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W łasności fizykochemiczne bio-
masy, a  w  szczególności niska 

temperatura zapłonu warstwy oraz wła-
sności wybuchowe obłoku pyłu zawieszo-
nego, powodują bezwzględną koniecz-
ność stosowania systemów redukujących 
zagrożenia wystąpienia pożaru lub wybu-
chu. przede wszystkim należy zredukować 
lub wyeliminować możliwość powstania 
atmosfery wybuchowej u źródła. 
Dla redukcji zagrożeń wybuchowych sto-
suje się systemy odpylania w  punktach 
emisji oraz odkurzanie posadzek i  kon-
strukcji urządzeń. Systemy odpylania obej-
mują wiele obszarów i procesów oraz cha-
rakteryzują się wieloma rozwiązaniami. 

Systemy ssawne
powstające obłoki pyłu w  otwartych po-
mieszczeniach odpyla się poprzez pro-
jektowane dla nich systemy ssawne. 
najistotniejszym parametrem systemu 
ssawnego jest jego wydajność, która po-
winna zapewnić taką intensywność wen-
tylowania zapylonej przestrzeni, aby na-
wet w szczytowych fazach emisji pyłu nie 
dochodziło do przekraczania dolnej gra-
nicy wybuchowości. W  wielu przypad-
kach wydajność takich systemów od-
pylania wymaga strumieni kilkadziesiąt 
tysięcy metrów sześciennych – dotyczy 
to na przykład wentylacji stanowisk rozła-
dowczych lub muld rozładowczych. 
Kolejnym obszarem wymagającym wen-
tylacji są przesypy taśmociągów, kruszar-
ki, przesiewacze i  inne maszyny. Właści-
wym rozwiązaniem do odpylania tych 
urządzeń, jest wykonanie elementów her-

metyzujących lub ograniczających moż-
liwość rozprzestrzeniania się obłoku pyłu 
z  jednoczesnym wytworzeniem lokalne-
go podciśnienia, którego zadaniem jest 
kierowanie pyłu do pyłoprzewodów i  ich 
podanie na urządzenia odpylające. Dla 
właściwego określenia strumienia po-
wietrza wentylującego zawsze należy 
uwzględnić ruch elementów, prędkość 
przemieszczania się taśmociągu transpor-
towego, prędkość wirowania. Dodatkowo 
należy uwzględnić wielkość hermetyzo-
wanej przestrzeni oraz masę i  własności 
transportowanego materiału. 

Urządzenia filtracyjne
inny zakres systemów odpylania dedyko-
wany jest urządzeniom do magazynowa-
nia materiałów takich jak zbiorniki i  silosy. 
ich odpylanie może być realizowane przez 
filtry oddechowe, szczególnie, jeżeli system 
załadunku jest oparty o  transport pneu-
matyczny. Urządzenie filtracyjne oczyszcza 
wydmuchiwane do atmosfery powietrze. 
jeżeli transport materiału do silosów reali-
zowany jest przez transport mechaniczny 
z  wykorzystaniem przenośników ślimako-
wych, talerzykowych lub kubełkowych, re-
dukcja atmosfery wybuchowej przestrzeni 
nad magazynowanym materiałem a górną 
dennicą silosu musi być wykonana przez 
zespół filtracyjny z  wentylatorem wymu-
szającym przepływ powietrza.
Do odpylania silosów stosuje się autono-
miczne urządzenia filtracyjne, natomiast 
dla odpylania przesypów, młynów i  in-
nych stanowisk stosuje się centralne urzą-
dzenia filtracyjne dużych wydajności. 

Jak redukować  

zagrożenie 
wybuchowe
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Jak wybierać?
przy doborze urządzeń odpylających, po-
winno się uwzględnić szczytowe warto-
ści stężeń pyłu w powietrzu transportują-
cym. Dla dużych stężeń przekraczających 
kilkanaście, kilkadziesiąt gram na metr sze-
ścienny rekomendowane są filtry tkanino-
we. Dla pyłów drobnych, mocno pylących 
dodatkowo stosowane są systemy rozła-
dunku z jednoczesnym zraszaniem zsypy-
wanego pyłu lub pełną hermetyzację tego 
procesu dla redukcji powstania atmosfery 
wybuchowej.
Wtórne zagrożenia związane z  podnie-
sieniem się pyłów zalegających na po-
sadzkach i  elementy konstrukcyjne 
obiektów do odbioru, transportu lub 
magazynowania biomasy, redukuje się 
przez odkurzanie. Właściwy sposób po-
stępowania powinien być oparty o  po-
miar warstwy pyłu i  oszacowaniu cza-
su jej powstawania. na tej podstawie 
określa się częstotliwość wykonywania 
operacji odkurzania z  zastosowaniem 
przemysłowych systemów i  instalacji 
centralnego odkurzania.
praca takiego systemu będzie negatywnie 
oddziaływać na elementy instalacji i  ich 
szybkie zużycie w wyniku erozji. 
Każde z urządzeń odpylających, niezależ-
nie od parametrów pracy – nisko czy wy-
sokociśnieniowych -wymaga zabezpie-
czenia przed przeciążeniem możliwym 
do wystąpienia w  wyniku wybuchu. ro-
dzaj zabezpieczenia jest wynikiem oceny 
projektowej związanej z  lokalizacją i  wa-
runkami pracy filtra, własności pyłów i in-
nych cech. •

Wymagania redukcji emisji CO2 oraz konieczność wykorzystania źródeł 
odnawialnych wymusiły modernizację i rozbudowę bloków energetycznych 
i układów kotłowych o możliwość spalania lub współspalania szerokiego 
asortymentu biomasy. Podejmowane przez firmę BART prace w powyższych 
procesach modernizacyjnych i inwestycyjnych dotyczą wielu aspektów 
i zagadnień takich jak projektowanie, wybór urządzeń i komponentów, dobór 
systemów zabezpieczenia przed zagrożeniami pożarowymi i wybuchowymi 
wewnątrz projektowanych instalacji, wykonawstwo instalacji odpylania oraz 
odkurzania obiektów, rozruchy i regulacje instalacji.
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Firma inżynierska z polskim kapitałem z wieloletnim doświadczeniem oraz młodym, ambitnym i kompetentnym zespołem.

Generalny wykonawca instalacji technologicznych w zakresie obróbki 
powietrza, a w szczególności:
•  odpylania,
•  wentylacji przemysłowej,
•  odkurzania przemysłowego,
•  układów chłodniczych, klimatyzacyjnych,
•  gazów technicznych,
•  AKPiA,
•  kompleksowo realizowanych pomieszczeń czystych

Posiadamy własne:
•  Zespoły projektowe,
•  Kierowników robót,
•  Brygady montażowe 
   oraz serwisowe

Oferujemy
•  kompleksową 
   organizację budowy

Jakość potwierdzona wdrożonym systemem zarządzania ISO 9001 oraz rzeszą zadowolonych klientów. Posiadamy setki wykonanych instalacji na terenie Polski i zagranicą.
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