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Wybuchy pyłu i pożary
– jak im zapobiegać?
Wybuchy pyłu i pożary w przemyśle są wysokim ryzykiem i występują stosunkowo
często. Zapobieganie im nie jest trudne jednak wymaga zainstalowania systemu
wykrywania i gaszenia iskier. Poniesione nakłady na taki system mogą uchronić
przed ogromnymi stratami i zamortyzować się w ciągu kilku sekund.

W pneumatycznych urządzeniach transportowych i w mechanicznych instalacjach, którymi przepływają materiały
łatwopalne, często dochodzi do
pożarów bądź do eksplozji filtrów
w wyniku iskrzenia. Iskrzenie
wywoływane jest z reguły przez
urządzenia będące w eksploatacji lub powstaje w wyniku transportu zanieczyszczeń materiałowych (takich jak: piach, kamienie,
elementy metalowe, gorące
punkty i inne). Do zdarzeń związanych z pożarami i wybuchami
dochodzi również w silosach
i wszędzie tam gdzie powstają
palne substancje pyłowe, których
stężenie w powietrzu jest odpowiednio wysokie i dostępne jest
źródło zapłonu.
Skutkami takich sytuacji są
przestoje produkcyjne, wysokie
koszty eksploatacji, milionowe
straty. Przestrogą jednak powinny być w takich wypadkach

przede wszystkim straty niematerialne czyli zagrożenie dla
zdrowia i życia ludzkiego.
Ryzyka wystąpienia pożaru
w zapylonym środowisku praktycznie nie można wykluczyć.
Wystarczy tu zaledwie mały potencjał zapłonowy, np. niewielki
element metalowy lub iskra powstała w wyniku uderzenia łopat
wentylatora czy zatarte łożysko,
aby doprowadzić do eksplozji
pyłu. Dlatego firmy takie jak Fire
Service Systems ze Szczecinka
opracowują dla każdego elementu instalacji w przemyśle specjalne koncepcje ochronne.

Elementy systemu

Najważniejszym elementem
takich działań prewencyjnych
jest urządzenie do gaszenia
iskier. Składa się ono z następujących komponentów:
detektory iskier;
centrala sygnalizacji iskier

Gaszenie wodą, gazem
i zastosowanie zasuw

Detektory iskier wykrywają
nawet najbardziej mikroskopijne
promienie podczerwone i przekazują je do centrali p/pożarowej.
Stąd w ciągu milisekund uruchamiane jest urządzenie gaśnicze,
które przez specjalne dysze rozpyla wodę gaśniczą. Przelatujące przez tę rozpyloną mgłę iskry
zostają skutecznie ugaszone.
Jeżeli w danym zakładzie
gaszenie wodą z jakiegoś powodu nie może być zastosowane
wówczas Fire Service Systems
proponuje alternatywnie: gaszenie gazem lub wprowadze-

nie urządzeń odcinających czy
też wyrzucających produkt poza
obszar wybuchu.
W przypadku stosowania gaszenia wodą produkcja może być
kontynuowana ze względu na jej
małą ilość. W wyniku drobnego
rozpylania przez specjalne dysze
wytwarzana jest mgiełka wodna wewnątrz gaszonego obszaru. Powierzchnia wody szybciej
pochłania energię cieplną iskry,
wytwarzając efekt chłodzenia
prowadzący do wygaszenia iskry.
W przypadku zasuw bezpieczeństwa, np. firmy T & B Electronic, które również znajdują się
w ofercie Fire Service Systems,
dzięki ekstremalnie krótkim
czasom zamykania, wykluczają one pożary i eksplozje. Są
montowane w pneumatycznych
urządzeniach transportowych,
w których są przenoszone pyły.
Sygnalizatory iskier zamontowane w przewodzie transportowym
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Detektor iskier FSK.

z urządzeniem testowym
i nadzorem płynu gaszącego;
urządzenie do gaszenia iskier
z instalacją zwiększającą ciśnienie;
sygnalizatory optyczno-akustyczne.

Zestaw gaśniczy SP2D-R.
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Centrala zgłoszeniowa BM6.
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Możliwości
zastosowania
Począwszy od 1984 roku
ponad 25.000 systemów na
świecie zostało wyposażonych
w urządzenia przeznaczone do
wykrywania i gaszenia iskier
firmy T&B. Wszędzie tam,
gdzie odbywa się mechaniczny
lub pneumatyczny transport
materiałów palnych może
dojść do pożarów i wybuchów.
W takich sytuacjach,
zastosowanie automatycznych,
elektronicznych systemów
wykrywania i gaszenia
iskier okaże się efektywną
inwestycją. Przykłady
zastosowań systemów
wykrywania i gaszenia iskier:
• elektrownie
i elektrociepłownie;
• fabryki czekolady;
• fabryki krzeseł;
• fabryki mebli kuchennych;
• fabryki płyt wiórowych;
• fabryki sklejki;
• huty szkła;
• młyny zbożowe i węglowe;
• odciągi pyłu węglowego;
• odciągi pyłów i trocin;
• palarnie kawy;
• produkcja;
• materiałów budowlanych;
• produkcja okien;
• przemysł bawełniany;
• przemysł celulozowy;
• przemysł chemiczny;
• przemysł cukrowniczy;
• przemysł gumowy;
• przemysł karm dla zwierząt;
• przemysł meblarski;
• przemysł metalowy;
• przemysł oponiarski;
• przemysł skórzany;
• przemysł spożywczy;
• przemysł tekstylny;
• przemysł tworzyw
sztucznych;
• przemysł tytoniowy;
• przetwarzanie asfaltu;
• suszarnie mleka w proszku;
• spalarnie odpadów;
• stocznie;
• systemy ppoż.;
• tartaki;
• wytwarzanie baterii;
• zakłady obróbki drewna;
• zakłady papiernicze;
• zakłady piekarnicze.

wykrywają iskry, po czym następuje błyskawiczne wyzwolenie
zasuwy bezpieczeństwa. Elementy instalacji zostają natychmiast rozłączone, co zapobiega
ewentualnej katastrofie.
Zasuwy bezpieczeństwa T
& B są napędzane sprężonym
powietrzem i wymagają ciśnienia roboczego z zakresu 6 do 8
barów. W prosty sposób można
je sprawdzić pod kątem prawidłowego działania, korzystając
z centrali sygnalizacji iskier.
Urządzenia do gaszenia iskier
są gotowe do pracy przez cały
czas i zapewniają optymalne
środki prewencyjne, mające na
celu ochronę przeciwpożarową
w odpowiednich obszarach instalacji.

System skrojony
na miarę

Firma Fire Service Systems
dobiera konfigurację systemu
pod indywidualne potrzeby danego przedsiębiorstwa. Dzięki szerokiej ofercie posiadanych urządzeń może dobrać poszczególne
elementy instalacji w taki sposób
by odpowiadały one najwyższemu poziomowi bezpieczeństwa
i zapobiegały powstawaniu iskier
a co za tym idzie pożarów i wybuchów.
Biorąc pod uwagę usługi firmy ze Szczecinka warto zapoznać się z urządzeniami z oferty
firmy a przede wszystkim z Centralą zgłoszeniową BM 6. Jest to
„mózg” całego systemu przeciwpożarowego i to od niej zależy
w główniej mierze jego działanie. Sterowana mikroprocesorem
centrala zgłoszeniowa obsługuje
od 2 do maksymalnie 36 obszarów nadzorujących. Centrala oferuje m.in. przechowywanie w pamięci sprawozdawczej do 2500
zdarzeń, które można przeglądać
korzystając z wyświetlacza. Wyświetlana i rejestrowana jest
liczba iskier, czas gaszenia, jak
i wyłączenie maszyn. Urządzenie
automatycznie monitoruje działania części wykrywczej i gaśniczej zapewnia stałą gotowość
operacyjną. Czujniki są okresowo
testowane automatycznie. Odłą-

czenie linii jest wizualnie wyświetlane i rejestrowane. Jest to tylko
wycinek możliwości jakie oferuje to urządzenie. W połączeniu
z detektorami i czujnikami oraz
urządzeniami gaśniczymi tworzą
systemy bezpieczeństwa o wysokiej gwarancji skuteczności.
Zgodnie z §2 ust.1 pkt.9
Rozporządzenia MSWiA z dnia

07.06.2010 r. w sprawie ochrony
p.poż. budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.
U. Nr 109, poz. 719), systemy
wykrywania i gaszenia iskier są
urządzeniami przeciwpożarowymi, zdefiniowanymi jako „urządzenia zabezpieczające przed
powstaniem wybuchu i ograniczające jego skutki”.
REKLAMA

Systemy wykrywania i gaszenia iskier mogą się
zamortyzować w przeciągu kilku sekund!

• Wykrywanie iskier
• Gaszenie iskier
• Zapobieganie
eksplozjom
i pożarom
Fire Service Systems s.c. tel./fax 094 732 65 73
78-400 Szczecinek
biuro@fss.info.pl
ul. Klasztorna 7A
www.fss.info.pl
Wyłączny przedstawiciel
T & B electronic GmbH
na Polskę
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