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Dlaczego bezpieczeństwo gazowe 
w przemyśle to istotny problem? 
Czy świadomość konieczności za-
pewnienia tego bezpieczeństwa 
jest w przemyśle powszechna?

Substancje niebezpieczne, w tym 
palne, jak i toksyczne gazy czy pary 
mogą powstawać w wyniku zamie-
rzonych działań, jako półprodukt lub 
produkt końcowy procesu produk-
cyjnego. Złożoność procesów, a tak-
że ilość przetwarzanych substancji 
niebezpiecznych w przemyśle stale 
rośnie. Krótko mówiąc, zakład prze-
mysłowy nie jest w stanie całkowi-
cie wyeliminować zagrożeń zwią-
zanych z obecnością substancji nie-
bezpiecznych na każdym etapie pro-
cesu produkcyjnego.
Co do świadomości to różnie z tym 
bywa. Zdecydowana większość za-
kładów przemysłu, np. chemiczne-
go czy petrochemicznego, zwłasz-
cza dużych, przetwarzających znacz-
ne ilości substancji niebezpiecznych, 
ma wyznaczone odpowiednie służby, 
które czuwają nad bezpieczeństwem 

pracowników i instalacji. Można powie-
dzieć, że w takich zakładach kultura bez-
pieczeństwa stoi na bardzo wysokim po-
ziomie. Jednocześnie od wielu lat zauwa-
żamy stałą poprawę w tym względzie, ta 
świadomość rośnie.
Czynnikami pobudzającymi rozwój ob-
szaru bezpieczeństwa są oczywiście ro-
snące kompetencje personelu zakłado-
wego, inwestycje w szkolenia czy wymia-
na doświadczeń pomiędzy zakładami, ale 
też spotkania na licznych konferencjach, 
czy targach branżowych. Nie należy za-
pominać o projektantach, obowiązują-
cych normach czy rozporządzeniach w 
tym obszarze.
W ostatnich latach obserwujemy też ro-
snący wpływ firm ubezpieczeniowych, 
które po wykonaniu analizy ryzyka wyma-
gają od inwestorów zastosowania dodat-
kowych zabezpieczeń, w celu zminimali-
zowania ryzyka wystąpienia awarii prze-
mysłowej, skutkującej stratami w ludziach 
czy majątku.

Z jakimi problemami postawionymi 
przez użytkowników instalacji przemy-
słowych, np. w szeroko pojętej bran-

ży chemicznej, spotykacie się Państwo 
najczęściej?

Problemy są tak różne, jak różne są procesy 
produkcyjne w zakładach przemysłowych. 
Myślę, że najczęstszymi są kwestie związa-
ne z doborem odpowiedniego, ściśle prze-
znaczonego rozwiązania dla danego me-
dium niebezpiecznego, w określonych 
warunkach środowiskowych występują-
cych w miejscu instalacji. Należy uwzględ-
nić temperaturę, w której pomiar danego 
medium ma być wykonywany, wilgotność 
i obecność lotnych zanieczyszczeń, w tym 
gazów zakłócających.
Technologie oferowane przez producen-
tów sensorów mają swoje wady i zalety. 
Tylko doświadczony projektant jest w sta-
nie umiejętnie wykorzystać cechy danej 
technologii i właściwie dobrać rozwiąza-
nie dla inwestora. My z kolei, jako produ-
cent urządzeń do detekcji gazów, jeste-
śmy od tego, aby wspierać projektantów i 
budować wiedzę w tym obszarze. Jedno-
cześnie dysponując wiedzą „od środka", 
od strony konstrukcyjnej urządzeń, dba-
my o to, by zminimalizować wpływ nie-
korzystnych zjawisk związanych z daną 
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technologią, poprzez dobór odpowied-
niej elektroniki, kompensację wpływu 
otoczenia czy stosowanie specjalnych 
rozwiązań mechanicznych w naszych 
czujnikach gazów. 
Według naszych obserwacji w dalszym 
ciągu dużym problemem jest występo-
wanie fałszywych alarmów w systemach 
detekcji gazów. Udało nam się już pomóc 
wielu inwestorom w obszarze przemysło-
wym, właśnie poprzez dokładne rozpo-
znanie instalacji, analizę występujących 
na niej warunków i dobór specjalistyczne-
go rozwiązania.
W tym tkwi też siła lokalnych producen-
tów, czyli takich, którzy widzą wartość we 
wspólnym rozwijaniu się z polskim prze-
mysłem. Całe know-how zostaje wtedy u 
nas i mamy możliwość zbudowania roz-
wiązania szytego na miarę, dopasowane-
go do potrzeb wynikających z zagrożeń na 
danej instalacji. Właściwe wykonanie tego 
kawałka pracy sprawi, że obsługa eksplo-
atacyjna będzie szybsza i wygodniejsza, a 
ryzyko wystąpienia fałszywego alarmu zo-
stanie zminimalizowane. Efekt końcowy? 
Wzrost bezpieczeństwa.

Produkty firmy Atest Gaz zyskały pozy-
tywną opinię największych zakładów 
przemysłowych w Polsce. Na czym po-
lega w takim razie Państwa współpraca 
np. z branżą chemiczną?

Tę współpracę rozumiemy jako wymia-
nę doświadczeń i otwartość na problemy 
naszych klientów. To transfer wiedzy w 
obie strony. Codziennie uczymy się cze-
goś nowego od projektantów, personelu 
obiektowego czy służb BHP. Taki rodzaj 
współpracy determinuje rozwój naszych 
urządzeń – jedyny właściwy rozwój, bo 
uwzględniający potrzeby klientów. Nie 
będę gołosłowny, jeśli powiem, że duża 
część z obecnych w naszym portfolio 
produktów powstała niejako „pod dyk-
tando" klientów. Efektem końcowym jest 
spersonalizowany produkt, który spełnia 
wymagania instalacji, a dla nas stanowi 
bazę, na której możemy budować zunifi-
kowane rozwiązanie dla innych obiektów 
przemysłowych. 
Nasi klienci to niekończąca się kopalnia 
pomysłów. Bardzo nas to cieszy, bo owo-
cem tego są lepsze produkty i wzrost na-
szej konkurencyjności na rynku detekcji 
gazów. Stały wzrost, który sprawia, że czę-
sto możemy zaproponować unikalne roz-
wiązania techniczne nieobecne w rozwią-
zaniach konkurencyjnych, a bywa, że de-

cydujące o zwiększeniu poziomu bezpie-
czeństwa całej instalacji.

Jakie branże przemysłowe, z którymi 
Państwo współpracują, są w takim ra-
zie najbardziej wymagające, jeśli chodzi 
o ich obsługę?

Urządzenia stosowane w systemach bez-
pieczeństwa gazowego wymagają okre-
sowej kontroli, serwisu eksploatacyjne-
go. Należy pamiętać o tym, że w zasadzie 
żaden z naszych klientów nie może sobie 
pozwolić na przerwy w produkcji i wyłą-
czenie systemów ochronnych, w tym sys-
temów detekcji gazów. To właśnie w ob-
szarze serwisowym wymagania klientów 
są najtrudniejsze do spełnienia, a jedno-
cześnie całkowicie zrozumiałe. Myślę, że 
szczególnie wymagającymi są branże, w 
których przetwarzane są największe ilo-
ści niebezpiecznych substancji, przy jed-
nocześnie występujących ogromnych 
kosztach związanych z zatrzymaniem czy 
wyłączeniem instalacji procesowej. Do ta-
kich branż z pewnością należy chemia i 
petrochemia, ale także energetyka czy 
np. przemysł spożywczy, gdzie szeroko w 
chłodnictwie stosowany jest amoniak. 
Jako producent systemów detekcji i 
bezpieczeństwa gazowego musimy 
uwzględniać i uwzględniamy tego ro-
dzaju oczekiwania klientów. Znajduje to 
odzwierciedlenie w konstrukcji naszych 
urządzeń, we współpracy z zakładowy-
mi służbami technicznymi, które są przez 
nas szkolone, by czynności eksploatacyj-
ne, w tym kalibrację urządzeń, mogły wy-
konywać samodzielnie na miejscu. Wy-
maga to też od nas sprawnego serwisu 
gwarancyjnego i pogwarancyjnego re-
alizującego usługi przede wszystkim w 
miejscu instalacji urządzeń, bezpośred-
nio w obszarze chronionym.
Kolejnym aspektem, z którym musi mie-
rzyć się nasz serwis, jest utrzymanie insta-
lacji detekcji gazów w trudnych warun-
kach obiektowych, a więc wszędzie tam, 
gdzie dostęp do serwisowanych urządzeń 
jest utrudniony. Przykładem może być 
hala, gdzie czujniki metanu zamontowa-
ne są pod dachem, na wysokości 15 me-
trów. Innymi wymagającymi obiektami są 
obszary, gdzie występują skrajne tempera-
tury – przykładowo -30°C w chłodniach, w 
przemyśle spożywczym.

Czy wraz z rozwojem zaawansowania 
procesowego, poziomu skomplikowania 
instalacji produkcyjnych, także systemy 

bezpieczeństwa gazowego muszą 
być coraz bardziej zaawansowane? 
Na czym polega postęp w Państwa 
branży?

Ależ oczywiście, wymagania użyt-
kowników instalacji stale rosną. Wraz 
z rozwojem dostępnych technologii 
pojawiają się też nowe funkcjonalno-
ści, które dają szansę np. na wygod-
niejszą kalibrację czujników, w miej-
scu ich instalacji, bez przerywania 
pracy pozostałych elementów syste-
mu bezpieczeństwa. Dla przykładu 
w ostatnim czasie wyposażamy czuj-
niki w moduły bluetooth, by serwis 
mógł się odbywać w pewnym sensie 
zdalnie. 
Rosną też wymagania, co do stero-
wań, które realizuje system detekcji 
gazów. Coraz częściej klienci oczeku-
ją, że w naszych systemach dostępne 
będą funkcje bezpieczeństwa zwią-
zane z wyłączaniem procesów. Takie 
oczekiwanie mocno rzutuje na budo-
wę systemów. W zależności od typu 
zabezpieczanej instalacji i jej ważno-
ści dla realizowanego procesu czę-
sto wymaga to budowania systemów 
z elementami redundowanymi, które 
przy odpowiedniej konfiguracji zmi-
nimalizują ryzyka związane z niepo-
żądanymi, fałszywymi wyłączeniami 
instalacji.
Rośnie też świadomość użytkowni-
ków instalacji w zakresie tego, iż wy-
krycie obecności gazów niebezpiecz-
nych to nie to samo, co skuteczne po-
informowanie personelu obiektowe-
go o zaistniałym zdarzeniu. Tu z po-
mocą przychodzą sygnalizatory mon-
towane na nadzorowanych liniach z 
komunikacją cyfrową, dostarczają-
ce informację o zdarzeniach niebez-
piecznych, w tym o awarii systemu 
bezpieczeństwa i braku wykonywa-
nia pomiarów w zabezpieczanym ob-
szarze. Polecam tutaj zapoznać się z 
funkcją GasOK realizowaną przez na-
sze systemy. 
Kolejnym i pewnie nie ostatnim 
aspektem determinującym rozwój 
systemów bezpieczeństwa są potrze-
by związane z ilością i jakością prezen-
tacji dostarczanych danych o pracy 
systemu do osób nadzorujących – tu 
z pomocą przychodzą takie narzędzia, 
jak SCADA i inne systemy informatycz-
ne zapewniające archiwizację i wizu-
alizację danych.                                      •   
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