
INFORMARE PRIVIND RISCURILE
LA EXPLOZIE

Având în vedere riscurile privind s tatea i securitatea lucr torilor, a bunurilor
materiale i influen a negativ  asupra mediului înconjur tor, din cauza posibilelor
probleme determinate de apari ia ATMOSFERELOR EXPLOZIVE,  formate amestecul
aerului cu  gaze, vapori, ce uri i prafuri combustibile, legisla ia na ional , în baza HG
1058/2006 i a normativului NEx 01-06/2007, prevede verificarea i atestarea tuturor
instala iilor tehnice care func ioneaz  în/sau pot genera astfel de atmosfere.

Riscurile de explozie pot s  apar  în toate activit ile în care sunt implicate
substan e inflamabile. Acestea pot include multe din materiile prime, produsele
intermediare, produsele finale i de eurile din procesele de produc ie.

Practic, toate ramurile economiei sunt afectate de pericolele generate de
atmosferele explozive, acestea ap rând într-o gam  larg  de procese i opera ii.

Majoritatea cazurilor în care se pot forma atmosfere poten ial explozive sunt
prev zute mai jos:

Domeniul
economic

Pericolul de explozie

Industria
chimic

Gaze, lichide i materiale solide inflamabile sunt
transformate i procesate în diferite procese din
industria chimic . Toate aceste materii pot
forma în amestec cu aerul atmosfere explozive.

Opera ii de
nivelare i
inginerie civil

La opera iile de nivelare a depozitelor de
de euri pot ap rea emisii de gaze inflamabile
din sol, cauzate de procesele biochimice de
degradare anaerob . Sunt necesare m suri
tehnice precise pentru a evita emisiile
necontrolate de gaze i posibilele aprinderi.
Gazele inflamabile emise din diferite surse se
pot acumula în locuri slab ventilate (tunele,
beciuri etc.)

Companii de
generare a
energiei
electrice

Bulg rii de c rbune, care nu formeaz
amestecuri  explozive  cu  aerul,  pot  fi
transforma i în timpul proceselor de transport,
de prelucrare/m run ire sau uscare, într-o
pulbere capabil  s  formeze amestecuri
explozive praf/aer.

Companii de
procesare a
de eurilor

Când apele reziduale sunt tratate în instala ii de
purificare, gazele generate pot forma
amestecuri explozive gaz/aer.



Domeniul
economic

Pericolul de explozie

Furnizori de
gaze naturale

Se  pot  forma  amestecuri explozive gaz/aer din
cauza scurgerilor accidentale de gaze naturale
sau ca urmare a evacu rilor controlate în
atmosfer .

Industria
prelucr toare a
lemnului

Prelucrarea lemnului genereaz  praf de lemn
care poate forma amestecuri explozive praf/aer,
în cadrul procesului tehnologic, ca de exemplu
în sistemele de exhaustare prev zute cu filtre
sau silozuri.

Opera iuni de
vopsire prin
pulverizare

Pulberile în exces generate în zona de vopsire,
dar  i  vaporii  de  solven i  emi i  pot  genera
atmosfere explozive în amestec cu aerul.

Agricultur În unele ferme agricole/zootehnice func ioneaz
instala ii de producere a biogazului.  Pot ap rea
amestecuri explozive biogaz/aer dac  exist
emisii de gaze necontrolate, de exemplu prin
scurgeri.

Opera ii de
prelucrare a
metalelor

Când se prelucreaz  suprafa a anumitor metale
oare (de exemplu aluminiu, magneziu etc.)

pot fi produse prafuri explozive metalice ( un
exemplu de proces tehnologic este opera ia de
polizare/ lefuire). De asemenea, aceste prafuri
metalice pot determina pericol de explozie i în
colectoarele de praf i pe traseul tubulaturii de
ventila ie.

Industria
alimentar

Pot ap rea prafuri explozive în timpul
transportului, proces rii i depozit rii
cerealelor, zah rului, piperului etc. Dac
aceste prafuri sunt exhaustate i colectate prin
filtrare, pot ap rea atmosfere explozive în
filtru, precum i pe traseul tubulaturii de
ventila ie.

Industria
farmaceutic

În procesul de fabricare a produselor
farmaceutice, adesea, sunt utilizate diverse
tipuri de alcool ca solven i, ai c ror vapori pot
genera atmosfere explozive. De asemenea,
exist  anumite materii auxiliare, utilizate ca
agen i/lian i/excipien i (de exemplu lactoza,
îndulcitori etc.), care prezint  propriet i de
inflamabilitate i care pot forma amestecuri
explozive aer-praf.



Domeniul
economic

Pericolul de explozie

Rafin rii Hidrocarburile procesate în rafin rii sunt toate
inflamabile i, în func ie de punctul lor de
inflamabilitate, pot da na tere atmosferelor
explozive la temperatura ambiant  sau
amestecurilor explozive, la temperaturi ridicate
specifice procesului tehnologic. Aria din jurul
instala iei de prelucrare este considerat  în
general  ca  loc  în  care  pot  ap rea  atmosfere
explozive.

Opera ii de
reciclare

Prelucrarea de eurilor, în cadrul opera iilor de
reciclare, poate da na tere riscurilor de
explozie, fie datorit  reziduurilor de
lichide/gaze inflamabile din  bidoane/recipiente
fie datorit  prafurilor rezultate proces rii
de eurilor de hârtie sau a materialelor plastice.

Întrucât exploziile pot provoca pierderi umane, daune materiale i au un impact
deosebit de grav asupra mediului înconjur tor, evaluarea riscului de explozii i
stabilirea m surilor adecvate de reducere a acestuia la nivele acceptabile, cap  o
importan  deosebit  pentru securitatea i s tatea oamenilor i bunurilor conform
normelor i standardelor în vigoare (NEx 01-06/2007 i HG 1058/2006).

Diminuarea consecin elor sociale i economice negative care deriv  din
nerespectarea prevederilor legale de c tre angajatorii care efectueaz  activit i
economice  în  care  se  pot  forma  atmosfere  explozive  este  un  obiectiv  permanent  al
Inspec iei Muncii i trebuie s  constituie o preocupare permanent  a lucr torilor i
angajatorilor implica i în astfel de activit i.

În acest context se înscrie Ac iunea nr. 12 din Programul cadru de ac iuni al
Inspec iei Muncii pentru anul 2020, care î i propune verificarea modului în care sunt
respectate cerin ele minime pentru îmbun irea securit ii i protec ia s ii
lucr torilor care pot fi expu i unui poten ial risc datorat atmosferelor explozive. Dintre
activit ile economice prezentate mai sus, în care se pot forma atmosfere poten ial
explozive, au fost selectate activit ile de recep ionare,  condi ionare,  conservare,

strare  i  valorificare  a  produselor  agricole, fabricarea pâinii, nutre urilor combinate
i a b uturilor alcoolice, produc ia de mobil i sta iile de distribu ie a carburan ilor auto.

În  aceste  unit ile  care  desf oar  activit ile  de  mai  sus,  riscul  cel  mai  mare  este
reprezentat de producerea în anumite condi ii a autoaprinderilor i mai ales, a incendiilor
i exploziilor deosebit de puternice.

Elementele esen iale în evaluarea riscului de explozie în locurile de munc , unde
pot s  apar  atmosfere explozive, sunt reprezentate de instala iile tehnice (ET) i
echipamentele individuale de protec ie (EIP), echipamente care trebuie s  fie proiectate,
fabricate, instalate i între inute astfel încât s  nu poat  genera surse de aprindere.
Cerin ele de prevenire i protec ie a exploziilor sunt reglementate în norme i standarde
specifice, iar o buna parte a evalu rii riscului de explozii se refer  la evaluarea
conformit ii echipamentelor / instala iilor cu cerin ele respective.

 În acest sens verificarea i eviden ierea în fiecare caz in parte a ATESTATELOR
(conform NEx 01-06/2007) pentru instala iile tehnice care func ioneaz  sau/ i pot genera



atmosfere poten ial explozive în func ionare normal i existen a DOCUMENTULUI PRIVIND
PROTEC IA LA EXPLOZIE (conform HG 1058/2006) sunt esen iale pentru buna desf urare
a acestor activit i în condi iile de siguran a maxim .    Respectarea prevederilor acestor
documente permite asigurarea celor mai bune condi ii în desf urarea procesului de
munc , ap rarea vie ii, integrit ii corporale i s ii lucr torilor i a altor participan i
la procesul de munc , în instala iilor tehnice care func ioneaz  în atmosfere poten ial
explozive generate de gaze, vapori, ce uri i/sau prafuri combustibile.

În contextul actualei pandemii i a st rii de alert  reamintim c  nu trebuie
neglijate m surile pe care angajatorii cât i lucr torii au obliga ia s  le ia pentru
prevenirea infect rii cu virusul COVID – 19:

- sp larea mâinilor cât mai des posibil cu ap i s pun sau dezinfectarea cu un
dezinfectant pentru mâini pe baz  de alcool;
- triajul epidemiologic la intrarea în societate;
- utilizarea m tilor de protec ie;
- evitarea contactului cu persoane care sunt suspecte de infec ii respiratorii acute;
- evitarea atingerii nasului, ochilor sau gurii cu mâinile nedezinfectate;
- acoperirea gurii, nasului în caz de tuse sau str nut;
- dezinfectarea periodic  a suprafe elor de contact cu solu ii pe baz  de clor sau
alcool.
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