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Stosowane gazy i pary cieczy mają karty cha-
rakterystyki, w których są określone po-
ziomy zagrożeń. Jednak co w sytuacji, gdy 
w procesie stosujemy sypkie produkty, 

które tworzą tzw. obłoki pyłu? Na wstępie określimy 
podstawowe definicje. Jednym z najgroźniejszych 
żywiołów jest pożar, czyli niekontrolowany, samo-
istny proces spalania materiałów palnych w miejscu 
i czasie do tego nieprzeznaczonym. Nie dojdzie 
do niego, jeśli wyeliminujemy choć jeden element 
trójkąta spalania. 

Materiał palny („paliwo”) 
– wszystkie materiały mające 
zdolność spalania się 
W przypadku pożaru w zakładzie pracy materia-
łem palnym może być zarówno klasyczne paliwo 
używane w procesach produkcji, jak i inne sub-
stancje palne i wybuchowe ulegające zapaleniu 
w obecności utleniacza i źródła zapłonu. Paliwem 
również mogą być substancje nieorganiczne, takie 
jak siarka, fosfor; metale, np. aluminium; materiały 
wyposażenia i dekoracyjne, jak: meble, wykładziny, 
palety itd.; magazynowane pyły, które mogą być 
zarówno palne, jak i wybuchowe. 

Nowoczesny przemysł nie może istnieć 
bez stosowania palnych i wybuchowych 
substancji. Substancje te podlegają 
obostrzeniom, wynikającym m.in. 
z tzw. dyrektywy ATEX. Kiedy dochodzi 
do wybuchu i pożaru? Jak ograniczyć ich 
występowanie?
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Utleniacz 
Utleniaczem mogą być wszystkie substancje, 
w obecności których może zachodzić proces utle-
niania. Utleniaczem w procesach spalania jest tlen 
występujący w powietrzu. Innymi utleniaczami 
w procesach spalania mogą być: tlen ciekły lub 
gazowy, chlor, fluor, nadtlenki organiczne i inne 
związki bogate w tlen, np. saletra amonowa.

Ciepło
Ciepło – źródło energii cieplnej, koniecznej do za-
palenia materiału palnego, a w późniejszym etapie 
– do samoutrzymania procesu. Źródłami energii 
cieplnej mogą być np.: wadliwa instalacja elektrycz-
na, prowadzone prace pożarowo niebezpieczne, 
celowe podpalenie, awaria maszyny itp. 

Kiedy dochodzi do wybuchu? 
Wiedząc, czym jest pożar i z czego się składa, 
przyjrzyjmy się, kiedy dochodzi do wybuchu. Aby 
nastąpił wybuch, substancja palna musi być od-
powiednio rozproszona w środowisku utlenia-
cza. Tę wartość nazywamy stężeniem i podajemy 
ją w procentach. Paliwo reaguje w ściśle określo-
nych granicach stosunku utleniacza do paliwa. 
Zakres ten określamy jako dolną i górną grani-
cę wybuchowości. Dolna granica wybuchowo-
ści (DGW) to wartość stężenia składnika palnego 
w mieszaninie z powietrzem lub tlenem, powyżej 
której pod wpływem bodźca energetycznego mo-
że nastąpić wybuch. Z kolei górna granica wybu-
chowości (GGW) to wartość stężenia składnika 
palnego w mieszaninie z powietrzem lub tlenem, 
poniżej której pod wpływem bodźca energetycz-
nego może nastąpić wybuch.
Bardzo ważnym czynnikiem w procesach utlenia-
nia jest energia reakcji. Czynnikiem wpływającym 
na przebieg pożaru i eksplozji jest stosunek wy-
zwalanej energii spalania w postaci ciepła do szyb-
kości odprowadzania ciepła ze środowiska reakcji. 
Spalanie, podczas którego następuje wymiana 
ciepła między paliwem, utleniacza i produktami 
spalania, nazywamy spalaniem deflagracyjnym. 
Reakcja ta charakteryzuje się wstępnym wzrostem 
energii cieplnej materiału palnego, doprowadza-
jąc do pożaru. Ze względu na małą szybkość de-
flagracja (w przeciwieństwie do detonacji) może 
powodować zapłon mieszaniny powietrza z pyłami 
i gazami palnymi. Z tego powodu materiały wy-
buchowe stosowane w kopalniach muszą być tak 
zaprojektowane, aby nie umożliwić ich rozkładu 
przez deflagrację.

Przeciwieństwem deflagracji jest spalanie detona-
cyjne. Charakteryzuje się ono gwałtownym wzro-
stem ciśnienia w krótkim czasie. Przebieg procesu 
jest różny, w zależności od warunków mieszani-
ny paliwa i utleniacza. Właśnie podczas spalania 
detonacyjnego mamy do czynienia z warunkami 
wybuchowymi. Sam wybuch jest szybkim proce-
sem egzotermicznym, który generuje gwałtowny 
wzrost ciśnienia powodujący falę uderzeniową. 
Fali towarzyszą efekt dźwiękowy oraz ruch gazów. 
Wzrost ich ciśnienia i temperatury powoduje przy 
wybuchu duże zniszczenia materialne. 

Wybuchy fizyczne i chemiczne 
Wybuchy dzielimy na fizyczne i chemiczne. Fizyczne, 
jak sama nazwa wskazuje, pochodzą od zjawiska 
fizycznego jako źródła energii, natomiast chemiczne 
powstają w efekcie reakcji egzotermicznej. Dzielimy 
je na homogeniczne lub wybuchy heterogeniczne. 
W przypadku wybuchu homogenicznego brak jest 
granicy między utleniaczem a paliwem, co skut-
kuje jednoczesną eksplozją całej mieszaniny.
Wybuchy heterogeniczne charakteryzują się głów-
nie rozdziałem strefy reakcji od strefy niereagują-

Definicje stref zagrożonych wybuchem 
przedstawione są w zharmonizowanej 
normie PN-EN 1127-1:2019-10, 
natomiast sposób przeprowadzenia 
klasyfikacji przestrzeni zagrożonych 
wybuchem przedstawiony jest 
w zharmonizowanej normie  
PN-EN 60079-10-1:2016-02.

WAŻNE
Jak pokazują dane historyczne, obróbka drewna, 
produkty drzewne, działalność rolnicza i produkcja 
żywności stanowią dużą część ogółu pożarów i wy-
buchów. Od 2017 roku drewno i produkty drzewne 
stanowiły od 21% do 31% incydentów, podczas 
gdy działalność rolnicza i produkcja żywności – 
od 33% do 45%. 
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cej, czyli płomień stanowi granicę między strefami. 
Jeżeli płomień przemieszcza się przez atmosferę 
palną z prędkością poddźwiękową, mamy do czy-
nienia z deflagracją. Podczas wybuchu tempera-
tura dochodzi nawet do 2726°C. Drugim rodzajem 
wybuchu heterogenicznego jest detonacja. W tego 
rodzaju wybuchu granica spalania przemieszcza się 
z szybkością 1400-3000 m/s. W przypadku pyłów 
prędkość detonacji osiąga nawet prędkość 8000 
m/s. W detonacjach występuje zjawisko wyprze-
dzania strefy reakcji przez falę ciśnienia.

Klasyfikacja stref 
zagrożonych wybuchem 
Wyznaczenie stref zagrożonych wybuchem jest 
obowiązkiem zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimal-
nych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu 
pracy atmosfery wybuchowej. Mogą to być pomiesz-

czenia zamknięte oraz miejsca na zewnątrz budyn-
ków. W pomieszczeniach należy wyznaczyć strefę 
zagrożenia wybuchem, jeżeli może w nim wystąpić 
mieszanina wybuchowa o objętości co najmniej 
0,01 m3 w zwartej przestrzeni, a jej wybuch w po-
mieszczeniu spowoduje gwałtowny wzrost ciśnienia, 
nie mniejszy niż 5 kPa. Definicje stref zagrożonych 
wybuchem są przedstawione w zharmonizowanej 
normie PN-EN 1127-1:2019-10, natomiast sposób 
przeprowadzenia klasyfikacji przestrzeni zagrożo-
nych wybuchem przedstawiony jest w zharmonizo-
wanej normie PN-EN 60079-10-1:2016-02. 

Wzrost pożarów 
spowodowanych przez pyły 
Nowoczesny przemysł nie może funkcjonować bez 
gazów technicznych czy surowców, w tym produk-
tów sypkich. Z biegiem lat konsumpcja różnego 
rodzaju produktów jest coraz większa. Z tego po-
wodu każda branża musi realizować swoje usługi 
czy produkcje w sposób skuteczniejszy i szybszy. 
To zmusza np. producentów do utrzymywania stanu 
magazynowego półproduktów na wysokim pozio-
mie, by móc produkować nieprzerwanie pomimo 
przeciwności, zwłaszcza w czasach pandemii, gdzie 
czas dostawy jest wydłużony. Pod kątem atmos-
fery wybuchu to właśnie sposób magazynowania 
jest najistotniejszy w ochronie przeciwpożarowej. 
W 2020 roku od stycznia do czerwca zanotowano du-
ży wzrost wybuchów pożarów pyłów – aż 94; w Sta-
nach Zjednoczonych – 67, w Kanadzie – 7, w pozosta-
łych krajach – 20. Czekamy na opracowanie danych 
na drugie półrocze 2020 roku, jednak już wiadomo, 
że zostanie osiągnięty nowy rekord. Tendencja jest 
stale wzrostowa. W 2017 roku wybuchło 169 poża-

Postać paliwa 
w mieszance wybuchowej

Strefa 
zagrożenia Atmosfera wybuchowa

Palne gazy, 
mgły i pary palnych cieczy

strefa 0 strefa, w której atmosfera wybuchowa występuje ciągle, 
utrzymuje się przez długi czas lub często

strefa 1 strefa, w której atmosfera wybuchowa występuje okresowo 
podczas normalnego działania

strefa 2
strefa, w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas 

normalnej pracy, jeżeli jednak wystąpi, 
to utrzymuje się przez krótki czas

Palne pyły

strefa 20 strefa, w której atmosfera wybuchowa występuje ciągle, 
utrzymuje się przez długi czas lub często

strefa 21 strefa, w której atmosfera wybuchowa 
może wystąpić okresowo podczas normalnej pracy

strefa 22 strefa, w której atmosfera wybuchowa nie występuje podczas 
normalnej pracy, jeżeli jednak wystąpi, to utrzymuje się krótki czas

Tab. 1. Strefy zagrożone wybuchem wg Dz.U. z 2010 r., nr 138, poz. 931

WAŻNE
W pierwszej połowie 2020 roku w silosach 
magazynowych odnotowano najwyższy odsetek 
incydentów pyłów palnych – aż 22 pożary i 6 wy-
buchów. To wyższy odsetek niż w raportach z lat 
2017 i 2018, w których stwierdzono, że systemy 
odpylania miały najwyższy odsetek incydentów. 
W pierwszej połowie 2020 roku tylko 13% po-
żarów i wybuchów miało miejsce w systemach 
odpylania.
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rów, w 2018 roku – 213, w 2019 roku – 250. Jak łatwo 
zauważyć, wzrost pożarów spowodowanych przez 
pyły wzrasta o 17% co roku. 
Analizując wybuchy spowodowane przez pyły, 
na szczęście można zaobserwować brak tendencji 
wzrostowej. Jednak zdarzają się cyklicznie na pozio-
mie średnio 34 rocznie w USA, 3 rocznie w Kanadzie 
oraz 33 rocznie w pozostałych krajach. Zarówno 
przy pożarach, jak i wybuchach skutkiem są wy-
sokie straty finansowe oraz poszkodowani ludzie. 
W 2017 roku, najgorszym roku pod względem 
liczby obrażeń i ofiar śmiertelnych, odnotowano 
łącznie 163 osoby, które odniosły obrażenia spo-
wodowane przez pożary lub wybuchy pyłów. Liczba 
23 ofiar śmiertelnych była rekordowa w 2018 roku. 

Groźne widowisko 
Przyjrzyjmy się teraz przykładowemu wybuchowi 
pyłu, który zdarzył się w małym, prowincjonalnym 
miasteczku Treviglio w Lombardii w północnych Wło-
szech. 1 kwietnia 2018 roku mieszkańcy pobliskiej 
fabryki karmy dla zwierząt domowych poczuli dziw-
ny zapach. Kierownictwo zakładu zdecydowało na-
tychmiast o zbadaniu źródła zapachu. W tym celu 
trzech techników zostało wysłanych, by zbadali su-
szarnię, bo tam przypuszczali jest źródło problemu. 
Suszarka mąki była nieczynna od 4 dni. Po przyby-
ciu na miejsce potwierdzili przypuszczenie, zapach 
wydobywał się z wnętrza jednej z suszarek. Dwóch 
techników weszło na platformę przylegającą do su-
szarki. Trzeci został na dole. Nagle doszło do niekon-
trolowanej reakcji chemicznej, która spowodowała 
silny wybuch pyłu mąki. Dwóch techników będących 
na platformie zginęło na miejscu. 
Mąka, podobnie jak pył drzewny, może wykazywać 
skłonność do samonagrzewania się, jeśli sprzy-
jają temu okoliczności. Samonagrzewanie (i osta-
tecznie spontaniczne spalanie) jest spowodowane 
egzotermiczną reakcją cząsteczek tlenu na czą-
steczki tlenu na powierzchni każdego ziarna/pyłu. 
W temperaturach otoczenia reakcje te przebie-
gają na powierzchni ziarna/pyłu, ale ciepło jest 
wytwarzane w większości osadów, ponieważ powie-
trze jest nieuchronnie uwięzione między cząstkami. 

Samozapłon nastąpił, gdy szybkość wytwarzania 
ciepła w masie lub warstwach była większa niż szyb-
kość rozpraszania ciepła, a temperatura osiągnęła 
określoną minimalną wartość. Szybkość reakcji 
rośnie wraz z temperaturą, czyli podwyższona 
już temperatura cały czas rośnie przez długi czas. 
Po rozpoczęciu reakcji będzie ona przyspieszać 
w czasie coraz szybciej.

Eliminacja lub ograniczenie 
możliwości wystąpienia atmosfer 
wybuchowych 
W praktyce nie ma możliwości całkowitego wyeli-
minowania atmosfery wybuchowej. Naszym celem 
jest ograniczenie zasięgu atmosfery wybuchowej 
lub częstotliwości jej występowania poprzez stoso-
wanie środków bezpieczeństwa, takich jak: instala-
cja odpylająca, instalacja centralnego odkurzania, 
inertyzacja procesu (redukcja stężenia tlenu za po-
mocą gazu obojętnego). Możemy ograniczyć źródło 
zapłonu. W dyrektywie ATEX, wskazano trzynaście 
potencjalnych źródeł zapłonu:
• gorące powietrze,
• płomienie i gorące gazy,
• iskry wytwarzane mechanicznie,
• urządzenia elektryczne,
• prądy błądzące oraz katodową ochronę przed 

korozją,

Tab. 2. Przegląd danych o zdarzeniach z pyłami. Źródło: 2020-Mid-Year-Combustible-Dust-Incident-Report-v5 

Rys 1. Trójkąt spalania (oprac. M. Złoto)

Rys 2. Dolna i górna granica wybuchowości (oprac. M. Złoto)
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• elektryczność statyczną,
• uderzenie pioruna,
• fale elektromagnetyczne o częstotliwości radio-

wej (od 104 Hz do 3 × 1012 Hz),
• fale elektromagnetyczne o częstotliwości (od 3 

× 1011 Hz do 3 × 1015 Hz),
• promienie jonizujące,
• ultradźwięki,
• sprężania adiabatyczne i fale uderzeniowe,
• reakcje egzotermiczne, włącznie z samozapale-

niem się pyłów.
Największe zagrożenie zapłonem atmosfery wybu-
chowej wynika jednak najczęściej z: gorącego po-
wietrza, płomieni i gorących gazów (w tym gorących 
cząsteczek), iskier wytwarzanych mechanicznie, 
urządzeń elektrycznych, elektryczności statycznej, 
reakcji egzotermicznych, włącznie z samo zapale-
niem się pyłów. Sposób eliminacji poszczególnych 
źródeł zapłonu musi być przeanalizowany osobno 
dla konkretnej instalacji przemysłowej. Analizując 
najczęstsze zalecenia, można wskazać 5 podsta-
wowych zasad na poprawienie bezpieczeństwa 
wybuchowego w zakładzie:
 1.  Urządzenia z ATEX – w strefach, gdzie mamy 

do czynienia z atmosferą wybuchową, wszelkie 
urządzenia i aparatury muszą być wykonane 
zgodnie z dyrektywą ATEX. Można je rozpoznać 
po takiej tabliczce:

 

 2.  Prace pożarowo niebezpieczne pod kontrolą 
– wszelkie prace modernizacyjne, remontowe 
czy serwisowe muszą być wykonywanie zgod-
nie z procedurami bezpieczeństwa mającymi 
na celu wyeliminowanie sytuacji potencjalnie 
pożarowo niebezpiecznych, które mogą wywo-
łać pożar/wybuch atmosfery wybuchowej. 

 3.  Separatory – zwłaszcza w procesach produkcyj-
nych separatory (np. magnetyczne) mają istot-
ny wpływ na bezpieczeństwo. Wyłapują wszyst-
kie elementy, które mogą doprowadzić do iskry 
w urządzeniach i aparatach, w których wystę-
puje atmosfera wybuchowa.

 4.  Uziemienie – zarówno sam budynek, jak i każde 
urządzenie czy maszyna muszą być uziemio-
ne, by wyeliminować wystąpienie wyładowania 
elektrostatycznego. 

 5.  Czujniki przegrzania – w pobliżu stref zagro-
żenia wybuchem należy stosować czujniki 
przegrzania, które mają stale monitorować 
temperaturę elementów mogących powodo-
wać zagrożenia. Najczęściej stosuje się przy 
łożyskach przenośnych taśmociągów.

Nie ma możliwości całkowitej eliminacji ryzyka wy-
buchu. Tak jak w inwestowaniu, nie należy stawiać 
na jednego konia. Tak jak zdywersyfikowany portfel 
inwestycyjny może dać nam poczucie bezpieczeń-
stwa, tak w warunkach przemysłowych konieczne 
jest stosowanie wielu systemów, które ograniczą 
skutki wybuchu do bezpiecznego poziomu. q

Wyk. 2. Przyczyny pożarów i wybuchów pyłów. Źródło: 2020-Mid-Year-Combustible-Dust-Incident-Report-v5.

Wyk. 1. Zagrożenia wybuchem i pożarem w poszczególnych branżach. Źródło: 2020-Mid-Year-Combustible-Dust-Incident-Report-v5
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