
Palne i wybuchowe 
pyły w przemyśle

Bezpieczeństwo wybuchowe

Nowoczesny przemysł stosuje dziesiątki tysięcy palnych, a w konsekwencji także wybucho-
wych substancji, które podlegają obostrzeniom wynikającym m.in. z tzw. dyrektywy ATEX. 
Parametry gazów i par cieczy w większości przypadków są dobrze rozpoznane i udokumen-
towane, przez co określenie poziomu zagrożenia wynikającego z ich obecności w procesie 
produkcji jest stosunkowo łatwe. Sytuacja komplikuje się gdy w procesie produkcyjnym 
występują materiały sypkie, które w aparatach i urządzeniach tworzą tzw. obłoki pyłu.
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W chwili kontaktu obłoku pyłu z efektyw-
nym źródłem zapłonu dochodzi do inicjacji 
wybuchu, którego skutki są trudne do prze-
widzenia. Z tego względu zgodnie ze wspo-
mnianą dyrektywą ATEX w obrębie instala-
cji zagrożonych wybuchem należy:

• eliminować lub ograniczać możli-
wość wystąpienia tzw. atmosfer wy-
buchowych,

• eliminować lub ograniczać źródła 
zapłonu,

• ograniczać skutki wybuchu do bez-
piecznego poziomu.

W praktyce przemysłowej całkowita eli-
minacja atmosfery wybuchowej czy źró-
deł zapłonu jest praktycznie niemożliwa. 
Dzieje się tak, ponieważ wiele procesów, 
takich jak mielenie, suszenie czy transport 
bliski, z natury rzeczy generuje obłoki 
pyłu. Trudno wyobrazić sobie, aby przy-
kładowo proces mielenia nie generował 
drobnego pyłu, zdolnego do unoszenia się 
w powietrzu.

Z kolei wystąpienie źródła zapłonu w dużej 
mierze jest uzależnione od czynnika ludz-
kiego oraz stanu i niezawodności urządzeń 
procesowych i pomiarowych. Tę tezę po-
twierdzają liczne opracowania. Przykła-
dowo analiza przygotowana przez Joint 
Research Centre – organizację naukową 
działającą przy Komisji Europejskiej – za 
dwie najważniejsze przyczyny awarii prze-
mysłowej uznaje:

• błąd ludzki,
• awarię podzespołu.

Wspomniana analiza uwzględnia dane na 
temat 550 awarii, do jakich doszło głów-
nie we Francji, Holandii i Wielkiej Bry-
tanii. Analogiczne wnioski płyną z opra-

cowania Państwowej Straży Pożarnej we 
Wrocławiu, które z kolei powstało na ba-
zie dokumentu wydanego przez Główny 
Inspektorat Pracy we współpracy z Kra-
jowym Urzędem ds. Środowiska Pracy w 
Danii (NWEA). W tym przypadku dwie 
najważniejsze przyczyny poważnych 
awarii przemysłowych zostały ujęte nieco 
bardziej precyzyjnie jako:
• błąd człowieka, w tym w wyniku 

braku szkolenia oraz niewłaściwego 
przestrzegania zasad bezpieczeń-
stwa i higieny pracy,

• uszkodzenia instalacji technicznych, 
w tym brak właściwej konserwacji.

Ze względu na powyższe należy uznać za 
zasadne podejście prezentowane w dyrek-
tywie ATEX USER, która wymaga, aby 
poza wymienionymi wyżej działaniami 
prewencyjnymi wdrażać w obrębie insta-
lacji zagrożonych wybuchem zabezpie-
czenia minimalizujące skutki wybuchu do 
bezpiecznego poziomu. W tym celu nale-
ży stosować, we właściwej konfiguracji, 
poniższe techniki:
• odciążanie wybuchu,
• tłumienie wybuchu,
• konstrukcję aparatu/urządzenia od-

porną na maksymalne ciśnienie wy-
buchu,

• odsprzęganie wybuchu.

Jak wspomniano wcześniej, z praktycz-
nego punktu widzenia nie jest możliwe 
całkowite wyeliminowanie możliwości 
wystąpienia atmosfery wybuchowej. 
W pewnych sytuacjach jesteśmy jednak 
w stanie ograniczyć zasięg atmosfery wy-
buchowej lub częstotliwość jej występo-
wania poprzez stosowanie:
• instalacji odpylających,

• instalacji centralnego odkurzania,
• inertyzacji procesu.

Ograniczanie źródła zapłonu atmosfe-
ry wybuchowej

Dyrektywa ATEX specyfikuje trzynaście 
potencjalnych źródeł zapłonu, które zo-
stały przedstawione poniżej. W przypad-
ku większości zakładów przemysłowych 
największe zagrożenie zapłonem atmos-
fer wybuchowych wynika jednak z punk-
tów wyróżnionych pogrubieniem:
• gorące powietrze,
• płomienie i gorące gazy (w tym go-

rące cząstki),
• iskry wytwarzane mechanicznie,
• urządzenia elektryczne,
• prądy błądzące oraz katodowa 

ochrona przed korozją,
• elektryczność statyczna (wyłado-

wania snopiaste, stożkowe i z obło-
ku pyłu),

• uderzenie pioruna,
• fale elektromagnetyczne o często-

tliwości radiowej (od 104 Hz do 3 x 
1012 Hz),

• fale elektromagnetyczne o często-
tliwości (od 3 x 1011 Hz do 3 x 
1015 Hz),

• promienie jonizujące,
• ultradźwięki,
• sprężania adiabatyczne i fale uderze-

niowe,
• reakcje egzotermiczne, włącznie 

z samozapaleniem się pyłów.

Sposób eliminacji poszczególnych źró-
deł zapłonu powinien być przedmiotem 
audytu konkretnej instalacji przemysło-
wej. Można jednak wskazać kilka ogól-
nych zasad, które mają wpływ na 

Aby zrozumieć poziom zagrożenia, jaki niesie ze sobą obecność pyłów 
w procesach produkcyjnych, zachęcamy do zapoznania się z filmem, 
który przedstawia skutki wybuchu w filtrze powietrza. Wpisz w prze-
glądarce internetowej adres: www.grupa-wolff.eu/wybuch-w-filtrze 
lub zeskanuj telefonem kod QR i zobacz film. 

Testy zostały wykonane w warunkach kontrolowanych, z zastosowaniem 
zabezpieczeń przeciwwybuchowych, które zapobiegły rozerwaniu kon-
strukcji filtra. W testach wykorzystano zaledwie 1000 gramów pyłu, co 
w kontekście ilości pyłów, jakie w praktyce występują w zakładach prze-
mysłowych, pozwala zrozumieć skalę potencjalnego zagrożenia.
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poprawę bezpieczeństwa wybuchowego 
na terenie zakładu:
• stosowanie w obszarach, gdzie wy-

stępują atmosfery wybuchowe, 
urządzeń oraz aparatury w tzw. wy-
konaniu ATEX, których cechy Ex są 
dostosowane do poziomu zagrożenia,

• prace remontowe, w tym w szczegól-
ności tzw. prace gorące, które powin-
ny być realizowane z zastosowaniem 
procedur ograniczających ryzyko 
zapłonu atmosfery wybuchowej,

• stosowanie w procesach produk-
cyjnych separatorów, w tym sepa-
ratorów magnetycznych, których 
zadaniem będzie wyłapanie kamieni, 
śrub, prętów oraz innych elementów 
mogących doprowadzić do powsta-
nia iskry mechanicznej w urządze-
niach i aparatach, w których wystę-
puje atmosfera wybuchowa,

• stosowanie stałych oraz prze-
nośnych uziemień niwelujących 
możliwość wystąpienia wyłado-
wania elektrostatycznego (dotyczy 
głównie pyłów o minimalnej energii 
zapłonu na poziomie poniżej 10 mJ),

• stosowanie czujników ogranicza-
jących ryzyko przegrzania mecha-
nicznych elementów urządzeń, jak 
np. łożyska przenośników taśmowych.

Ograniczenie skutków wybuchu do 
bezpiecznego poziomu 

Jak wykazano wcześniej, nie ma możli-
wości całkowitej eliminacji ryzyka wybu-

chu, podobnie jak zabezpieczenia stoso-
wane w autach nie zapobiegają wszystkim 
wypadkom na drogach, przez co koniecz-
ne jest używanie poduszek powietrznych, 
w pewnym sensie stanowiących ostatnią 
deskę ratunku. W warunkach przemysło-
wych z analogicznego powodu konieczne 
jest stosowanie systemów, które ograni-
czą skutki wybuchu do bezpiecznego po-
ziomu, tj.:
• zredukują ciśnienie wybuchu w urzą-

dzeniu/aparacie poniżej odporności 
konstrukcyjnej tego aparatu, przez co 
nie dojdzie do jego rozerwania,

• uniemożliwią propagację (rozprze-
strzenienie) wybuchu poprzez kana-
ły i przesypy na sąsiednie urządzenia 
i aparaty, co zapobiegnie dużo groź-
niejszym wybuchom wtórnym.

Redukcję ciśnienia wybuchu w aparacie 
możemy osiągnąć poprzez zastosowanie 
systemu tłumienia lub odciążania wybu-
chu.

System tłumienia wybuchu wykrywa za-
rzewie wybuchu w jego bardzo wczesnej 
fazie, a następnie aktywuje butle HRD 
(ang. High Rate Discharge Bottles) 
wprowadzające do wnętrza chronione-
go aparatu specjalny proszek tłumiący. 
Rozwiązanie to gasi wybuch, zanim jego 
ciśnienie osiągnie niebezpieczny poziom. 
Czas liczony od momentu wykrycia za-
rzewia wybuchu do chwili, gdy zostanie 
on stłumiony, liczony jest w tysięcznych 
częściach sekundy. Tłumienie wybuchu 

stanowi najbardziej elastyczny system 
przeciwwybuchowy, który może być sto-
sowany w większości aplikacji (w tym 
także w przypadku substancji szkodli-
wych i toksycznych, produktów spo-
żywczych, w halach zamkniętych czy na 
otwartej przestrzeni).

Odciążanie wybuchu charakteryzuje się 
zastosowaniem tzw. paneli dekompresyj-
nych (nazywanych również klapami roz-
rywnymi). Wspomniane panele stanowią 
najsłabsze elementy konstrukcyjne chro-
nionego aparatu, które w chwili wybuchu 
pękają, wyprowadzając skutki wybuchu 
w postaci ciśnienia i kuli ognia do otocze-
nia. Panele dekompresyjne posiadają wie-
le ograniczeń, wśród których najważniej-
sze to brak możliwości stosowania  ich 
w pomieszczeniach zamkniętych, takich 
jak budynki czy hale produkcyjne, oraz 
konieczność wytyczenia strefy niebez-
piecznej, w której obszarze nie mogą się 
znajdować inne instalacje, budynki, trakty 
drogi czy ścieżki piesze. 

Rozwiązaniem opisanych wyżej proble-
mów może być zastosowanie kanału de-
kompresyjnego, który wyprowadzi skutki 
wybuchu poza ścianę hali/budynku. Nale-
ży jednak pamiętać, iż kanał dekompre-
syjny wpływa na wzrost zredukowanego 
ciśnienia wybuchu, które można wyli-
czyć na podstawie normy PN-EN 14491. 
Opcjonalnie można zastosować tzw. bez-
płomieniowe odciążanie wybuchu, które 
łączy panel dekompresyjny z wydajnym, 



perforowanym wymiennikiem ciepła. 
W tym przypadku ciśnienie oraz kula 
ognia zostają „rozproszone” na elemen-
tach wymiennika ciepła, co radykalnie 
zwiększa bezpieczeństwo użytkowania 
tego typu zabezpieczenia w stosunku do 
klasycznego panelu dekompresyjnego.

Alternatywnie do powyższych technik 
możliwe jest zastosowanie aparatów/
urządzeń o konstrukcji odpornej na ci-
śnienie wybuchu. Rozwiązanie to jest 
równie skuteczne jak odciążanie czy 
tłumienie wybuchu, jednak ze względu 
na duży koszt inwestycyjny jest rzadko 
stosowane w praktyce. Jak można się 
domyśleć, technika ta polega na takim 
zaprojektowaniu elementów instalacji, 
aby były one w stanie przyjąć maksy-
malne ciśnienie wybuchu. Należy pa-
miętać, że wspomniany warunek mu-
szą spełniać zarówno same urządzenia 
i aparaty, jak również wszelkie kanały, 
rurociągi i przesypy.

W zdecydowanej większości przypadków 
powyższych technik nie łączy się w obrę-
bie jednego urządzenia. Przykładowo nie 
stosuje się tłumienia i jednocześnie odcią-
żania wybuchu do zabezpieczenia zbiorni-
ka magazynowego. Można natomiast sto-
sować różne techniki przeciwwybuchowe 
do zabezpieczania różnych urządzeń i apa-
ratów stanowiących jedną instalację.

Odsprzęganie wybuchu

Wspomniane we wcześniejszych akapi-
tach techniki nie będą skuteczne, jeśli nie 
zostaną uzupełnione o tzw. układ odprzę-
gania wybuchu. Niezależnie zatem, czy 
dany aparat zabezpieczony zostanie po-
przez tłumienie, odciążanie czy konstruk-
cję odporną na maksymalne ciśnienie wy-
buchu, konieczne jest zastosowanie także 
odsprzęgania wybuchu. Jego zadanie po-
lega na fizycznym zamknięciu wszystkich 
kanałów i przesypów, którymi ciśnienie 
i kula ognia mogłyby przedostać się do 
sąsiednich aparatów. W przeciwnym razie 
może dojść do wybuchu wtórnego, które-
go siła jest znacznie wyższa niż w przy-
padku pierwszego wybuchu.

Dzieje się tak, ponieważ wybuch wtórny 
inicjowany jest w warunkach podwyższo-
nego ciśnienia oraz zwiększonej turbulen-
cji mieszaniny wybuchowej. Tym samym 
dochodzi do wzrostu niezwykle ważnych 
z punktu widzenia bezpieczeństwa wybu-

chowego parametrów, jakimi są maksy-
malne ciśnienie wybuchu Pmax oraz stała 
wybuchowości Kst, która informuje nas 
o szybkości narastania ciśnienia w czasie. 

Oba parametry są kluczowe również 
z punktu widzenia doboru właściwych za-
bezpieczeń przeciwwybuchowych. Dlate-
go też nawet jeśli aparat, w którym doszło 
do wybuchu wtórnego, został zabezpie-
czony poprzez tłumienie, odciążanie lub 
konstrukcję odporną na maksymalne 
ciśnienie wybuchu, to z dużą pewnością 
można stwierdzić, że zastosowane zabez-
pieczenie będzie nieskuteczne – ponieważ 
było ono zaprojektowane na inne parame-
try początkowe.

Parametry wybuchowości pyłów

Aby móc zaprojektować skuteczny sys-
tem przeciwwybuchowy wykorzystujący 
wymienione techniki przeciwwybucho-
we, konieczna jest znajomość co najmniej 
dwóch parametrów charakterystycznych 
dla danej substancji, tj.:
• maksymalnego ciśnienia wybuchu Pmax,
• stałej wybuchowości Kst.

Oba parametry zależą m.in. od rozkładu 
ziarnowego pyłu oraz jego wilgotności. 
Z tego względu w większości przypad-
ków dane literaturowe nie pozwalają 
jednoznacznie określić ich wartości. Ko-
nieczne są zatem testy z wykorzystaniem 
konkretnego pyłu. Ważne, aby badania 
realizowane były przez odpowiednią jed-
nostkę notyfikowaną. Tylko wtedy mogą 
być one podstawą do dalszych działań.

UWAGA: do opracowania projektu za-
bezpieczeń przeciwwybuchowych poza 
wspomnianymi parametrami konieczne 
są takie informacje jak:
• podstawowe wymiary chronionego 

aparatu,
• wytrzymałość konstrukcyjna chro-

nionego aparatu (w przypadku braku 
takiej informacji można ją określić 
na podstawie analizy MES).

Tegoroczna Konferencja HAZEX na 
temat bezpieczeństwa wybuchowe-
go i procesowego, która odbędzie się 
w dniach 26–27 października bieżącego 
roku, będzie dotyczyć zagadnień zwią-
zanych z zagrożeniami występującymi 
w zakładach przemysłowych, które wy-
korzystują w procesach produkcyjnych 
palne i wybuchowe pyły. Tradycyjnie 

w ramach konferencji odbędzie się po-
kaz wybuchów na żywo. Uczestnikom 
zostaną zademonstrowane skutki wybu-
chów mieszanin pyłowo-powietrznych 
(do tej pory w pokazach wykorzystywa-
no substancje powszechnie stosowane 
w przemyśle, takie jak pył węglowy, 
pyły cukru czy herbaty) oraz działanie 
poszczególnych systemów przeciwwy-
buchowych. 

Lista popularnych 
palnych i wybucho-
wych pyłów
Poniżej przestawiamy listę kilkudziesię-
ciu powszechnie stosowanych w prze-
myśle pyłów, których obecność stwarza 
ryzyko wystąpienia niekontrolowanego 
wybuchu.

Produkty spożywcze i rolne
bawełna, białko jaj, błonnik / celuloza, 
chmiel, cukier, drzewo korkowe, gluten,
herbata, kakao, kasza manna, kawa,
laktoza, lucerna, mączka drzewna, mąka 
/ śruta owsiana, mąka / śruta pszeniczna, 
mąka / śruta sojowa, mleko w proszku, 
przyprawy, serwatka, siemię lniane, skórka 
z cytryny, skrobia ryżowa, skrobia kukury-
dziana, skrobia pszeniczna, skrobia ziem-
niaczana, słód, suszone owoce i warzywa, 
tapioka, tytoń, ziarno owsa

Metale
aluminium, brąz, cynk, magnez 

Paliwa stałe i ich pochodne
biomasa, koks, sadza, węgiel brunatny, 
węgiel drzewny, węgiel kamienny

Substancje chemiczne
antrachinon, askorbinian sodu, aspiryna,
kwas adypinowy, kwas askorbinowy, mal-
todekstryna, octan wapnia, paraformalde-
hyd, siarka, stearynian ołowiu, stearynian 
sodu, stearynian wapnia

Tworzywa sztuczne
formaldehyd mocznikowy, melamina, 
pochodne poliwinylu, poliakrylamid (PAM), 
poliakrylan metylu, poliakrylonitryl (PAN), 
polipropylen (PP), polietylen (PE), żywica 
epoksydowa, żywica fenolowa, żywica 
melaminowa


