
Zbiorowy wypadek przy pracy w stolarni - po Ŝar 

 

W trakcie gaszenia poŜaru w magazynku trocin kierownik produkcji i właściciel stolarni 

zostali poparzeni z powodu zapalenia się ich odzieŜy. Obydwaj doznali cięŜkich obraŜeń 

ciała (poparzenie twarzy, dłoni i stóp). 

Okoliczności wypadku 

W dniu wypadku pracę w stolarni ( uruchomienie maszyn i instalacji odciągowej trocin) 

rozpoczęto ok. 7.00. Po upływie ok. 2,5 godzin pracy kierownik stolarni został powiadomiony, 

Ŝe obok hali produkcyjnej zauwaŜono wydobywający się dym. Kierownik stolarni wraz z  

właścicielem zakładu stwierdzili, Ŝe najprawdopodobniej zapaliły się trociny w magazynku 

nad kotłownią, do którego były one przesyłane z hali produkcyjnej przez system odpylający.  

Wspólnie rozwinęli węŜe z wodą Ŝeby gasić poŜar.  

W chwili, gdy otworzyli drzwi magazynku  nastąpił wybuch mieszaniny pyłów i trocin z 

powietrzem oraz ich zapalenie się.  PoŜar spowodował  zapalenie się ich odzieŜy. Obydwaj 

doznali   poparzeń ciała.  

 PoŜar ugaszono po około 2 godzinnej akcji gaśniczej, a straty materialne 

pracodawcy  spowodowane poŜarem wyniosły kilkaset tysięcy złotych. 

. 

   



   

 

Co ustalił inspektor  

W opracowanej dla stanowisk pracy ocenie ryzyka zawodowego nie uwzględniono zagroŜeń 

poŜarowych i moŜliwości wybuchu pyłów drewna, pomimo Ŝe dwa lata wcześniej wybuch 

pyłów drewna miał juŜ miejsce w tym zakładzie. 

PoŜar mieszaniny wiórów, trocin i pyłów drzewnych w magazynku mógł być zainicjowany: 

- iskrą krzesaną spowodowaną uderzeniem kawałka metalu lub kamienia o metalowy 

przewód instalacji wentylacyjnej; 

- zaprószeniem ognia, poprzez zassanie powietrza z niedopałkiem papierosa ze stolarni 

poprzez wentylator.  

Wykluczono zainicjowanie ognia w magazynku przez człowieka, ze względu na brak dostępu 

pracowników do tego pomieszczenia.  

Pośrednią przyczyną  poŜaru było wadliwe zaprojektowanie i wykonanie instalacji do 

transportowania i magazynowania trocin.  

 

Jak transportowane były trociny  do magazynku ? 

Trociny,  odbierane z filtra, transportowane były  do magazynu pneumatycznie, za pomocą 

ciągu wentylatora pobierającego  powietrze z przestrzeni magazynku, poprzez podajnik 

celkowy, a następnie przewodami rurowymi /rurociągiem/, nie zakończonymi cyklonem lub 

filtrem. Trociny wydostawały się więc bezpośrednio do pomieszczenia, w którym panowało 

nadciśnienie. Nadmiar powietrza wydostawał się poprzez nieszczelności m. in. przez drzwi.  



   

 

Dlatego otwarcie drzwi magazynku spowodowało gwałtowny wyrzut palących się pyłów i 

trocin, od których zapaliły się ubrania pracowników.  

 

Jak powinien odbywać się prawidłowy transport i składowanie  trocin ? 

W magazynku powinien być zainstalowany silos, z którego przewodami za pomocą 

przenośnika ślimakowego  trociny  będą transportowane do zasobnika kotła. Takie 

rozwiązanie obniŜy w sposób znaczący ryzyko poŜaru.  

 

Szkoda, Ŝe musiało dojść do wypadku aby pracodawca uznał, Ŝe opisane wyŜej  rozwiązanie 

transportowania trocin jest niezbędne dla bezpieczeństwa pracy. 

 

 



Zbiorowy wypadek przy produkcji jachtu  
 

Robotnicy–zleceniobiorcy, na popołudniowej zmianie roboczej, wykonywali czyszczenie 

podłogi budowanego jachtu odkurzaczem SOTECO typ BKF WDL 3 Dakota 433 usuwając 

pył. Następnie usuwali z podłogi ślady kleju i odtłuszczali ją acetonem przygotowując do 

dalszej obróbki. Odkurzanie i mycie acetonem odbywało się w tym samym czasie w niezbyt 

oddalonych od siebie częściach jachtu.  

Odkurzone fragmenty podłogi robotnicy czyścili w następujący sposób. Bawełniane szmatki 

zamaczali w acetonie, który wypełniał w połowie plastikowe wiaderko - bez przykrycia, 

wyŜymali je, a następnie pocierali nasączonymi szmatkami zabrudzone klejem i 

przeznaczone do odtłuszczenia miejsca pokładu jachtu. 

Po pewnym czasie gdy wewnątrz kadłuba stęŜenie par acetonu osiągnęło granice 

wybuchowości, nastąpił wybuch i zapalenie się oparów acetonu, na wysokości ok. 0,5 m od 

podłogi, w środkowej jego części. Trzej robotnicy doznali poparzeń termicznych I, II i III 

stopnia. 

 

 

 

Inspektor ustalił Ŝe : 

- wykorzystywany odkurzacz nie był przystosowany do pracy w atmosferach 

wybuchowych (mieszanina oparów acetonu z powietrzem), jego techniczne 



parametry pozwalały wykorzystywać go do pracy jedynie w środowisku mokrym; 

instrukcja bezpieczeństwa, dotycząca  uŜytkowania odkurzacza wyraźnie zakazywała 

jego uŜytkowania w otoczeniu substancji łatwopalnych,  toksycznych i silnie Ŝrących;   

- jeden z robotników w trakcie czyszczenia podłogi acetonem miał na sobie 

kombinezon ochronny o właściwościach antyelektrostatycznych, buty z 

ochraniaczami antyelektrostatycznymi, rękawice ochronne przeznaczone do prac z 

acetonem, a drugi ubrany był w zwykłe spodnie i podkoszulkę (nie 

antyelektrostatyczne); 

- w zakładzie nie było szczegółowej instrukcji, dotyczącej prowadzonych procesów 

budowy jachtów, ani szczegółowych wymogów bezpieczeństwa pracy przy 

stosowaniu substancji i preparatów niebezpiecznych; 

- osoby wykonujące prace związane ze stosowaniem substancji i preparatów 

niebezpiecznych nie zostały zapoznane z ich właściwościami fizykochemicznymi, 

karty charakterystyk uŜytkowanych substancji i preparatów niebezpiecznych nie były 

wywieszone na stanowiskach pracy, w celu udostępnienia ich treści osobom 

wykonującym pracę do zapoznania się. 

-  

Przyczyny wypadku: 

 

► dopuszczenie do powstania wewnątrz kadłuba jachtu, w strefie wykonywania pracy przez 

pracowników, stęŜenia par acetonu w granicach wybuchowości i ich zapłonu od 

wyładowania elektryczności statycznej, wytworzonej na powierzchni przewodu 

zasilającego odkurzacz lub na powierzchni odzieŜy roboczej robotników oczyszczających 

pokład; 

► stosowanie przez robotników otwartych naczyń zamiast szczelnie zamkniętych, co 

umoŜliwiło swobodne parowanie acetonu, nie tylko z oczyszczanych fragmentów 

pokładu, ale takŜe z powierzchni luster ciekłego acetonu z obydwu wiaderek; 

► stosowanie do usuwania pyłu z powierzchni podłogi kadłuba odkurzacza z giętkim 

przewodem zasysającym, nieprzystosowanym do pracy w atmosferach wybuchowych w 

trakcie mycia i odtłuszczania pokładu acetonem; 

► nie stosowanie przez jednego z robotników kombinezonu antyelektrostatycznego; 

► nie stosowanie odpowiedniego przewietrzania wnętrza kadłuba lub nie odprowadzanie 

par acetonu z wnętrza kadłuba do instalacji wyciągowej  



Zbiorowy wypadek zatrucia si ę pracowników parami substancji 

chemicznej  

Dwaj robotnicy – zgodnie z umową wykonywali laminowanie kadłubów łodzi 

Ŝywicami.  

Jeden z nich od początku dnia laminował kadłub łodzi w hali przeznaczonej do laminowania 

Ŝywicami epoksydowymi. Drugi z robotników wykonywał prace transportowe poza halą 

produkcji do czasu przerwy śniadaniowej. Po przerwie został skierowany do pracy przy 

laminowaniu kadłuba łodzi Ŝywicą poliestrową. Forma ta ustawiona była w hali epoksydów, w 

której od rana wykonywał pracę pierwszy robotnik. Laminowanie kadłubów Ŝywicami 

poliestrowymi odbywało się dotychczas w innej hali, ale z powodu wyjątkowo duŜego cięŜaru 

tej konkretnej formy kadłuba, postanowiono Ŝe pozostanie ona w hali tzw. epoksydów. 

Drugi robotnik razem z brygadzistą przygotowywali potrzebne do wykonania pracy maty i 

komponenty. PoniewaŜ w aplikatorze (urządzenie do podawania utwardzacza) znajdowała 

się niewielka ilość utwardzacza, brygadzista polecił robotnikowi, Ŝeby przyniósł „czerwony 

utwardzacz”.  

Robotnik ten nalał do wiaderka utwardzacz ze stojącego w hali epoksydów pojemnika 

(tam odbywała się zwykle praca z komponentami epoksydowymi), przeniósł utwardzacz do 

stanowiska pracy przy formie kadłuba mającego być laminowanym za pomocą poliestrów i 

wlał do zbiornika aplikatora przez lejek, który trzymał brygadzista. 

Ciecz w zbiorniku aplikatora prawie natychmiast zaczęła gotować, burzyć i pienić się, dlatego 

brygadzista odkręcił nakrętkę aplikatora, a gdy poczuł w powietrzu kwaśny zapach pobiegł 

po gaśnicę, Ŝeby stłumić przebiegającą w zbiorniku reakcję chemiczną.  

Drugi robotnik, który w tym czasie odnosił wiaderko na miejsce skąd pobierał utwardzacz 

wrócił do miejsca gdzie stał aplikator i zobaczył chmurę białego dymu. Wszyscy obecni w 

hali robotnicy tłumili gaśnicami proszkowymi, gwałtownie przebiegającą reakcję chemiczną. 

Następnie aplikator został wywieziony poza halę na otwartą przestrzeń. 

Po ok. 5 minutach dwaj robotnicy poczuli suchość w gardle i skłonność do wymiotów. 

Wezwany lekarz pogotowia ratunkowego przewiózł poszkodowanych do szpitala, gdzie 

stwierdzono zatrucie chemikaliami. 

Zbiornik aplikatora uległ całkowitemu zniszczeniu w wyniku niekontrolowanej, silnie 

egzotermicznej reakcji chemicznej zachodzącej pomiędzy utwardzaczem AMPREG 22 i 

utwardzaczem NORPOL PEROXIDE NR 1. W czasie reakcji chemicznej nie było ognia lecz 

wydzielały się znaczne ilości jasnego dymu (par) o nieustalonym składzie. 

 

Inspektor pracy ustalił Ŝe: 

 



- nie koordynowano (mistrzowie zmianowi i kierownik produkcji) w sposób prawidłowy prac 

wykonywanych przez podwykonawców z krótkim staŜem zawodowym; niewłaściwie 

wypełniali obowiązki w zakresie bhp i p - poŜ. koordynatorzy zmianowi; 

- brygadzista nie poinformował robotnika skąd ma pobrać utwardzacz stosowany do 

Ŝywicy poliestrowej (robotnik tylko 1 raz wykonywał prace z zastosowaniem Ŝywicy 

poliestrowej) zapominając, Ŝe laminowanie kadłuba Ŝywicą poliestrową  odbywa się w 

hali produkcyjnej przeznaczonej do laminowania kadłubów Ŝywicami epoksydowymi;  

- w kaŜdej z hal ustawione były pojemniki z utwardzaczami - w hali poliestrów odpowiednie 

do Ŝywic poliestrowych, a w hali epoksydów  odpowiednie do Ŝywic epoksydowych;  

- robotnik, pobierający utwardzacz nie miał dostatecznej wiedzy i doświadczenia przy 

wykonywaniu laminowania kadłubów poniewaŜ z zawodu jest technikiem – handlowcem, 

a prace przy produkcji kadłubów wykonywał dopiero od trzech miesięcy; i nie wiedział, Ŝe 

nie wolno mieszać utwardzaczy;  

- w Ŝadnej z zakładowych instrukcji bhp nie było informacji o zakazie mieszania ze sobą 

komponentów epoksydowych z poliestrowymi; utwardzacze do Ŝywicy poliestrowej i 

Ŝywicy epoksydowej mają taką samą czerwoną, barwę – dlatego łatwo je pomylić; 

- składowane w halach produkcyjnych komponenty nie były oznakowane w sposób 

widoczny i jednoznaczny, co do ich rodzaju (poliestrowe lub epoksydowe) i 

przeznaczenia; 

- umieszczone na opakowaniach zbiorczych nazwy handlowe poszczególnych 

komponentów nie dawały pełnej informacji, do jakiej Ŝywicy i w jakim systemie mogą być 

stosowane (do epoksydów czy do poliestrów); 

- nie oznakowano pojemników – wiaderek słuŜących do ręcznego przenoszenia 

składników i komponentów celem uniknięcia pomyłki polegającej na zmieszaniu ze sobą 

składników i komponentów z linii poliestrowej i epoksydowej; 

- w jednej z hal produkcyjnych w ogóle nie oznakowano i nie opisano do jakiej Ŝywicy 

moŜe być stosowany utwardzacz składowany w dozowniku, z którego okresowo 

pobierane były jego mniejsze ilości do laminowania;  

- nie było karty charakterystyki w języku polskim dla utwardzacza AMPREG 22, a karta 

charakterystyki dla utwardzacza NORPOL PEROXIDE NR 1 nie zawierała istotnych 

informacji, dotyczących jego magazynowania i składowania, postępowania w sytuacjach 

jego niezamierzonego uwolnienia się do środowiska, postępowania w przypadku poŜaru;  

- robotnicy tłumiący rozwój reakcji nie zastosowali ochrony dróg oddechowych pomimo Ŝe 

wyczuli wydzielanie się kwaśnego dymu o nieznanym składzie; 

- utwardzacz AMPREG 22 jest preparatem, zawierającym pochodne amin, fenole i 

pochodne benzenu, natomiast utwardzacz NORPOL PEROXIDE NR 1 jest nadtlenkiem 

organicznym (metyloetyloketonu) zawierającym ftalan dimetylu i nadtlenek wodoru; 
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Przyczyny wypadku 

Wydarzeniem powodującym wypadek było nieświadome zmieszanie ze sobą dwóch róŜnych 

utwardzaczy (z róŜnych systemów laminowania) w wyniku, czego doszło do 

niekontrolowanej silnie egzotermicznej reakcji chemicznej i wydzielenia się znacznych ilości 

par i dymów o nieznanym składzie. 

Przyczyny wypadku wynikały z uchybień organizacyjnych i błędnych zachowań ludzkich. 

Były to: 

► nie poinformowanie osób, wykonujących pracę o bezwzględnym zakazie mieszania 

komponentów stosowanych w jednym systemie laminowania z komponentami innego 

systemu laminowania i nie zawarcie tego ww. wymogu w ustalonych zakładowych 

instrukcjach i procedurach bezpieczeństwa pracy; 

► niewiedza osób uczestniczących w akcji tłumienia niekontrolowanej reakcji chemicznej w 

zakresie postępowania w sytuacjach awaryjnych, nie będących poŜarami; 

► przebywanie osób, uczestniczących w akcji tłumienia reakcji chemicznej w atmosferze 

wydzielających się par i dymów o nieznanym składzie bez zastosowania środków 

ochrony dróg oddechowych, tj. przy bezpośrednim naraŜeniu inhalacyjnym na substancje 

szkodliwe; 

► niedostateczna wiedza w zakresie technologii procesu produkcyjnego i doświadczenie 



zawodowe robotników i brygadzisty; 

► niewystarczające (niedostateczne) oznakowanie opakowań ze składnikami i 

komponentami poszczególnych systemów laminowania stosowanych w zakładzie i 

miejsc ich składowania w halach produkcyjnych, w sposób eliminujący moŜliwość 

jakiejkolwiek pomyłki ich niewłaściwego uŜycia: 

► niedostateczny nadzór i niewłaściwa koordynacja prac przez wyznaczonych 

koordynatorów nad prawidłową pracą podwykonawców, z krótkim staŜem zawodowym w 

zakładzie pracy; 

► brak karty charakterystyki w języku polskim dla stosowanego w procesie produkcji 

utwardzacza AMPREG 22. i nieprawidłowa karta charakterystyki dla utwardzacza 

NORPOL PEROXIDE NR 1, tj. nie zawierająca istotnych informacji w zakresie 

magazynowania i składowania, postępowania w sytuacjach niezamierzonego uwolnienia 

do środowiska, postępowania w przypadku poŜaru.  

 


