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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY BDS-12 
UŻYWANIE PRZENOŚNYCH ANALIZATORÓW GAZU 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

Cel i zastosowanie instrukcji 

1. Celem instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy BDS-12 Używanie przenośnych 
analizatorów gazu (dalej – instrukcja) określenie procedury używania przenośnych analizatorów 
gazu wykonując pomiary niebezpiecznych substancji chemicznych przed wykonaniem 
niebezpiecznych prac (z ogniem, rozszczelnienia urządzeń i in. Prac) oraz używania tych 
analizatorów w celach ochrony osobistej w Spółce akcyjnej „ORLEN Lietuva” (dalej – Spółka). 

2. Niniejsza instrukcja dotyczy każdego pracownika Spółki i, jeżeli to przewidziane jest 
w umowie zawartej między wykonawcą (dalej – Wykonawca) i Spółką, Wykonawcy, który będzie 
używał przenośne analizatory gazu.  

II. ODNOŚNIKI 

3.  Instrukcja została sporządzona uwzględniając aktualne redakcje następujących 
aktów prawnych oraz innych dokumentów: 

3.1. Rozporządzenia dot. Bezpieczeństwa pracowników pracujących w potencjalnie 
wybuchowym środowisku zatwierdzone przez ministra ochrony społecznej i pracy Republiki 
Litewskiej; 

3.2. Litewska norma higieny HN 23:2011 „Wartości graniczne oddziaływania 
zawodowego substancji chemicznych. Wymogi ogólne dot. pomiaru i oceny oddziaływania” 
zatwierdzone przez Ministra Zdrowia Republiki Litewskiej i Ministra Ochrony Społecznej i Pracy 
Republiki Litewskiej; 

3.3. Lista grup środków pomiarowych i interwałów czasowych między okresowymi 
kontrolami przypisanych do metrologii prawnej zatwierdzona przez ministra gospodarki Republiki 
Litewskiej;  

3.4. LST EN 60079-29-2:2008 Atmosfery wybuchowe. Część 29-2. Wykrywacze gazu. 
Dobór, instalacja, używanie i konserwacja techniczna wykrywaczy gazów palnych i tlenu (IEC 
60079-29-2:2007); 

3.5.  Norma S9 PKN „ORLEN” Pomiary niebezpiecznych substancji chemicznych.  

III. SKRÓTY, TERMINY I DEFINICJE 

4. Stosowane w niniejszej instrukcji terminy i definicje: 
Przenośny analizator gazu (dalej – analizator gazu) – urządzenie noszone przez 

pracownika, mierzące stężenie gazów palnych i toksycznych oraz tlenu w powietrzu i w przypadku 
osiągnięcia niebezpiecznej granicy uprzedzające sygnałem dźwiękowym i wizualnym o istniejącym 
niebezpieczeństwie. Analizatory gazu mogą być wykorzystywane dokonując pomiarów 
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niebezpiecznych substancji chemicznych przed pracami niebezpiecznymi (z ogniem, 
rozszczelnienia urządzeń i in. Pracami) oraz w celu ochrony osobistej. 

Dolna granica wybuchowości, ASR (skróty w języku angielskim LEL lub LFL) – 
stężenie substancji palnych w powietrzu poniżej której środowisko wybuchowe nie powstaje. ASR 
mierzona jest w procentach pojemności, a na monitorze analizatora zaznacza się - % LEL. 

Test „Bump” – okresowe sprawdzanie analizatora gazu w celu sprawdzenia funkcji 
analizatora zgodnie z wymaganiami producenta. 

Środowisko robocze – część przestrzeni bezpośrednio okrążająca pracownika, w 
którym on może być poddany działaniu szkodliwych i/lub niebezpiecznych czynników. 

Użytkownik analizatora gazu – pracownik Spółki lub Wykonawcy, który używa 
analizator gazowy zgodnie z procedurą i w przypadkach określonych w Spółce. 

Ustawienie wartości zerowej czujników analizatora gazu (dalej – „Wyzerowanie“) 
– zresetowanie wskazań czujników analizatora gazu zgodnie z wymaganiami producenta stosując 
czyste powietrze. 

Test pompy analizatora gazu – sprawdzenie pompy analizatora gazu zgodnie z 
procedurą określoną przez producenta i przeznaczone, by się upewnić, że pompa działa 
prawidłowo (np. zamykając otwór wlotu powietrza). 

MOPGV – zarząd obiektowy ratownictwa przeciwpożarowego w Możejkach. 
Potencjalnie wybuchowe środowisko – środowisko, które może stać się 

wybuchowym ze względu na warunki lokalne lub eksploatacyjne. Miejsca wejścia na te terytoria w 
Spółce muszą być oznakowanie znakami Ex. 

Kierownicy działów – kierownicy działów Spółki wszystkich rodzajów i szczebli (służb, 
departamentów, oddziałów, grup, działów produkcyjnych, kompleksów, warsztatów, urządzeń, 
barów i innych działów). 

IV. OBOWIĄZKI I ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRACOWNIKÓW 

5. Kierownik działu odpowiedzialny jest za:  
5.1. Zorganizowanie zakupu niezbędnej ilości analizatorów gazu oraz szkolenie 

pracowników w zakresie obsługi analizatorów gazowych; 
5.2. Określenie przypadków (miejsc pracy, prac itp.), podczas których analizatory gazu 

muszą być stosowane w celu ochrony osobistej;  
5.3. Zorganizowanie dostarczenia analizatorów gazu do kontroli (kontrola 

metrologiczna, test „Bump”) i naprawy; 
6. Użytkownicy analizatorów gazu przed rozpoczęciem ich użytkowania muszą się 

zapoznać z wymogami eksploatacji przedstawionymi przez producenta analizatora gazu oraz w 
niniejszej instrukcji i przestrzegać je.  

V. WYMAGANIA DOT. SPRAWDZANIA I UŻYWANIA ANALIZATORÓW GAZU 

7. Wartości graniczne analizatora gazu muszą być określone w zależności od 
wykonywanych prac oraz określonych wymagań. Zazwyczaj w analizatorach gazu są ustalone te 
wartości graniczne: wartość dolna ASR – 2%, wartość górna –  5%; tlenu – wartość dolna 19,5%, 
wartość górna 23,5%; siarkowodoru (dalej – H2S)  7 mg/m3 (5ppm); tlenku węgla (dalej – CO) – 40 
mg/m3(35ppm). 

8. Używane analizatory gazu muszą być sprawdzane nie rzadziej niż raz w ciągu 6 
miesięcy zgodnie z wymogami aktów prawnych obowiązujących w Republice Litewskiej. Zabrania 
się używać analizatory gazu, jeżeli na jego obudowie nie ma nalepki z obowiązującą datą kontroli. 

9. Analizatory gazu używane przez pracowników Spółki nie rzadziej niż raz w ciągu 
miesiąca MOPGV muszą być poddane testowi „Bump”. 

10. Określając stężenie dokładnych substancji, pomiary musza być przeprowadzane za 
pomocą analizatorów gazu przeznaczonych do pomiarów tych substancji, np. stężenie wodoru 
musi być mierzone analizatorem gazu przeznaczonym do pomiarów wodoru itp.  

11. Użytkownik analizatora gazu przed rozpoczęciem pomiarów powinien go włączyć w 
czystym środowisku roboczym (w kabinecie roboczym, operatorowni, na zewnątrz poza granicami 
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urządzenia technologicznego) i jeżeli w instrukcji eksploatacji analizatora gazu określono, 
przeprowadzić „Wyzerowanie” analizatora gazu i test pompy.  

12. Zabrania się używać wizualnie uszkodzone i/lub zniszczone analizatory gazu 
(pęknięta obudowa lub ekran, zmieniając środowisko pracy wskazania urządzenia się nie 
przywracają do określonych wartości, nie działają określone przez producenta funkcje takie jak 
sygnały ostrzeżenia dźwiękowego czy wizualnego. 

13. Pracownik używający analizator gazu musi zapewnić, by otwór wlotu powietrza do 
urządzenia oraz urządzenia sygnalizacji dźwiękowej i świetlnej nie były przykryte środkami 
roboczymi lub ochrony osobistej. 

14. Podczas użytkowania analizatora gazu należy chronić jego otwór wlotu powietrza 
(pobierając próbki), aby nie przedostały się produkty naftowe, woda, także analizator gazu 
powinien być chroniony przez bezpośrednim działaniem fizycznym (iskrami spawania, 
powierzchniami ciepłymi, uderzeniami mechanicznymi i in.). 

15. Po zakończeniu używania analizatora gazu należy go wyłączyć oraz naładować 
jego baterię. 

16. Analizator powinien być przechowywany z w pełni naładowaną baterią, dlatego 
zalecane jest jego przechowywanie w stacji ładującej. 

VI. POMIARY NIEBEZPIECZNYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH 

Wymagania ogólne dot. Wykonywania pomiarów niebezpiecznych substancji chemicznych 

17. Przypadki, kiedy niezbędne jest przeprowadzenie pomiarów niebezpiecznych 
substancji chemicznych oraz określenia niebezpiecznego stężenia tych substancji określonego. W 
tych instrukcjach bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej – BHP): Instrukcja BHP BDS-6/1 Prace 
rozszczelnienia urządzeń i remontowe, Instrukcja BHP BDS-6/2 Prace w pojemnikach 
zamkniętych, Instrukcja BHP BDS-7 Prace z ogniem, Instrukcja BHP BDS-8 Pobieranie próbek, 
Instrukcja BHP BDS-10 Używanie środków roboczych w potencjalnie wybuchowym środowisku, 
Instrukcja BHP BDS-31 Roboty ziemne 

18. Analizatory gazu do ochrony osobistej muszą być stosowane we wszystkich 
przypadkach kiedy istnieje ryzyko, że do środowiska mogą się uwolnić niebezpieczne substancje 
lub mieszaniny chemiczne. Jak na przykład, mogą wystąpić następujące przypadki: 

18.1. Wykonując drenowanie niebezpiecznych substancji chemicznych i pobór próbek 
do badań laboratoryjnych; 

18.2. Wykonując prace związane z ładowaniem produktów naftowych; 
18.3. Wykonując zapłon palników pieców; 
18.4. Wykonując prace rozszczelnienia, montując i demontując zaślepki . 
19. Przed rozpoczęciem niebezpiecznych prac oraz podczas prac pobierając próbki 

należy stosować środki ochrony osobistej (dalej (ŚOO), które dobierane są przez osobę wydającą 
zezwolenie, po ocenie znajdujących się w urządzeniu substancji chemicznych oraz innych 
niebezpieczeństw.  

Wymogi dot. przeprowadzenia pomiarów niebezpiecznych substancji chemicznych 
wykonując prace z ogniem 

20. Przed wykonywaniem pra z ogniem kategorii pierwszej: 
20.1. Należy sprawdzić terytorium w promieniu min. 11 m od miejsca wykonywania 

prac z ogniem; 
20.2. Podczas pomiarów stężenie niebezpiecznych substancji chemicznych musi być 

mierzona w miejscach niebezpiecznych (przy połączeniach kołnierzowych, zaworach 
drenażowych, uszczelkach zaworów, studni kanalizacji przemysłowej itp.); 

20.3. Wykonując prace na wysokości stężenie niebezpiecznych substancji powinna być 
sprawdzona dodatkowo na poniżej znajdujących się stanowiskach pracy oraz przy zerze. 

21. Podczas pobierania próbek pracownik musi stać plecami do wiatru, aby uniknąć 
wdychania niebezpiecznych dla zdrowia oparów substancji chemicznych. Zabrania się pobierać 
próbki substancji palnych podczas wyładowań atmosferycznych, także zabrania się pobierania 
próbek z góry zbiorników, pojemników podczas burzy (ulewy lub śniegu, w przypadku prędkości 
wiatru 20 i więcej m/s). 
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Wymagania dot. przeprowadzenia pomiarów niebezpiecznych materiałów chemicznych 
przed wydaniem zezwoleń na prace rozszczelnienia urządzeń oraz prace w pojemnikach 

zamkniętych 

22. Stężenia substancji znajdujących się w powietrzu wewnątrz pojemników 
zamkniętych należy mierzyć przez istniejące otwory technologiczne (włazy, otwory wentylacyjne, 
rurociągi łączące) używając do tego specjalne analizatory gazu z pompkami oraz pobieraniem 
próbek (sodami). 

23. Wykonując pomiary niebezpiecznych substancji chemicznych wewnątrz 
pojemników w środowisku beztlenowym (np. wypełnionym azotem) należy używać analizatory 
gazowe z czujnikami ASR promieni infraczerwonych.     

24. Pobierając próbki z pojemników zamkniętych należy ocenić konstrukcję pojemnika, 
tzn. czy w niej nie ma części odgrodzonych ściankami, w których mogą się gromadzić 
niebezpieczne gazy lub pary. Z tych miejsc należy pobrać dodatkowe próbki. 

25. Przed pomiarem substancji chemicznej w pojemniku zamkniętym oraz podczas 
pomiaru musi być wyłączona mechaniczna wentylacja chłodząca pojemnik (jeżeli istnieje) na co 
najmniej 10 minut przed badaniem. 

26. Próbki powietrza z wnętrza kolumny, przed rozpoczęciem prac, muszą być pobrane 
z każdego otwartego włazu, a wewnątrz podczas wykonywani prac powinna być określona stała 
kontrola powietrza środowiska stosując analizator gazu, który stale będzie analizować wybrane 
parametry środowiska pracy oraz ostrzeżenie sygnałem głosowym o powstałych odchyleniach od 
określonych wielkości. 

27. Z wnętrza zbiorników i pojemników muszą być pobierane minimum 3 poziome 
próbki: na dole zbiornika/pojemnika lub od razu poziomu cieczy znajdującej się nad zbiornikiem 
(około 0,5 – 1 m nad powierzchnią), wewnątrz zbiornika i spod dachu zbiornika (na górze 
zbiornika). Punkt pobierania próbek powinien być jak najbardziej oddalony od istniejących otworów 
(włazów, otworów wentylacyjnych, rurociągów łączących itp.). 

28. Wewnątrz pojemnika zamkniętego muszą być przeprowadzane pomiary stężenia 
substancji niebezpiecznych i substancji szkodliwych. 

VII. KONSERWACJA O OBSŁUGA ANALIZATORÓW GAZU 

29. Jeżeli analizator gazu wpadnie do wody/zanieczyszczeń, spadnie z wysokości 
większej niż 1 m na twardą powierzchnię lub w przypadku wahania się wskazań należy 
zorganizować nieplanowane sprawdzenie (test Bump). 

30. Czujniki analizatorów gazu mogą zostać uszkodzone z powodu zwiększonego 
stężenia gazu (większe niż skala mierzenia urządzenia). Zabrania się przeprowadzać pomiary 
analizatorem gazu, jeżeli urządzenie (rurociągi, pojemnik itp.) nie zostało przygotowane zgodnie z 
wymogami określonymi w instrukcji BHP Spółki i w nim są duże ilości niebezpiecznych substancji 
parowych lub gazowych . 

31. Jeżeli analizator gazu wykryje stężenie ASR większe niż 50 ppm CO i H2S lub 
większą niż 50%, pomiary muszą być niezwłoczne przerwane, czujniki muszą być wietrzone na 
świeżym powietrzu (przeprowadzane „Zerowanie”). 

32. Jeżeli analizator gazu nie jest używany ponad miesiąc, jego akumulator (nie 
rzadziej niż raz w ciągu 3 miesięcy) musi być naładowany całkowicie. 

33. Zabrania się ładować akumulator analizatora gazu w potencjalnie wybuchowym 
środowisku. 

34. Czujnik analizatora gazu negatywnie wpływa (zatruwa) silikon, alkohol oraz inne 
opary rozpuszczalników i aerozole (np. farby, środki czyszczące, smary, uszczelni itp.). Zabrania 
się używać  przechowywać analizator gazu w tych miejscach, gdzie pracuje się z tymi 
substancjami lub gdzie są one przechowywane. 

VIII. DZIAŁA PRACOWNIKÓW PRZYPADKU NIEBEZPIECZEŃSTWA 

35. Jeżeli zadziała alarm analizatora gazu stosowane w celu ochrony osobistej i 
środowisko pracy stanie się niebezpieczne, pracownik powinien: 

35.1. Niezwłocznie przerwać prace; 
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35.2. Wyłączyć zasilanie używanego sprzętu elektrycznego, akumulatorowego czy 
elektronicznego, silnik pojazdu lub inne środka motorowego; 

35.3. Opuścić miejsce wykonywania prac w kierunku prostopadłym do kierunku wiatru; 
35.4. W przypadku złego samopoczucia niezwłocznie zwrócić się na pogotowie; 
35.5. Poinformować kierownika bezpośredniego. 
36. W przypadku potrzeby wykonywania prac w takim środowisku, kierownik działu 

Spółki lub kierownik prac Wykonawcy, który organizuje prace, powinien ocenić możliwe ryzyko 
związane ze stężeniem niebezpiecznych substancji chemicznych znajdujących się w powietrzu, 
dobrać odpowiednie ŚOO i zezwolić pracownikom na wykonywanie prac stosując dobrane ŚOO. 

 
 
 
 
 
 
                                      IX. SZKOLENIE PRACOWNIKÓW 

 
37. Pracownik przeprowadzający badania powietrza musi być przeszkolony w zakresie 

odpowiedniego używania analizatora gazu i rozumieć jego wskazania, powinien być zapoznany z 
niniejszą instrukcją i instrukcjami eksploatacji urządzone oraz postępować zgodnie z nimi. 
 

        X. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

38. Instrukcja powinna być odpowiednio zmieniana lub uzupełniania wraz z wejściem w 
życie nowych aktów prawnych oraz dokumentów wewnątrz Spółki, których wymagania muszą być 
uwzględnione lub je odpowiednie zmieniając lub uzupełniając. 

39. Za okresowe organizowanie przeglądu i aktualizacji niniejszej instrukcji, jeżeli jest 
taka potrzeba, odpowiedzialny jest dyrektor Spółki ds. jakości, ochrony środowiska i 
bezpieczeństwa w pracy. 

 
____________________________________ 
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