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Informacje podstawowe

Dlaczego należy chronić instalacje?



  

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 %

Aparaty i instalacje procesowe 
jako źródło zagrożenia w przemyśle

Informacje statystyczne



  

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 %

Źródła zapłonu – zagrożenie wybuchem

Informacje statystyczne



  

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

Zagrożenie wybuchem związane z 
obecnością pyłów palnych i 
wybuchowych

Informacje statystyczne



  

Podstawowe pojęcia

Pyły 
organiczne

odciążanie, tłumienie, odsprzęganie, 
10bar

Pyły metali odsprzęganie, 10bar

Mieszaniny 
hybrydowe tłumienie, odsprzęganie, 10 bar

Rodzaje palnych i wybuchowych 
produktów



  

Podstawowe pojęcia

Kst - współczynnik wybuchowości [bar m s-1]

Pmax - maksymalne ciśnienie wybuchu [bar]

Pred - zredukowane ciśnienie wybuchu [bar]

Pstat - wytrzymałość konstrukcyjna aparatu [bar]

Podstawowe wielkości

Klasa St1 Kst 0 – 200

Klasa St2 Kst 200 – 300

Klasa St3 Kst > 300

Klasy wybuchowości pyłów palnych 
definiowane wartością stałej Kst



  

Przebieg typowej zależności zmian ciśnienia wybuchu w 
czasie dla układu niezabezpieczonego (niebieska) i 

zabezpieczonego (czerwona)

Podstawowe pojęcia

Zadanie systemu zabezpieczającego jest obniżenie maksymalnie szybko ciśnienia 
Pred < Pstat



  

Techniczne środki ochrony przed 
zagrożeniem wybuchem i pożarem:

Podstawowe pojęcia

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

1)

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

2)



  

Ochrona wstępna 
ograniczenie możliwości powstania wybuchu poprzez:

Ochrona wstępna

Organizacje pracy, procedury postępowania, szkolenia1)

Ograniczenie potencjalnych źródeł zapłonu2)

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

3)

Inertyzację (pracę w atmosferze gazu obojętnego)4)



  

Ochrona konstruktywna 
ograniczenie skutków wybuchu poprzez:

Ochrona konstruktywna

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

1)

Odciążanie wybuchu – przy pomocy paneli 
dekompresyjnych lub rozwiązań pochodnych

2)

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

3)

Aparatura w wykonaniu przeciwwybuchowym – 
zdolna wytrzymać maksymalne ciśnienie wybuchu (tzw. 
10-cio barowa)

4)



  

ODCIĄŻANIE WYBUCHU

Ochrona konstruktywna



  

Odciążanie wybuchu

Samozamykające się klapy przeciwwybuchowe

Zasada działania
●   otwarcie klapy przeciwwybuchowej
●   sygnalizacja otwarcia klapy (czujnik)
●   amortyzacja odrzutu klapy przez system płyt
●   ponowne zamknięcie klapy (odcięcie
●   dopływu powietrza do zbiornika)

Zalety odciążania
●  brak pożaru po wybuchu
●  klapki wentylacyjne (brak implozji)
●  możliwość montażu na dachu bez dodatkowych
●  wzmocnień (brak obciążeń przenoszonych na aparat)



  

Klapy 
okrągłe

Klapy 
prostokątne

Kst(max): 250 bar m s-1

Pmax: 9 bar (g)

Pred(max): 3 bar(g)

Detekcja: czujnik otwarcia

Totoczenia: -30 do +50oC

Tprocesu: do +100oC

Kst(max): 200 bar m s-1

Pmax: 9 bar (g)

Pred(max): 1,5 bar(g)

Detekcja: czujnik otwarcia

Totoczenia: -30 do +50oC

Tprocesu: do +120oC

Odciążanie wybuchu



  

Panele odciążające wybuch

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



  

Odciążanie wybuchu

Ograniczenia odciążania
● Kst(max) 300 bar m s-1
● Pmax 12 bar
● Konieczność wyprowadzenia wybuchu do atmosfery
● Wydostanie się pyłu (spalonego, niespalonego, palącego się) do atmosfery
● Wydostanie się ciśnienia i płomienia
● System nieodpowiedni do substancji toksycznych
● Pojawienie się sił reakcji w czasie wybuchu
● Możliwość pojawienia się podciśnienia w aparacie  (zagrożenie implozją)
● Niezbędne jest określenie obszarów ochronnych  i szczególnych wymagań dotyczących 
   dostępu i przebywania  w zagrożonym obszarze



  

Bezpłomieniowe odciążąnie wybuchu

Odciążanie wybuchu

Zasada działania
● rozerwanie membrany przy zadanym nadciśnieniu
● odpowietrzenie wybuchu do wnętrza Q-Rhor
● zatrzymanie produktu
● wystudzenie kuli ognia – zgaszenie płomienia

Zalety odciążania
●              możliwość stosowania w pomieszczeniach
  zamkniętych
●   –    zabezpieczenie pasywne nie wymaga serwisu
● producenta
●     brak emisji produktu do atmosfery



  

Q-Rhor 3 Q-Box

Kst(max): 250 bar m s-1

Pmax: 10 bar (g)

Pred(max): 1,3 bar(g)

Membrana: ODV

Detekcja:         czujnik zerwania SK

Strefa ochronna: 2,5m

Kst(max): 200 bar m s-1

Pmax: 10 bar (g)

Pred(max): 0,5 bar(g)

Membrana: EDP lub ExGoVent

Detekcja: czujnik zerwania SK

Strefa ochronna: 5m

Odciążanie wybuchu

Stosunek objętości: pomieszczenie
aparat = 15:1



  

TŁUMIENIE WYBUCHU

Ochrona konstruktywna



  

Zasada działania
● detekcja wzrostu ciśnienia wywołanego wybuchem za  
  pomocą dynamicznego czujnika ciśnienia
● przetworzenie sygnału
● otwarcie but li 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

Tłumienie wybuchu



  

Zapłon
paliwa 

Wykrycie
wybuchu

Otwarcie
Butli HRD

Tłumienie
wybuchu

Całkowite
stłumienie

0 ms
0 bar

20 ms
0,035 bar

30 ms
0,1 bar

50 ms
0,2 bar

75 ms
0,25 bar

Tłumienie wybuchu



  

Ograniczenia systemy tłumienia
● możliwość stosowania na zbiornikach od 0,5 do 1000 m3

● Kst(max) 600 bar m s-1

● Pmax 5 – 12 bar
● ciśnienie robocze instalacji chronionej od 0,3 do 2 bar(a)
● temperatura robocza: od -20 do 160 °C

Tłumienie wybuchu



  

ODSPRZĘGANIE WYBUCHU

Odsprzęganie wybuchu



  

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

Przykłady zastosowania izolacji wybuchu na rurociągach

Odsprzęganie wybuchu



  

Klapa zwrotna

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

Odsprzęganie wybuchu



  

Ograniczenia klapy 
zwrotnej

● Montaż poziomy
● Działanie jednostronne
● Spadki ciśnień wywołane obecnością klapy
● Przepływ powietrza od 15 do 30 m/s
● Średnice rurociągów od DN140 do DN560
● Kst(max) – klapy do DN 315 – 300 bar m s-1
● Kst(max) – klapy do DN 560 – 200 bar m s-1
● Pred(max) 0,4 bar(g)
● Odległość montażu od aparatu do 4 m
● Czas otwarcia 20 s

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

Odsprzęganie wybuchu



  

Ograniczenia systemu Ex-Kop

● Kst 200 bar m s-1
● Pmax 10 bar(g)
● Pred 1 bar(g)
● Nieodpowiedni do produktów wyciernych
● Temperatura robocza: do 130 °C
● Temperatura otoczenia: od 0 do 60 °C
● Odległość montażu od 6 do 9 m

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

Odsprzęganie wybuchu



  

Ograniczenia bariery proszkowej HRD

● Kst(max) 500 bar m s-1
● Pmax 5 – 12 bar
● Pred(max) 2 bar
● Temperatura robocza 0 – 200 °C
● Ciśnienie robocze instalacji 0,9 – 1,1 bar(a)
● Rurociągi (prostokątne, okrągłe) średnica ekwiwalentna 
  0,1 – 1,5 m

Odsprzęganie wybuchu



  

Systemy łączone



  

Systemy łączone



  

Systemy łączone



  

Zabezpieczenie podnośnika kubełkowego



  

Czujnik MEX 3.2 – krzywa Kst



  

Zabezpieczenie stacji segregacji



  

Zabezpieczenie podajnika kubełkowego

Cukrownia Werbkowice – głowice podnośnika kubełkowego



  

Cukrownia Werbkowice – głowica podnośnika kubełkowego

Zabezpieczenie podajnika kubełkowego



  

Zabezpieczenie instalacji odpylającej



  

Zabezpieczenie instalacji odpylającej



  

Zabezpieczenie instalacji odpylającej



  

Zabezpieczenie instalacji odpylającej



  

Zabezpieczenie instalacji odpylającej



  

Wybuch w cukrowni



  

Wybuch w cukrowni



  

Wybuch w cukrowni na podnośniku kubełkowy



  

Przykładowe zdjęcia z instalacji



  

Przykładowe zdjęcia z instalacji



  

Przykładowe zdjęcia z instalacji



  

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,
- suszarnie COMSPAIN,
- dozowniki celkowe, divertery



  

Dziękuję za uwagęDziękuję za uwagę

Więcej na:Więcej na:
www.tessa.euwww.tessa.eu

Kontakt:Kontakt:
TESSA Sp. z o. o. Sp. K.TESSA Sp. z o. o. Sp. K.
ul. Pasternik 94Aul. Pasternik 94A
31-354 Kraków31-354 Kraków
tel./fax 12 632 81 41tel./fax 12 632 81 41
e-mail: tessa@tessa.eue-mail: tessa@tessa.eu
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