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Streszczenie: Po drogach naszego kraju codziennie przewoone s paliwa pynne, gazy, chlor,
amoniak, cyjanowodór i wiele innych substancji o dziaaniu toksycznym i wybuchowym [1]. Kadego
roku rejestruje si kilkaset kolizji z udziaem pojazdów z towarami niebezpiecznymi, które prowadz
do powstania rozlewisk przenikajcych do gruntu, wód podziemnych, toków wodnych, powodujc
degradacj ycia biologicznego. A zatem zagroenie bezpieczestwa jest istotnym problemem,
z którymi zmierzy si musz nadawcy, odbiorcy i przedsibiorstwa transportowe. Jednym
z elementów dziaania na rzecz poprawy bezpieczestwa jest analiza ryzyka. W artykule
przedstawiono nowe podejcie do oceny ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych,
uwzgldniajce wpyw czynnika ludzkiego na prawdopodobiestwo wystpienia wypadku.
Omówiono zaoenia metody wyboru optymalnej trasy przewozu, z punktu minimalizacji ryzyka
ludzkiego, ekologicznego i finansowego.
Sowa kluczowe: towary niebezpieczne, analiza ryzyka, czynnik ludzki

1. WSTP
Intensywny rozwój przemysu chemicznego, w tym szczególnie petrochemicznego,
powoduje zwikszenie przewozów produktów, takich jak paliwa pynne, gazy i inne
o charakterze toksycznym lub wybuchowym. W Polsce rocznie transportem kolejowym
przewozi si okoo 16 mln ton towarów niebezpiecznych, natomiast transportem
drogowym a 100 mln ton [9], wykorzystujc przede wszystkim cysterny drogowe.
Z danych (2011r) wynika, e w Polsce wyprodukowano i dopuszczono do eksploatacji
ponad 10 000 cystern drogowych. Jednoczenie z roku na rok obserwuje si spadek
rodków kolejowych do przewozu towarów niebezpiecznych, a produkcja tych rodków
transportu praktycznie nie istnieje [9,10,11].
Liczba kilkuset kolizji rocznie w porównaniu z liczb wypadków z udziaem innych
uytkowników dróg, np. samochodów osobowych, jest relatywnie maa. Jednak problem
tkwi nie w liczebnoci, a w rozmiarze skutków wypadku. Awarie i katastrofy z udziaem
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towarów niebezpiecznych powoduj powstanie strat, nie tylko materialnych, ale take
ekologicznych i ludzkich. Wród przyczyn zagroe najczciej wymienia si:
[3,10,11,13]:
czynnik ludzki (bd operatora), zy stan techniczny pojazdu, zy stan techniczny dróg,
brak wytyczonych tras przewozu, inne.
Minimalizacja moliwoci wystpienia strat w przewozie towarów wymaga planowania
i realizacji dziaa profilaktycznych o szerokim zakresie. Istotnym elementem w tych
dziaaniach jest dokadna analiza ryzyka, uwzgldniajca jak najwiksz liczb czynników
majcych potencjalny wpyw na prawdopodobiestwo wystpienia zdarzenia
niepodanego.

2. PRZEGLD ISTNIEJCYCH METOD ANALIZY
RYZYKA W TRANSPORCIE TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH
Ryzyko w transporcie drogowym jest to „kombinacja prawdopodobiestwa aktywizacji
zagroenia w zdarzeniu niepodanym i spowodowanych w zwizku z tym szkód”
[10]. W normach (BS 4778) i (PN-IEC 300-3-9) ryzyko jest definiowane jako:
x „kombinacja prawdopodobiestwa lub czstoci wystpowania okrelonych zagroe
i wielkoci start, które one mog spowodowa. Jest wic miar prawdopodobiestwa
wystpienia zdarzenia niepodanego i jego skutków”,
x „kombinacja czstoci lub prawdopodobiestwa wystpienia okrelonego zdarzenia
niebezpiecznego (które moe powodowa szkod) i konsekwencji zwizanych z tym
zdarzeniem”.
W odrónieniu od wielu dziedzin techniki w transporcie drogowym nie jest stosowana
jednolita metoda oceny ryzyka. W tym zakresie opracowano [9,12], oraz metodyk
zarzdzania ryzykiem w tunelach drogowych [11], zakoczon Dyrektyw UE [11],
metody oceny ryzyka na sieci dróg w ramach programów: EuroRap (2003) [7], AusRap
(2006) [2], Program Poprawy Bezpieczestwa Ruchu Drogowego na drogach Krajowych
do 2013r, „Gambit” [8]. Natomiast w odniesieniu do przewozu towarów niebezpiecznych
nie ustanowiono odrbnej Dyrektywy, ani te nie wypracowano uniwersalnej metody.
Wszystkie metody oceny ryzyka mona podzieli na dwie grupy: metody ilociowe
i jakociowe. Metody jakociowe to, np. Check List – CHL, Process Safety Analysis –
PSA, Hazard and Operability Studies - HAZOP. Metody ilociowe, jak np. analiza drzewa
bdu FTA, analiza drzewa wydarze – ETA, to gównie metody statystyczne
i probabilistyczne, które znalazy zastosowanie m.in. w metodzie szwajcarskiej [5], któr
posuono si do oceny ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych
w 2001 r. na autostradzie A-2. Metoda sprowadza si do wyznaczenia
prawdopodobiestwa potencjalnej powanej katastrofy transportowej na szlaku drogowym.
Do obliczania prawdopodobiestwa zastosowano wska nik wypadków odpowiedni do
obcienia i odcinka drogi, a nastpnie dostosowano do liczby narae lub zdarze
samochodowych [5]. Ten sposób podejcia do analizy ryzyka wymaga dostpu do
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wiarygodnych danych. Na ogó ich fragmentaryczno lub brak powoduje stosowanie
metod porednich [11].
Wspomniana powyej metoda nie znalaza szerszego zastosowania w Polsce, ze
wzgldu na odmienno w stosunku do Szwajcarii, warunków przewozu towarów
niebezpiecznych. Innym podejciem, wartym wymienienia, jest metoda analizy ryzyka
oparta na wiedzy eksperckiej, opracowana w Kanadzie. Metod t, po modyfikacjach
zastosowano do oceny poziomu ryzyka na wybranych trasach w Belgradzie. Metoda czy
w sobie wiele elementów, które maj wpyw na wybór optymalnej trasy dla transportu
drogowego towarów niebezpiecznych.
Intensywny rozwój i dostpno technik obliczeniowych spowodoway powstanie wielu
programów komputerowych, które wspomagaj analiz ryzyka. Mona do nich zaliczy,
m.in.: CAFTAN, ORCHARD, FAUNET, HERREX, GASMAL, EFFECTS, DEGADIS,
EAHAP [13]. Pierwszym zintegrowanym programem, który zawiera analiz przyczyn by
SAFETI [13]. W transporcie drogowym towarów niebezpiecznych stosuje si programy do
szacowania skutków zdarzenia niepodanego, jakim jest wypadek. Zdarzenia awaryjne
z substancjami toksycznymi, palnymi bd wybuchowymi nios za sob powane straty,
nie tylko materialne, ale co waniejsze straty w ludziach. Oszacowanie strat w przypadku
tras komunikacyjnych jest skomplikowane, poniewa nie mona wczeniej przewidzie ani
warunków, w których nastpi awaria rodka transportujcego substancje niebezpieczne,
ani miejsca, w którym wystpi uwolnienie. Programy, które stosuje si jako narzdzia do
szacowania zasigów stref i skutków uwolnie substancji niebezpiecznych to m.in.:
PHAST Micro (DNV), Aloha (U.S. EPA), H-PAC, GasMal P (TNO), Expert (RIZIKON)
i Breeze Haz Professional (Trinity Consultants).
Analiza istniejcych metod oraz tych, które s wykorzystywane do oceny ryzyka
w przewozie towarów niebezpiecznych, pozwolia na sformuowanie tezy o braku
uniwersalnej metody dedykowanej tym zagadnieniom. Powysze rozwaania stay si
inspiracj do opracowania autorskiego modelu oceny ryzyka w drogowym transporcie
towarów niebezpiecznych. Celem opracowanego modelu byo wyznaczenie optymalnych
tras przewozu towarów niebezpiecznych z punktu widzenia minimalizacji strat,
z moliwoci ich rozdzielenia na straty ludzkie, ekologiczne i finansowe.

3. MODEL OCENY RYZYKA
W DROGOWYM TRANSPORCIE TOWARÓW
NIEBEZPIECZNYCH
Przewóz towarów niebezpiecznych w Polsce odbywa si po rónych trasach. Z punktu
widzenia bezpieczestwa transportu naleaoby wybra tak tras, po której transport ten
byby obciony najmniejszym ryzykiem. Przyjto, e przewoony towar to materia
cieky palny, czyli klasa 3 - paliwa pynne, a techniczny rodek transportu to cysterna. Dla
potrzeb modelu przyjmujemy, e struktura sieci transportowej, któr tworzy ukad wzów
i pocze na danym obszarze, np. województwa, regionu, kraju, odwzorowana bdzie
grafem nieskierowanym GS, tj.:
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GS = < W, L >

(1)

W – jest zbiorem numerów wzów sieci transportowej ( wierzchoków grafu),
L – jest zbiorem pocze transportowych ( uków w grafie).
W sieci transportowej midzy kad par ssiednich wzów mog istnie poczenia
transportowe. Wierzchokom (wzom transportowym) oraz ukom (poczeniom
transportowym) grafu nadajemy odpowiedni interpretacj. Zatem wzy transportowe
mog mie interpretacje np. miejscowoci, w której wystpuje terminal przeadunkowy,
baza paliw, stacja benzynowa i inne. Poczenie transportowe midzy dwoma ssiednimi
wierzchokami (wzami) bdzie miao interpretacj odcinka xij trasy przewozu towarów
niebezpiecznych, o rónej dugoci. Trasa w grafie GS, pomidzy dwoma wyrónionymi
wierzchokami (rys.1.) to suma odcinków xij, o rónych wierzchokach, nalecych do
trasy.
T (A, B) = σሺǡሻࢀאሺǡሻ ࢞

(2)

Przy czym pocztek oraz koniec trasy s w zadanych wierzchokach, pocztek odcinka
trasy jest kocem poprzedniego odcinka a koniec odcinka trasy jest pocztkiem
nastpnego.
A
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Rys. 1. Przykad trasy przewozu towarów niebezpiecznych pomidzy wyrónionymi
wierzchokami A i B
ródo: opracowanie wasne.

Midzy wyrónionymi wierzchokami w rzeczywistej sieci transportowej moe istnie
wiele tras. Poczenia transportowe (odcinki xij) s zapisane w postaci liczb, które
interpretuje si jako wartoci parametrów, czyli: dugo odcinka xij wyraon w km i
rzeczywista prdko na danym rodzaju drogi virzecz [km/h]. W zalenoci od zabudowy i
rodzaju drogi przyjto nastpujc klasyfikacj dróg: autostrada, droga ekspresowa jedno
lub dwujezdniowa w terenie niezabudowanym, droga dwujezdniowa o co najmniej dwóch
pasach w kadym kierunku w terenie niezabudowanym, pozostae drogi w terenie
niezabudowanym, drogi w strefie zamieszkania, drogi w obszarze zabudowanym. W
Polsce, odpowiednio do rodzaju drogi, obowizuje wedug kodeksu drogowego,
dopuszczalna prdko jazdy vidop, w rzeczywistoci nie zawsze moliwa do osignicia, ze
wzgldu na natenie ruchu na drodze. Wprowadzono zatem parametr , czyli
wspóczynnik redukujcy maksymaln prdko jazdy, który w zalenoci od natenia
ruchu przyjmuje warto: =1 - znikome natenie; =0,75 - mae natenie ruchu; =0,5 rednie natenie ruchu; =0,25 - due natenie ruchu. Std rzeczywista prdko pojazdu
virzecz= vidop, czyli zalena jest od typu drogi i rodzaju zabudowy terenu, jaka wystpuje na
danym odcinku oraz natenia ruchu. Na podstawie w/w parametrów moliwe jest
obliczenie czasu przejazdu po danym odcinku w zalenoci od natenia ruchu czy rodzaju
terenu.
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Kady odcinek trasy xij charakteryzuje si okrelonym prawdopodobiestwem
wystpienia wypadku pwxij. Zaoono, e na wielko pwxij maj wpyw róne czynniki,
które wyselekcjonowano na podstawie literatury oraz bada wasnych. Zaliczono do nich
czynniki o charakterze: ludzkim, technicznym, rodowiskowym. A zatem uzaleniono
prawdopodobiestwo wystpienia wypadku pwxij na danym odcinku od:
1. czynnika ludzkiego (z wyjtkiem zmczenia), w tym:
- cech zewntrznych, ksztatowanych przez warunki organizacyjne i techniczne: czas
pracy, poziom wyszkolenia, drgania, haas, znajomo procedur,
- cech wewntrznych o charakterze psychologicznym i fizjologicznym: stres, wiek, pora
jazdy,
- monotonii,
2. zmczenia kierowcy - f(t), które zmienia si wraz z upywem czasu,
3. czynnika technicznego /pojazdu/,
4. czynnika drogi, obejmujcego :
x innych uytkowników dróg,
x natenie ruchu pojazdów przy bazach paliwowych lub rafineriach, czyli tzw.
pocztek i koniec transportu adunku
Zaoono równie, e powysze czynniki na danym odcinku xij mog wystpi z rón
intensywnoci, któr zdefiniowano jako:
1. Intensywno prawdopodobiestwa popenienia bdu przez czowieka L,
2. Intensywno prawdopodobiestwa wystpienia wypadku na skutek zmczenia Z,
3. Intensywno prawdopodobiestwa wystpienia wypadku na skutek czynnika
technicznego T,
4. Intensywno prawdopodobiestwa wystpienia wypadku spowodowanego przez
warunki niezalene od kierowcy NK,, czyli zalene od innych uytkowników dróg,
5. Intensywno prawdopodobiestwa wystpienia wypadku w pobliu baz paliwowych,
oznaczonym indeksem P-K. Wedug dostpnych danych statystycznych duo
wypadków wystpuje w pobliu baz paliwowych, gdzie natenie ruchu cystern
drogowych jest bardzo due. Zasadne zatem na potrzeby modelowania byo
wprowadzenie tego parametru.
Ad1.W celu wyznaczenia L zbudowano model heurystyczny. Do oceny wpywu bdu
kierowcy na intensywno prawdopodobiestwa wystpienia zdarzenia niepodanego
zastosowano modelowanie rozmyte. Modele te opisuj dziaanie czowieka przy uyciu
opisu sownego, sformuowanego przez eksperta (czsto modele rozmyte nazywane s
modelami lingwistycznymi). Model heurystyczny czynnika ludzkiego zbudowano
w oparciu o cechy, uznane za „ istotne” – wygenerowane z analizy specyfiki pracy ukadu,
wymaga proceduralnych omawianego rodzaju transportu, analizy przyczyn wypadków
oraz bada ankietowo-ekspertowych kierowców. Zaoenia modelu dokadnie opisano w
artykule [4]. Model zosta zaimplementowany numerycznie w rodowisku
Matlab_Simulink.
Ad2. Warto intensywnoci prawdopodobiestwa wystpienia wypadku na skutek
zmczenia bdzie si zmienia w zalenoci od dugoci przejechanej trasy. Z fizjologii
czowieka wynika narastanie zmczenia wraz z upywem czasu jazdy. Zgodnie z ustaw
o prawie drogowym kierowca moe jecha 4,5 godziny, a nastpnie powinien przerwa
jazd. Zaoono, e odpoczynek wynosi 0,5 godziny. Przyjto, e intensywno Z, osiga
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swoj warto maksymaln po 4,5 h jazdy, nastpnie w trakcie wypoczynku nastpuje
regeneracja organizmu i wraz z rozpoczciem jazdy, Z, ponownie narasta. Parametr ten
bdzie zmienny dla caej trasy, a jego warto narasta wraz z przebyt drog.
Ad3. Warto intensywnoci T wyznaczono na podstawie dostpnych statystyk i przyjto
jako warto sta dla caej trasy.
Ad4. Warto oszacowano na podstawie danych statystycznych i przyjto jako warto
sta dla odcinka xij.
Ad5. Wedug statystyk wiele wypadków powstaje w pobliu baz paliwowych,
charakteryzujcych si duym zagszczeniem cystern, co odzwierciedla parametr PK.,
uwzgldniony w budowie modelu. Obliczon warto na podstawie danych przyjto jako
sta, jeeli na danym odcinku wystpuje baza paliwowa.
Intensywno prawdopodobiestwa wystpienia wypadku z powodu w/w czynników
okrelana jest w oparciu o dane dotyczce liczby wypadków spowodowanych z winy
okrelonego czynnika ( w cigu zaoonego przedziau czasowego – od 1 roku do kilku lat)
i odpowiadajcej im liczbie przejechanych kilometrów w cigu tego samego przedziau
czasowego przez wszystkie zarejestrowane cysterny.
Zdefiniowane intensywnoci analizowane na danym odcinku xij skadaj si na model
pasmowy przedstawiony na rys.2. Z danych wartoci intensywnoci obliczano
prawdopodobiestwo wystpienia wypadku w transporcie towarów niebezpiecznych na
odcinku xij.

Rys. 2. Model pasmowy oceny ryzyka
ródo: opracowanie wasne
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Kolejnym kluczowym elementem przypisanym do odcinka xij, to wielko strat. Straty
uzaleniono od scenariusza zdarze, jaki moe zaistnie na danym odcinku xij. Scenariusz
zdarze na potrzeby modelowania interpretuje si jako: przewrócenie pojazdu bez
dodatkowych konsekwencji, przewrócenie pojazdu i wyciek, przewrócenie pojazdu
i wyciek z poarem, przewrócenie pojazdu i wyciek z wybuchem. Prawdopodobiestwa
wystpienia scenariusza zdarze potraktowano jako prawdopodobiestwa niezalene, a ich
warto przyjto arbitralnie ze wzgldu na brak danych lub ich fragmentaryczno. Suma
prawdopodobiestw scenariuszy dla danego odcinka przyjmuje warto 1.
Zdefiniowane w modelu straty, poniesione w wypadkach drogowych z udziaem
towarów niebezpiecznych, zostay uszczegóowione. W przypadku strat o charakterze
ludzkim wzito pod uwag liczb ofiar miertelnych, liczb obrae i zatru.
W przypadku strat ekologicznych - pad zwierzyn, powierzchni skaonej gleby i wód.
Straty finansowe potraktowano jako cakowity koszt szkód. Wprowadzono równie
piciostopniow skal zagroe, jakie moe spowodowa zdarzenie niebezpieczne, tzn.:
drobny incydent, mae zagroenie, rednie zagroenie, due zagroenie, katastrofa. W ten
sposób otrzymano tabel wielkoci strat. Na podstawie której obliczono wska niki:
x strat ofiar miertelnych - WSLo,
x strat obrae i zatru - WSLoz,
x strat ekologicznych padych zwierzt - WSEpz,
x strat skaonej gleby i wód - WSesg,
x strat finansowych - WSF.
Kademu odcinkowi xij przypisano waciw wielko kadego z ww. wska ników strat.
Dla kadego odcinka xij oszacowano ryzyko czstkowe. Ryzyko cakowite uzyskuje si,
sumujc wartoci ryzyka czstkowego, odpowiadajcego odcinkom skadajcym si na
dan tras.
Ryzyko czstkowe dla odcinka trasy xij okrelono zgodnie ze wzorem:
ܴೣೕ ൌ  ௭௫ ȉ  ܵೣೕ 

















(4)


pznxij = pwxij psc

(5)

gdzie:
݇   אሼܮǡ ܧǡ ܨሽ
pznxij - prawdopodobiestwo zdarzenia niebezpiecznego na odcinku xij
pwxij – prawdopodobiestwo wypadku na odcinku xij
psc – prawdopodobiestwo wystpienia scenariusza
ܵೣೕ - straty ludzkie na odcinku xij
ܵாೣೕ - straty ekologiczne na odcinku xij
ܵிೣೕ - straty finansowe na odcinku xij
Zgodnie z powyszym ryzyko cakowite przedstawia zaleno (6).
ܴೖ ൌ  σሺǡሻܴ ்אೣೕ 

(6)
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Przy czym ܴೖ , tak jak w przypadku ryzyka czstkowego, moe odzwierciedla ryzyko
zwizane ze startami ludzkimi, ekologicznymi i finansowymi.

4. WYBRANE WYNIKI SYMULACJI MODELU
W dostpnej literaturze z zakresu oceny ryzyka w transporcie towarów niebezpiecznych
[13], nie odnotowano stosowania metody uwzgldniajcej wpyw bdów ludzkich na
prawdopodobiestwo wystpienia wypadku. Dlatego te wyniki intensywnoci
prawdopodobiestwa popenienia bdy przez czowieka, uzyskane w badaniach
symulacyjnych opracowanego modelu czynnika ludzkiego zostay zaimplementowane do
modelu oceny ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych. W budowie
tego modelu, wykorzystano algorytm Breadth-first search [15], w skrócie BFS – jeden
z najprostszych algorytmów przeszukiwania grafu. Przechodzenie grafu rozpoczyna si od
zadanego wierzchoka i polega na odwiedzeniu wszystkich osigalnych z niego
wierzchoków. Wykorzystywany jest do odnajdywania najkrótszej drogi w grafie.
Algorytm dziaa prawidowo zarówno dla grafów skierowanych jak i nieskierowanych.
W modelu nie zastosowano algorytmu Dijkstry ze wzgldu na zmienn warto wag
(zaoono, e zmczenie ronie z upywem czasu). Na potrzeby weryfikacji modelu zosta
zaimplementowany symulator. Parametrem wejciowym symulatora jest plik CSV
opisujcy graf zwizany z sieci drogow. Struktura pliku jest nastpujca: kady wiersz
odpowiada nowemu wierzchokowi w grafie. Natomiast struktura wiersza zawiera m.in.: id wierzchoka (liczba cakowita, identyfikator wierzchoka), wspórzdna x [km],
wspórzdna y [km]. Opis kolejnych krawdzi: - id ssiada (identyfikator ssiadujcego
wierzchoka), v_max (prdko maksymalna na odcinku) i kolejne zaoenia do modelu
opisane parametrami (m.in. dugo, ograniczenie prdkoci, informacja o tym czy jest to
teren zabudowany czy niezabudowany, itp.). Po wczytaniu pliku wejciowego, aplikacja
wizualizuje wczytan sie drogow i pozwala uytkownikowi na rczn modyfikacje
parametrów sieci. W wyniku przeprowadzonych bada aplikacja pozwoli na estymacj
potencjalnych skutków wypadków oraz na wybranie trasy przejazdu, która minimalizuje
ryzyko zdarze drogowych. Stworzone narzdzie moe wspomaga optymalny przewóz
towarów niebezpiecznych z punktu widzenia minimalizacji strat ludzkich, ekologicznych
i finansowych. Poniej przedstawiono wybrane wyniki symulacji. Zaoono
prawdopodobiestwo scenariuszy zdarze oraz za kryterium przyjto minimalizacj strat
ofiar miertelnych na zadanej trasie. Otrzymano wyniki symulacji przedstawione na
rys.3 i 4.

Model oceny ryzyka w drogowym transporcie towarów niebezpiecznych – wybrane …
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Rys. 3. Wyniki symulacji
ródo: opracowanie wasne

Program wyznaczy tras przewozu towarów niebezpiecznych we wzgldu na
najmniejsz liczb ofiar miertelnych oraz oszacowa cakowite ryzyko na trasie
w zalenoci od przyjtych strat rys.4.

Rys. 4. Wyznaczenie trasy
ródo: opracowanie wasne

5. PODSUMOWANIE
Zaproponowana metoda oceny ryzyka stanowi nowe podejcie w dziedzinie analizy
i oceny ryzyka w transporcie towarów niebezpiecznych, bowiem uwzgldnia wpyw
czynnika ludzkiego na prawdopodobiestwo wystpienia wypadku oraz uwzgldnia proces
narastania zmczenia kierowcy w czasie wykonywana zadania przewozowego. Ponadto
zawiera kategoryzacj strat, uwzgldniajc wielko strat w zalenoci od skali zdarzenia.
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Metoda ta jest przydatna do oszacowania zmiennoci ryzyka zarówno na trasach
planowanych, jak i istniejcych w zalenoci od: kategoryzacji odcinków drogi, podziau
na klasy towarów niebezpiecznych, wpywu moliwych scenariuszy i zagroe na
bezpieczestwo w przewozie towarów niebezpiecznych.
Zaproponowana metoda pozwala generowa optymaln tras przewozu towarów
niebezpiecznych, minimalizujc - w zalenoci od zaoe - straty ludzkie, ekologiczne i
finansowe.
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A MODEL OF RISK ASSESSMENT CONCERNING THE ROAD TRANSPORTATION
OF HAZARDOUS MATERIALS – SELECTED ISSUES
Summary: Every day liquid fuels, gases, chlorine, ammonium, hydrogen cyanide and many other toxic and
explosive substances are transported on national roads. Several hundreds of road accidents involving vehicles
carrying hazardous materials are reported each year. In the aftermath of these accidents spillages infiltrating
the ground, groundwater and water courses take place and lead to the degradation of biological life. Hence,
safety measures must be applied on a daily basis by the dispatchers, recipients and speditors. Risk analysis is
one of the measures necessary for the improvement of safety standards. In the article a new approach to risk
assessment concerning the road transportation of hazardous materials has been presented. This approach
takes into account the effect of the human factor on the likelihood of road accidents. In addition, the article
discusses the assumptions to be taken for the choice of transportation route in order to minimize
the risk.
Keywords: hazardous goods, risk analysis, human factor

