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Podstawy

Dlaczego należy chronić instalacje?

www.tessa.eu
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Statystyka

Aparaty i instalacje procesowe jako źródło 
zagrożenia w przemyśle

Silosy 20 %
Instalacje odpylające 17 %
Instalacje mielące 13 %
Instalacje transportujące 10 %
Suszarnie 8 %
Instalacje dopalające 5 %
Instalacje mieszające 5 %
Polerowanie i szlifowanie 5 %
Przesiewanie 3 %
Inne 16 %www.tessa.eu
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Statystyka

Źródła zapłonu – zagrożenie wybuchem

Iskra mechaniczna 26 %
Wyładowania jarzeniowe 10 %
Tarcie mechaniczne 9 %
Wyładowania elektrostatyczne 9 %
Ogień (zapłon) 7 %
Samozapłon 6 %
Gorące powierzchnie 5 %
Spawanie 5 %
Urządzenia elektryczne 3 %
Nierozpoznane przyczyny 23 %www.tessa.eu
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Statystyka

Zagrożenie wybuchem związane z obecnością 
pyłów palnych i wybuchowych

Pył i wióra drzewne 30 %
Produkty spożywcze 24 %
Metale 14 %
Tworzywa sztuczne 12 %
Produkty chemiczne 11 %
Pył węglowy 9 %

www.tessa.eu
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● Pyły organiczne (odciążanie, tłumienie, 10 bar, odsprzęganie)

● Pyły metali (odsprzęganie, 10 bar)

● Mieszaniny hybrydowe (tłumienie, odsprzęganie, 10 bar)

Rodzaje palnych i wybuchowych produktów

Podstawowe pojęcia

www.tessa.eu
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Podstawowe pojęcia

● Współczynnik, Kst [bar m s-1]
● Maksymalne ciśnienie wybuchu, Pmax [bar]
● Zredukowane ciśnienie wybuchu, Pred [bar]
● Wytrzymałość konstrukcyjna aparatu, Pstat [bar]

Podstawowe wielkości

Klasy wybuchowości pyłów palnych definiowane wartością stałej Kst:
● Klasa St1 Kst 0 – 200
● Klasa St2 Kst 200 – 300
● Klasa St3 Kst > 300www.tessa.eu
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Podstawowe pojęcia

Zadanie systemu zabezpieczającego
Obniżyć maksymalnie szybko ciśnienie wybuchu do poziomu Pred < Pstat

Przebieg typowej zależności zmian ciśnienia wybuchu w czasie dla układu 
niezabezpieczonego (niebieska) i zabezpieczonego (czerwona)
www.tessa.eu
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Podstawowe pojęcia

Techniczne środki ochrony przed zagrożeniem 
wybuchem i pożarem

1) Wstępna ochrona przed wybuchem – ogranicza możliwość zaistnienia wybuchu, 
ale nie zabezpiecza przed skutkami ewentualnego wybuchu

2) Konstruktywna ochrona przed wybuchem – ogranicza skutki ewentualnego 
wybuchu i pożaru (odpowietrzenie, tłumienie, izolacja wybuchu) do bezpiecznego 
poziomu

www.tessa.eu
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Podstawowe pojęcia

Ochrona wstępna

Dostępne środki 
(aparatura, technologia, organizacja pracy)

1) Organizacja pracy, procedury postępowania, szkolenia

2) Ograniczenie potencjalnych źródeł zapłonu

3) Ograniczenie możliwości powstania atmosfery 
wybuchowej wywołanej obecnością wybuchowych 
gazów, par i pyłów

4) Inertyzacja – praca w atmosferze gazu obojętnego

Ogranicza możliwość powstania wybuchu

www.tessa.eu
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Ochrona Konstruktywna

Konstruktywna ochrona przed wybuchem
Ogranicza skutki ewentualnego wybuchu

Dostępne środki

1) Odsprzęganie wybuchu – separowanie aparatów pomiędzy sobą aby 
uniemożliwić przedostanie się skutków wybuchu na całą instalację i jej 
otoczenie

2) Odciążanie wybuchu – przy pomocy paneli dekompresyjnych lub rozwiązań 
pochodnych

3) Tłumienie wybuchu – przy pomocy proszków tłumiących (kluczowa jest 
identyfikacja początku wybuchu przy pomocy dynamicznych czujników 
ciśnienia i / lub płomienia)

4) Aparatura w wykonaniu przeciwwybuchowym – zdolna wytrzymać 
maksymalne ciśnienie wybuchu (tzw. 10-cio barowa)www.tessa.eu
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Odciążanie wybuchu

ODCIĄŻANIE WYBUCHU

www.tessa.eu



Prezentujący – Bartosz Wolff Strona 13

Zasada działania
● Rozerwanie membrany po przekroczeniu 

zadanej wartości nadciśnienia
● Szybkie odprowadzenie wybuchu do atmosfery
● Wielkość powierzchni odpowietrzenia musi być 

odpowiednio dobrana

Zalety odciążania

● Relatywnie niskie koszty zakupu
● Zastosowanie dla cieczy, par, gazów i 

pyłów
● Możliwość zastosowania (zasadniczo) dla 

każdych wartości podciśnienia

Odciążanie wybuchu

www.tessa.eu
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Bezpłomieniowe odciążanie

Zasada działania
● Rozerwanie membrany przy zadanym ciśnieniu
● Odpowietrzenie wybuchu do wnętrza Q-Rhor
● Zatrzymanie produktu
● Wystudzenie kuli ognia – zgaszenie płomienia

Zalety rozwiązania

● Możliwość stosowania w pomieszczeniach zamkniętych
● Zabezpieczenie pasywne – nie wymaga serwisu 

producenta
● Brak emisji produktu do atmosfery

Q-Rhor 3

Odciążanie wybuchu

www.tessa.eu
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Tłumienie wybuchu

TŁUMIENIE WYBUCHU

Tłumienie wybuchu na reaktorze tlenku etylenu
www.tessa.eu
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Tłumienie wybuchu

Zasada działania
● Detekcja wzrostu ciśnienia wywołanego wybuchem za 

pomocą dynamicznego czujnika ciśnienia
● Przetworzenie sygnału
● Otwarcie butli z czynnikiem tłumiącym
● Wprowadzenie proszku tłumiącego do danej objętości
● Wychłodzenie i zgaszenie kuli ognia

Zalety systemu
● Brak emisji produktu i płomienia do otoczenia
● System jest odpowiedni dla produktów toksycznych
● Możliwość stosowania wewnątrz pomieszczeń
● System efektywny dla mieszanin hybrydowych (pyły i gazy 

palne i wybuchowe w mieszaninie)
● Możliwość ochrony zbiorników do objętości 1000 m3 

www.tessa.eu
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Tłumienie wybuchu

Zapłon
Ciśnienie 
wybuchu dociera 
do czujnika

Otwarcie butli HRD i 
wprowadzenie 
czynnika tłumiącego

Środek tłumiący 
gasi kulę ognia

Wybuch 
został 
stłumiony

0 ms               20 ms                 30 ms           50 ms                     75 ms
0 bar             0,035 bar         0,1 bar                    0,2 bar         0,25 barwww.tessa.eu
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ODSPRZĘGANIE WYBUCHU

Odsprzęganie wybuchu

www.tessa.eu
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Odsprzęganie wybuchu

Celem izolacji rurociągów jest uniemożliwienie 
przeniesienia się skutków wybuchu na całą instalację i jej 
otoczenie.

Przykłady zastosowania izolacji wybuchu na rurociągach

www.tessa.eu
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Odsprzęganie wybuchu

Zalety systemu
● System pasywny (brak konieczności stosowania detektorów 

wyzwalających)
● Zastosowanie – pyły organiczne i nieorganiczne
● Relatywnie niska cena w stosunku do innych rozwiązań
● Układ monitoringu całkowitego zamknięcia klapy
● Uproszczony dostęp w czasie inspekcji

Zasada działania

KLAPA ZWROTNA

www.tessa.eu
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Odsprzęganie wybuchu

SYSTEM Ex-Kop

Zasada działania
● Detektor IR wykrywa iskry w rurociągu
● Sygnał przesyłany do elektroniki
● Elektronika uruchamia zawór elektromagnetyczny
● Gumowy rękaw zamyka światło rurociągu

Zalety systemu
● Działanie obustronne
● Możliwość montażu na rurociągach pod każdym kątem
● Samodzielny restart po zadziałaniu
● Czynnik uruchomienia sprężone powietrze
● Ograniczona do minimum obsługa serwisowa

www.tessa.eu
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Odsprzęganie wybuchu

Bariera proszkowa HRD

Zasada działania
● Czujnik wykrywa płomień / iskry podążające 

rurociągiem
● Sygnał przesyłany jest do centrali
● Centrala uaktywnia butle z czynnikiem tłumiącym

Zalety systemu
● Możliwość działania w obie strony
● Możliwość montażu na rurociągach pod każdym kątem
● Pred do 2 bar(g)
● Brak spadków ciśnień
● Reakcja na wolne wybuchy
● Gwarancja producenta na poprawność zadziałania 

zabezpieczenia

www.tessa.eu
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Systemy łączone

www.tessa.eu
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Systemy łączone

www.tessa.eu
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Systemy łączone

www.tessa.eu
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Zabezpieczenie podnośnika kubełkowego

www.tessa.eu
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Czujnik MEX 3.2 – krzywa Kst

www.tessa.eu
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Zabezpieczenie stacji segregacji

www.tessa.eu
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Zabezpieczenie instalacji odpylającej

www.tessa.eu
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Zabezpieczenie instalacji odpylającej

www.tessa.eu
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Zabezpieczenie instalacji odpylającej

www.tessa.eu
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Zabezpieczenie instalacji odpylającej

Instalacja centralnego odkurzaniawww.tessa.eu
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Zabezpieczenie instalacji odpylającej

www.tessa.eu
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Wybuch na podnośniku kubełkowym

www.tessa.eu
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Wybuch na podnośniku kubełkowym

www.tessa.eu
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Wybuch na podnośniku kubełkowym

www.tessa.eu
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Przykładowe zdjęcia z instalacji

www.tessa.eu
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Przykładowe zdjęcia z instalacji

www.tessa.eu
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Przykładowe zdjęcia z instalacji

www.tessa.eu
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Przykładowe zdjęcia z instalacji

www.tessa.eu
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Zakres oferty

OGÓLNY ZAKRES OFERTY

● Zabezpieczenia przeciwwybuchowe:
- dobór i dostawa,
- pre instalacja, montaż i uruchomienie,
- serwis gwarancyjny i pogwarancyjny,

● Opracowania:
- analiza ryzyka,
- dokument zabezpieczenia przed wybuchem,
- strefy zagrożone wybuchem
- weryfikacja dokumentacji technicznej
- inwentaryzacja instalacji procesowych
- opinie techniczne i ekspertyzy
- projektowania systemów zabezpieczeń
- nadzór nad bezpieczeństwem
- obiór inwestycji

● Dostawa maszyn i urządzeń
- separatory magnetyczne ECLIPSE,
- przesiewacze RHEWUM
- suszarnie COMSPAINwww.tessa.eu
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Dziękuję za uwagę

MYŚLENIE O BEZPIECZEŃSTWIE TO 
OKREŚLANIE RYZYKA I CZYNNOŚCI 

PROWADZĄCYCH DO JEGO ZMNIEJSZENIA

Dziękujemy za uwagę.

Tessa Wolff i Synowie sp.j. Atex Wolff i Synowie sp.j.
www. tessa.eu www.atex137.plwww.tessa.eu
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- Tłumienie wybuchu 


- Odpowietrzanie (odciążanie) wybuchu 


- Odcięcie (odsprzęganie) wybuchu 


- Płytki bezpieczeństwa 


- Zawory oddechowe 


- Uziemienia elektrostatyczne
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- Pompy membranowe, tłokowe 


- Emaliowane aparaty procesoe


- Dissolvery (dyspersja, mieszanie) 


- Linie pełnienia farb, lakierów, past 


- Suszenie roztworów, zawiesin, emulsji 


- Płatkownice - krzepnięcie


- Zawory motylkowe (przepustnice)


- Obróbka substancji o wysokich lepkościach


- Pobieranie próbek materiałów  
       ciekłych
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- Przesiewacze 


- Granulacja, suszenie, chłodzenie,  
       kalcynacja, powlekanie 


- Przenośniki aero-mechaniczne 


- Załadunek/rozładunek big-bagów 


- Pobieranie próbek materiałów sypkich 


- Zawory dozujące (celkowe)


- Zawory motylkowe (przepustnice) 


- Zawory rozdzielcze (divertery) 


- Technologie przemysłu chemii organicznej 


- Produkcja nawozów azotowych i fosforowych 


- Mokre oczyszczanie gazów odpadowych


- Termiczne niszczenie odpadów 


- Zatężanie (wyparki), krystalizacja 
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- Granulacja na sucho, kompaktowanie 


- Sterylizacja ziół, przypraw, itp.


- Recykling wraków samochodów
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Biuro Inżynierskie Tessa przy współpracy ze spółką córką, firmą Atex, wykonuje następujące 
prace związane z obowiązkami jakie nakłada na pracodawcę DYREKTYWA ATEX 137, 
ATEX 95 oraz DYREKTYWA MASZYNOWA i NARZĘDZIOWA:


AnAlizA ryzykA


Dokument zAbezpieczeniA  
przeD wybuchem


Strefy zAgrożone wybuchem


certyfikAcjA mASzyn


weryfikAcjA DokumentAcji 
technicznej


inwentAryzAcjA inStAlAcji 
proceSowych


opinie techniczne i ekSpertyzy


nADzór nAD bezpieczeńStwem


oDbiór inweStycji


ZAKRES WYKONYWANYCH PRAC


Obowiązek posiadania dokumentu analizy ryzyka został nałożony 
przez dwie Dyrektywy Europejskie Atex 137 i 95...


Dyrektywa Atex 137, zobowiązuje pracodawcę do opracowania Doku-
mentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem ...


Zakład na terenie którego występują atmosfery wybuchowe jest 
zobowiązany do wzynaczenia Stref Zagrożonych Wybuchem...


Najważniejszym warunkiem umożliwiającym dopuszczenie urządzeń 
lub instalacji do ruchu jest posiadanie odpowiednich certyfikatów...


Przygotowanie Analizy Ryzyka lub/i Dokumentu Zabezpieczenia 
Przed Wybuchem wymaga aktualnej dokumentacji technicznej...


Efektem prac inwentaryzacyjnych jest dokument wskazujący 
rzeczywisty stan urządzeń i instalacji procesowych...


Nadzór prac projektowych, montażowych oraz odbiór linii 
technologicznych pod kątem zgodności z obowiązującycmi 
przepisami...


Stały/okresowy nadzór nad instalacjami procesowymi pod względem 
aktualności i poprawności zastosowanych zabezpieczeń...


Weryfikacja certyfikatów/atestów dostarczanych z nowymi 
urządzeniami/instalacjami, pod kątem zgodności z obowiązującym 
prawem...


31-354 Kraków 
ul. Pasternik 94A 
(012) 632 81 41


www.tessa.eu 
tessa@tessa.eu


biuro inżynierSkie


www.tessa.eutessa@tessa.eu
Wersja 1.4 - 10.09.09
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