ wybuchem, sporz¹dzone w formie zestawienia,
wykaz miejsc pracy zagro¿onych wybuchem wraz z ich klasyfikacj¹;
deklaracjê, ¿e stanowiska pracy i narzêdzia pracy, a tak¿e urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce
i alarmuj¹ce, s¹ zaprojektowane, u¿ywane i konserwowane z uwzglêdnieniem zasad
bezpieczeñstwa.

Dokument powinien byæ sporz¹dzony przed dopuszczeniem stanowiska pracy do eksploatacji. Zawarte w dokumencie informacje powinny byæ przekazane pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy zagro¿onych wybuchem w sposób przejrzysty i zapewniaj¹cy w³aciwe wykorzystanie dróg ewakuacyjnych.
Obowi¹zuj¹ce przepisy przeciwpo¿arowe, a w szczególnoci Rozporz¹dzenie MSWiA
z 21042006 (Dz. U. Nr 80, poz. 563; §33.1) zobowi¹zuj¹ do dokonania oceny zagro¿enia wybuchem w obiektach lub na terenach gdzie prowadzone s¹ procesy technologiczne
z u¿yciem materia³ów mog¹cych wytworzyæ mieszaniny wybuchowe. Dotyczy to równie¿
obiektów i terenów, gdzie takie materia³y s¹ magazynowane. Informacja o mo¿liwoci tworzenia mieszanin wybuchowych par cieczy palnych jest umieszczona w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej. W przypadku gazów mo¿liwoæ tworzenia takich mieszanin dotyczy wszystkich gazów palnych. Ocena polega na obliczeniu maksymalnego przyrostu cinienia, jaki móg³by powstaæ w przypadku wybuchu spowodowanego przez u¿ywane
lub magazynowane materia³y. Je¿eli obliczony przyrost cinienia jest wiêkszy ni¿ 5 kPa
pomieszczenie lub wyznaczony teren kwalifikuje siê jako zagro¿one wybuchem.
Zagadnienia bezpieczeñstwa i higieny pracy w zak³adach produkcji, przesy³ania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadz¹cych roboty budowlano-monta¿owe
sieci gazowych, na podstawie art. 208 § 3 Kodeksu pracy w aspekcie prawnym regulowane
s¹ przez Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 31 sierpnia 1993 r. w sprawie
bezpieczeñstwa i higieny pracy w zak³adach produkcji, przesy³ania i rozprowadzania gazu (paliw gazowych) oraz prowadz¹cych roboty budowlano-monta¿owe sieci gazowych.
Dz. U. Nr 83, poz. 392 z póniejszymi zmianami.
Pomieszczenie lub teren zagro¿ony wybuchem oznakowuje siê i wyznacza strefy zagro¿enia zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ norm¹. Obecnoæ w obiekcie pomieszczenia zagro¿onego
wybuchem wi¹¿e siê z koniecznoci¹ spe³nienia wymogów techniczno-budowlanych w zakresie ewakuacji, instalacji u¿ytkowych a tak¿e urz¹dzeñ stosowanych w obiekcie.
4.

PRZEPISY REGULUJ¥CE BEZPIECZEÑSTWO PRACY
W STREFACH ZAGRO¯ONYCH WYBUCHEM

Ró¿ni¹ce siê od siebie przepisy dotycz¹ce bezpieczeñstwa w poszczególnych krajach
Unii Europejskiej stanowi³y powa¿n¹ przeszkodê w swobodnym przep³ywie towarów pomiêdzy pañstwami. Postanowiono ujednoliciæ obowi¹zuj¹ce w poszczególnych krajach
przepisy tworz¹c tzw. Dyrektywy Nowego Podejcia. W przypadku stref zagro¿onych wybuchem i urz¹dzeñ przeznaczonych do pracy w tych strefach nale¿y przywo³aæ dwie podstawowe dyrektywy ATEX (od francuskiego sformu³owania Atmosphere Explosible):
1) Dyrektywa 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady (z dnia 23.03.1994 r.)
w sprawie zbli¿enia ustawodawstwa pañstw cz³onkowskich dotycz¹cych urz¹dzeñ
i systemów ochronnych przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem, obowi¹zuj¹ca w krajach UE od 1 lipca 2003 roku, wprowadzona do polskiego prawodawstwa Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki (z dnia 22 grudnia 2005 r.)
w sprawie zasadniczych wymagañ dla urz¹dzeñ i systemów ochronnych przeznaczonych do u¿ytku w przestrzeniach zagro¿onych wybuchem, obowi¹zuj¹cym w Polsce od
1 stycznia 2006 roku.
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2) Dyrektywa 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) w sprawie minimalnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na
stanowiskach pracy, na których mo¿e wyst¹piæ atmosfera wybuchowa, wprowadzona
do polskiego prawodawstwa Rozporz¹dzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki
Spo³ecznej (z dnia 29 maja 2003 r.) w sprawie minimalnych wymagañ dotycz¹cych
bezpieczeñstwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy,
na których mo¿e wyst¹piæ atmosfera wybuchowa, obowi¹zuj¹cym w Polsce od 25 lipca 2003 roku.
Celem wprowadzenia dyrektywy ATEX jest ca³kowita eliminacja lub maksymalne
zmniejszenie ryzyka, jakie wi¹¿e siê ze stosowaniem dowolnego produktu w obszarach,
w których mo¿e wystêpowaæ atmosfera gro¿¹ca wybuchem, okrelana dalej jako Ex. Dyrektywa ATEX definiuje jedynie najbardziej podstawowe wymagania jakie musi spe³niaæ
produkt przeznaczony do stosowania w strefach zagro¿onych wybuchem.
Wymagania szczegó³owe podane s¹ w normach zharmonizowanych z dyrektyw¹.
Pewne wymagania niesprecyzowane ani w dyrektywie ani w normach mog¹ te¿ byæ przedmiotem regulacji wewnêtrznych obowi¹zuj¹cych w danym kraju. Niemniej jednak i tu obowi¹zuje zasada, ¿e przepisy wewn¹trzkrajowe nie mog¹ byæ sprzeczne z dyrektyw¹ ani nie
mog¹ zaostrzaæ jej wymagañ.
Dyrektywa ATEX137 i ATEX95 oraz odpowiednie rozporz¹dzenia definiuj¹ przestrzenie wybuchowe wprowadzaj¹ podzia³ na grupy i kategorie urz¹dzeñ przeznaczonych
do pracy w tych przestrzeniach:
 okrelaj¹ wymogi bezpieczeñstwa dotycz¹ce projektowania i budowy urz¹dzeñ i systemów ochronnych do u¿ytku w strefach zagro¿onych wybuchem,
 opisuj¹ procedurê badania urz¹dzeñ przez jednostki notyfikowane oraz okrelaj¹ zawartoæ deklaracji zgodnoci,
 okrelaj¹ minimalne kryteria, jakie powinny byæ uwzglêdnione przy notyfikowaniu
jednostek,
 okrelaj¹ sposób oznakowania urz¹dzeñ i systemów ochronnych,
 podaj¹ wzór oznakowania CE.
Europejskie przepisy Dyrektywy ATEX znajduj¹ swoje odzwierciedlenie w polskich
rozporz¹dzeniach:
 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków
technicznych jakim powinny odpowiadaæ sieci gazowe (Dz. U. Nr 97, poz. 1055).
 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa i higieny pracy (Dz. U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844).
 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej, z dnia 28.04.2003
w sprawie szczegó³owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmuj¹ce siê eksploatacja urz¹dzeñ, instalacji i sieci. (Dz. U. z 2003 r. Nr 8, poz. 828).
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 Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 29 maja 2003 r.
w sprawie minimalnych wymagañ dotycz¹cych bezpieczeñstwa i higieny pracy pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy na których mo¿e wyst¹piæ atmosfera
wybuchowa (Dz. U. Nr 107, poz. 1004).
 Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 31.08.1993 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy w zak³adach produkcji, przesy³ania i rozprowadzania gazu
(paliw gazowych) oraz prowadz¹cych roboty budowlano-monta¿owe sieci gazowych
(Dz. U. z 1993 r. Nr 83, poz. 392).
 Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzglêdem ochrony przeciwpo¿arowej (Dz. U. Nr 121, poz. 1137).
 Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003 r. w sprawie przeciwpo¿arowego zaopatrzenia w wodê oraz dróg po¿arowych
(Dz. U. Nr 121, poz. 1139).
5.

WNIOSKI

1) Przy robotach zwi¹zanych z wykonywaniem przy³¹czy o rednicy nominalnej nie
przekraczaj¹cej 50 mm do czynnych gazoci¹gów o cinieniu nominalnym nie wiêkszym ni¿ 0,4 MPa dopuszcza siê nadzorowanie robót gazoniebezpiecznych równie¿
przez osoby posiadaj¹ce odpowiednie kwalifikacje w zakresie eksploatacji urz¹dzeñ
energetycznych.
2) Roboty gazoniebezpieczne wykonywane w pomieszczeniach lub urz¹dzeniach powinny byæ prowadzone przy okresowym lub ci¹g³ym pomiarze stê¿enia gazu. Prace gazoniebezpieczne mog¹ byæ rozpoczête po sprawdzeniu poziomu stê¿enia gazu w miejscu
pracy i zastosowaniu odpowiednich rodków zapobiegaj¹cych zagro¿eniom.
3) W razie stwierdzenia przekroczenia dopuszczalnych stê¿eñ gazów truj¹cych w powietrzu oraz w miejscach o zmniejszonej iloci tlenu, powinien byæ stosowany sprzêt
ochrony indywidualnej.
4) Przy robotach gazoniebezpiecznych powinni byæ zatrudniani pracownicy maj¹cy odpowiednie kwalifikacje zawodowe, w tym tak¿e w zakresie eksploatacji urz¹dzeñ energetycznych. Spawacze powinni mieæ ponadto uprawnienia do spawania ruroci¹gów gazu.
5) Pracownicy wykonuj¹cy roboty gazoniebezpieczne powinni byæ wyposa¿eni w odzie¿
trudno zapaln¹, kaptury ochronne na g³owê z tkaniny ¿aroodpornej lub trudno palnej,
rêkawice ochronne, sprzêt ochrony dróg oddechowych i szelki bezpieczeñstwa z linkami lub kombinezony z wszytymi szelkami bezpieczeñstwa.
6) Brygady wykonuj¹ce roboty gazoniebezpieczne powinny mieæ zapewnione rodki
³¹cznoci, odpowiednie iloci rodków ganiczych, lampy przeciwwybuchowe, przyrz¹dy do pomiaru stê¿eñ i cinienia gazu oraz apteczkê wyposa¿on¹ w odpowiednie
rodki do udzielania pierwszej pomocy.
7) Strefy wybuchowe najczêciej s¹ kojarzone z magazynowaniem czy stosowaniem materia³ów pirotechnicznych, substancji silnie wybuchowych czy stacjami paliw. Wiele
obiektów posiada kot³ownie gazowe czy olejowe, które najczêciej spe³niaj¹ za³o¿enia
dla wystêpowania strefy zagro¿onej wybuchem.
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