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Niniejsza ulotka zawiera jedynie podsumowanie zagro¿eñ stwarzanych przez atmosferê
wzbogacon¹ w tlen oraz metod, które mog¹ byæ stosowane w celu kontrolowania zagro¿eñ w
miejscu pracy.
Poni¿sze wa¿ne dokumenty mo¿na bezp³atnie uzyskaæ pobieraj¹c je z internetowej strony EIGA:
EIGA SAG NL 79/04 - Zagro¿enia stwarzane przez atmosferê wzbogacon¹ w tlen
EIGA TP 12/05
- Zagro¿enia po¿arowe stwarzane przez atmosfery wzbogacone w tlen
IGC Doc 4/00
- Zagro¿enia po¿arowe stwarzane przez tlen i przez atmosfery wzbogacone
w tlen
IGC Doc 10/81
- Sprê¿arki t³okowe do eksploatacji z tlenem (w trakcie rewizji)
IGC Doc 27/01
- Sprê¿arki odœrodkowe do eksploatacji z tlenem
IGC Doc 33/97
- Czyszczenie urz¹dzeñ do eksploatacji z tlenem
Dodatkowo, wa¿ne informacje zawarte s¹ w nastêpuj¹cych dokumentach, które mo¿na zakupiæ;
patrz strona www.bcga.co.uk
Raport BCGA TR1, 1984 - Metoda szacowania zagro¿eñ stwarzanych dla zewnêtrznego terenu
przez zbiorniki magazynowe skroplonego tlenu
BCGA Doc TR2, 1999 - Prawdopodobieñstwo œmiertelnego wypadku w atmosferach
wzbogaconych w tlen wskutek rozlania ciek³ego tlenu
BCGA Doc GN 5, 1998 - Bezpieczne stosowanie atmosfer wzbogaconych w tlen
Podczas pakowania ¿ywnoœci.
Pomog¹ one w przeszkoleniu Pañstwa personelu oraz w stworzeniu bezpiecznych systemów
pracy w dzia³aniach, w których wykorzystywany jest tlen.
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Jestem

niewidoczny ... !
Jestem cichy ... !
Nie mam zapachu ... !
Pomagam gwa³townie siê paliæ ... !

Zagro¿enie !
Wzbogacenie w Tlen

Wzbogacenie w Tlen - Sytuacja Krytyczna i Niebezpieczna
Powszechne ryzyka i zagro¿enia B¹dŸ œwiadomy i bezpieczny !
Powietrze, którym oddychamy zawiera oko³o 21% tlenu. Bez tlenu
umarlibyœmy w ci¹gu kilku minut. Mo¿e trudno w to uwierzyæ, ale tlen
mo¿e byæ równie¿ niebezpieczny! Ka¿dego roku zg³aszanych jest kilka
wypadków zapalenia siê wzbogaconej w tlen odzie¿y pracowników.
Po¿ary w atmosferze wzbogaconej w tlen powstaj¹ ³atwo i s¹ bardzo
intensywne, tak i¿ ludzie odnosz¹ bardzo ciê¿kie oparzenia, które
czêsto s¹ œmiertelne.
Przyczyna i skutek
Wiêkszoœæ przypadków obra¿eñ spowodowanych przez ogieñ w
atmosferach wzbogaconych w tlen jest wynikiem nie przestrzegania
procedur bezpieczeñstwa. Wiêkszoœæ tych zaniedbañ ma typowy
przebieg i ujawnia:
• Nieprawid³owe zastosowanie instrukcji pracy
• Niedostateczne przeszkolenie i nadzór
• Nieodpowiednie œrodki kontroli kierownictwa
Znajomoœæ zagro¿eñ stwarzanych przez atmosferê wzbogacon¹ w tlen
• Tlen nie daje ostrze¿enia zmys³y ludzkie nie wykrywaj¹ zwiêkszonej
zawartoœci tlenu
• Normalnie powietrze zawiera 21% tlenu, lecz wraz ze wzrostem tego
stê¿enia staje siê niebezpieczne. Nie ma wyraŸnej granicy wzrost
nawet o kilka procent zwiêksza zagro¿enie.
• Odzie¿ i w³osy mog¹ szybko zapaliæ siê w atmosferze wzbogaconej w O2
• Materia³y tekstylne mog¹ gwa³townie paliæ siê, gdy s¹ wzbogacone w
tlen
• Odzie¿, skóra i sprzêt powinny byæ wolne od oleju i smaru
• Nie wolno paliæ papierosów ani u¿ywaæ otwartego ognia zapalenie
nast¹pi natychmiast

Przestrzegaj przepisy - znaj swoje obowi¹zki

Wzbogacenie w tlen jest czêsto wynikiem:
• Wycieków z uszkodzonych lub niedostatecznie konserwowanych
urz¹dzeñ
• Wycieków z po³¹czeñ bêd¹cych w z³ym stanie
• Umyœlnego lub przypadkowego otwarcia zaworów
• U¿ywania nadmiaru tlenu w spawaniu, ciêciu p³omieniowym lub w
podobnym procesie
• S³abej wentylacji w miejscu, gdzie u¿ywany jest tlen
Przed wejœciem do zamkniêtej przestrzeni, bezpieczny system pracy
musi zapewniaæ, aby pracownicy nie byli nara¿eni na atmosferê
wzbogacon¹ w tlen.
Bezpieczny system pracy zwykle ma postaæ kompleksowego
"pozwolenia na pracê" i uwzglêdnia:
• Ocenê ryzyka i opisy metod pracy
• Separacjê fizyczn¹
• Bezpieczne wejœcie i wyjœcie
• Monitorowanie stê¿enia tlenu gazowego
• Osobê asekuruj¹c¹ i sprzêt ratowniczy
• Sprzêt przeciwpo¿arowy
Niew³aœciwe u¿ywanie tlenu:
• Zasilanie urz¹dzeñ pneumatycznych
• Pompowanie opon pojazdów, pontonów, itd.
• Ch³odzenie lub odœwie¿anie powietrza w zamkniêtych przestrzeniach
• Ch³odzenie osób
• Zastêpowanie powietrza lub gazu obojêtnego
• Zwiêkszanie ciœnienia i przep³ukiwanie systemów
• Odkurzanie sto³ów warsztatowych, maszyn i odzie¿y
• Rozruch silników wysokoprê¿nych
Nigdy nie u¿ywaj tlenu w urz¹dzeniach nie przeznaczonych do tego !

