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PODSTAWY TEORII WYBUCHÓW MIESZANIN PYŁOWO-POWIETRZNYCH   
 
Pierwszy wybuch pyłu, jaki odnotowano w światowej literaturze miał miejsce 14 grudnia 1785 r. we 
Włoszech. Turyńska Akademia Nauki podała, że był to wybuch pyłu mąki w magazynie w centrum 
Turynu. Zgodnie z zapiskami literatury w wyniku wybuchu budynek całkowicie został zniszczony.  

 
Następnie w ciągu ponad 100 lat w literaturze przedmiotu zanotowano 4 kolejne przypadki wybuchów 
pyłów, co przedstawia Tabela 11.  
 

Rok Miejsce Instalacja Rodzaj pyłu Szkody 
1858  Szczecin Młyn Zboże Zniszczenie 

młynu 

1860 Milwaukee 
(USA) 

Młyn Mąka Zniszczenie 
młynu 

1864 Mascoutah 
(USA) 

Młyn Mąka Zniszczenie 
młynu 

1887 Hameln 
(Niemcy) 

Silos Zboże Zniszczenie 
silosa i kilku 
budynków 

 
Tabela 1. Historyczne przypadki wybuchów pyłów1 

 
Ostatni z wyżej wymienionych przypadków miał miejsce w Niemczech w miejscowości Hameln w 1887r. 
Wybuch powstał w silosie zbożowym, w wyniku którego oprócz silosa zniszczeniu kilka położonych w 
okolicy budynków. Rysunek 1 przedstawia skutki, jakie spowodował ten wybuch.  
 

 

                                                
1 Wolfgang Bartknecht – „Dust Explosions – Course, Prevention, Protection”.  
 



 
 

Rysunek 1. Wybuch silosa zbożowego w miejscowości Hameln w Niemczech w 1887r.1 

 
Wybuchy pyłów palnych zdarzały i nadal zdarzają się obecnych czasach. Jako przykład drastycznego w 
skutkach wybuchu posłużyć może zdarzenie, które miało miejsce 20 sierpnia 1997r. w miejscowości 
Blaye we Francji. W wyniku wybuchu elewatora zbożowego śmierć poniosło 12 osób oraz jedna została 
ranna. Elewator zbożowy uległ w większej części zawaleniu, a budynki administracyjne zlokalizowane w 
pobliżu zostały całkowicie zniszczone2. Rysunek 2 obrazuje częściowe skutki tego wybuchu.  
 

 
 

Rysunek 2. Skutki wybuchu elewatora zbożowego w Blaye (Francja) w 1997r.2 
 

                                                
2 Summary report on explosion of grain silo in Blaye, INERIS, 1998r. 



Jako kolejny przykład wybuchu mieszanin pyłowo-powietrznych w zakładach przemysłowych, posłużyć 
może incydent, który zaistniał w fabryce leków West Pharmaceutical Services w miejscowości Kinston w 
Stanach Zjednoczonych 28 stycznia 2003r. W wyniku wybuchu śmierć poniosło 6 osób, 38 zostało 
rannych, a budynek fabryki uległ całkowitemu zniszczeniu, co przedstawia Rysunek 33. 
 

 
 

Rysunek 3. Wybuch w fabryce leków w Stanach Zjednoczonych w 2003r.3 
 

Wybuch jest szybkim, egzotermicznym procesem, powodującym gwałtowny przyrost ciśnienia oraz 
generującym w swoich skutkach falę ciśnienia (i/lub falę uderzeniową), a także promieniowanie cieplne. 
Szybkość rozprzestrzeniania się fali wybuchu zależy od warunków, w których on przebiega i od 
medium, które ją generuje. Wybuchy występujące w przemyśle dzielą się zasadniczo na 2 typy, a 
mianowicie wybuchy chemiczne i fizyczne. Wybuchy fizyczne mają fizyczne źródło energii, podczas, 
gdy w wybuchach chemicznych decydującą rolę odgrywa przede wszystkim energia reakcji 
egzotermicznej.  
 
Zjawisko wybuchu może powstać, jeśli w mieszaninie paliwa z powietrzem (przy ich odpowiedniej ilości) 
oraz w zakresie stężenia pomiędzy dolną i górną granicą wybuchowości pojawi się efektywne źródło 
zapłonu.  
 
Wybuch będzie miał miejsce tylko wtedy, gdy w miejscu pracy lub w procesie technologicznym 
występować będą substancje palne. Oznacza to, że co najmniej jedna substancja palna używana jest 
jako surowiec lub materiał pomocniczy, powstająca jako odpad, produkt pośredni lub końcowy, lub 
mogąca wytworzyć się w przypadku zwykłych nieprawidłowości operacyjnych. Mogą się one pojawiać 
także w wyniku wadliwego działania instalacji. 
 
To czy substancje palne zdolne są do wytworzenia atmosfery wybuchowej zależy przede wszystkim od 
zdolności zapłonu mieszaniny tej substancji z powietrzem. Jeśli osiągnięty zostanie odpowiedni stopień 

                                                
3 Investigation report on dust explosion in West Pharmaceutical Services in Kinston, U.S. Chemical Safety and Hazard 
Investigation Board, 2004r. 



dyspersji substancji palnej, jak również w przypadku, gdy stężenie tej substancji zawierać się będzie w 
zakresie pomiędzy granicami wybuchowości, to wówczas należy przyjąć, że występuje w tych 
warunkach atmosfera wybuchowa. Rzeczywiste właściwości fizykochemiczne gazów, par cieczy i pyłów 
palnych powodują, że zazwyczaj mają one dostateczny poziom dyspersji. Jednakże w przypadku pyłów 
palnych należy dodatkowo rozważyć zagrożenie wynikające z osadzania się pyłu w warstwy, które 
mogą ulec zapaleniu. Przykład tworzenia się wybuchowych mieszanin pyłowo-powietrznych obrazuje 
Rysunek 4. 
 

 
 

Rysunek 4. Przykład tworzenia się mieszanin pyłowo-powietrznych podczas procesu napełniania oraz transportu pyłów 
palnych 4. 

 
Zjawisko wybuchów mieszanin pyłowo-powietrznych jest bardzo podobne do wybuchu gazów, czy par 
cieczy palnych, jednakże mimo wszystko istnieje kilka znaczących różnic pomiędzy tymi zjawiskami. 
Wybuch pyłu może pojawić się w momencie, gdy powstaje mieszanina pyłowo-powietrzna. Wówczas 
następuje uwolnienie dużej ilości ciepła spalania oraz gwałtowny wzrost ciśnienia (zazwyczaj na 
poziomie 5-12 bar). Wybuch mieszaniny pyłowo-powietrznej zależeć zatem będzie w głównej mierze od: 
• dopływu tlenu do procesu spalania, 
• własności pyłu (rozdrobnienie, wilgotność, części lotne, stężenie, itp.), 
• składu i stanu mieszaniny wybuchowej, 
• rodzaju przestrzeni wybuchu, 
• cech inicjatora (energia, czas działania, temperatura, itp.).  
 
Proces wybuchu mieszaniny pyłowo-powietrznej składać się zatem będzie w uproszczeniu z 
następujących procesów5:  
• transportu ciepła do powierzchni cząstki, przejmowania go przez cząstkę i jej nagrzewania, 
• rozkład termiczny powierzchni cząstki z dalszym jej nagrzewaniem oraz wydzielanie części lotnych, 
                                                
4 Communication from the Commission concerning the non-binding guide of good practice for implementing Directive 
1999/92/EC of the European Parliament and of the Council on minimum requirements for improving the safety and health 
protection of workers potentially at risk from explosive atmospheres, Commission of the European Communities, Brussels, 
2003. 
5Andrzej Teodorczyk - „Podstawy modelowania matematycznego wybuchu mieszaniny pyłowo-gazowej”, III Międzynarodowa 
Szkoła Wybuchowości Pyłów Przemysłowych, 1987r. 



• mieszania się wydzielonych części lotnych z powietrzem wytwarzającego mieszaninę palną i jej 
zapaleniu, 

• transportu ciepła od płomienia do sąsiednich cząstek oraz ich utlenianie i zapłon. 
 
Jedynie w niektórych, czy też tylko poszczególnych przypadkach, takich jak młyny strumieniowe, 
wybuchowa mieszanina pyłowo-powietrzna może powstać na etapie procesu technologicznego. W 
większości przypadków wybuchowe mieszaniny pyłowo-powietrzne powstają na skutek uniesienia lub 
dyspersji pyłu nagromadzonego w warstwach. Proces nagromadzenia pyłu może zarówno stanowić cel 
zamierzony lub wymagany do celów przemysłowych, jak na przykład w silosach, koszach 
samowyładowczych, czy w filtrach workowych, jak również być efektem ubocznym (niezamierzonym), 
przykładowo osadzanie się pyłu na zewnętrznych powierzchniach urządzeń procesowych, lub na 
ścianach i podłogach pomieszczeń magazynowych. Rozproszony pył może wytworzyć mieszaninę 
pyłowo-powietrzną o stężeniu zawartym pomiędzy dolną i górną granicą wybuchowości jedynie przez 
krótki okres czasu. Po tym czasie uniesiony w powietrzu pył zacznie z powrotem opadać tworząc 
warstwy. Wspomniane wyżej właściwości pyłu znacznie wpływają na zjawisko wybuchu mieszanin 
pyłowo-powietrznych, a tym samym powodują różnice pomiędzy wybuchami gazowymi lub VCE6. 
 
W przypadku gazów, urządzenia procesowe zazwyczaj zawierają gazy palne o stężeniach wyższych niż 
GGW. W związku z tym powstanie zjawiska wybuchu gazowego wewnątrz urządzeń procesowych jest 
praktycznie niemożliwe. Dlatego też, tego typu wybuchy powstają na zewnątrz urządzeń procesowych, 
gdzie uwolniony gaz miesza się z powietrzem tworząc palną mieszaninę gazowo-powietrzną. Natomiast 
większość wybuchów mieszanin pyłowo-powietrznych, jakie odnotowano i przeanalizowano w 
przemyśle, powstała wewnątrz urządzeń takich jak młyny, cyklony, filtry, przenośniki kubełkowe, silosy, 
itp. Na zewnątrz urządzeń procesowych wybuchowe mieszaniny pyłowo-powietrzne mogą tworzyć się 
na skutek zainicjowania niespalonego materiału przez wybuch pierwotny powstały wewnątrz 
urządzenia.  
 
Zagrożenie wybuchem pyłowym istnieje tylko przez krótki okres czasu, chwilę po zapoczątkowaniu 
dyspersji pyłu. Ogranicza to jednak znacznie możliwość powstania zbiegu okoliczności dotyczącego 
zewnętrznego źródła zapłonu. Dlatego też wtórny wybuch na zewnątrz urządzeń procesowych musi być 
prawie zawsze poprzedzony pierwotnym wybuchem powstałym wewnątrz urządzenia. Płomienie 
generowane podczas pierwotnego wybuchu odgrywają w tym przypadku rolę źródła zapłonu.  
 
Wykonane na przestrzeni lat doświadczenia wskazują na to, iż wybuch deflagracyjny gazu, par cieczy 
palnych, czy też pyłu wywołuje nadciśnienia o sile od kilku milibarów, w warunkach całkowicie wolnej, 
nieograniczonej przestrzeni do ponad 10 barów w warunkach znacznego zagęszczenia terenu7, gdzie 
zjawisko turbulencji podczas dyspersji chmury substancji palnej znacznie wpływa na proces spalania w 
chmurze, a tym samym generuje większe wartości nadciśnień.  
 
Detonacja mieszanin pyłowo-powietrznych powstałych na otwartej przestrzeni jest praktycznie 
niemożliwa. Właściwości palne i wybuchowe pyłów mające wpływ na rozwój zjawiska wybuchu są 
znacznie bezpieczniejsze w porównaniu do gazów, czy też do par cieczy palnych. Do tej pory nie 
określono jeszcze jednoznacznie czy wybuch detonacyjny może pojawić się w przypadku wybuchów 
pyłów przemysłowych. Szybkość rozprzestrzeniania się płomienia jest stosunkowo wysoka i w 
niektórych przypadkach stwierdzono, że jest zbliżona do wybuchu detonacyjnego. Jednakże większość 
tego typu przypadków związana jest z zagrożeniem wybuchem pyłu węglowego w kopalniach, gdzie 
                                                
6 VCE (Vapour Cloud Explosion) – wybuch par cieczy palnych. 
7 CPR 14 E – „Methods for the calculation of physical damage”, Part 1, 2, Committee for the Prevention of Disasters”, Third 
Edition 1997. 
 



proces ten był zainicjowany przez silne źródła zapłonu8. Nie jest jednak na 100% pewne, czy wybuch 
detonacyjny może być zapoczątkowany przy słabym lub znikomym źródle zapłonu, które bardzo często 
występuje w zakładach przemysłowych. 
 
Wiele materiałów i substancji palnych stosowanych w przemyśle w pewnych etapach procesu 
technologicznego znajduje się w postaci pyłów lub proszków. Do najczęściej stosowanych zaliczyć 
można: 
• drewno, 
• węgiel, 
• produkty spożywcze (np. mąka, zboże, cukier, kukurydza, itp.), 
• środki chemiczne, 
• metale (aluminium, magnez). 
 
Doświadczenia przemysłu, w którym stosowane są pyły mogące utworzyć atmosferę wybuchową 
wskazują jednoznacznie na pewien schemat powstawania ciągu zdarzeń doprowadzających w 
konsekwencji do wybuchu i zniszczenia instalacji zakładu. Jak już wcześniej stwierdzono, w większości 
przypadków wybuchowe mieszaniny pyłowo-powietrzne powstają we wnętrzu urządzeń i aparatów 
procesowych podczas normalnego trybu ich pracy (np. w filtrach, cyklonach). Po zapłonie mieszaniny 
pyłowo-powietrznej powstały wybuch nosi nazwę wybuchu pierwotnego, którego skutkiem może być 
wybuch wtórny. W wyniku promieniowania cieplnego oraz rozprzestrzeniania się fali ciśnienia po 
wybuchu pierwotnym, może zaistnieć sytuacja, w której nagromadzony w warstwach pył palny (np. na 
powierzchniach wyposażenia, kanałach kablowych i wentylacyjnych) zostanie uniesiony tworząc 
chmurę. W przypadku, gdy stężenie pyłu palnego w tej chmurze osiągnie wartość pomiędzy DGW i 
GGW, wówczas w obecności odpowiedniego źródła zapłonu dojdzie do wybuchu wtórnego. Wybuch ten 
w bardzo krótkim czasie może objąć swym zasięgiem całą objętość pomieszczenia. Należy również 
pamiętać, że skutki wtórnego wybuchu są znacznie bardziej dotkliwe niż wybuchu pierwotnego. Zasadę 
powstawania wtórnego wybuchu mieszanin pyłowo-powietrznych przedstawiono na Rysunku 5. 
 

 
 

Rysunek 5. Zasada powstawania zjawiska wtórnego wybuchu mieszanin pyłowo-powietrznych 9. 
 
Charakterystyczną cechą większości zakładów przemysłowych, w których występują pyły palne jest to, 
że istnieje zbyt mała równowaga pomiędzy realnym zagrożeniem, a zastosowanymi systemami 
zabezpieczeń. Zazwyczaj urządzenia technologiczne wytrzymują ciśnienie rzędu 7-15 kN/m2 podczas, 

                                                
8 K. Lebecki – „Zagrożenia pyłowe w górnictwie”, GIG, Katowice 2004r.   
9 Rolf K. Eckhoff – “Dust explosion in the Process Industries”, Third Edition, Elsevier 2005.  



gdy w zamkniętych pomieszczeniach przy wybuchach mieszanin pyłowo-powietrznych odnotowano 
przyrost ciśnienia dochodzący nawet do 1000 kN/m2 dla najbardziej niekorzystnych warunków10.  
 
Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku zastosowanych, niewystarczających rozwiązań konstrukcji 
budowlanych, w których stosowany jest pył palny. Odporność tych konstrukcji na powstające 
nadciśnienie równa jest około 7 kN/m2. W związku z tym na skutek wybuchu konstrukcje te mogą ulec 
zniszczeniu a ich elementy mogą być rozrzucane na znaczne odległości – tzw. zjawisko odłamkowania.  
 
Do najważniejszych właściwości wybuchowych pyłów palnych należą: 
1. klasyfikacja pod względem wybuchowości – na podstawie współczynnika Kst, 
2. dolna granica wybuchowości (DGW), 
3. minimalna temperatura zapłonu (MTZ), 
4. minimalna energia zapłonu (MEZ), 
5. parametry ciśnienia przy wybuchu: 

• maksymalne ciśnienie wybuchu, 
• maksymalna szybkość przyrostu ciśnienia wybuchu. 

 
Pod uwagę wzięto przede wszystkim czynniki, które wpływają na wybuchowość pyłów, a następnie 
właściwości zbadane doświadczalnie jako parametry wybuchowości. 
 
Wybuchowość pyłów jest znacznie związana z rozmiarem cząstek pyłu. Cząstki pyłów o średnicy 
większej niż 500 µm są zdolne w niewielkim stopniu do wytworzenia mieszaniny wybuchowej, chociaż 
należy pamiętać również o tym, że ulegają procesowi spalania. Z drugiej jednak strony ograniczenie 
(zmniejszenie) rozmiaru cząstek poniżej ok. 50-74 µm nie odgrywa znaczenia w zwiększeniu się 
właściwości wybuchowych. Średnica cząstek pyłów wykorzystywana do badań nad właściwościami 
wybuchowymi zazwyczaj nie przekracza 75 µm.  
 
Rysunek 6 pokazuje wpływ rozmiaru cząstek na wybrane parametry wybuchowe pyłów. Należy jednak 
zwrócić uwagę na to, że na rysunku tym przedstawione dane dla rozpylonego aluminium obrazują 
jedynie ogólne zależności w tym zakresie.  
 

                                                
10 Sam Mannan – “Lees’ Loss Prevention in the Process Industries”, Elsevier, 2005.  
 



 
 

Rysunek 6. Charakterystyka wybuchowości pyłów - wpływ rozmiaru cząstek na poszczególne parametry dla rozpylonego 
aluminium: 1 - MEZ, 2 – DGW, 3 – maksymalne ciśnienie wybuchu, 4 – maksymalna szybkość przyrostu ciśnienia 

wybuchu10. 
 
Podstawą do klasyfikacji wybuchowości pyłów palnych jest wartość współczynnika Kst, określanego 
jako zależność maksymalnej szybkości przyrostu ciśnienia wybuchu (dp/dt)max od pojemności zbiornika i 
zapisanego w postaci wzoru: 
 

stKV
dt
dp

=3/1max)(  

 
gdzie: 
Kst – stała wybuchowości pyłów (współczynnik Kst) 
p – ciśnienie całkowite 
t – czas 
V – objętość zbiornika 
 
Współczynnik Kst jest odzwierciedleniem współczynnika KG dla gazów. Klasyfikację wybuchowości 
pyłów palnych przedstawia Tabela 3.  
 
Tabela 3. Klasyfikacja wybuchowości pyłów według współczynnika Kst.  
 

Klasa wybuchowości Kst (bar m/s) Nazwa 
St. 0 0 Niewybuchowy 
St. 1 1- 200 Słabo wybuchowy 
St. 2 201 - 300 Silnie wybuchowy 
St. 3 > 300  Bardzo silnie wybuchowy 

 
Wartości współczynnika Kst dla kilku wybranych pyłów palnych stosowanych w przemyśle przedstawiają 
się następująco9, 10: 
• Polietylen – 32 (MPa m/s) – 3 klasa wybuchowości, 
• Aluminium 30-50 (MPa m/s) – 3 klasa wybuchowości, 
• Dekstryna – 10-20 (MPa m/s) – 1 klasa wybuchowości, 



• Krochmal – 17 (MPa m/s) – 1 klasa wybuchowości, 
• Celuloza – 12,5 (MPa m/s) – 1 klasa wybuchowości, 
• Węgiel kamienny – 10 (MPa m/s) – 1 klasa wybuchowości, 
• Mąka – 5,7 (MPa m/s) – 1 klasa wybuchowości, 
• Wełna – 5,6 (MPa m/s) – 1 klasa wybuchowości, 
• Laktoza – 2,9 (MPa m/s) – 1 klasa wybuchowości, 
• Poliuretan – 1,9 (MPa m/s) – 1 klasa wybuchowości.  
 
Dolna granica wybuchowości 
 
Mieszanina pyłowo-powietrzna jest wybuchowa jedynie w granicach odpowiedniego stężenia, tzn. musi 
mieścić się pomiędzy tzw. dolną i górną granicą wybuchowości. Z serii przeprowadzanych 
doświadczeń10, 11 w zakresie określania wartości DGW i GGW dla pyłów palnych wynika, że DGW 
mieści się w zakresie 20-60 g/m3, a natomiast GGW w zakresie 2-6 kg/m3.  
 
W ostatnich latach dokonano postępu naukowego w zakresie teoretycznego szacowania tych granic dla 
pyłów palnych. A mianowicie zbadano, że granice wybuchowości zmniejszają się wraz ze 
zmniejszeniem się rozmiarów cząstek pyłu oraz wraz ze wzrostem zawartości części lotnych i stężenia 
tlenu, jak również wzrasta wraz z zawartością wilgoci. Zawiesiny pyłu w zakładach przemysłowych 
zawierają się często powyżej GGW, ale nie należy tego pod żadnym pozorem przyjmować jako ogólny 
parametr projektowy. Do celów projektowych najważniejsza jest dolna granica wybuchowości.  
 
Minimalna temperatura zapłonu 
 
MTZ pyłów palnych zmniejsza się wraz ze zmniejszeniem rozmiaru cząstek pyłu oraz wraz ze 
zwiększeniem zawartości części lotnych i stężenia tlenu, jak również ulega zwiększeniu wraz ze 
wzrostem zawartości wilgoci.  
 
Minimalna energia zapłonu 
 
MEZ pyłów palnych ulega zmniejszeniu wraz ze zmniejszeniem rozmiaru cząstek pyłu oraz wraz ze 
zwiększeniem zawartości części lotnych i stężenia tlenu, jak również ulega zwiększeniu wraz ze 
wzrostem zawartości wilgoci.  
 
Maksymalne ciśnienie wybuchu 
 
Maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax dla pyłów palnych wzrasta wraz ze zmniejszeniem się rozmiaru 
cząstek pyłu, jednakże skutek jest relatywnie słaby. 
 
Maksymalna szybkość przyrostu ciśnienia wybuchu 
 
Maksymalna szybkość przyrostu ciśnienia wybuchu (dp/dt)max wzrasta wraz ze zmniejszeniem rozmiaru 
cząstek pyłu oraz zgodnie ze zwiększeniem zawartości części lotnych i stężeniem tlenu. Natomiast 
zmniejsza się wraz ze wzrostem zawartości wilgoci.  
 
Istotne znaczenie w zakresie wybuchowości pyłów ma również zawartość wilgoci, chociaż nie odgrywa 
ona znaczącej roli poniżej 10%. Jednakże przy zawartości wilgoci powyżej 30% mało prawdopodobne 
jest, że wybuch powstanie.  
 
 



Minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu 
 
Minimalna temperatura zapłonu warstwy pyłu jest funkcją zarówno pyłu, jak i grubości warstwy. 
Temperatura zapłonu maleje zgodnie ze zwiększeniem się grubości warstwy. Ponadto temperatura 
zapłonu warstwy maleje wraz ze zmniejszeniem rozmiaru cząstek pyłu i zwiększeniem zawartości 
części lotnych i stężeniem tlenu.  
 
Artykuł ten miał za zadanie przybliżyć i przypomnieć wiedzę w zakresie wybuchowości pyłów palnych 
oraz możliwości oddziaływania ich potencjalnych skutków. W artykule tym pewne zagadnienia zostały 
potraktowane dość ogólnie z powodu bardzo obszernego zakresu literatury, jednakże dla 
zainteresowanych czytelników polecam serdecznie zapoznanie się z cytowanymi wyżej pozycjami 
literaturowymi. 


