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Elektrociepłownia Pomorzany, powierzchnie przeznaczone do 
czyszczenia 

Nazwa substancji 
usuwanej 

Właściwości 
substancji 
usuwanej 

Metoda usuwania 
substancji  

Metoda pracy na 
wysokości 

Utylizacja 
poza 

zakładem 

Maksymalna 
częstotliosć prac 

w 1 roku 

Powierzchnia 
m² 

1 

Maszynownia  bloków AiB poziom 8,75 m - urządzenia m.in.. 
Takie jak: turbina AiB, obudowa generatora AiB, rurociągi pary 
członu ciepłowniczego, wymienniki ciepłownicze XP1, XP2, XP3, 
XP4, XP5, XP6, zbiornik wody uzupełniającej OZU, zbiornik wody 
dodatkowej wraz z armaturą, urządzeniami pomocniczymi, 
elementami konstrukcyjnymi, ławami kablowymi, barierkami 
regeneracjami, kompaktami, posadzki itp. 

Mieszanina pyłu 
węglowego i popiołu 

Wybuchowy 
Ręczna, narzędziami 
prostymi/odkurzacze 
przemysłowe 

Dostęp 
linowy/rusztowania 

Nie 2 1640 

2 
Okna w budynku głównym od strony wschodniej - ściana od 
nawęglania (na zewnątrz budynku). 

Pył węglowy Wybuchowy 
Ręczna, narzędziami 
prostymi 

Dostęp 
linowy/rusztowania 

Nie 1 537 

3 
Okna w budynku głównym od strony wschodniej - ściana od 
nawęglania (wewnątrz budynku). 

Mieszanina pyłu 
węglowego i popiołu 

Wybuchowy 
Ręczna, narzędziami 
prostymi 

Dostęp 
linowy/rusztowania 

Nie 2 537 

4 
Okna w budynku głównym nad drogą ppoż od strony północnej i 
wschodniej (wewnątrz i na zewnątrz budynku). 

Mieszanina pyłu 
węglowego i popiołu 

Wybuchowy 
Ręczna, narzędziami 
prostymi 

Dostęp 
linowy/rusztowania 

Nie 1 79 

5 Stropy i dachy obiektów wewnątrz budynku głównego. 
Mieszanina pyłu 
węglowego i popiołu 

Wybuchowy 
Ręczna, narzędziami 
prostymi/odkurzacze 
przemysłowe 

Dostęp 
linowy/rusztowania 

Nie 1 445 

 

 

Przedmiotem zamówienia w zakresie Elektrociepłowni Pomorzany są prace polegające na usuwaniu pyłów przemysłowych w tym palnych o klasie wybuchowości St1 i wskaźniki wybuchowości 

Kst 150 bar*m/s(wskaźnik szybkości narastania ciśnienia) tj. pyłu węgla kamiennego, żużli i mieszanin popiołowo – żużlowych. 

W obiektach technologicznych może wystąpić atmosfera wybuchowa. W obiektach zostały wyznaczone strefy zagrożenia wybuchem. Praca  jest wykonywana bezpośrednio w strefach zagrożenia 

wybuchem tylko w ich pobliżu. 

Elektrociepłownia Pomorzany posiada „Instrukcję utrzymania czystości w strefach zagrożonych wybuchem w Elektrociepłowni Pomorzany” P/EPOM-005. Wykonawca zobowiązany jest zapoznać 

swoich pracowników z w/w dokumentami oraz zapewnić stosowanie zawartych w nich zapisów podczas realizacji zamówienia. 

Usuwanie pyłu należy wykonywać w sposób bezpieczny i niezakłócający normalnej eksploatacji urządzeń przy użyciu odkurzaczy przemysłowych dostosowanych do pracy w strefach zagrożenia 

wybuchem 22. 

Usuwanie pyłu i prace porządkowo-czyścicielskie obejmują: 

 Maszynownia bloków A i B – urządzenia m.in. takie jak: turbina A i B, obudowa generatora A i B, rurociągi pary członu ciepłowniczego, wymienniki ciepłownicze XP1, XP2, XP3, XP4, 

XP5, XP6, zbiornik wody uzupełniającej OZU, zbiornik wody dodatkowej wraz z armaturą, urządzeniami pomocniczymi, elementami konstrukcyjnymi, ławami kablowymi, barierkami, 

regeneracjami, kompaktami, posadzki…., itp., 
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 Okna w budynku głównym, 

 Stropy i dachy obiektów wewnątrz budynku głównego. 

Prace powinny być wykonywane przez zespół w składzie minimum 4 osobowy. Wszyscy pracownicy wchodzący w skład zespołu muszą posiadać ważne zaświadczenie kwalifikacyjne minimum 

typu E uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji w zakresie konserwacji – grupa 2 pkt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia Ministra Gospodarki, pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się 

eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. Nr 89, poz. 828), w tym jeden pracownik powinien być uprawniony do kierowania zespołem pracowników. 

W niektórych obiektach usuwanie pyłu wiąże się z wykonywaniem prac na wysokości z użyciem dostępu linowego i prace te powinny być wykonywane przez dwa zespoły minimum dwuosobowe. 

Zespoły te powinny składać się z pracowników którzy oprócz ww. świadectw kwalifikacyjnych w zakresie obsługi urządzeń energetycznych typu E, dodatkowo posiadają odpowiednie kwalifikacje 

do wykonywania prac z użyciem dostępu linowego tj. ukończony kurs wykonywania prac na wysokości przy wykorzystaniu technik dostępu linowego do celów przemysłowych i 

uprawnienia/świadectwa/certyfikaty poświadczające kwalifikacje, wydane przez podmioty zrzeszone w IRATA (Industrial Rope Access Trade Association), OTDL (Organizacja Techników Dostępu 

Linowego) lub w podobnych organizacjach lub instytucjach zrzeszających podmioty szkolące w zakresie prac z użyciem dostępu linowego w przemyśle. Za spełniające wymagania nie uznaje się 

uprawnień wydanych przez instruktorów wspinaczki sportowej lub sportowe ośrodki szkoleniowe. 

Wykonywanie prac na wysokości z użyciem dostępu linowego powinno być wykonywane przy użyciu wyposażenia technicznego spełniającego wymogi m.in. normy PN-EN 12841:2009 dotyczącej 

urządzeń stosowanych w dostępie linowym oraz innych norm związanych z zabezpieczeniem i wykonywaniem prac na wysokości. 

W niektórych obiektach dopuszcza się usuwanie pyłu na wysokości z rusztowań lub mobilnych podestów roboczych. W związku z tym wykonawca powinien dysponować rusztowaniem lub 

mobilnym podestem roboczym oraz osobami uprawnionymi do ich montażu/eksploatacji wraz z niezbędnym sprzętem do prac na wysokości. 

Ponadto, wszyscy członkowie zespołu zatrudnieni przy usuwaniu pyłów palnych powinni być przeszkoleni w zakresie wykonywania prac w miejscach, w których może wystąpić atmosfera 

wybuchowa i posiadać odpowiednią wiedzę dotyczącą ochrony przed wybuchem nabytą w ramach obowiązkowych szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (okresowe szkolenia bhp) 

lub oddzielnych szkoleń w zakresie wykonywania prac i/lub eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. W czasie wykonywania Zamówienia, pracownicy Wykonawcy w cyklu 

corocznym, powinni odbywać szkolenia w zakresie wykonywania prac w miejscach, w których może wystąpić atmosfera wybuchowa. 


