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Opar cieczy MIE (mJ) Chmura proszku MIE (mJ)

Propanol 0,65 Mąka pszenna 50

Octan etylu 0,46 Cukier 30

Metan 0,28 Aluminium 10

Heksan 0,24 Żywica epoksydowa 9

Metanol 0,14 Cyrkon 5

Dwusiarczek węgla 0,01 Niektóre półwyroby 
farmaceutyczne 1

Tab. 1. Minimalna energia zapłonu (MEZ) dla oparów i pyłów. Źródło danych: UK IChemE.

Z artykułu dowiesz się:
•	 jakie	rozporządzenia	zobowiązują	do	ochrony	przed	wyłado-
waniami	elektrostatycznymi,

•	 dlaczego	świadomość	zagrożeń	związanych	z	elektrycznością	
statyczną	jest	ważna	–	przykład	wypadku,	w	którym	źródłem	
zapłonu	było	wyładowanie	elektrostatyczne,

•	 w	jaki	sposób	producent	mąki	zapewnił	bezpieczeństwo	
w swoim	zakładzie,

•	 które	rozwiązania	techniczne	pomogą	w	uziemieniu,	a	które	
dodatkowo	będą	kontrolowały	jego	stan.
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Zapewne już wiele razy słyszeliście o tym, 
że wyładowania elektrostatyczne podczas 
procesów technologicznych są jednym 
z potencjalnych źródeł zapłonu atmosfer 
wybuchowych, a co za tym idzie – powin-
niście chronić swój zakład i pracowników 
przed tymi zagrożeniami. 

Obowiązek ten wynika z Rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-
stracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, 
innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). Zgodnie z za-
pisem rozporządzenia zawartym w rozdz. 
7 par. 35 ust. 8 instalacje i urządzenia 
techniczne oraz technologiczne, w których 
podczas użytkowania mogą wytwarzać się 
ładunki elektryczności statycznej o poten-
cjale stanowiącym możliwe źródło zapłonu 
dla występujących w ich obrębie materiałów 
palnych, powinny być wyposażane w odpo-
wiednie środki ochronne zgodnie z Polskimi 
Normami w zakresie ochrony przed elek-
trycznością statyczną. 

Z kolei Rozporządzenie Ministra Gospo-
darki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie mi-
nimalnych wymagań, dotyczących bez-
pieczeństwa i higieny pracy, związanych 

z możliwością wystąpienia w miejscu pracy 
atmosfery wybuchowej (Dz.U. 2010 nr 138 
poz. 931) w par. 4 ust. 1 pkt 2 zobowiązuje 
pracodawcę do wykonania kompleksowej 
oceny ryzyka, w której uwzględni prawdo-
podobieństwo wystąpienia oraz uaktywnie-
nia się źródeł zapłonu, w tym wyładowań 
elektrostatycznych. W dalszej części rozpo-
rządzenia znajduje się zapis wskazujący, by 
w działaniach zapobiegających zagrożeniu 
zapłonem uwzględniać ładunki elektrosta-
tyczne przenoszone czy wytwarzane przez 
personel lub środowisko pracy. 

Jest to niezwykle ważny element, na który 
należy zwrócić uwagę, ponieważ przy za-

łożeniu, że człowiek o pojemności 200 pF 
(pikofaradów) w wyniku tzw. elektryzacji 
może naładować się elektrycznie do po-
ziomu 30 kV, w efekcie istnieje możliwość 
wyładowania elektrostatycznego, którego 
energia osiągnie wartość 90 mJ – jak wynika 
z poniższej tabeli, taka energia wystarczy, 
by spowodować zapłon oparów cieczy lub 
pyłu (tab. 1). Jeszcze większe zagrożenie 
stanowi autocysterna, która przy pojemno-
ści 5000 pF może spowodować wyłado-
wanie elektrostatyczne nawet do 2250 mJ. 

Ogólne i szczegółowe wymagania w zakre-
sie zasad organizacji i realizacji ochrony 
przed elektrycznością statyczną obiektów, 

Uziemienia

1 Yuan, Zhi & Khakzad, Nima & Khan, Faisal & Amyotte, Paul. (2015). Dust Explosions: a Threat to the Process Industries. Process Safety and Environmental Protection.



Minimalna energia zapłonu 
(pol. MEZ, ang. MIE) 

to najmniejsza energia, która jest wystarczająca do spowodowania 
zapłonu najłatwiej zapalnej atmosfery wybuchowej w określonych 
warunkach badania. 

Typowe wartości MEZ są zmienne w zależności od tego, czy atmosfera 
zapalna zawiera opary, pył lub gaz, przy czym wiele powszechnie 
używanych rozpuszczalników wykazuje wartość MEZ poniżej 
1 milidżula. 

instalacji i urządzeń technologicznych, ze 
szczególnym uwzględnieniem stref zagro-
żenia wybuchem, zawiera Polska Norma 
PN-E-05204:1994, ustanowiona w paź-
dzierniku 1994 r.

Według globalnych statystyk nt. wybu-
chów w przemyśle (statystyki uwzględnia-
ją ponad 2000 wybuchów)1 wyładowania 
elektrostatyczne stanowią 6% źródeł zapło-
nu atmosfer wybuchowych. W tym miejscu 
należy jednak rozgraniczyć to na poszcze-
gólne branże – przykładowo w produkcji 
farb i lakierów odsetek ten może być nawet 
kilkukrotnie wyższy niż w przemyśle spo-
żywczym.

Jeszcze jakiś czas temu znaczna część 
właścicieli zakładów przemysłowych oraz 
użytkowników instalacji, którzy każde-
go dnia biorą czynny udział w procesach 
produkcji, nie była świadoma zagrożeń, 
jakie niesie za sobą elektryczność statycz-
na. W wielu przypadkach można się było 
spotkać z podejściem „przecież to mnie 
nie dotyczy”, „skoro przez tyle lat nic się 
nie stało, to już się nie stanie” etc. Niestety 
bagatelizowanie problemu, brak podstawo-
wej wiedzy użytkowników czy stosowanie 
niewłaściwej, często niedostosowanej do 
występujących warunków ochrony może 
być przyczyną poważnych zdarzeń, do któ-
rych dochodzi w zakładach przemysłowych 
na całym świecie. Do wielu z nich nigdy 
by nie doszło, gdyby personel posiadał od-
powiednią wiedzę, a instalacje procesowe 
były wyposażone w zabezpieczenia zgod-
ne z przepisami oraz dobrymi praktykami.

W Polsce do jednego z najtragiczniej-
szych zdarzeń wywołanych wyładowa-
niem elektrostatycznym doszło pod koniec 
2014 roku, kiedy to spłonęła znaczna część 
zakładu produkującego opakowania dla 
przemysłu spożywczego oraz chemii go-
spodarstwa domowego.

Innym przykładem może być zapłon i wy-
buch oparów palnej cieczy, do którego do-
szło w listopadzie 2017 roku w zakładzie 
Verla International, produkującym lakiery 
do paznokci, kremy, balsamy oraz perfumy. 
Źródłem zapłonu było wyładowanie elektro-
statyczne powstałe w chwili, gdy pracownik 
zakładu wycierał zbiornik IBC, w którym 
znajdowała się palna ciecz. Zbiornik szybko 
stanął w płomieniach, stając się przyczy-
ną wybuchu, który wyrwał potężną dziurę 
w ścianie budynku. Doprowadził także do 
pożaru zakładu, z którym strażacy walczy-

li przez wiele godzin. W wyniku zdarzenia 
jedna osoba zmarła, a 125 zostało rannych. 
Tragiczne zdarzenie zarejestrowały kamery 
przemysłowe, dzięki czemu film trafił do 
sieci – ku przestrodze.
 
Kilka miesięcy po zdarzeniu OSHA (Oc-
cupational Safety and Health Administra-
tion) wniosła o 1 mln PLN (ponad 281 tys. 
dolarów) kary dla Verla International, 
wskazując na 11 naruszeń w zakresie za-
chowania odpowiednich standardów bez-
pieczeństwa i higieny pracy, w tym właści-
wego i bezpiecznego magazynowania oraz 
transportu łatwopalnych cieczy. Jednym 
z najważniejszych wykroczeń, będącym 
bezpośrednią przyczyną wybuchu i poża-
ru, był brak układu uziemiającego, który 
mógłby zapobiec powstaniu wyładowania 
elektrostatycznego.
 
W przypadku cieczy palnych stosuje się 
specjalne, przewodzące zbiorniki IBC, 
których wykonanie określone jest w zbio-
rze wytycznych w zakresie postępowania 
w celu uniknięcia zagrożeń spowodo-
wanych elektrycznością statyczną CLC/
TR 50404 – Electrostatics. Code of practi-
ce for the avoidance of hazards due to static 
electricity. Jako że tego typu zbiorniki z na-
tury rzeczy są mobilne, do ich uziemiania 
stosuje się proste przewody zakończone 
klamrą z mocną sprężyną oraz ostrymi zę-
bami, najczęściej wykonanymi z niezwy-
kle twardego węglika wolframu. Pozwala 
to ograniczyć ryzyko nieprawidłowego 
uziemienia w przypadku, gdy miejsce, do 
którego przypinamy klamrę, jest np. zabru-
dzone, pokryte rdzą, farbą czy smarem.

Warto mieć na uwadze, że im wyższe ry-
zyko zapłonu, tym bardziej wyrafinowane 
zabezpieczenia należy stosować. Przykła-
dowo, gdy dany zbiornik wykorzystywany 

jest kilka razy na dzień, a magazynowana 
ciecz ma niską minimalną energię zapłonu, 
to rekomenduje się stosowanie układów, 
które dodatkowo zweryfikują, czy zapew-
niony został właściwy odbiór ładunków 
elektrycznych. Są to tzw. systemy kontroli 
uziemienia, które mogą sygnalizować jego 
stan w sposób wizualny, optyczny, a także 
blokować proces w chwili, gdy prawidłowe 
uziemienie zostanie utracone.

Na szczęście można zauważyć, że w ciągu 
ostatnich lat podejście do zagadnień zwią-
zanych z potrzebą ochrony przed elektrycz-
nością statyczną zmienia się na lepsze. 
Wynika to nie tylko z dużej dostępności 
dedykowanych rozwiązań technicznych, 
ale przede wszystkim z uświadamiania 
poprzez dzielenie się wiedzą i doświadcze-
niami. Dzięki temu zakłady przemysłowe 
odpowiedzialnie stawiają sobie za cel eli-
minowanie zagrożeń i zapewnienie perso-
nelowi bezpiecznych warunków pracy. 

Takim przykładem może być projekt zre-
alizowany przez GRUPĘ WOLFF stosun-
kowo niedawno dla producenta mąki, który 
zwrócił się do nas z problemem ryzyka za-
płonu atmosfery wybuchowej przez wyła-
dowanie elektrostatyczne podczas załadun-
ku i rozładunku autocystern oraz wywrotek 
przewożących mąkę, otręby oraz zboże.

W zakładach produkujących mąkę lub 
wykorzystujących ją w swoich procesach 
znajdują się stanowiska do rozładunku 
(a w przypadku tych pierwszych także do 
załadunku) cystern i/lub wywrotek. Pod-
czas wykonywania tych procesów może 
dochodzić do elektryzacji materiałów 
sypkich, a w konsekwencji do przeskoku 
iskry zdolnej do zapłonu atmosfery wy-
buchowej w postaci mieszaniny drobnych 
cząstek mąki z powietrzem. 



Uziemienia elektrostatyczne 
– rozwiązania techniczne

Uziemienia najczęściej stosuje się do rozładunku/załadunku 
cystern drogowych, kolejowych, odprowadzenia ładunków 
z beczek, zbiorników, big-bagów, elementów instalacji 
procesowych itp. 

Poniżej znajduje się zestawienie dedykowanych 
rozwiązań technicznych w zakresie uziemienia oraz 
monitorowania stanu uziemienia. Te drugie oprócz 
uziemiania urządzeń pracujących w pomieszczeniach 
produkcyjnych za pośrednictwem jednostki monitorującej 
z diodą sygnalizacyjną w łatwy i bezpieczny sposób 
weryfikują, czy zgromadzone na urządzeniach ładunki są 
właściwie odprowadzane do ziemi. Jeżeli uziemienie nie 
zostało wykonane prawidłowo, kontrolery blokują proces. 

 Zaciski uziemiające z ostrymi zębami z węglika   
     wolframu 
Mogą	być	stosowane	w	dwóch	konfiguracjach	–	jako	komplet	dwóch	
prostych	zacisków	połączonych	ze	sobą	przewodem	spiralnym	lub	jako	
podpięcie	zacisku	do	uziemianego	pojemnika,	a końcówki	oczkowej,	
która	znajduje	się	na	końcu	przewodu,	do	listwy	uziemiającej.

	  Przenośny zestaw zacisków samotestujących 
To	dwie	połączone	ze	sobą	klamry	uziemiające.	Na	jednej	z	nich	znajduje	
się	dioda	LED,	która	w	przypadku	poprawnego	uziemienia	zaświeca	się	
na	zielono.	

 Systemy uziemiające zasilane sieciowo lub bateryjnie 
–	pierwsze	umożliwiają	pracę	jednostek	przez	24	godziny	na	dobę,	
natomiast	drugie	stosowane	są	w przypadkach,	w	których	nie	przewiduje	
się	podłączenia	zacisków	samotestujących	do	elementów	instalacji	na	
czas powyżej	6	godzin

 System kontroli uziemienia cystern drogowych

 System kontroli uziemienia cystern kolejowych

 Mobilny system kontroli uziemienia do montażu 
bezpośrednio na cysternach samochodowych

 System kontroli uziemienia worków big-bag typu C 
pozwalający	na	ich	bezpieczne	napełnianie	i	opróżnianie

 System kontroli uziemienia instalacji procesowych 
przeznaczony	do	monitorowania	stanu	uziemienia	jednocześnie	nawet	
do	ośmiu	samodzielnie	działających	lub	połączonych	ze	sobą	elementów	
instalacji

Same zaciski uziemiające nie dają 100% pewności

Nasz Klient posiada w swoich zakładach łącznie 13 sta-
nowisk załadowczo-rozładowczych. Dotychczas na 
każdym z nich stosowano jedynie proste zaciski uzie-
miające z przewodami. Minusem takiego rozwiąza-
nia był przede wszystkim brak możliwości uzyskania 
informacji dotyczącej bieżącego stanu uziemienia. Co 
więcej, wielu kierowców często bagatelizowało podpię-
cie cysterny czy wywrotki do zacisku uziemiającego.

Wizje lokalne i dobór odpowiednich rozwiązań

W wielu przypadkach konieczne jest przeprowadzenie 
wizji lokalnych w zakładach, ponieważ inwestorzy 
często nie wiedzą, jakie systemy będą odpowiednie 
do rozwiązania ich problemów oraz gdzie dokładnie 
należy je zastosować. Po wizjach lokalnych przepro-
wadzonych w zakładach Klienta zalecono, by na każ-
dym stanowisku został zamontowany system kontroli 
uziemienia z możliwością blokowania procesu techno-
logicznego w przypadku, gdy zostanie wykryty brak 
uziemienia. 

W związku z tym, że oprócz cystern samochodowych 
na stanowiska rozładowcze wjeżdżają również wy-
wrotki, niektóre stanowiska zostały wyposażone 
w klucz zmiany trybu pracy. Dzięki temu jeden system 
uziemiający będzie mógł pracować zarówno z cysterną 
samochodową (obliczanie pojemności elektrycznej), 
jak i z wywrotką (weryfikacja uziemienia poprzez po-
miar rezystancji).

Jeszcze większa pewność

Brak przestrzegania procedur przez kierowców może 
być nie lada wyzwaniem. Aby rozwiązać ten problem, 
w jednym z zakładów dodatkowo zamontowano czuj-
niki optyczne pozwalające na wykrycie pojazdu, który 
pojawi się na miejscu rozładunku. Zostały one połą-
czone z układem sterującym oraz z systemem kontroli 
uziemienia. Jeśli przed przekroczeniem określonego 
limitu czasowego od wykrycia pojazdu przez czujni-
ki operator nie podepnie systemu kontroli uziemienia, 
rozlegnie się głośny sygnał dźwiękowy. Dzięki zasto-
sowanym rozwiązaniom Klient zyska pewność co do 
stanu uziemienia pojazdów, a przede wszystkim za-
pewni odpowiedni poziom bezpieczeństwa w swoich 
zakładach. 

Ocena i świadomość źródeł zagrożeń elektrostatycz-
nych oraz ich kontrolowanie są ważną misją spoczy-
wającą na barkach osób odpowiedzialnych za zapew-
nienie bezpieczeństwa personelu oraz za nienaganny 
przebieg procesów technologicznych w zakładzie. 
Dzięki dostępnym na rynku rozwiązaniom w wielu 
przedsiębiorstwach, w których wyładowania elektro-
statyczne stanowią poważne zagrożenie, można w ła-
twy i zarazem rzetelny sposób kontrolować większość 
ryzykownych procesów. 


