NASZE DOŚWIADCZENIE - TWOJE:

BEZPIECZEŃSTWO
PROCESOWE
osiągniesz TAKI poziom bezpieczeństwa,
JAKI zademonstrujesz, że możesz zaakceptować
WWW.DZPW.PL
Nasi eksperci w zakresie bezpieczeństwa procesowego oraz
bezpieczeństwa przeciwwybuchowego to doskonale wykształceni
praktycy, mający za sobą udział w projektach w całej Polsce i Europie.

NASZE USŁUGI:

BEZPIECZEŃSTWO
PROCESOWE
SEVESO III—opracowanie dokumentacji dla Zakładów o Dużym Ryzyku
oraz Zakładów o Zwiększonym Ryzyku
Wykonanie analizy zagrożeń oraz oceny ryzyka, wykorzystujemy metody:
HAZOP – analiza zagrożeń i zdolności operacyjnych w procesach
przemysłowych (w zależności od obszaru zastosowania: F-HAZOP, RHAZOP, C-HAZOP)
PHA – wstępna analiza zagrożeń
FMEA – analiza rodzajów i skutków mo ż liwych b łę dów
ETA – analiza drzewa zdarzeń
FTA – analiza drzewa błędów
LOPA – analiza warstw zabezpieczeń
QRA – ilo ś ciowa ocena ryzyka.
Analiza ryzyka procesowego - analiza efektów fizycznych i skutków wykorzystujemy oprogramowanie PHAST.
Wykonujemy ekspertyzy techniczne w zakresie bezpiecze ń stwa
funkcjonalnego– poziomu nienaruszalno ś ci bezpiecze ń stwa SIL

Nasi Eksperci są w stanie doradzić Państwu już na początku
współpracy, pomagając zdefiniować wymagania oraz cele ,
i wybrać najbardziej optymalny sposób realizacji- dostosowany
do Państwa organizacji.

NASZE USŁUGI:

ATEX
BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWWYBUCHOWE
Oferujemy Państwu określanie rodzaju oraz wyliczanie zasięgu strefy
zagrożenia wybuchem - dla projektowanych instalacji i pomieszczeń, jak
również tych już istniejących. Zajmujemy się też weryfikacją istniejących
w firmie stref zagrożonych wybuchem oraz wskazujemy rozwiązania
techniczne i organizacyjne, które mają na celu zmniejszenie ich
występowania.
Opracowujemy " Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem ", który w
ś wietle Rozporz ą dzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spo ł ecznej z
8.07.2010 r. jest obowi ą zkowy w ka ż dym miejscu, gdzie istnieje ryzyko
wybuchu. Konieczne jest spe ł nienie minimalnych wymaga ń , które maj ą na
celu zapewnienie bezpiecze ń stwa oraz higieny pracy osobom zatrudnionym
w firmie.
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