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Współczesna gospodarka realizuje procesy produkcyjne w wielu nowoczesnych gałęziach przemysłowych z zastosowaniem 
surowców czy materiałów sypkich, których właściwości pylące nierzadko są czynnikami sprzyjającymi tworzeniu się atmosfery 
potencjalnie wybuchowej. Szeroka gama działań i procesów technologicznych, takich jak transport, załadunki i rozładunki, 
miksowanie, rozdrabnianie czy przesiewanie, wymaga indywidualnych, „skrojonych na miarę” rozwiązań filtrowentylacyjnych 
niwelujących pojawiające się zagrożenia związane z emisją pyłu.

Jak mądrze zabezpieczyć się przed nad-
miernymi kosztami instalacji odpylania 

przy jednoczesnym zapewnieniu właści-
wego poziomu bezpieczeństwa procesów 
technologicznych?

Po pierwsze: analiza i engineering 
procesów technologicznych wykonane 
przez doświadczonych specjalistów
Firma BART Sp. z o.o., realizując dla klientów 
inwestycje w  postaci instalacji przemysło-
wych, których zadaniem jest ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń pyłowych i  gazo-
wych oraz wyeliminowanie ryzyka powsta-
nia atmosfery wybuchowej, w sposób głę-
boko świadomy przestrzega wymaganych 
etapów wykonania prac i  wewnętrznych 
procedur.

Opracowanie koncepcji i  zaprojektowa-
nie instalacji odpylania lub wentylacji jest 
każdorazowo poprzedzone dogłębną ana-
lizą procesów przemysłowych, dla jakich 
jest przeznaczona. Na tym etapie wykonu-
je się także badania charakteru i własności 
emitowanych w ciągach technologicznych 
substancji, w postaci pyłów czy gazów. Naj-
ważniejsze z nich to oczywiście parametry 

„pożarowo-wybuchowe” (dla substancji 
pyłowych są to m.in.: wskaźnik wybu-
chowości, dolna granica wybuchowości, 
maksymalne ciśnienie wybuchu, minimal-
na energia zapłonu, temperatura zapłonu 
obłoku pyłu czy jego warstwy. Określa się 
w  ten sposób, na ile dana substancja jest 
niebezpieczna – a więc stopień zagrożenia, 
jakie niesie ze sobą jej stosowanie.

Dopiero zgromadzona wiedza pozwala 
projektantom na wybór najkorzystniej-
szej i  kosztowo uzasadnionej technologii 
odpylania, oczyszczania lub neutralizacji 
ewakuowanych czynników, na właściwy 
dobór parametrów elementów ssawnych 
i głównych urządzeń filtrowentylacyjnych. 
Możliwe jest bowiem w  takim przypad-
ku zapewnienie odpowiedniego balansu 
pomiędzy efektywnością instalacji filtro-
wentylacyjnej a  jednocześnie najmniej-
szym wymaganym strumieniem powie-
trza wychwytującym emisję. Zbyt mały 
strumień powietrza wentylacyjnego nie 
zapewni odpowiedniej wymiany powie-
trza, natomiast zbyt duży spowoduje 
przewymiarowanie instalacji, co generuje 
dodatkowe, niepotrzebne koszty.

Po drugie: redukcja ryzyka powstania 
atmosfery wybuchowej w hali 
produkcyjnej
Specjaliści firmy BART mają świadomość 
występowania różnych zgrożeń w procesach 
produkcyjnych z udziałem materiałów sypkich 
i pylących, takich jak zapłon substancji, pożar, 
wybuch - do których może doprowadzić pył 
osiadły na posadzkach lub elementach urza-
dzeń i konstrukcjach. W sytuacji występujace-
go ryzyka powstania atmosfery wybuchowej 
nieocenione znaczenie ma eliminacja wtór-
nych wybuchów, które mogą zaistnieć w sku-
tek uniesienia się pyłów osiadłych.

Dlatego jako system towarzyszący insta-
lacji odpylania specjaliści zawsze rekomen-
dują stosowanie systemów centralnego 
odkurzania. Zalecenia natomiast, jak często 
używać instalacji odkurzania dla usunięcia 
zalegającego pyłu, wynikają z  oceny czasu, 
w  jakim możliwe jest utworzenie się jego 
niebezpiecznej warstwy. Niebezpiecznej, 
czyli takiej, której grubość i  jednocześnie 
masa osiągnęły graniczny poziom koncen-
tracji w danej kubaturze obiektu produkcyj-
nego i stwarzają ryzyko powstania atmosfery 
wybuchowej.

Jak zoptymalizować koszty instalacji 
odpylania i poziom bezpieczeństwa 
procesów technologicznych

Stanisław Nieświec
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Po trzecie: minimalizacja wielkości stref 
potencjalnie wybuchowych 
Zespół inżynierów i  biura projektowe firmy 
BART dla różnorodnych procesów z użyciem 
substancji niebezpiecznych projektują indy-
widualne rozwiazania i  konstrukcje elemen-
tów redukujacych rozpływ i  tworzenie się 
rozległych stref zagrożenia wybuchem. Ten 
bardzo istotny element działań odnosi się 
w sposób szczególny do budowy i wyposa-
żenia urządzeń technologicznych. Urządze-
nia dostępne na rynku są wykonane zazwy-
czaj w dwóch standardach – podstawowym 
i w wykonaniu Ex, przeznaczonym do stoso-
wania w  strefach zagrożonych wybuchem, 
spełniającym wymagania dyrektywy ATEX. 
Te drugie są dodatkowo wyposażone, 
a przez to zdecydowanie droższe.

Właściwym ograniczeniem i  zredukowa-
niem wielkosci strefy zagrożenia wybuchem 
można wyeliminować konieczność szero-
kiego stosowania komponentów przezana-
czonych do pracy w  atmosferze zagrożenia 
wybuchem. Wprowadza to więc możliwośc 
stosowania elementów w  wykonaniu pod-
stawowym zamiast tych w  wykonaniu 
zgodnym z  dyrektywą ATEX, dając z  regu-
ły znaczące oszczędności dla budowy linii 
technologicznych.

Sposoby eliminowania zagrożenia 
wybuchowego
Instalacja odkurzania wykorzystujaca prze-
nośny zestaw sprzątajacy złożony z  ssawki 
podłogowej i  węża przepinanego pomię-
dzy kolejnymi gniazdami przyłączeniowymi 
pozwala usunąć zalegający pył i  wysepa-
rować go w  zespole filtracyjnym. Ten może 
być zlokalizowany w  miejscu odległym od 
oczyszczanego obszaru, a zastosowane sys-
temy odbioru pyłu do big-bagów nie wpły-
wają na powstanie zapylenia.

W  układach oczyszczania powietrza 
zawierającego lekkie pyły wychwycone 
przez opisane wyżej systemy ssaw lub prze-
znaczone do tego ramiona odciągowe sto-
suje się powszechnie filtry z wkładami kartri-
dżowymi. Natomiast w  przypadku grubych 
lub dużych mas odpylanego pyłu używa się 
filtrów workowych. Do oczyszczania mate-
riałów filtracyjnych stosuje się głównie prze-
dmuch sprężonym powietrzem. Pyły zrzu-
cane są do podwieszonego leja, a następnie 
poprzez króciec wysypowy wyprowadzane 
na zewnatrz.

Zabezpieczenia w układach odbioru 
pyłów
W  układach odbioru pyłu możliwych jest 
kilka rozwiązań. W  instalacjach z  urządze-
niem filtracyjnym w  wykonaniu zgodnym 
z dyrektywą ATEX szczególną rolę pełni ele-

ment odcinający możliwość przeniesienia 
się wybuchu. Może to być zawór rotujący 
lub zasuwa odcinająca. Istotnym wymaga-
niem dla tego elementu jest wytrzymałość 
na dynamiczny przyrost ciśnienia i zdolność 
do zablokowania przeniesienia się wybuchu. 
Wymogiem koniecznym dla budowy zespo-
łu filtracyjnego jest w  przypadku instalacji 
przeznaczonych do separacji pyłów wybu-
chowych wdrożenie rozwiązań zapobiega-
jących przyrostowi ciśnienia wewnątrz filtra.

Firma BART zawsze głęboko ocenia moż-
liwe rozwiązania zarówno w zakresie wyma-
gań technicznych – odniesionych do własno-
ści pyłów – jak i techniczno-ekonomicznych 
– odniesionych do przedmiotu aplikacji 
i lokalizacji urządzeń.

Możliwych jest kilka wariantów technicz-
nych: od podstawowego systemu odcią-
żenia – stosującego płytki bezpieczeństwa 
– poprzez układy łączące odciążenie z  ele-
mentami wygaszającymi strumień ognia, 
a  na zaawansowanych systemach mikro-
procesorowych – wykrywajacych przyrost 
ciśnienia i  gaszących w  początkowej fazie 

narastający wybuch – kończąc.
Decyzja o  wyborze wariantu podejmo-

wana jest zawsze przez projektanta instala-
cji wraz z  inwestorem po ocenie wszelkich 
posiadanych argumentów.

Zabezpieczenia w przewodach 
i rurociągach
Rozwiązania zastosowane dla zabezpiecze-
nia zespołu filtracyjnego muszą być zgod-
ne w  zakresie działania także z  elementami 
zabezpieczającymi pyłoprzewód, podają-
cy wychwycone systemem ssaw zapylone 
powietrze do filtra. Zainicjowanie wybuchu 
wewnątrz filtra i  przyrost ciśnienia w  jego 
wnętrzu mogą spowodować wyparcie 
strumienia produktów spalania. Istotne dla 
bezpieczeństwa pracowników na stanowi-
skach pracy podlegających odpylaniu jest 
uniemożliwienie przeniesienia się wybuchu. 
Możliwe jest w  tej sytuacji zabudowanie 
podstawowego elementu odsprzęgające-
go, którym może być klapa zwrotna ATEX, 
lub – w  przypadku gdy filtr zabezpieczamy 
systemami aktywnymi HRD – zastosowanie 
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elementu o podobnym działaniu, którego zadaniem będzie wyga-
szenie wybuchu wewnątrz rurociągu.

Jak ważne jest powierzenie wykonania instalacji ATEX 
doświadczonemu integratorowi systemów
Całość wyżej wymienionych działań opracowanych przez firmę 
BART jest zawsze poparta odpowiednim doborem metod opisa-
nym w projekcie. W szczególności zastosowane komponenty i urzą-
dzenia zawsze firma dostarcza wraz z  deklaracjami producentów, 
dopuszczającymi je do pracy w opisanych warunkach i do kontaktu 
z pyłami tworzącymi atmosferę wybuchową.

Partnerem inwestycji w zakresie odpylania i zabezpieczeń prze-
ciwwybuchowych w newralgicznych branżach powinna być firma 
inżynierska i montażowa z rekordem wielu zaawansowanych tech-
nicznie instalacji. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji i systemów 
ochronnych należy powierzyć doświadczonemu integratorowi. 
Firma BART już od dwudziestu lat współpracuje z  liderami rynku, 
świadcząc swoje usługi na najwyższym światowym poziomie bez-
pieczeństwa i  jakości, realizuje kompleksowe projekty spełniające 
najwyższe wymagania bezpieczeństwa przeciwwybuchowego 
oraz wieloletniej stabilności parametrów technicznych. Systemy 
firmy BART zostały przetestowane pozytywnie i  dostosowane do 
potrzeb odbiorców z różnych segmentów produkcji sypkiej i nie tyl-
ko. Potwierdza to rosnące z roku na rok grono zadowolonych klien-
tów wraz z wystawianymi przez nich referencjami.

Więcej informacji na temat instalacji odpylania w standardzie ATEX 
z zabezpieczeniem przed skutkami wybuchu znajdują się na stronie 
internetowej firmy BART: www.bart-vent.pl, www.odpylanie.pl. 
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