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1. BEVEZETÉS 

Magyarországon jelen tananyag hiánypótlásnak tekinthetı a por- és gázrobbanás elleni 

védelem témakörében. Még nem jelent meg olyan összefoglaló mő, amely a por- és 

gázrobbanások kialakulásának elméleti és kísérleti hátterén túl iránymutatást nyújt a védelem 

kialakításához. Mindezek mellett a veszélyes technológiákat összefoglalva bemutatja azok 

kockázatait, valamint rendszerezi a témában megjelent szabványokat, elıírásokat, 

irányelveket. A tananyag nappali és levelezı BSc és MSc képzésbe való integrálásával olyan 

mérnökök kerülhetnek a munkaerıpiacra, akik az érintett technológiák tervezése, 

engedélyeztetése, minısítése és üzemeltetése során képesek lesznek magas színvonalú 

tevékenységre.  

Jelenleg a szakterületen fellelhetı szakirodalom és tananyag a szakági elıírásokon 

keresztül érhetı el, azok is jellemzıen angol nyelven. A tananyag ilyen tekintetben teljesen új, 

még részleteiben sem szerepelt írott oktatási anyagokban. A tananyag széleskörő érdeklıdésre 

számíthat a közép és felsıfokú szakember utánpótlás területén.  

A tananyag elkészítéséhez sok segítséget kaptunk azoktól az ipari vállalatoktól, akik 

alkalmazzák a robbanás elleni védelmi eszközöket, azoktól a szakemberektıl, akik a 

robbanásveszélyes technológiák engedélyeztetésével, mőszaki felülvizsgálatával 

foglalkoznak. Külön köszönet illeti Perlinger Ferenc szakértı urat, aki hasznos tanácsaival 

nagyban hozzájárult az anyag elkészültéhez., valamint Dr. Bozóki Géza fımérnök urat, aki 

lektorként építı megjegyzéseivel segítette munkánkat. 

 



 

2. POR- ÉS GÁZROBBANÁSOK - ESETTANULMÁNYOK  

2.1. Hazai robbanások 

2.1.1. Porrobbanás egy bútorlap gyártó üzemben - 1982 

1982-ben egy hazai faipari üzemben porrobbanás következtében három ember 

meghalt, egy életveszélyes sérülést szenvedett. 

19 óra körül füstszag terjengett az üzemben, melyet a dolgozók jeleztek a 

mőszakvezetınek. A mővezetı egy dolgozóval a forgácsszárító berendezést és a tároló 

rendszert kezdték el átvizsgálni. A szárítórendszer falon kívüli csövébıl füst gomolygott, így 

a 2. emeleti fali tőzcsapról egy „C” sugarat szereltek a lapos tetın keresztül, de ez a 

tevékenységük nem járt sikerrel. 

A mővezetı és a dolgozó a szárító alsó tisztítónyílásán keresztül a lerakódott port, 

forgácshulladékot kihúzták a parázsló anyaggal együtt. 19:43-kor a felsı tisztító és 

technológiai nyíláson át – hanghatással – több szintet érintı szúróláng csapott ki, majd ezt 

követıen 5-15 s alatt nagy erejő porrobbanás következett be. A robbanás hatására az épület és 

a technológiai berendezések súlyosan károsodtak, a 2. emeleti ciklonszint teljesen romba dılt. 

A helyszínre érkezı mőszaki igazgató elrendelte a szárító gızzel való oltást, de a 

robbanás következtében a rendszer sérült, így a szárító gız nagy része az üzem belsı 

légterébe áramlott. A tevékenységük során 19:54-kor a földszinten süvítı hangot, majd egy 

ismételt robbanást hallottak. Mint utóbb kiderült öntvény kondenzedények robbanása volt ez a 

hang, ami több ember sérülését nem okozta. 

A szárítóberendezés helyszíni vizsgálatánál megállapították, hogy a szellızı 

csıvezeték pillangószelepe zárva volt. A robbanás hatására leszakadt ajtókkal és nyílásokkal 

szemben szúróláng nyomait és koromcsomókat figyeltek meg. A szárító felöl kinyúlt 

szúrólángra utal az is, hogy az ún. árnyékolt felületeken égésrıl árulkodó jeleket nem találtak. 

A szárító szétszerelése után átvizsgálása megtörtént. A mozgó alkatrészek és a hajtási 

rendszer mőködıképesek voltak nem károsodtak a belsı tőz hatására. A berendezés hátsó 

falánál erıs égés nyomait fedezték fel, viszont szikrázást, tüzet okozó mechanikus 

szennyezıdést nem találtak pl. csavart, követ. A szárító ritkán tisztított részein elszenesedett 

különbözı vastagságban faport találtak. Az üzem egy hasonló típusú berendezésében 

megmérték a fapor szállítás hatására való elektromos töltıdését. A mért térerısség 2 kV/cm 

volt. Viszont laboratóriumi vizsgálat során súrlódás hatására nem töltıdött fel a vizsgált fapor. 

A szemtanúk elmondása alapján elmondhatjuk, hogy a szárítógépbıl jött szúróláng 

volt a késıbbi robbanás forrása. 



 

A vizsgálat lezárása után a hivatalos álláspont öngyulladást állapított meg. A vizsgálat 

egyértelmően megállapította, hogy a szárítóberendezés gépkönyvében írtakat megszegték, 

nem állították le és a gızzel oltó berendezés nélkül próbálták meghatározni a tőzgóc helyét.  

 

2.1.2. Malomipari porrobbanás - 1982 

1982-ben egy malomban liszt robbanásának következtében tőz ütött ki, ennek hatására 

a malom tetıszerkezete megemelkedett, a nyergénél szétvált, majd 1,5 m-rel lecsúszott. 

Ipari üzemekben robbanások gyújtóforrása általában égı gyufa, égı cigarettavég, izzó 

fémcsepp, gázláng. Laboratóriumi vizsgálatok során kimutatták, hogy a fent említettek közül 

egyik hatására sem izzott a liszt ilyen körülmények között. Hı hatására a liszt felülete 

elszenesedett és kemény réteg jött létre. 

Kétféle lisztet vizsgáltak meg, melyeknek a gyulladási hımérséklete 485 °C volt. A 

robbanási koncentráció 60 g/m3 és 55 g/m3 volt. A gyújtási energia minimuma 50 mJ. A 

vizsgálat során megállapították, hogy a zsákos szőrı töltıdött fel annyira, hogy létrehozhatott 

megfelelı energiájú gyújtószikrát. 

A porszőrı egy-egy eleme 490 x 490 mm-es acélkeretre rögzített 10 mm lyukköző 1 

mm-es huzalból készült hálóból, valamint az ezt borító sőrő szövéső polietilén alapanyagú 

belül bolyhos szövetbıl (dielektrikum) állt. A teljes szőrıben lévı 18 elemet egy létraszerő 

szerkezet fogta össze, az elemeket egymástól egy szövetanyag választotta el. 

A feltöltıdés több lépcsıben következett be. Egyrészt az 5 t/h tömegárammal a 

lisztkamrába ömlı liszt vitt töltésmennyiséget magával, a mérési adatok alapján nyirkos 

idıben 1 – 1,5 kV/cm –t. Mindeközben 3,5 m3/h térfogatáramú levegı távozott a porszőrın 

keresztül. 

Az elméleti számítások alapján a vázoltak szerint kialakított porszőrı feltöltıdése 

esetén a kisülési szikra energiája 783,9 mJ. A feltöltıdést kísérletileg szőrıelemenként, 

valamint az egész szőrıre vonatkoztatva is kimutatták. 

Végsı következtetésként azt állapították meg, hogy a faszerkezető malomüzemi 

tárolókra szerelve nem kielégítı a táskás porszőrık töltéselvezetése, így feltöltıdés és kisülés 

továbbá a meglévı körülmények esetén, levegı hımérséklet 25,1 °C a relatív páratartalom 

40%, a porrobbanás bármikor bekövetkezhet.  

 



 

2.1.3. Terményszárító robbanása 

Kettıs halálos munkabaleset következett be egy terményszárító üzemeltetése közben, 

amikor a terményszárító pihentetı tartályának belsejében porrobbanás következett be, minek 

hatására a tartály felhasadt, és a kiömlı forró termény a tartály melletti helyiséget elárasztva a 

benne tartózkodó két munkás fulladásos halálát okozta. 

A balesetvizsgálat megállapította, hogy az egyen-potenciálra hozó hálózat kiépítése 

nem történt meg. Elızıleg az üzem dolgozói a kiporzás megakadályozására a kapcsolódó 

csıvégek köré, közé mőanyag zsákdarabokat tömtek, a nyílásokat „purhabbal” tömítették, 

ennek hatására a belsı térben megnıtt a porkoncentráció értéke, aminek csökkentésérıl 

elszívással nem gondoskodtak, másrészt a csıdarabok villamos szempontból elszigetelıdtek 

egymástól, ami lehetıvé tette az egyes alkatrészek különbözı potenciálra való feltöltıdését és 

végsı soron a villamos szikra kialakulását. 

Mivel a vizsgálat során a villamos berendezések hibátlannak bizonyultak, a kiömlı 

terményben nem találtak szikrát okozó tárgyat, a robbanás bekövetkeztét elektrosztatikus 

szikra létrejöttében valószínősítették. 

 

2.1.4. Szénpor tüzeléső erımő tőzesete - 1974 

1974. március 23-án az egyik hazai hıerımőben egy 620 t/h teljesítményő kazán 

malomterében tőz keletkezett. A kb. 5-8 percig tartó térfogati tőz a közvetlen térségben lévı 

minden éghetı anyagot meggyújtott. A tüzet 1 óra és 12 perc alatt sikerült a dolgozóknak és a 

szolgálatban lévı személyzetnek eloltaniuk. 

A kazánt a Magyar Hajó- és Darugyár, a hozzá tartozó, elsı 200 MW-os turbinát a 

leningrádi LMZ, a villamos berendezést, pedig a GANZ Villamossági Mővek gyártotta. A 

kazán szabadtéri, félszabadtéri kivitelő, a malomtér a 16 m-es szintmagasságig teljesen zárt, e 

magasság felett nyitott volt. A malomtérben helyezkedett el kazánonként a nyolc malom, 

továbbá a kazán alsó szintje, a két utóégetı rostély az ehhez tartozó lesalakoló berendezés, 

zagymedence, zagyszivattyúk, stb… A kazán természetes cirkulációjú, ezért nagy 

mennyiségő csıvezeték, elgızölögtetı és ejtıcsı volt beépítve. Az ejtıcsövek több csöve egy 

elszigetelt kialakítású, nagy vízszintes felülettel rendelkezı szerkezet volt. A kazán 

tartószerkezetein ugyancsak, bandázsain ugyancsak sok volt a vízszintes felület. 

A malomtér felsı, 16 m-es szintjén szellızık voltak beépítve, és a teljes malomtérbe 

több oldalról be lehetett jutni. A liftakna és a lépcsıház teljes felülete kopolit-üveg burkolatú 

volt. A lépcsıháznál a felsıbb szinten lévı berendezések 0,4 és 6 kV-os kábellel voltak 



 

kiépítve. A kábelek függıleges elrendezésőek voltak. A kazán, ún. „hónalj” megfogású volt, 

vagyis a súlyánál fogva és a hımérséklet-változás hatására az utóégetı rostéllyal együtt lefelé 

tágult. Az utóégetı rostélyt a forrcsırendszer alsó karimáira csatlakoztatták. A rostélynál 

megfelelı robbanóajtók illetve végelzárások voltak kiépítve. 

A kazán tőzterébıl az utóégetı rostélyra hatalmas salaktömb zuhant. Ennek 

következtében a rostély erısen megmozdult és megremegtek az ejtıcsövek is. A csövekre 

felrakódott szénpor lehullott és a rostély végelzáró nyílásán kiáramló izzó salak és pernye a 

levegıben lévı szénport belobbantotta. A tőz hatására termikus áramlás jött létre, amely az 

egyéb helyeken lévı port felkavarta és begyújtotta. Így a 8 m-es és a 16 m-es szintek között is 

tőz keletkezett. A malomtérben az erıs tőz kb. 10 percig tartott, de a kábelek és az egyéb 

éghetı anyagok helyi gócokban égtek tovább. A tőz átterjedt a lépcsıházban lévı kábelekre, 

és a világítási közvetítésével felfelé. A tüzet 22:23-kor észlelték, és 22:36-kor a blokkot a 

hıvezénylıbıl üzemen kívül helyezték, ahol erıs füst volt. A tüzet a személyzet 23:10-re 

lényegében teljesen eloltotta. 

A személyzet a tőz keletkezésében vétlen volt. A tőz keletkezése után az oltásban, a 

tőz nagyobb mérvő kiterjedésének megakadályozásában példásan vette ki részét. 

Intézkedéseinek sorrendje az életvédelem, a riasztás, a tőz lokalizálása és a tőz oltása volt. 

Fegyelmezett magatartásukkal lényegében a külsı segítség megérkezése elıtt eloltották a 

tüzet, meggátolták a tőz továbbterjedését. 

A tőzeset után a következı intézkedéseket tették: 

• Szabályozták a tüzelıanyag összetételét és maximum 10 súlyszázalékban állapították 

meg a külsı nógrádi barnaszén keverési arányát. Így a salakképzıdés lehetısége 

minimálisra csökkent. 

• Elvégezték a szénpor, gyulladó-képességére vonatkozó vizsgálatokat, megállapították 

azokat a határeseteket, amikor a szénporbelobbanás állhat elı: a visontai xilites 

lignitnek 300 g/m3 alsó lobbanási határkoncentrációját és 360 g/m3 alsó 

robbanóképességi határkoncentrációját 12% nedvességtartalom mellett és 180 °C 

feletti hımérsékleten. 

• A nagy vízszintes felületeket (füstgázvezeték, csövek, légszer) sátortetıvel látták el a 

szénpor lerakódása végett. 

• A malomtéri kábelek nyomvonalát a lehetséges mértékben módosították, a vízszintes 

kábellétrákat függılegesre szerelték át. 



 

• Egyes technológiai berendezéseket (pl. olajtápállomást) a malomtértıl építészetileg 

elválasztották, a számítógépterem a relétér és a lépcsıházi kábelek nyomvonalának 

irányába nagyobb tőzállóságú lehatárolható felületeket alakítottak ki. 

• A lépcsıházi kábeleknél perlitbetonból, illetve limperbıl sőrőbb tőzszakaszhatárolókat 

építettek. 

• A szénporégıknél, illetve a közvetlenül csatlakozó szénporszakaszoknál ún. 

„kettısfalúsítást” alakítottak ki, meghosszabbítva ezzel a berendezések élettartamát és 

csökkentve a kiporzásokat. 

• A rostélyok üzeménél és karbantartásánál intézkedtek a karbantartások gyakoriságáról, 

az üzemközbeni ellenırzésrıl, a rostélyvégelzáró ajtók átalakításáról. 

• Az egyik hazai erımő tőzesete után, ennél az erımőnél már a kábeleket 

szakaszonkénti lehatárolással telepítették, ez lényegesen befolyásolta a tőz 

továbbterjedését. 

• Szabályozták a malomtér szellızésével, takarításával az utóégetı rostély üzemi 

viszonyaival kapcsolatos intézkedéseket. 

• A világítási kábelszigeteléseket PVC anyagúra cserélték. 

 

2.1.5. Magnéziumpor robbanás - 1970 

1970. április 16-án az egyik hazai vegyigyárban a magnézium ırlımalom külsı 

leválasztójában, a munka befejezését követı takarítás közben a magnézium por felrobbant, a 

robbanást heves tőz követte. 

A tőzeset során két személy életét veszítette. Az üzemrész, ahol az eset megtörtént a 

pirotechnikai elegyek gyártásához szükséges, magnézium és alumíniummagnézium ötvözet 

porok ırlését végezte. 

A technológiai eljárás három részbıl állt és három különbözı épületben végezték. A 

gyártás elsı fázisa, a zsírtalanítás után, a forgácsolás. A képzıdött forgácsot ezután a 

kalapácsmalomban ırölték porrá. A harmadik fázis az osztályozás, a szitálás volt. 

A robbanás a második épületben történt a malom leállítása után kb. 20 perccel, a 

porszekrény tisztítása közben. Ekkor már nagyrészt kiürítették és elszállították a 

kalapácsmalomhoz tartozó ciklon alatt összegyőlt finom port. Hátra volt a porleválasztó 

szekrényben a porzsákok és a szekrény belsejének tisztítása valamint a malomhelyiség 

takarítása. 



 

Április 16-án a gyár egész területén lehetett hallani és látni a robbanást illetve az 

azutáni lángokat. A lángoszlop magassága elérte a 20-25 métert, szélessége, pedig a 20 

métert. A felszálló füstoszlopot percekig lehetett látni a környéken. A robbanás szétvetette a 

porszekrényt, és egyes részeit 30-160 m-re elrepítette. A porszekrény győjtı garatját a 

robbanás ereje benyomta a betonaljzatba, és kb. 1 cm mély, a szájnyílásnak megfelelı 

körkörös nyomot hagyva. 

A malomhelyiség két szomszédos vaslemez oldalfala leszakadt, a porüzemet 

körülvevı drótkerítés egy része kidılt, lehullott nagyobb számú cserép és környezı 

épületeken betört több ablak. Az egyik tőzgóc a porszekrény körül alakult ki, ami azzal 

magyarázható, hogy a porszekrényben lévı finom por csak egy része robbant fel, míg a többi 

része meggyulladt és ezt az égı magnéziumot a robbanás ereje szétfújta. A láng egy része 

behatolt a malomépületbe, ahol akkor kevés magnézium por volt, másrészt begyújtotta a két 

hulladéktárolóban lévı magnéziumot is. Ez utóbbi képezte a másik tőzgócot. Az udvaron 

elszórtan talált kisebb tőznyomok a már említett két tőzgócból szétszórt anyag égésébıl 

származtak. 

A robbanás hangjára a környezı üzembıl kifutók a porüzemet körülvevı kerítésen 

belül két égı ruhájú dolgozóra lettek figyelmesek. Az egyik malom nyitott ajtaja felıl futott a 

szabadba, közben a kezével csapkodva igyekezett a lángokat elfojtani, a másik a porszekrény 

felıl futott, ugyancsak a szabadba. 

Az elsıként odaérkezı dolgozók levetett felsı ruhájukkal igyekeztek a két sérült 

lángoló ruháját eloltani. Ez azonban, csak részben sikerült, mert a nagy hı következtében 

ruhájuk és cipıjük a levegıt elzáró, rádobott kabátok alatt is tovább izzott. Ezért a sérültekrıl 

a, lángmentesített anyaggal impregnált munkaruhát leszakították és hordágyra fektetve az 

orvosi rendelıbe vitték ıket. Itt fájdalomcsillapító injekciót kaptak, majd a közben 

megérkezett mentık kórházba szállították a két sérültet. A két dolgozót sajnos nem lehetett 

megmenteni, mert az elszenvedett égési sérüléseikbe a kórházban meghaltak. Repeszek, 

szilánkok nyomait egyik sérülten sem találtak. 

A robbanás kivizsgálására 7 fıs szakértıi bizottságot hoztak létre. A lefolytatott 

vizsgálat során, egyrészt az elsı megérkezı szemtanúk meghallgatásával, részben a helyszín, 

valamint az esemény után közvetlenül készített fényképek és a vonatkozó szakirodalom 

tanulmányozásával, másrészt a magnéziumpor iniciálhatóságának mérésével és a 

bekövetkezett esemény rekonstruálásának megkísérlésével állította össze részletes jelentését. 

A bizottság az alábbiakat állapította meg: 



 

• Az esemény lefolyását egyértelmően nem sikerült megállapítani. Ezért nem is lehetett 

pontosan meghatározni, hogy a robbanás pillanatában a sérültek hol tartózkodtak és 

hogy közvetlenül elıtte mit csináltak illetve milyen szerepük volt a robbanás 

elıidézésében. 

• Egyértelmően csak azt lehetett megállapítani, hogy a robbanás a szabadban elhelyezett 

porleválasztó szekrényben következett be, és az tipikus magnéziumpor robbanás volt. 

• A kialakult két tőzgóc közül az egyiket – minden valószínőség szerint, szekunder 

jelenségként – a porszekrény robbanása, míg a másikat a magnéziumpor hulladék 

tároló tonerek begyulladása okozta. 

• A felrobbant magnéziumpor mennyiségét figyelembe véve egy részt a porszekrény 

2,3m3 össztérfogatát, másrészt a szakirodalomban megadott alsó – és felsı robbanási 

határkoncentrációkat, továbbá a robbanás hatását, a bizottság kb. 10 kg-ra becsülte. 

• A hulladéktároló tonerekben is kb. 10 kg éghetett el, míg a malom elıterében az 

elégett magnézium mennyiség 1-2 kg lehetett. 

 

A bizottság továbbá a következı esetleges kiváltó okokat sorolta fel: 

• Nyílt láng, izzó vagy forró felületek, 

• dörzsölés vagy ütés, 

• öngyulladás (oxidáció, nedvesség), 

• elektrosztatikus feltöltıdés, kisülés, szikra. 

 

A bizottság megítélése szerint a nyílt láng és a mechanikai behatás teljesen 

valószínőtlen volt, tehát az elektrosztatikus kisülés vagy az öngyulladás lehetett a kiváltó ok. 

A választást döntıen befolyásolta az iniciálás helye, és a dolgozók helye, illetve 

tevékenysége az iniciálás pillanatában. Elektrosztatikus szikra kialakulása ugyanis a dolgozók 

aktív tevékenységét vagy legalábbis jelenlétét igényli az iniciálás helyén, míg az öngyulladás 

ettıl függetlenül is bekövetkezhet. 

A bizottság egyik kérdésére sem tudott teljes biztonsággal választ adni. A bizottság azt 

is megállapította, hogy az ’50-es évek óta üzemelı ırlı üzemeléséhez – az épületen kívül 

elhelyezett – porleválasztó szekrényt 1969-ben szerelték fel. Az azt megelızı idıszakban a 

ciklon felsı részén távozó portartalmú levegıt, egy az épületen kívül felerısített porzsákon 

keresztül vezették a szabadba. A porzsák az egész finom port átengedte, így a malom 

környékét szürkés – fehéres színő por lepte el. 



 

Korábban tőz esetén – ami idınként elıfordult – a porzsákban lévı kis mennyiségő 

por hirtelen elégett. Ez a tőz azonban soha nem okozott robbanást a ciklonban és nem 

gyújtotta meg a környezı talajon lévı – a szabadban – rövid idı alatt inaktiválódott finom 

port. Ez az eset arra figyelmeztetett a biztonság növelését célzó intézkedés végrehajtás elıtt 

alapos vizsgálat tárgyává kell tenni annak esetleges következményeit. 

A robbanás után az üzemet végleg leállították. Az új üzem tervezésénél figyelembe 

vették a robbanás után lefolytatott vizsgálat megállapításait, tapasztalatait. Az új üzem 

mőködése óta hibátlanul üzemel. 

 

2.1.6. Vegyipari gyár szárítójának égése - 1980 

1980. december 9-én az egyik hazai gyógyszervegyészeti gyárban tőz következtében 

leégett a szárító. Az anyagi kár kb. 1 millió Ft, a termelésbıl kiesett érték újabb milliós 

károkat jelentett. A Carbadox (getroxel) állatok súlyhozamát növelı tápanyag. Színe sárga, 

zöldes vagy vöröses árnyalattal és szagtalan. Halmazállapota kristályos. Oldhatatlan, káros az 

egészségre. Polietilénnel bélelt zsákban vagy Fieber-dobban tárolják. Száraz állapotában a 

levegı oxigénje nélkül képes égni ezért csupán a bomlási hımérséklet alá való hőtéssel 

oltható. 

A kb. 6 méter magas fémlemezbıl készült szárítótorony alsó harmadánál emelıkosár 

alkalmazásával 380-450 kg mennyiségben helyezték be a fuganedves (nedves) Carbodox 

anyagot. A szárításhoz szükséges meleg levegıt szolgáltatót kalorifer mőszerrel ellátott 

főtésszabályozón keresztül 80-120 °C üzemi hımérsékletet biztosított. A beadagolás, a kézi 

gız – és kondenzvíz szelepek nyitása után a helységen kívül kellett beindítani a befúvó 

ventilátor motorját. 5-10 perc elteltével bekapcsolható volt a keverımotor, amely a töltet 

helyén mőködtette a keverılapátokat. A 0,5 % nedvességtartalom csökkenését kb. 2-2,5 órai 

üzemeltetés után lehetett elérni. Ezt természetesen a fuganedvesség mértéke és a szárításra 

adagolt anyag mennyisége befolyásolta. A megszáradt por alakú Carbadoxot 3x6 db 

függıleges elrendezéső olyan porzsák fogta fel, amelyet egy felül elhelyezett rázószerkezet 

juttatott vissza az alsó felfogótálcába. 

A kb. 4x4 méteres alapterülető helyiséget a Kémia-4 homlokzati falán kívül, 

közvetlenül az épület mellé telepítették. Vele azonos légtérrel az üzemi épület földszintjén az 

oximetil-szárítóban végezték a bemérést, és tárolták ideiglenesen a szárított Carbadoxot, 

mivel a délutáni és éjszakai mőszakban szünetelt az anyagmozgatás. A tornyok magasságáig 

az épülethez csatlakozó határoló falak hasadó – nyíló felületbıl voltak kialakítva. Az 



 

oximetil-szárítóval szemközti falakat viszont – fıként a tartálypark közelsége miatt – 

vasbeton szerkezettel építették. 

23:40 - kor két betanított munkás a szárító környezetébıl származó puffanás szerő 

hangra lett figyelmes. A pihenıben tartózkodók kb. 30 méterre felpillantva, észlelték, hogy a 

meleg levegıt szállító üvegszál erısítéső mőanyag csıvezeték leszakadt a szárítóberendezés 

felsı részérıl és égve felcsapódott a háromszintes épület tetejére. 

Az egyik dolgozó oximetil szárító ajtajának kémlelı ajtajából a helyiség padozatán, 

illetve annak mintegy 0,5 méter magasságig csillagszóró szikrájára emlékeztetı 

fényjelenséget észlelt. Érzékelve a veszélyt megfelelı helyismeret és rendszeres tőzvédelmi 

oktatáson hallottak alapján azonnal megnyitotta a szárítóberendezést vízzel elárasztó vezeték 

szelepét, a gyengeáramú tőzjelzı betörésével értesítette a portát, majd nagy lármával hívta fel 

a Kémia-4 üzem dolgozóinak figyelmét a veszélyhelyzetre. 

A vállalati és állami tőzoltóság riasztása, beavatkozása, valamint a mőszak 

dolgozóinak közremőködésével az anyagmentés példásan szervezett volt. 

Nagy erık vonultak a helyszínre: – érthetı, mert a vállalat területén volt már néhány 

tragikus kimenetelő tőz és robbanás – két ütemben 20 tőzoltógépjármővel. Az állami és 

vállalati tőzoltók rövid idı alatt a tüzet eloltották. 

A helyszíni vizsgálatból a dolgozók elmondásából egyértelmően megállapítható volt, 

hogy a tüzet elektrosztatikus feltöltıdésbıl eredı szikra okozta. A szárítási tevékenység során 

a porzsák szövetében ugyanis mindig maradt por alakú Getroxel, sıt a zsákon túljutva a 

kifúvó csıvezeték környezetében megülepedve is elıfordult. A tőz kb. 40 perccel a szárítás 

megkezdése után keletkezett. A tanúk által említett puffanás szerő hang azt bizonyította, hogy 

a porzsákokon kívül létrejött a porrobbanáshoz szükséges koncentráció. A lebegı szemcsék 

égése során keletkezett túlnyomás hatására szakadt le a meleg levegıt elvezetı csıvezeték és 

tört ki a szárító torony alsó és felsı részén lévı 2-2 darab összesen 2 m2 -es plexi felület. Az 

így szabaddá vált nyíláson keresztül jutott ki a tároló és elıkészítı helyiségbe az izzó 

Getroxel porszemcse, amely gyújtóhatással volt egyrészt a padozaton lerakódott késztermék 

szennyezıdésre, másrészt a furnér anyagú Fieber-dobokra. 

A vállalat felismerte az elektrosztatikus feltöltıdésbıl eredı veszélyt, ezért 1979 

elején megbízta a Vegyi és Robbanóanyag Ipari felügyeletet, majd késıbb más 

kutatóintézeteket a carbox alapanyag fluidizációs száríthatóságának szakértıi 

felülvizsgálatával. A szakértıi vélemények egybehangzóan megállapították, hogy a por alakú 

anyag hajlamos az elektrosztatikus feltöltıdésre, a szabvány besorolás szerint nagy 

szikraérzékenységő, sıt közel esik a rendkívül nagy szikraérzékenységő osztályhoz. A száraz 



 

Getroxel 5,4 mJ-os szikraérzékenysége miatt eliminitárokat kellett felszerelni a 

berendezésben és rendszeresen ellenırizni kell a szükséges földelıhálózatot. Ezeknek a 

követelményeknek a gyár is eleget tett. Nagy a valószínősége azonban annak, hogy a 

porzsákok áteresztettek, és emellett szakadás vagy egyéb tömítetlenség folytán indokolatlanul 

nagy volt a kiporzás és ez zavarta meg az eliminátorok üzemét. 

Levonható az a következtetés, hogy a hatékony megelızéshez szervesen hozzátartozik 

az alkalmazott eszközök (jelen esetben pl. a porzsákok) rendszeres ellenırzése és 

felülvizsgálata. Célszerőbb lett volna, ha ezt a szinte minden tekintetben korszerőtlennek 

minısíthetı berendezést mellızik és az elektrosztatikus feltöltıdés veszélyét lényegesen 

csökkentı vákuumos szárítókat alkalmaznak helyette. 

 

2.1.7. Faipari üzemben történt porrobbanás - 2008 

A szombat esti robbanás a siló fölött, a technológiai rendszerben történt. Az oltás 

közben az egyik munkás súlyosan megsérült. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetıje szerint egy kı, vagy egy szeg kerülhetett a már 

felırölt, és a technológiai rendszerben szárított főrészpor közzé, ez idézhette elı a robbanást. 

A gyártási folyamat során az üzemben a rönkfákat feldarabolják, és magas 

hımérsékleten szárítva a por lebeg, fluidizálódik a rendszerben, mielıtt hígítós adalékanyagot 

kapna. A zárt rendszerben történı szállítás közben egy mágnes magához vonzza a 

fémdarabokat, szétválogatja a kisebb és nagyobb szemcséjő főrészport. Mivel idegen anyag 

kerülhetett a rendszerbe, az felizzott, és a magas hımérséklet hatására a por berobbant.  

A megyei katasztrófavédelem vezetıje szerint nem dolgozói mulasztás történt, mert 

rutinos, minden szabályt betartó munkások dolgoznak a főrészüzemben, ráadásul olyan zárt a 

csırendszer, hogy abban szándékosan nem lehetne tüzet gyújtani. Azt, hogy a szombati és a 

két héttel korábbi balesetet mi idézte elı, az még nem tudták megmondani, ugyanis tart még a 

vizsgálat. 

Az összes csapágyat és olyan alkatrészeket, amelyeknek köze lehetett a baleset 

bekövetkezéséhez, kicserélték, így a szakértık feladata lesz megállapítani, miért következett 

be rövid idın belül két baleset is. A szombati robbanás során személyi sérülés nem történt, de 

a tőz oltása közben egy munkás megsérült. Az egyik víztömlı elszakadt és a nagy nyomás 

hatására a sugárcsı eltörte az ötvenéves férfi kulcscsontját. A katasztrófavédelem vezetıje azt 

mondta: a baleset után a munkások azonnal leállították a gépet, és az elıírásoknak 

megfelelıen megnyitották a vízcsapokat, így csökkentették a nyomást a rendszerben. 



 

2.1.8. Tőz és robbanás hulladékégetıben - 2010 

Tőz ütött ki az egykori balatonfőzfıi veszélyes hulladékégetıben. A telep területén 

tárolt oldószeres hordók gyulladtak ki. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint ammónia, 

klór és nitrogén-dioxid került a levegıbe. A lakókat hangosbemondók segítségével arra kérik, 

hogy házaik ablakait, ajtóit csukják be, ne tartózkodjanak a szabadban. A katasztrófavédelem 

tájékoztatása szerint a lakosság nincs közvetlen veszélyben. Néhány elızmény magyarországi 

hulladékégetıkben bekövetkezett eseményekrıl: 

• 2008. február 22-én robbanás volt a gyır-bácsai veszélyes hulladékégetıben. 

Három embert füstmérgezés miatt kellett kórházba szállítani. 

• 2009. június 10. Robbanás és tőz a dorogi égetıben. A tőz az üzem bunkerében 

keletkezett. 

• 2009. szeptember 14. .Rózsaszín füsttel lepte meg az égetı Dorog lakóit immár 

negyedik alkalommal. 

• 2010.január 4. A dorogi hulladékégetıben felrobbant egy 100 köbméteres, 

szennyvizeket tartalmazó tartály, tőz ütött ki. A tartály teteje leszakadt, 

tartalma begyulladt. 

• 2010. július 15. Tőz és robbanás a királyszentistváni hulladékégetıben. 

A fentiek a balatonfőzfıi égetıvel együtt az ország (talán) legmodernebb 

veszélyeshulladék-égetıi.  

2.2. Külföldi robbanások 

2.2.1. Robbanás egy liszt raktárban - 1785 

Az elsı írásos esettanulmányt Count Morozzo készítette 1795-ben Torinoban 

történtekrıl. Lenyőgözı leírást hagyott az utókorra Count Morozzo. Giacomelli pékségében 

történt lisztrobbanást írja le teljes részletességgel. Bár a robbanás nem okozott nagyobb kárt 

és sérülést, ez az elsı dokumentum, ami porrobbanásról szól. 

A raktárba beérkezett zsákolt lisztet helyezték el egy száraz helységben. Itt egy inas 

kiöntötte a zsákok tartalmát majd belapátolta a raktárba. 



 

A raktár a pékség felett helyezkedett el. 6 láb magas, 6 láb széles és nagyjából 8 láb 

hosszú volt. Lapátolás közben a belapátolt liszt 

egy része visszacsúszott, és a földet érés után 

egy lisztfelhı képzıdött. A felhı akkora volt, 

hogy a plafonon lévı lámpás lángja képes volt 

begyújtani. A robbanás több szerencsétlen 

tényezı együttes hatása váltotta ki: száraz 

nyári napon történt, a liszt alacsony 

nedvességtartalmú volt, illetve a helységben 

lévı nyílt láng jelenléte. A helység vázlatos 

rajza a 2.1. ábrán látható. A robbanásban az 

inas illetve a helység melletti házban lévı férfi 

sérült meg. Az épület ablakai betörtek, illetve az ablakkeretek sérültek. 

 

2.2.2. Robbanás egy gabonaraktárban - 1970 

 A robbanás egy újonnan felépült gabona 

silóban történt egy meleg, száraz nyári napon. 

Szerencsére az esetben senki nem halt meg, viszont 

néhány munkás elsıfokú égési sérüléseket 

szenvedett. Az esemény összesen 25-30 

másodpercig tartott, de ez alatt a pár másodperc 

alatt hat vagy hét robbanás hallatszódott. A lángok 

1500 méteres távolságra eljutottak, át egy jó pár 

serleges felvonón, vízszintes szállítószalagokon, 

csıvezetékeken, szőrıkön, és az irodaépület egy 

részén. A robbanás 6 nagy hengeres silóban történt 

egyenként 2000 m3 őrtartalommal, és valamivel 

kisebbekben, hét közepes kapacitású tartályban 400-1000 m3, és egy legkisebben, egy 150 m3 

őrtartalmúban. A 6 nagy tárolóedénynek nem volt szellızése, míg a kisebbeknek volt 

szellızınyílásuk. 

Az eset érdekessége, hogy csupán egy nagy tartály sérült meg a robbanásban. Ennek a 

tartálynak a teteje lerepült a nyomás hatására, ami csupán 0,2 barg volt. 

 

2.1. ábra 

 

2.2. ábra 



 

Az irodaház ablakait kivéve, minden ablak kitört a légnyomás hatására. Az üzem 

egyik épületének tetején lévı könnyőszerkezető fal gyakorlatilag megsemmisült szintén a 

nyomásnövekedés miatt. A robbanás az öt serleges felvonó lábait letépte az alapról 

(keresztmetszete 65 cm x 44 cm).  

Az esetet soha nem sikerült teljesen 

felderíteni. A mai napig nem tudni, hogy mi volt a 

gyújtóforrás. Két hipotézist állítottak fel: az egyik, 

hogy egy öngyulladási folyamat ment végbe, míg a 

másik, hogy hegesztés közben a hegesztendı felület 

másik oldalán lévı lerakódott por begyulladt. 

 
 

2.2.3. Búzapor robbanás - 1988 

Nem történt komolyabb sérülés és haláleset, mert a silók szellızése miatt a robbanás 

csak kicsi volt. Ez az eset figyelmet vívott ki magának, mert az eseménysor minden eleme 

pontosan meghatározható. A baleset illusztrálja, hogy a robbanás elfojtása hatásos tud lenni 

megfelelı körülmények között. 

A robbanás a serleges felvonó tetején történt, amikor egyik silóból egy másikba 

termelték át a búzát. A robbanás bekövetkezésekor nem volt búza a serlegekben csak a 

szállítás során lemorzsolódott búzapor. A felvonó lábánál szellızı nyílások voltak elhelyezve, 

amiknek a borítása a robbanás hatására elrepült. Ennek köszönhetı, hogy a robbanás nem 

okozott nagyobb sérülést. A felvonó tengelye excentrikusan forgott, aminek következtében 

kidörzsölte a nemez tömítést és az acél fémlemezt. A dörzsölés hatására hı fejlıdött, ami 

képes volt meggyújtani a serlegekbıl kihulló és lerakódott port. 

 

2.2.4. Porrobbanás malomban - 1969 

1969. december 15-én az NSZK-ban az egyik malomban lisztporrobbanás 

következtében 5 személy súlyos halálos égési sérülést szenvedett. 

Az 1968-ban felszerelt egyenként 15 tonna liszt tárolására alkalmas tartályokon 

tömítetlenségeket észleltek, amelyeket a szállító acélszerkezet építı vállalatnak ki kellett 

javítani. A még szerelésbıl eredı lyukak a 4 mm vastag acéllemezbıl készült oldalfalakban, a 

12 méter mély silócellák teteje alatt kb. 1,1 méter mélységben voltak. A hegesztés elvégzése 

céljából az egyes silócellák felsı beszálló nyílásában, kb. 1,8 méterre a tetı alatt, függıállást 

 

2.3. ábra 

Porlerakódás 

Hegesztıláng 



 

bocsátottak le. Az egyes cellák 0,7x0,7 méter beszállónyílásában egy-egy automatikus 

mérleget szereltek fel, amelyen át mérlegelve jutott a liszt a tartályokba. 

Miután az acélszerkezet építı vállalat hegesztıje, a négy elsı cellában a munkát 

mindegy baj nélkül elvégezte, a fal melletti utolsó cellában a függıállásról éppen elkezdte a 

munkát. Ekkor a hegesztés helyétıl kiinduló robbanás következett be, amely a cellák 

nyílásaiból magasra kicsapódó szúrólánggal járt. A nyilván rövid ideig tartó, de igen magas 

hıfokú és messze terjedı láng következtében mind az öt jelenlévı személy súlyos, 

harmadfokú égési sérülést szenvedett. Mivel a robbanás nem terjedt tovább és tőz nem 

keletkezett az anyagi kár viszonylag nem volt nagy. 

A balesetvizsgálat megállapította, hogy minden jel lisztporrobbanásra mutat. Mivel a 

silókat már 14 nappal elıbb kiürítették és a lisztport mindenhonnan gondosan eltakarították 

csak nehezen sikerült megállapítani, hogy a robbanást elıidézı porfelhı arról a 

csúsztatólemezrıl származhatott, amelyen a liszt a mérlegre jutott. Még ugyanis az elızıleg 

hegesztett cellákban kb. 0,5 cm vastag lisztréteget találtak, a robbanás helyén ez hiányzott. 

Nyilván valamilyen véletlen lökés folytán, ez az addig figyelembe nem vett lisztréteg 

kavarodhatott fel és okozta a porfelhıt. 

Mint ismeretes a robbanáshatár eléréséhez elegendı, hogy a lisztpor tartalma 20 – 25 

g/m3 legyen. A lebegtetett por robbanásának másik feltétele a kb. 600 °C hımérséklet, a 

hegesztés útján adva volt. 

Ha a por részaránya ennél kisebb vagy nagyobb, ha a keverék nem zárt „felhı” 

alakjában lebeg a gyulladási helyen vagy a hımérséklet nem elég magas, nem következik be 

robbanás. Ez az oka annak, hogy malomipari üzemekben, ahol a legnagyobb tisztaság esetén 

sem kerülhetı el pl. zsák kipergésébıl származó porfelhık, nem fordulnak elı robbanások. 

Bár gyakoribbak, mint általában feltételezik, mert ha sérülés nem történik és tőz nem 

keletkezik a kisebb ún. ellobbanásokról még az üzem dolgozói is alig szereznek tudomást. 

A malom helyiségeiben normális üzemben az ilyen robbanás nem valószínő, mert 

hiányzik a gyújtóforrás. Korszerő üzemben az ırlendı anyagot befogadó berendezéseken 

kívül, megfelelı elszívó berendezésekkel és a por lerakódásának megelızésével, a por 

felkavarodását kizáró üzemmód alkalmazásával a robbanás elkerülhetı. Ezzel szemben a 

feldolgozó, szállító – és tárolóberendezéseken belül, normális üzemben mindig számolni kell 

vele. Ezért minden eszközzel arra kell törekedni, hogy gyulladás ne következhessen be. 

Minden olyan idegen testet amely üzem közben izzóvá válhat, vagy szikra kipattanását 

okozhatja, a leggondosabban le kell távolítani, a rövidzárlat vagy statikus elektromosság 

következtében elıforduló fényív lehetıségét ki kell zárni. A burkolt berendezéseken belül, 



 

úgy látszik, talán az erıs légmozgás és nagy szállítási sebesség miatt a por levegı keverék 

gyulladása rendszerint nem jár tényleges robbanással. Külön figyelmet érdemelnek azonban 

az ırlemények tárolására szolgáló tartályok, amelyekben az üzem jellegénél fogva a robbanó 

por- levegı keverék jelenléte nem kerülhetı el, a tapasztalat szerint pedig az ilyen robbanás 

súlyos sérülésekkel és nagy anyagi kárral jár. Ezért silócellák és hasonló tartályok üzeme 

közben, fıként pedig takarítása, javítása, átalakítása esetén mindenféle gyulladás 

megakadályozása érdekében külön óvintézkedéseket kell tenni, amire megfelelı elıírások 

vannak érvényben. 

 

2.2.5. Alumínium por robbanása - 2006 

A robbanás öntvény alumínium porlasztása közben történt. A folyamatban levegıvel 

történt a porítás. A levegı elhordta az alumínium cseppeket és egy kollektor fogta fel a már 

megszilárdult alumíniumot. A levegıt visszaáramoltatják és újra hasznosítják. Bár a gyártás 

során a por koncentrációja folyamatosan meghaladta az alsó robbanási határértéket, eddig 

soha nem történt baleset. 

A robbanás az után következett be, miután a szakaszos üzemő gyártást átalakították 

folyamatos üzemővé. Ezzel a lépéssel egy sor veszélyes tényezıt hagytak figyelmen kívül. 

A gyártott por mennyiségét megnövelték, ezzel megnıtt a koncentráció a 

levegırendszerben, és ugyanitt a sokkal több hı keletkezett, aminek nem volt biztosítva az 

elvezetése. Továbbá semmiféle robbanás gátló berendezés nem lett telepítve az intenzifikálás 

után. 

A robbanást végül a koncentráció megnövekedése és a többlet hı okozta, ami 

begyújtotta az alumínium port. A gyár több eleme is súlyosan sérült, de szerencsére súlyos 

személyi sérülés nem történt. 

 

2.2.6. Cukorgyárban történt robbanás - 2008 

2008 februárjában az új vezérigazgató három alkalmazottal éppen az üzemet járta be, 

mikor nagy robajt hallottak a csomagoló üzem felıl. Néhány másodperccel késıbb egy 

hangos robbanás taszította arrébb ıket. A fıbejárati biztonsági ır is hallotta a robbanást és 

azonnal hívta a tőzoltókat. A csaknem 10 cm vastag aljzatbetont feltörte a robbanás a 

csomagoló épületben. A cukor pellettáló üzem fából készült teteje egyszerően lerepült az 

épületrıl. 



 

A Sprinkler-tőzoltó rendszer meghibásodott, a vízvezetékek eltörtek, így az 

oltórendszer nem mőködött. A vizsgálat kimutatta, hogy az eset több robbanás egymás 

utánjaként történt. A porrobbanás a szakszerőtlen karbantartás eredményeként jött létre. 

 

 

2.4. ábra Porrobbanást követı helyszíni felvételek 

 

Az elsı robbanás, a cukrot szállító szalag beburkolása miatt történt. Az éves leállás 

során a szállítószalagot lefedték, hogy megakadályozzák a cukorpor kijutását a környezetbe. 

Csakhogy ezzel, pont a robbanás egyik feltételét teremtették meg, megnövelték a por 

koncentrációját a lefedett térben. A 2.4. ábrán jól látható, hogy a burkolatot letépte a robbanás 

ereje. 

Az elsı robbanás által keltett nyomáshullám végigsöpört a csomagolóüzemen, át az 1-

es és 2-es siló alatt kitörve az ott álló téglafalat. A téglafal mögött lerakódott por így 

berobbant a forró levegıtıl egy még nagyobb robbanást elıidézve. 

 

2.5. ábra Jelentıs porlerakódás elektromos berendezések környezetében 

 



 

A cég szigorú elıírásokat tartat be a dolgozóival a nyílt láng használatáról. Szigorúan a 

csomagolóhelységtıl távol szabad rágyújtaniuk. A hegesztésekkor csak a hegesztési 

utasításokban leírt anyagokat használhatják, ezzel is csökkentve a veszélyes helyzetek számát. 

A robbanást elsı ránézésre elektromos szikra okozta, mivel a vizsgálat során cukorral 

borított elektromos motorokat találtak (2.5. ábra). 

 
De a robbanás a lefedett szállítószalagból indult, ahol feltehetıleg valami meleg 

felülettel érintkezett a cukor. A vizsgálatba bevonták a robbanáskor éppen szabadnapos 

munkásokat is, akik beszámoltak arról, hogy a szállítószalag motorjának csapágyai igen 

forróak szoktak lenni üzem közben. Egy forró csapágy pedig képes felmelegíteni, majd 

berobbantani a cukor porát. 

A baleset 16 ember életét követelte és további 36 ember, különbözı fokú égési sérülést 

szenvedett. 

2.2.7. Keményítıgyár robbanása - 2010 

Súlyos üzemi baleset történt 

egy kínai keményítıgyárban az 

ország északi részén, Hebei 

tartományban. Porrobbanás 

következtében 19 munkás vesztette 

életét. A kora hajnali óráktól 

délutánik folyamatosan folyt a 

mentés a Hebei tartományban, 

Qinhuangdao városban található 

gyárnál, ahol porrobbanás történt 

egy keményítıt és szılıcukrot elıállító gyárban. A baleset idején 107 ember dolgozott, a 

detonáció 19 munkás életét követelte, 49 fı megsérült és 39 maradt sértetlen. A sérültek közül 

többen súlyos állapotban vannak, és mind a 49 embert kórházba kellett szállítani. A termelést 

az üzemben teljesen leállították, a robbanás bekövetkezésének okát a kormányzat által 

létrehozott külön vizsgálóbizottság deríti fel. 

 

2.6. ábra  



 

3. ROBBANÁSOK HATÁSMECHANIZMUSA  

3.1. Gázrobbanások elméleti alapjai és vizsgálata 

3.1.1. Gázrobbanások kockázata 

Véletlenszerő gázrobbanások ritkán fordulnak elı. A jelenlévı gáz koncentrációja 

egyértelmően meghatározza a robbanóképességet. Ideális esetben a hatósági szabályozások 

kizárják a robbanás elıfordulását, de a gyakorlatban nem garantálható a veszélyhelyzet be 

nem következése. A 3.1. táblázatból látható, hogy a gázrobbanások kockázata alacsony szintő. 

Kockázati forrás 
Halálos kimenetelő balesetek száma 
évente 10 millió kockázatnak kitett 

emberre vetítve 

Közúti közlekedés 1000 

Tőzeset az otthonokban 100 

Villamos áramütés 10 

Gázrobbanás 2 

Villámlás 1 

3.1. táblázat Kockázati források 

3.1.2. Gázrobbanások természete 

Robbanóképes gáz-levegı koncentráció gyulladása esetén a lángfront végighalad a 

keveréken, általában gömbszerő alakzatban terjedve (3.1. ábra). 

elégett gázok égési sebesség
iránya

elégetlen gázok

gyulladási pont

reakció zóna

 

3.1. ábra Terjedı vagy robbanási láng összetétele 

 

A robbanás lökésszerő oxidációs vagy bomlási reakció a hımérséklet, a nyomás vagy 

egyidejőleg mindkettı megemelkedésével. A robbanás során bekövetkezik hı-, fény- és 



 

nyomásenergia felszabadulás. A fı jellemzı a nyomásnövekedés függetlenül attól, hogy 

szabad légkörben vagy zárt rendszerben következik be az esemény. 

 

A robbanások lehetséges hatásai függnek: 

• az éghetı anyagok kémiai és fizikai tulajdonságaitól; 

• a robbanóképes közeg nagyságától és körülzártságától; 

• a környezet alakjától; 

• a burkolatok- és tartószerkezetek szilárdságától; 

• a veszélyeztetett személyzet által viselt védıfelszereléstıl és 

• a veszélyeztetett tárgyak fizikai tulajdonságaitól. 

3.1.3. Gázrobbanások zárt térben 

Ha zárt térben gyúlékony gázkeverék alakul ki és az belobban, lezárt gázrobbanás 

következik be. Zárt rendszerben lévı gázkeverékek 8 barg-t meghaladó maximális nyomást 

tudnak kiváltani robbanáskor, amelynek elviselésére az építmények nem alkalmasak. A 

bekövetkezı robbanások azonban ritkán okoznak teljes rombolást, mivel vagy a tervezés 

következtében, vagy a szerencse lévén a nyomás valamilyen módon levezetésre kerül. 

 A terek nyomáslefúvását általában hasadó- vagy robbanópanelek alkalmazásával, vagy 

az építmény gyengített kialakításával valósítják meg.. 

• Hasadópaneles védelem esetén a panel szavatolt nyitónyomásának elérésekor annak 

keresztmetszete nyitottá válik és az égés vagy robbanás során keletkezett jelentıs 

gázmennyiség  a rendszerbıl eltávozik. A szükséges lefúvófelület nagyságának 

kiválasztásával elkerülhetı, hogy a lefúvás során kialakuló túlnyomás (redukált 

nyomás) a berendezés egyéb elemeit károsítsa. 

• Épületek és építmények esetén gyakran alkalmazzák bizonyos szerkezeti elemek 

gyengített kialakításának tönkremenetelén keresztül történı lefúvást, amely során a 

hasadópaneles megoldáshoz képest bizonytalanabb, nem szavatolt nyitási viszonyok 

biztosítottak. 

3.1.4. Gáz-levegı rendszer égési tulajdonságai 

Éghetıség 

A gáz-levegı rendszer égésének feltétele a gáz, egy oxidáló közeg és a gyújtóforrás 

egyidejő jelenléte. Az égés/robbanás a gázkoncentráció robbanóképes tartományában (az alsó 

és a felsı robbanási határ között) következhet be. 



 

Néhány jellemzı anyag tulajdonságai: 
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Hidrogén H2 2 4 75 54 574 0,02 2045 10,2 

Metán CH4 16 5 15 10 540 0,29 1875 34 

Pentán C5H12 72 1,5 7,8 2,9 260 0,25 1959 138,1 

3.2. táblázat Néhány gyúlékony gáz égési tulajdonságai 

 

Gyulladás 

Gáz-levegı rendszer hevítésével hıfejlıdéssel járó exoterm vegyi reakció indul meg, 

amely öngyulladáshoz vezethet. A gyakorlatban a keverék gyulladására akkor kerül sor, ha pl. 

nyílt láng éri, szikra keletkezik vagy egy forró felülettel érintkezik. A forró felület elıírt 

vizsgálati körülmények között meghatározott legkisebb hımérséklete, amelynél az éghetı 

anyag, úgymint gáz-levegı vagy gız-levegı keverék gyulladása bekövetkezik a gyulladási 

hımérséklet. Az öngyulladási hımérséklet az oxidációban résztvevı vegyület 

reakcióképességének függvénye. A gyulladási energia azt az energiát határozza meg, amely a 

láng terjedését biztosítja. Ha a táplált energia kisebb, mint a minimális gyulladási energia, az 

el nem égett gáz a lángmag körül elvonja a hıt a reakció-zónától és kioltja a reakciót. 

Általában a gyulladáshoz a gyújtóforrás hımérsékletének nagyobbnak kell lenni, mint a 

keverék öngyulladási hımérséklete. 

A reakció sebessége a hımérséklet és a koncentráció segítségével írható le. Valódi 

rendszerekre vonatkozóan a reakció sebességének a hımérséklettel és koncentrációval való 

viszonya nem határozható meg teljes mértékben. Egy keverék öngyulladási hımérséklet- és 

koncentráció tartományában a reakciósebesség a hımérséklettel lineárisan erısebben 

növekszik, mint az aktív részecskék koncentrációjával. A kémiai reakciók egy meghatározott 

fázisában a hımérséklet- és koncentrációértékek az elızményektıl függnek és többnyire 

egymástól függetlenek, ami a probléma elméleti megközelítését nehezíti meg. Két határesetet 

választhatunk el egymástól: 



 

1. Hıgyújtás vagy hırobbanás: ebben az esetben a reakciósebesség hımérséklettıl és 

nyomástól való függése lényegesen nagyobb jelentıséggel bír.  

2. Láncrobbanás: A reakciógyorsulások az aktív részecskék gyulladásához vezetnek. 

 

Lángterjedés 

Az a sebesség, amellyel a robbanás során a lángfront a keverékben terjed, 

meghatározza az elégett gázok keletkezésének mértékét, amely befolyásolja a zárt térben 

bekövetkezett robbanás során keletkezett nyomást.  

A gázkeverékek levegıben történı égése során a mólszámok aránya az anyagok 

többségénél változni fog: 

Anyag Reakció 
Kiinduló 
keverék 

mólszáma 

Végtermék 
mólszáma 

Mólszám 
arány 

Hidrogén H2 
H2+0,5(O2+3,76N2) = 

H2O+1,88N2 
3,38 2,88 0,85 

Metán CH4 
CH4+2(O2+3,76N2) = 
2H2O+CO2+7,52N2 

10,52 10,52 1,00 

Pentán C5H12 
C5H12+8(O2+3,76N2) = 
6H2O+5CO2+30,08N2 

39,08 41,08 1,05 

3.3. táblázat Néhány gyúlékony gáz égése során a mólszámok változása 

 

A molekulák égés közbeni szétbomlása megnöveli a végtermék mólszámát. A 

gyakorlatban a szénhidrogének égéséhez az adiabatikus lánghımérsékletek nem eléggé 

magasak ahhoz, hogy kiváltsák az égéstermékek jelentıs szétbomlását. Ezért – a fenti 

táblázatban látható – a legtöbb szénhidrogén esetén az égés során a mólszámok nem, vagy 

csak kevéssé változnak. 

 

Detonáció 

A detonáció hangsebesség feletti sebességgel terjedı robbanás, amit lökéshullám 

jellemez. Normál lángterjedési jelenségnél a keveréken áthaladó lángsebességet hatékonyan 

korlátozza a hı- és tömegtranszport. Bizonyos feltételek mellett a láng ennél jóval gyorsabban 

haladhat, akár a helyi hangsebességet meghaladó sebességgel, amelyet detonációnak 

nevezünk. A detonáció során a gázkeverék reakcióját a gázok kompressziója és felhevülése 

váltja ki, amely intenzív nyomáshullám kialakulásával terjed tovább. A lökéshullám és a 

lángfront összekapcsolódik és mintegy 1800 m/s sebességgel halad át a keveréken. A 

gázdetonációk során kiváltott nyomások akár 20 bar nagyságúak is lehetnek. 



 

Bizonyos feltételek mellett egy szikra, vagy láng általi gyulladást követıen nagy az 

esélye a detonáció kialakulására. A gyakorlatban a detonáció nagy valószínőséggel 

következik be a nagy hosszúság-átmérı (H/D) arányú készülékeknél, tipikusan a 

csıvezetékeknél. A detonáció bekövetkezése függ a közegtıl, pl. metán és földgáz esetén 

valószínőbb, mint etilén és hidrogén gázoknál. A gázdetonáció állandó sebessége függ a 

keverék összetételétıl és az inert gáz összetételétıl, de a friss gáz nyomása és hımérséklete, 

valamint a csıátmérı is befolyásolja. Detonáció nem csak gázokban, hanem aeroszolokban és 

szilárd robbanóanyagokban is felléphet. 

Olyan berendezésekben, amelyekben fennáll a detonáció veszélye, és a berendezés 

nem képes elviselni a detonációs nyomást, intézkedést kell tenni a láng korlátlan terjedésének 

megakadályozására, valamint korlátozni kell a láng felgyorsulását. Mindezt garantálhatja a 

helyesen méretezett lefúvó felületek alkalmazása. 

 

Detonációs határok jellemzése: 

A keverékek detonációs határainak kiszélesítése kapcsán a lángoknál egzisztált módon 

járhatunk el. A detonációk kiszélesítési sebességére vonatkozó mérések azt mutatják, hogy 

lángokra vonatkozóan a stacioner detonációk kiszélesítésére határok vannak. Az a 

koncentrációtartomány, amiben a detonáció kiszélesedhet mindig szőkebb, mint a láng 

kiszélesítésére vonatkozó tartomány. A koncentrációtartomány a kimenı hımérséklettıl és a 

kimenı nyomástól függ. Nyomáscsökkentés és inert gáz hozzáadása is leszőkíti a detonációs 

tartományt, ugyanakkor a rendelkezésre álló reakcióentalpia és a friss gáz fajhıjének hatása 

meghatározott területeken ellentétes irányú lehet. A kísérleti feltételek által meghatározott 

határokon kívül a detonáció már nem szélesíthetı tovább. A csıátmérık detonációs határokra 

vonatkozó befolyása biztonságtechnikai szempontból jelentıséggel bír. A detonációs 

tartomány csökkenı csıátmérıvel leszőkül, és végül lesz egy olyan csıátmérı, amelynél a 

detonáció nem következik be. Ez a kritikus csıátmérı csökkenı nyomással nı, növekvı 

nyomással megfelelıen csökken. Ha a kísérleti feltételek úgy alakulnak, hogy a nyomás és 

csıátmérı által meghatározott kritikus határok elegendıen szélesek, akkor a nyomás és a 

csıátmérı együttes határokra vonatkozó befolyása relatív alacsony.  

 

Példa: 

C2H2 – O2 keverék kerül meggyújtásra, egy 20 mm-es, 1 m hosszú csı lezárt 

végén,ami után egy halk durranás hallatszik. A detonáció sebessége állandó, az esemény 

idıben független és stacioner. Az éghetetlen gáz v0 sebességgel a reakciózónába kerül, az 



 

éghetı gáz v1 sebességgel kikerül a reakciózónából. Legyen a sőrőség ρ, a nyomás P, a 

sebesség v a relatív nyugalmi frontban. H legyen a keverék entalpiája, a (0) index 

vonatkozzon az éghetetlen gázra, az (1) index pedig az éghetı gázra. A csıfalra 

vonatkoztatva, az elégetett anyag sebessége legyen u1, a detonációsebesség D = v0. 

Az áramlásra alkalmazzuk a tömeg, az impulzus és az energia megmaradás elvét, ezt 

követıen a detonációs frontra vonatkozóan az alábbi összefüggéseket kapjuk: 

1) Tömegmegmaradás: 

mvD 110 =⋅ρ=⋅ρ  

2) Impulzusmegmaradás: 
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2

0 PvPD +⋅ρ=+⋅ρ  

Az (1) és (2) összefüggésbıl következik a „Rayleigh-Geraden” összefüggés: 
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3) Energiatétel: 
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∆RH a reakcióentalpia, a kinetikus energia v1/2 illetve D2/2 segítségével írható le. Az elızı 

egyenletek segítségével a sebesség eltávolítható és a következı összefüggés adódik: 

( ) 








ρ
+

ρ
⋅−=∆−−

01
01R01

11
PP

2

1
HHH  

 

3.2. Porrobbanások elméleti alapja és vizsgálata 

3.2.1. Éghetı porok tulajdonságai  

A porok a gázokkal szemben szilárd részecskeként járulékos sajátságokkal 

rendelkeznek, ezért tulajdonságaik meghatározása nehezebb, mint a gázoké és gızöké, és ez 

megítélésüket is megnehezíti. Említésre méltó sajátságok az alábbiak: 

• Azonos porminıségnél változó szemcseméret és szemcseméret-eloszlás 

• Porok öregedésképessége 

• Különbözı nedvességtartalom 

• Különbözı porok sőrősége 



 

• Nehézséget okoz idıben és térben a konstans porkoncentrációk létrehozása és 

fenntartása a porfelhıkben 

A poroknál különbséget teszünk: 

• a lerakódott porok jellemzıi, 

• a termikusan terhelt porhozamból származó gázok jellemzıi, és 

• a felkavart por-levegı keverékek jellemzıi között. 

3.2.1.1. Biztonságtechnikai jellemzık 

Az éghetı porok robbanásnál mértékadó tulajdonságait biztonságtechnikai jellemzık 

írják le, amelyek a lényegesebb porsajátságok határértékeit jelentik. Ritkább esetekben a 

biztonságtechnikai jellemzık maguk a tiszta portulajdonságok, amelynek segítségével a 

szóban forgó porokat osztályozhatjuk vagy a fellépı kockázatokra tekintettel 

összehasonlíthatjuk egymással. A biztonságtechnikai jellemzıket a megállapított és pontosan 

leírt eljárások szerint rendszerint kísérleti úton határozzuk meg. Az empirikus 

összefüggéseket az összehasonlítható adatokból felállított matematikai algoritmusok 

segítségével kapjuk meg a következıképpen: 

• Kémiai anyagcsoportok homogén sorainak interpolációjával. 

• Ugyanazon biztonságtechnikai jellemzık két értéke közötti interpolációval egy 

paramétertartományban. 

• Biztonságtechnikai jellemzı-növekmények megfelelı szétdarabolást követı molekula-

fragmentumokba történı rendezése által (növekménymódszerek). 

 

A félempirikus összefüggéseket egyszerő modellekbıl nyerhetünk, ahol a mérési értékekbıl 

származó formai paramétereket kapjuk meg. Ehhez különösképpen a következık tartoznak : 

• Komponensek biztonságtechnikai jellemzıibıl felírt normák anyagkeverékek 

biztonságtechnikai jellemzıinek becslésére vonatkozóan. 

• Ugyanazon anyag két egymással összefüggésben lévı jellemzıje közötti korrelációk. 

• Egy reakció vagy egyszerő reakciókinetikus modellek sztöchiometriájára felírt 

viszonyok. 

• A fentiekben definiált paraméterektıl függı konstansok becslése empirikus 

formákban. 

Éghetı porok biztonságtechnikai jellemzıinek meghatározása reprezentatív és 

egyértelmően definiált mintákon, a mindenkori vizsgálati módszerekre meghatározott 



 

elıkészítés szerint történik. Ez az elıkészítés általában a definiált szemcseméret frakciók 

kíméletes szárításán és elıállításán alapszik, ırlés és/vagy szitálás alapján. Amennyiben más 

feltétel nem adott, a vizsgálatok atmoszférikus kezdeti feltételek mellett történnek, a légköri 

nyomásra, hımérsékletre és levegı nedvességtartalmára tekintettel. 

 

3.2.1.2. Porok diszperzitásfoka és koncentrációja  

Porok esetén az a diszperzitásfok, amely elégséges a robbanóképes közeg 

létrejöttéhez, akkor alakul ki, ha a csepp- vagy részecskeméret kisebb 1 mm-nél. A 

gyakorlatban elıforduló számos köd, aeroszol és por esetén a részecskeméret 0,001 mm és 0,1 

mm között van. 

A porkoncentráció erısen változhat a környezetben a por lerakódása és felkavarodása 

miatt. Lerakódott, éghetı por jelenlétében mindig kell számolni robbanóképes közeg 

keletkezésével. Robbanás akkor lehetséges, ha a diszpergált éghetı anyag koncentrációja a 

levegıben az adott alsó értéknél nagyobbá válik. Robbanás nem jön létre, ha a koncentráció 

az adott felsı értéknél (a felsı robbanási határnál) nagyobb. Mivel a por-levegı keverékek 

kétfázisú rendszerek porrészecskéi a nehézségi erı befolyása miatt csak rövid ideig tarthatóak 

lebegésben, a por-levegı keverékek koncentrációja (ellentétben a levegı-gáz keverékekkel) 

térbeli és idıbeli változásoknak van kitéve. Ahhoz, hogy porfelhıket hozzunk létre, fontos az, 

hogy a porrészecskéket saját mozgásukra kényszerítsük, ami rövid ideig a nehézségi erı 

befolyásával szemben hat. A porkoncentrációnak a por összmennyiségébıl a készülékek, 

védırendszerek és elemek össztérfogatára vonatkozó számítása rendszerint hamis 

eredményekre vezet. Elıfordulhatnak olyan helyi porkoncentrációk, amelyek nagyon 

különböznek az így számítottaktól. A porok robbanási tulajdonsága – robbanás hevessége –  

alapján a porokat három porrobbanási osztályba soroljuk a következı táblázat szerint: 

Porrobbanási osztály Robbanás nyomásnövekedési 
sebessége [bar m/s] 

1 0 < Kst< 200 

2 200< Kst< 300 

3 Kst > 300 

 

Az optimális porkoncentráció értékébıl, meghatározott peremfeltételek mellett, a 3673 

VDI-irányelv segítségével határozzuk meg a nyomásterhelési felületeteket porrobbanással 

károsult tartályra. Mivel ez 1 m3 térfogatú tartályra vonatkozóan sok idıt vesz igénybe és 



 

nagy mintamennyiséget követel, ezért a feladat laboratóriumi bevezetésére olyan könnyebben 

kezelhetı mérési eljárás után kell kutatnunk, ami kisebb mintamennyiséget igényel. 

Különbözı nagyságú tartályokban való korábbi kísérletek azt mutatták, hogy az egymással 

összehasonlítható értékeket legnagyobb valószínőség szerint a minimálisan 16 l térfogatú 

berendezéseknél kapjuk. Ha adott porkoncentrációnál a robbanótartályban a gyújtószerkezet 

kioldása szerint mérjük a nyomást, ami kb. 0,5 bar-ral több mint a gyújtószerkezet robbanási 

nyomása, akkor a kérdéses por „porrobbanásra képes”. Ettıl kisebb nyomásnál a por „nem 

porrobbanás-képes”. A porrobbanás képességet módosított Hartmann-berendezésben is meg 

tudjuk állapítani. 

3.2.2. Lerakódott porok 

Lerakódott éghetı porok vizsgálatánál annak megállapítása a célunk, hogy a porok 

szikrák, lángok vagy parázsló testek általi égéshullámok formájában kerülhetnek-e az égési 

folyamatba. Ezen kívül megállapításokat kell tennünk azokra a termikus, geometriai és 

idıbeli feltételekre vonatkozóan is, amelyek az indukált porégés hıbeviteléhez vezethetnek. 

Továbbá megállapításokat kell tennünk arra vonatkozóan is, hogy a porok exoterm módon 

bomlanak-e fel, ütés érzékenyek-e, és magasabb hımérsékleteknél keletkeznek-e éghetı 

svélgázok. 

 

3.2.2.1. Porréteg legkisebb gyulladási hımérséklete 

A porréteg legkisebb gyulladási hımérséklete a forró felület elıírt vizsgálati 

körülmények között meghatározott legkisebb hımérséklete, amelyen a porréteg meggyullad. 

Ha a robbanóképes közeg forró felülettel kerül érintkezésbe, meggyulladhat. Emellett nem 

csupán maga a forró felület hathat gyújtóforrásként, hanem a porréteg vagy az éghetı szilárd 

anyag is, amely meggyulladhat a forró felülettel való érintkezéstıl, és ez által a robbanóképes 

közeg gyújtóforrásává válhat. A forró felület gyújtóképessége a mindenkori anyag fajtájától 

és a levegıvel alkotott keverékében lévı koncentrációjától függ. A gyújtóképesség a forró test 

hımérsékletének emelkedésével és felületének növekedésével nı. Továbbá az a hımérséklet, 

amelyen a gyújtás bekövetkezik, függ a forró test méreteitıl és alakjától, a falfelület közvetlen 

közelében lévı koncentráció gradienstıl és részben a falfelület anyagától is. Így pl. a 

robbanóképes gáz- vagy gızközeg nagyobb (kb. 1 liter és annál nagyobb) forró terek 

belsejében kisebb hımérsékleten is meggyulladhat, mint amelyet az IEC 79-4 vagy más 

egyenértékő mód szerint mértek. Másrészt az olyan forró testek esetén, amelyeknek felülete 



 

nem konkáv, hanem inkább konvex, a gyújtáshoz magasabb felületi hımérséklet szükséges. A 

legkisebb gyújtási hımérséklet, pl. golyók és csövek esetén csökkenı átmérıvel növekszik. A 

robbanóképes közeg főtött felületeken való áramlásakor is magasabb felületi hımérséklet 

lehet szükséges a gyújtáshoz a rövid érintkezési idı miatt. Ha a robbanóképes közeg hosszabb 

ideig érintkezik a forró felülettel, akkor elıreakciók, pl. hideg lángok jöhetnek létre, s ily 

módon olyan könnyebben meggyulladó bomlástermékek keletkezhetnek, amelyek 

megkönnyítik az eredeti közeg meggyújtását. 

 

3.2. ábra Berendezés gyulladási hımérséklet meghatározására 

 

3.3. ábra Kritikus rétegvastagság változása a hıáramlási sőrőség függvényében 
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3.4. ábra Hıáramlási sőrőség változása az indukciós idı függvényében  

különbözı porréteg vastagságoknál 

 

Az állandó hıteljesítményő forró felületre vonatkoztatott hıáramlási sőrőség (W/m2) a 

kritikus porréteg vastagságának (mm) növekedésével csökken. A hıáramlási sőrőség értéke 

az indukciós idı csökkenésével növekszik, különbözı porréteg vastagságoknál. 

 

3.2.2.2. Porlerakódások öngyulladása 

A porlerakódások öngyulladása az a porgyulladás, amit az idéz elı, hogy a por 

oxidációs és/vagy bomlási reakciójának hıtermelési mértéke nagyobb, mint a környezetbe 

való hıleadás mértéke. Az öngyulladási hımérséklet meghatározására a gyakorlatban 

alkalmazott eljárásokat alkalmazhatjuk a hıtárolás alapján. Az éghetı porok már relatív 

alacsony környezeti hımérsékletnél alkalmasak öngyulladásra, mert a részecskefelületeken a 

levegı oxigénjével történı reakciók által már szobahımérsékletnél hı keletkezik a 

porlerakódásban. A porlerakódás térfogat-felület aránytól, a por hıvezetı képességétıl és a 

környezeti hımérséklettıl csak az függ, hogy a hıveszteségek járulékai a porlerakódási 

felületet és annak hıtermelését meghaladják-e vagy nem. Egy adott porra nincs meghatározott 

öngyulladási hımérséklet, hanem egyrészt a porlerakódás geometriája és méretei között, 

másrészt a porlerakódás hımérséklete között létezik egy funkcionális összefüggés. Nagyobb 

porlerakódások öngyulladási hımérséklete laboratóriumi szárítószekrényben meghatározott 

hıtárolási kísérletek által állapítható meg. A porral megtöltött különbözı átmérıjő és 

különbözı geometriai felülető tartályok állandó környezeti hımérsékletnél tárolhatók. Az 



 

öngyulladási hımérséklet reciprok értéke a porlerakódás térfogat-felület arány logaritmikus 

értékével úgy változik, hogy növekvı térfogat-felület aránnyal az öngyulladási hımérséklet 

reciprok értéke is nı. 

3.2.3. Felkavart por-levegı keverékek 

3.2.3.1. Porrobbanások legnagyobb robbanási nyomása és legnagyobb 

nyomásnövekedési sebessége  

Egy por-levegı keverék robbanásánál a nyomásfejlıdés általános megállapodások 

szerint két jellemzı által, a legnagyobb robbanási nyomással (Pmax) és a legnagyobb idıbeli 

nyomásnövekedési sebességgel (dP/dt)max jellemezhetı. Mindkét jellemzı meghatározható 

egyidejőleg kísérleti úton zárt tartályokban azonos kísérletsorozatból, rögzített kísérleti 

feltételek mellett. 

 

3.5. ábra Kísérleti berendezés por robbanási jellemzıinek meghatározására 

 

A legnagyobb robbanási nyomás (Pmax) az elıírt vizsgálati körülmények között 

meghatározott legnagyobb nyomás, amely a zárt edényben a robbanóképes közegben 

bekövetkezı robbanáskor fellép. Egy kémiailag definiált por legnagyobb robbanási nyomása 

a reakciópartner termodinamikai adataiból és az égési reakció égéstermékeibıl számolható, 



 

határozottan egyszerősítendı hipotézisek alatt. A legnagyobb robbanási nyomás kísérleti 

meghatározása szisztematikusan variált porkoncentrációkkal kísérletsorozatokból következik 

tárt tartályokban, amelyekben a felverıdött por léglökés által pirotechnikailag meggyullad és 

a robbanási nyomás piezoelektrikus nyomásfelvevıkkel rögzítésre kerül. A legnagyobb 

robbanási nyomás meghatározások eredményei csak kevésbé függnek a kiválasztott kísérleti 

eljárástól és megfelelıen reprodukálhatóak. A vizsgálatokat az MSZ EN 14034-1 szabvány 

tárgyalja. 

 

A legnagyobb nyomásnövekedési sebesség ((dP/dt)max) az elıírt vizsgálati körülmények 

között meghatározott legnagyobb nyomásnövekedési sebesség egy zárt edényben, amely a 

robbanóképes közegben bekövetkezı robbanáskor fellép. Azonos kísérleti sorozatból, a por-

levegı keverék robbanásának legnagyobb idıbeli nyomásnövekedése 1 m3 térfogatban vagy 1 

m3 térfogatra kerül meghatározásra vagy szabványosításra, az optimális porkoncentráció 

értékekbıl. Az optimális porkoncentráció (Kst) értéke erısen függ a megválasztott kísérleti 

eljárástól. A kémiai reakciók kinetikája mellett a por-levegı keverék áramlási állapota is 

befolyásolja a robbanás erısségét. 

  

3.6. ábra Pmax és (dP/dt)max a porkoncentráció függvényében 

 

 A legnagyobb robbanási nyomás és a legnagyobb nyomásnövekedési sebesség 

jellemzık meghatározásához több porkoncentráció érték ismerete szükséges. A jellemzık a 

sztöchiometriai por-levegı keverék porkoncentrációjának két-háromfázisú értékeivel írhatóak 

le. Az 1 m3 térfogatú tartályban mért legnagyobb nyomásnövekedési sebesség értéke azonos 

az optimális porkoncentráció értékével. Egyéb más mérető tartályokra vonatkozóan, a 

legnagyobb nyomásnövekedési sebesség és az optimális porkoncentráció közötti kapcsolat 

egy lényegesen egyszerősített alakban írható le a következı összefüggéssel: 
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A vizsgálatokat az MSZ EN 14034-1 szabvány tárgyalja. 

 

3.2.3.2. Kezdeti feltételek befolyásoló hatása a porrobbanásra  

1. Részecskeméret 

Ahhoz, hogy a legnagyobb robbanási nyomást és a legnagyobb nyomásnövekedési 

sebességet megragadjuk, a porokat szők szemcsespektrummal kell vizsgálnunk. Szők kiszitált 

szemcsefrakciókra, valamint széles szemcsespektrumra a szemcseméret-eloszlás 

mediánértéke a porkoncentráció és a legnagyobb robbanási nyomás felvételével kerülhet 

ábrázolásra. Szemcseméret-eloszlásnál a medián azt a szemcseméretet jelenti, amely alatt és 

felett a por tömeghányadának 50%-a található. Növekvı szemcsemérettel a legnagyobb 

robbanási nyomás elıször lassan, a porkoncentráció értékek ezzel szemben gyorsabban 

változnak és változtatják meredekségüket a szemcseméret eloszlás görbéken. Széles 

szemcseméret eloszlások nyomásnövekedési sebességének nyomásai azonos mediánértéknél 

valamivel magasabbak, mint szőkebb eloszlásoknál, ami a finompor széles eloszlásokban való 

nagyobb hányadán alapszik. Lényeges megállapítás az, hogy a robbanási jellemzık 

számértékeit a szemcseméret erısen befolyásolja. 

 

2. Por-levegı keverék kezdeti hımérséklete 

A porfelhı kezdeti hımérséklete és a robbanási nyomás fordított arányossága azonos 

atmoszférikus kezdeti nyomásnál az ideális gáztörvénynek megfelelıen írható le. Mérési 

pontosságon belül az adatok megegyeznek az ideális gáztörvénnyel. A keverék hımérséklete 

és a robbanási nyomás fordított arányú viselkedésének eredménye Wiemann által került 

meghatározásra. A legnagyobb robbanási nyomás 1/T értéktıl való függısége lineárisan 

emelkedı. A porkoncentráció értékét nem (vagy csak kevésbé) befolyásolja a por-levegı 

keverék kezdeti hımérséklete. Ez az eredmény minden bizonnyal valamennyi porra 

alkalmazható, mivel a nyomásemelkedés sebessége (a termodinamikailag megalapozott Pmax 

értékekkel ellentétben) reakció kinetikusabban kerül meghatározásra. A porfelhı legkisebb 

gyulladási hımérséklete a forró felület elıírt vizsgálati körülmények között meghatározott 

legkisebb hımérséklet, amelyen a por levegıvel alkotott leggyúlékonyabb keveréke 

meggyullad. 

 



 

3. Por-levegı keverék kezdeti nyomása 

A legnagyobb robbanási nyomás és porkoncentráció értékek –az ideális gáztörvény 

alapján- a keverék nyomásával arányosan emelkednek. Kétségkívül igaz az, hogy magasabb 

nyomásoknál a legnagyobb robbanási nyomás és porkoncentráció értékeinek lineáris lefutása 

alacsonyabb értékek felé tartva eltérést mutat. Mivel nagyobb rendelkezésre álló oxigén 

mellett a porkoncentráció értékek méréséhez több por befúvására is van szükség, ezért ez az 

eltérés módszeresen függı. Nagyobb pormennyiségek befúvása lecsökkenti a por-levegı 

keverék turbulencia állapotát is, és ez által magát a porkoncentrációt is. 

3.2.3.3. Problémák a gyakorlati és üzemi alkalmazhatósággal 

A kísérleti feltételeknek a legnagyobb robbanási nyomásra való befolyása relatív 

alacsony. Ezzel ellentétben a legnagyobb nyomásnövekedési sebesség értéke, (dP/dt)max 

erısen függ a kísérleti feltételektıl. A jellemzık meghatározásának optimalizálásánál 1 m3 

tartályban lényeges befolyásoló paraméter a porbefúvás kezdete és a robbanás kiváltása 

közötti idıtartam (gyújtáskésleltetési idı, tv), a kémiai gyújtószerkezet által. A tartályban a 

befúvási sugár által termelt turbulencia növekvı idıvel csökken, szélsıséges esetben a por az 

edény alján marad. A gyújtáskésleltetési idı növekedésével a robbanási nyomás (Pex) erısen 

turbulens esetben folyamatosan növekszik, majd egy gyengén kifinomult maximumpont 

elérését követıen folyamatosan csökken (gyenge turbulencia esetén, a tárolótartály kiürülését 

követıen). Ez arra vezethetı vissza, hogy kisebb gyújtáskésleltetési idınél még jobban 

érezhetı pormennyiség marad vissza a por tárolótartályban. A görbék gyenge esése arra 

vezethetı vissza, hogy növekvı idıvel már növekvı pormennyiség választódik ki, ami a 

porfelhıkben lévı robbanási folyamatban már nem vesz részt optimálisan.  

A gyújtáskésleltetési idı növekedésével a legnagyobb nyomásnövekedési sebesség 

értéke folyamatosan csökken, ahol a porfelhık turbulenciája játszik meghatározó szerepet. A 

befúvási folyamat kezdetén kavarodik át legerısebben a porfelhı. Növekvı idıvel 

megnyugszik és a turbulencia lecsökken, ami azt jelenti, hogy a legnagyobb 

nyomásnövekedési sebesség a gyújtásnál már rövid idı elteltével eléri a legmagasabb értéket, 

ami a gyújtáskésleltetési idı növekedésével folyamatosan csökken. 

Robbanási eseményeknél az üzemi gyakorlatban sem a pillanatnyi turbulencia állapot, 

sem a gyújtási idıpont nem ismert! 

Adott gyújtáskésleltetési idıre vonatkozó (dP/dt)max érték megállapítása önkényes és 

csak akkor van értelme, ha a legnagyobb robbanási nyomás és porkoncentráció értékeket 

azonos kísérletbıl kapjuk meg, és a különbözı porokra vonatkozó porkoncentráció értékek 



 

némileg hasonló turbulencia állapotoknál kerülnek megmérésre. Mivel a különbözı sőrőségő 

porrészecskék (pl. vas összehasonlítva polietilénnel) különbözı erıséggel befolyásolják a 

turbulenciák kifejlıdését, ezért ez nagyon durván is történhet. A bevezetett vizsgálati 

eljárások után mért legnagyobb idıbeli nyomásnövekedés és porkoncentráció értékek nem 

alkalmasak arra, hogy a robbanás hevességére irányuló kijelentéseket tegyünk a gyakorlatilag 

lehetséges üzemi feltételek alatt. 

3.2.3.4. Lamináris robbanási sebesség meghatározása 

Áramlástechnikai szempontból a lamináris robbanási sebesség (égéslángokban vagy 

egyoldali nyitott csıberendezésekben mérve) egyetlen egy paraméter lehetne, amit a por-

levegı keverék robbanásának idıbeli lefutása feletti információkból nyerhetünk meg. A 

turbulens anyag-, energia- és impulzuscsere robbanásra való befolyása ennél a méretnél 

kiküszöbölhetı, úgy, hogy a por anyagtulajdonságainak robbanásra való befolyása 

világosabban kerül elıtérbe. A lamináris robbanási sebesség az Andrews és Bradley által 

felírt módszerrel határozható meg a lángsebességbıl (Sfl), a levegı áramlási sebességébıl (u), 

a csı keresztszelvényébıl (A’) és a lángfront felületébıl (A fl): 

( )uS
A

'A
S fl

fl

L −⋅=  

3.2.3.5. Alsó robbanási határok 

A robbanási tartomány az éghetı anyag azon koncentrációtartománya a levegıben, 

amelyben felléphet a robbanás. A robbanás alsó és felsı robbanási határokkal, ill. robbanási 

pontokkal jellemezhetı Az alsó robbanási határ (ARH) a robbanási tartomány alsó határa. 

Egy por-levegı keverék alsó robbanási határa a porfelhıkben lévı azon porkoncentráció, 

amely felett a keverékben lévı önálló lángterjedés már nem lehetséges. Porfelhıknél az alsó 

robbanási határ az idıben és térben erısen ingadozó porkoncentrációk miatt általában nem bír 

olyan nagy biztonságtechnikai jelentıséggel, mint a gázrobbanásoknál. Por- és 

gázrobbanásoknál a kísérletileg mért alsó robbanási határ egy termodinamikus úton 

kiszámítható minimális adiabatikus 1000-1200 °C közötti égési hımérséklet vonatkozásában 

határozható meg. Ha a porkoncentráció a porfelhıkben olyan kicsi, hogy ez a hımérséklet 

nem elérhetı, akkor az alsó robbanási határt termodinamikai alapokból nem éri el, a láng nem 

tud önállóan tovaterjedni. Az alsó robbanási határ kísérleti meghatározására ugyanazon 

berendezések és módszerek alkalmazhatók, mint a legnagyobb robbanási nyomás és a 

legnagyobb nyomásnövekedési sebesség értékeinek meghatározásánál. A por alsó robbanási 



 

határának a porfelhı kezdeti hımérsékletétıl való függése egy olyan görbével jellemezhetı, 

mi szerint kisebb kezdeti hımérséklethez nagyobb alsó robbanási határ tartozik. 
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3.7. ábra Különbözı anyagok robbanási nyomása a koncentráció függvényében 

 

3.2.3.6. Oxigén-határkoncentráció  

Az oxigén-határkoncentráció (OHK) az éghetı anyag levegıvel és inert gázzal alkotott 

keverékében elıírt körülmények között meghatározott olyan legnagyobb oxigénkoncentráció, 

amely mellett a keverékben nem lép fel robbanás. Azok az oxigénkoncentrációk, amelyek a 

levegı 21%-os oxigéntartalmánál magasabbak, mind az égési sebességet, mind a 

gyújtóképességet növelik. Azok az oxigénkoncentrációk, amelyek a levegı 21%-os 

oxigéntartalmánál kisebbek, mind az égési sebességet, mind a gyújtóképességet csökkentik. 

Az oxigén-határkoncentráció az az oxigénkoncentráció, amelynél a por-levegı keverékben 

robbanás már nem lehetséges. Az oxigén-határkoncentráció por- és inert gáz specifikus 

jellemzı, amelynek meghatározásához megfelelı gyújtáshullámokkal bíró zárt berendezések 

felelnek meg kísérleti berendezésként. Az oxigén-határkoncentráció az a jellemzı, ami az 

„inertizálás”, mint robbanásvédelmi intézkedés megvalósításához szükséges. A 

legszükségesebben alkalmazott inert gáz a nitrogén, ami fı komponensként a levegı 78%-

térfogathányadát jelenti. 

3.2.3.7. Porfelhık legkisebb gyulladási hımérséklete és gyújtási energiája 

A gyulladási hımérséklet a forró felület elıírt vizsgálati körülmények között 

meghatározott legkisebb hımérséklete, amelynél az éghetı anyag, úgymint gáz-levegı vagy 

gız-levegı keverék gyulladása bekövetkezik.  



 

A porfelhı legkisebb gyulladási hımérséklete a forró felület elıírt vizsgálati 

körülmények között meghatározott legkisebb hımérséklet, amelyen a por levegıvel alkotott 

leggyúlékonyabb keveréke meggyullad. 

A legkisebb gyújtási energia (LGYE) az elıírt vizsgálati körülmények között 

meghatározott az a legkisebb, kondenzátorban tárolt energia, amely kisülés esetén elegendı 

ahhoz, hogy a robbanásveszélyes környezet leggyúlékonyabb keverékét meggyújtsa. A 

legkisebb gyújtási energia meghatározásánál befolyásoló paraméterek sokaságát vesszük 

figyelembe, mint például: 

� Porkoncentráció, 

� Gyújtáskésleltetési idı a porfelverést követıen, 

� Elektróda alakja, 

� Elektródák távolsága, 

� Elektróda anyaga, 

� Kisütı áramkör elektromos ellenállása, 

� Kisütı áramkör induktivitása. 

 
Ahhoz, hogy különbözı berendezésekben meghatározzuk a legkisebb gyújtási energiát, 

tekintettel a szikragerjesztı rendszerekre a szabványosításnál a következı feltételeket kell 

rögzítenünk: 

� Kisütı áramkör induktivitása: 1-2 mH, 

� Kisütı áramkör ohmos ellenállása olyan kicsi, amennyire lehetséges (< 5 Ohm!), 

� Elektróda anyaga: rozsdamentes acél, sárgaréz, vörösréz vagy wolfram, 

� Elektródák átmérıje: 2,0 mm, 

� Elektródák távolsága: legalább 6 mm, 

� A kondenzátorok lökıáram mentesek és indukciószegények, 

� Az elektródák elrendezése lehetıség szerint kapacitásszegény legyen, 

� Az elektródák között elegendıen magas indukciós ellenállás. 

A vizsgálatokat a módosított Hartmann-berendezéssel végezzük el. 



 

 

3.8. ábra Módosított Hartmann cella a legkisebb  

gyújtási energia meghatározására 

3.3. Robbanásveszélyes térségek besorolása a porok zónái alapján  

A gyújtóforrások kiküszöböléséhez szükséges intézkedések meghatározásához a 

robbanásveszélyes térségeket a veszélyes robbanóképes közeg elıfordulásának gyakorisága és 

idıtartama szerint zónákba kell besorolni. Az olyan térség, amelyben robbanóképes közeg 

nem várható olyan mértékben, hogy különleges védıintézkedések legyenek szükségesek, nem 

számít robbanásveszélyes térségnek. Ha a porlerakódásokat és a porréteg felkavarodása miatti 

veszélyes robbanóképes közegek lehetséges képzıdését figyelembe kell venni, akkor 

különleges zónákat határoznak meg egyrészt a gázok/gızök, másrészt a porok számára. Ebbıl 

a szempontból az éghetı porok esetén más intézkedések szükségesek az effektív 

gyújtóforrások elkerülésére, az éghetı gázok és gızök esetén összehasonlítás szükséges. 

Az éghetı porrétegeket, porlerakódásokat és porhalmokat, valamint bármilyen más 

forrást, ami robbanóképes közeg képzıdéséhez vezethet, figyelembe kell venni. A besorolást 

a késıbbiekben tárgyaljuk. 

3.4. Robbanóképes közeg kialakulásának megakadályozása  

Alapvetı robbanás-megelızési intézkedés az éghetı anyagok semleges anyagokkal 

való helyettesítése, vagy az éghetı anyagok koncentrációjának korlátozása (a robbanási 

tartomány elkerülése). Ha lehetséges, az éghetı anyagokat nem éghetı anyagokkal vagy 

robbanóképes közeg képzésére nem alkalmas anyagokkal kell helyettesíteni, pl. a finom port 



 

egy kevésbé poros, szemcsés anyaggal. Az éghetı anyagok mennyiségét a lehetı legkisebbre 

kell csökkenteni, pl. azzal, hogy a szakaszos adagolás helyett folyamatos feldolgozási 

folyamatokat alkalmaznak. Ha nem kerülhetı el, hogy az anyagok kezelésekor robbanóképes 

közegek alakuljanak ki, akkor a robbanóképes közegeknek a készülékek, védırendszerek és 

elemek belsejében veszélyes mennyiségben való képzıdése olyan mőszaki intézkedésekkel 

elızhetı meg vagy korlátozható, amelyek a mennyiséget és/vagy a koncentrációt 

szabályozzák. Ezeket a mőszaki intézkedéseket felügyelet alatt kell tartani, ha az adott 

folyamatra jellemzı koncentráció nincs kielégítıen a robbanási tartományon kívül. 

Porok esetén a robbanási határoknak nincs ugyanolyan jelentıségük, mint gázok és 

gızök esetén. Porok esetén az a cél, hogy a robbanóképes közeget a koncentráció 

korlátozásával kerüljék el, nehezen érhetı el, mivel a por-levegı keverékek rendszerint 

inhomogének.  

A robbanóképes közeg kialakulásának megakadályozása inert anyagok hozzáadásával 

is lehetséges. A robbanóképes por-levegı keverékek összeférhetı, inert por hozzáadásával is 

inertizálhatók. Ez általában elérhetı, ha az inert porra vonatkozó tömegrész nagyobb 50%-nál, 

néhány esetben azonban 80%-nál többre lehet szükség. 

 

3.5. Nyomásterjedés lezárt terő robbanásoknál 

Zárt terő robbanásoknál az égési folyamat következtében nyomásnövekedés alakul ki. 

A zárt robbanási térben tökéletes tömítettség esetén 8 bar-nál nagyobb nyomás is kialakulhat, 

amely általában jóval meghaladja az építmény terhelhetıségét. A tervezetten beépített 

gyengített elemek (építmény kialakítás, robbanó panel) egy alacsonyabb nyomáson lehetıvé 

teszik a gázok lefúvatását, ezzel védelmet jelentenek az építmény további részeinek. 

3.5.1. A nyomás kialakulásának mechanizmusa 

A zárt terő robbanásoknak alapvetıen két kategóriáját különböztetjük meg: 

� teljesen lezárt robbanás: a szerkezet képes ellenállni a teljes 

nyomásnövekedésnek, 

� lefúvatott lezárt robbanások: a lefúvató szerkezet egy részének sérülése révén 

keletkezett nyitott felületek vezetik le a robbanást. 

 



 

3.5.1.1. Teljesen lezárt robbanások 

Teljesen zárt terő robbanás esetén a keletkezı maximális nyomás csaknem teljesen a 

gázkeverék energiatartalmától függ és független a zárt tér térfogatától. A gyúlékony gázok 

fajlagos energia értéke (3.2. táblázat) erısen eltérı lehet, de a szénhidrogén gáz-levegı 

keverékeké megközelítıleg azonos (3,6 MJ/m3). Ennek oka, hogy tökéletes égés során az 

energiaérték arányos a levegıszükséglettel. Az energia-ekvivalencia következtében az összes 

sztöchiometrikus szénhidrogén – levegı keverék atmoszférikus nyomáson zárt térben 

meggyulladva közel ugyanazon maximális robbanási nyomást indukálja.  

Ismerve a robbanás kiinduló állapotát (P0, T0) és a maximális robbanási hımérsékletet 

(Tmax) az ideális gáztörvénybıl kiindulva meghatározható a maximális robbanási nyomás: 

0

max
0max T

T
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A maximális robbanási hımérséklet a zárt tér falain való hıveszteséget elhanyagolva az 

adiabatikus lánghımérséklethez (3.2. táblázat) képest magasabb értékő lesz. Az ilymódon 

meghatározott Pmax megközelítıleg 8 barg értékőre adódik. 

 Míg a maximális nyomás nagyságrendileg azonos, a maximális nyomás eléréséhez 

szükséges idı nem állandó, amelynek oka a gázok eltérı égési sebessége.  

 Zárt terő robbanásnál a nyomás keletkezésének csak a korai fázisai fognak tökéletes 

zártság mellet kialakulni, ezt követıen vagy a szerkezet egy része kinyílik (széthasad, 

összeomlik), vagy a lefúvatásos védelem  mőködésbe lép. 

3.5.1.2. Lefúvásos lezárt robbanások 

Szemben a teljesen lezárt terő robbanással lefúvásos esetben az egyéb tényezık 

(térfogat, geometria, lángsebesség) befolyással bírnak a robbanási nyomás kifejlıdésére. A 

lefúvásos védelem alapvetıen három fázisból áll: 

� kezdeti lezárt terő robbanási fázis, 

� lefúvónyílás eltávolítási fázis, amikor a nyitott felület kialakul, 

� lefúvatási fázis. 

A lefúvásos lezárt robbanás egy idealizált lefutását a 3.9. ábra mutatja be. 
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3.9. ábra Lefúvásos zárt robbanás lefutása 

 

Lezárt robbanási fázis 

A nyomásemelkedés arányát az elégett gázok termelésének aránya határozza meg. A 

nyomásnövekedés az idı és a lángsebesség köbével exponenciálisan nı. Ekképpen minél 

nagyobb a lángsebesség, annál nagyobb a nyomásnövekedés sebessége, és annál rövidebb az 

adott nyomás eléréséhez szükséges idı. 

Ebbıl következik, hogy a hatékony robbanás lefúvatás elsı követelménye az, hogy a 

lefúvó nyílás a lehetı leghamarabb nyitottá váljon.  

A 3.10. ábrákon a robbanás kifejlıdését, a lángképzıdés fázisát mutatjuk be. 

    

3.10. ábra A robbanás kifejlıdésének fázisai 

 

 

 



 

A lefúvónyílás eltávolításának fázisa 

Optimális esetben kívánatos lenne a lefúvási felületek állandóan szabadon hagyni, 

hogy a tökéletesen zárt terő robbanási fázis kizárható legyen. A berendezésekben folyó 

technológiák nagy része (pl. porleválasztás, biotechnológiai eljárások, stb.) azonban vagy 

túlnyomás, vagy vákuum alatt mőködik, ezért nyomástartást kell biztosítaniuk.  

A lefúvófelületek – tömegüknél fogva – tehetetlenséggel bírnak, ezért a teljes lefúvó 

keresztmetszet kialakulásáig bizonyos idınek el kell telnie. Amíg a nyitási folyamat zajlik, a 

nyomásnövekedés kisebb mértékben ugyan, de folytatódik. 

 

Lefúvatási fázis 

A lefúvás során kialakuló belsı nyomást (redukált nyomást) a lefúvatási fázisban az 

égés általi gáztermelés és a lefúvónyíláson kiáramló gáz volumene határozza meg. 

Amennyiben a lefúvatás olyan fázisban kezdıdik, hogy a nyíláson keresztüli átáramlás 

nyomásaránya kisebb, mint a kritikus nyomásarány, akkor a lefúvott gáz térfogatárama 

kifejezhetı a szokásos kiömlési képlettel. A kritikus nyomásarányt a 
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összefüggéssel határozhatjuk meg. Ha a nyomásarány kisebb, mint ez az érték, akkor a 

lefúvatás hangsebesség alatti. Pl. földgáz-levegı keverék esetén (κ=1,387) ez az arány 1,88. 

Zárt térbıl történı kiáramlás mellett az elégett gázok képzıdésének aránya tovább 

növekszik a láng növekvı felülete következtében. Ha a gázok termelıdése meghaladja a 

lefúvatott mennyiséget, a nyomás tovább fog növekedni mindaddig, amíg a lángfront el nem 

éri a maximális területet. A valóságban elıfordulhat, hogy a lefúvatás során a belsı tér 

nyomása a környezeti nyomás alá essen.  

A lefúvatás idealizált leírásánál feltételezzük, hogy 

� a lángfront alakja gömbalakú marad mindaddig, amíg a legnagyobb 

lángfelületet el nem érjük, 

� a még el nem égett gázok égési sebessége állandó. 

A valóságban  

� a nyitott lefúvónyíláson való átáramlás a lángfront alakját módosítja, 

� a lefúvatás megkezdését követıen a tér belsejében turbulencia lép fel, 

amelynek következtében az égési sebesség megnı. 



 

Mindkét jelenség pótlólagos növekedést vált ki az elégett gázok termelésének arányában, 

ezáltal nyomásnövekedést okoz. Mindkét hatás függ a lefúvatott gázok sebességétıl, ezáltal a 

nyomásaránytól. E hatás minimalizálására a lefúvatás nyomáskülönbségét a lehetı 

legalacsonyabb értékőre kell beállítani, ami azt jelenti, hogy a lehetı legkisebb nyitónyomást 

kell alkalmaznunk. 

 

3.5.2. Lefúvónyílásos lezárt terő robbanások nyomását befolyásoló tényezık 

A robbanást leíró idealizált modell feltételezi, hogy egy sztöchometrikus gáz-levegı 

keverék robbanása egy kocka alakú tér középpontjában történik, a keverék környezeti állapotú 

és homogén eloszlásban tökéletesen kitölti a teret.  

3.5.2.1. A keverék eloszlása 

A gyakorlatban lehet, hogy a gázkeverék nem tökéletesen tölti meg a zárt teret. Annak 

ellenére, hogy az ilyen robbanás során a rendelkezésre álló energia kibocsátás kisebb, a 

kifejlıdı nyomás elérheti a teljesen kitöltött homogén eloszlású gáztér nyomását. Ennek az az 

oka, hogy nem egyenletes eloszlás esetén is kialakulhat a maximális lángterület. Meg kell 

jegyezni, hogy a lefúvófelület tervezésekor mindig a legveszélyesebb helyzetet kell 

figyelembe venni, amikor a keverék tökéletesen megtölti a teret. 

3.5.2.2. A tér geometriája és a gyulladás helyzete 

Középponti gyulladásnál a maximális lángterület nem köbös geometria esetén 

(magasság és átmérı arány H/D>1) a tér második legkisebb kiterjedésének felével egyenlı. 

Így azonos feltételek mellett azokban a terekben, amelyekben H/D>1, de nem elég magasak 

ahhoz, hogy jelentıs áramlás torzulási és lángterjedési hatásokhoz vezessen, alacsonyabb 

nyomások fognak kialakulni. 

A gyakorlatban a gyulladás helyzete ritkán lesz középponti és az elégett gáz 

lefúvatásának beindulásának ideje befolyásolja a robbanási nyomást. Minél közelebb van a 

lefúvófelület a gyulladás középpontjához, annál korábban kerül sor a lefúvásra és annél 

alacsonyabb lesz a nyomásnövekedés.  

A gyulladás középpontjának további hatása lehet a nyomás-idı függvényre úgy, hogy 

helyzete hatással van az el nem égett gázkeverék azon részének térfogatát, amely a lefúvás 

beindulása elıtt mozgásra kényszerül. Különösképpen, ha gyulladás centruma távol van a 

lefúvófelülettıl, jelentıs mennyiségő el nem égett keverék távozik a zárt térbıl, amint a 



 

lángfront a nyílás felé halad. Ilyenkor a lefúvás kezdetén lángsugár lép ki a nyíláson és 

meggyújtja a zárt téren kívüli elégetlen keveréket. A zárt téren kívül ílymódon kialakuló 

nyomás befolyásolja a zárt térben felépülı nyomást.  

Nyomásnövekedéshez vezethet, ha a rendszerben több gyulladás-forrás is található. A 

lángmagok összeolvadását követıen nagyobb lángterület és megnövekedett égési arány alakul 

ki, amelyek nyomásnövekedéshez vezetnek. 

3.5.2.3. Kezdeti nyomás és hımérséklet 

A gáz-levegı keverék kezdeti hımérsékletének eltérı hatása van a keletkezı robbanási 

nyomásra attól függıen, hogy teljesen lezárt, vagy lefúvatásos rendszerrıl van szó. 

A nyomásnövekedés függ az elégett gázok termelıdésétıl, amely arányos a 

lángsebesség köbével. A lángsebesség viszont összefüggésben van a lángsebesség és a 

tágulási tényezı szorzatával, amely tényezıket befolyásolja a kezdeti hımérséklet. 

Egy tökéletesen lezárt robbanás hatása, hogy csökkenést hoz létre a növekvı 

hımérséklet által kiváltott maximális nyomásban, ugyanakkor növekedést a 

nyomásemelkedésben. Lefúvatott robbanásnál a kezdeti hımérséklet növekedése a a kifejlıdı 

maximális nyomás növekedését eredményezi. 

A kezdeti nyomás változása általában kis hatással van a robbanási nyomásra. Teljesen 

lezárt terő robbanásnál minél magasabb a kezdeti nyomás, annál nagyobb a rendszer belsı 

energiája, ezért mind a maximális nyomás, mind a nyomásemelkedés sebessége 

megnövekszik.  

3.5.2.4. Lánggyorsító mechanizmusok 

A lefúvatott robbanásokat a lánggyorsulási mechanizmusok befolyásolják. Kutatások 

rámutattak arra, hogy a láng visszacsatolási (feed-back) mechanizmusok, amikor a szétterjedı 

láng által keltett nyomáshullámok a tartály faláról visszaverıdnek, lánggyorsulást okoznak. 

 

3.5.2.5. Turbulencia hatása 

Kutatások igazolták, hogy a turbulencia az égési sebesség növekedését váltja ki, amely 

nagyobb robbanási nyomást eredményez. A gyakorlatban bármilyen zárt tér tartalmazhat 

olyan akadályokat (tartók, polcok, gépészet) amelyek turbulenciát okoznak.  

 



 

3.5.3. Lefúvónyílásos rendszerek robbanási nyomásának meghatározása 

Az elızıekben láttuk, hogy a lefúvónyílásos rendszerek robbanási nyomása függ a 

por/gáz-levegı keverék tulajdonságaitól és zárt tér jellemzıitıl. A berendezés 

terhelhetıségének megfelelıségérıl akkor kaphatunk megbízható információt, ha képesek 

vagyunk meghatározni a lefúvatott robbanás legnagyobb nyomását. A szakirodalomban 

számos kísérleti és elméleti megoldás található a robbanási végnyomás meghatározására, a 

következıkben ezen módszerekbıl mutatunk be néhányat. Az összefüggésekben a következı 

paramétereket láthatjuk: 

Pm, P1, P2 [mbar] maximális nyomás, 

Pv [mbar] lefúvófelület nyitónyomása 

S0 [m/s] lamináris égési sebesség, 

K [-] a lefúvónyílás együtthatója 

W [kg/m2] a lefúvónyílás anyagának egységnyi felületre esı súlya, 

V [m3] térfogat. 

 

Cubbage és Simmonds képletei 

A szerzık kísérleti módszerrel vizsgálták szárító kemencék és üzemanyag gızök robbanását 

és meghatározták az elsı és második nyomáscsúcs nagyságát: 
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Rasbash képlete 

Kis zárt terekben végrehajtott kísérletekre alapozva (propán-levegı keverékre) a szerzı az 

alábbi összefüggést javasolja: 

KS7,77P5,1P 0vm ⋅⋅+⋅=  

A képlet egyik hátránya, hogy nem foglalja magában a zárt tér térfogatát. Az alábbi 

táblázatban gázok lamináris égési sebességét adja meg. 

Gáz 
Lamináris égési 

sebesség S0 [m/s] 

metán 0,37 

propán 0,46 

hidrogén 3,40 

 

 



 

Bartknecht módszere 

A szerzı módszere a köbös törvényen alapul. A gázra jellemzı, robbanás hevességét jellemzı 

állandó az alábbi képlettel határozható meg: 
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Néhány gáz jellemzıje: 

Gáz Kg [bar m/s] 

metán 55 

propán 75 

hidrogén 550 

 

Bartknecht nomogramjai olyan kísérleteken alapulnak, amelyeket alacsony 

nyitónyomású (0,1 barg) mőanyag fóliás robbanópanelekkel végeztek. Ezek a mérések 

helytállóbbak a vegyipari feldolgozóiparban használt berendezésekre, amelyek nagyobb 

teherviselı képességgel rendelkeznek. A szerzı módszere képezi alapját a por- és 

gázrobbanás elleni védelemmel foglalkozó amerikai NFPA (National Fire Protection 

Association Guide to Explosion Venting) és európai MSZ EN 14491 (Dust Explosion Venting 

Protective Systems) elıírásoknak. 

 

3.5.4. Robbanási nyomás hatása épület és építmény szerkezetekre 

A legtöbb szénhidrogén atmoszférikus nyomáson lezárt térben meggyulladva kb. 8 

barg maximális nyomást tud létrehozni. Az ipari üzemeket gyakran meg lehet védeni 

gázrobbanás ellen, ha az üzem falaiba robbanás lefúvató paneleket építenek be. Ezeknek 

elegendı felülettel kell rendelkezniük ahhoz, hogy a maximális nyomásemelkedést olyan 

szintre korlátozzák, amely nem károsítja a szerkezet többi részét.  

Az ipari üzemekben, különösen olyan iparágaknál, amelyeknél komoly kockázata van 

a robbanásnak, a berendezéseket robbanás levezetı panelekkel együtt szállítják. 

Az elméleti összefüggésekbıl úgy tőnik, hogy egy lezárt terő gázrobbanás által 

okozott kár szinte csak a robbanás maximális nyomásától és a lefúvó felület nyitónyomásától 

függ. A szerkezetek valós reagálása azonban ennél jóval összetettebb folyamat. Egy robbanás 

olyan nyomásterhelést eredményez, amely idıben változik és a szerkezet reagálása 

(vibrációja) is idıfüggı.  



 

Az épületek és építmények teherviselı elemei (téglafalak, betonfalak, betongerendák, 

falpanelek) szilárdságának meghatározása alapvetı feladat a robbanás elleni védelem 

tervezéséhez. Épületek robbanáslefúvatását nagy valószínőséggel a gyengébb szerkezeti 

elemek biztosítják, mint pl. üvegablakok, ajtók, nem fıfalak. Ezen elemek teherviselı 

képességére vonatkozóan rendelkezésre állnak adatok.  

 

Téglafalak 

A tégla válaszfalak reagálása oldalirányú nyomásterhelésre egyenletekkel leírható. A 

maximális terhelhetıség függ a tégla és a kötıanyagok tulajdonságaitól, a falvastagságtól, a 

merevítetlen felülettıl és a peremrögzítés módjától. A téglafalak gázrobbanási túlnyomásokra 

adott dinamikus reagálására vonatkozó kísérleti eredmények a szakirodalomban 

megtalálhatók.  

A kísérletek megállapították, hogy a dinamikus gázrobbanásnak kitett fal kritikus 

nyomása közel van a statikus teherviselı képességhez. Mindez annak ellenére bizonyult 

igaznak, hogy a fal kihajlására hatással van a dinamikus nyomásváltozás. A kísérletek 

alapján: 

� ha egy fal panel minden kiterjedését (A, B, C) arányosan megnöveljük, akkor 

az oldalirányú szilárdsága állandó marad, amennyiben a befogás módja nem 

változik. 

� egy adott kiterjedéső panel oldalirányú szilárdsága arányos a falvastagság 

négyzetével 

� adott vastagságú és kisebb, mint 2:1 oldalarányú felülettel rendelkezı panel 

kritikus nyomása fordítottan arányos a panel felületével 

� 2:1-nél nagyobb oldalarányú panelek kritikus nyomása közel azonos marad, 

mint a 2:1 arányú paneleké 

Különféle szerkezeti elemek kritikus nyomása: 

Szerkezeti elem Kritikus nyomás [m barg] 

üveg 10-60 

ajtó 20-30 

könnyő térelválasztás 20-50 

50mm vastag blokkfal 40-50 

nem korlátozott téglafal 70-150 

 



 

A következı ábrákon egy téglafalon keresztüli lefúvás fázisait mutatjuk be. 

   

   

3.11. ábra Téglafalon keresztüli lefúvás fázisai 

 

Üvegablakok 

A bekövetkezett robbanási esetekbıl vett tapasztalatok azt mutatják, hogy az 

építményekben bekövetkezı gázrobbanások leggyakrabban az üvegablakok betörése révén 

kerülnek levezetésre. 

Az alábbi táblázatban különbözı felülető üveg anyagok kritikus nyomása látható: 

Kritikus nyomás [mbar g] 
Üveg típus 

1 m2 felület 0,25 m2 felület 

3 mm vastag 40 120 

4 mm vastag 60 140 

5 mm vastag 76 165 

6,5 mm vastag, huzalbetétes 97 250 

 

Az ablaküvegek gázrobbanás során bekövetkezı betörése gyakran nagysebességő 

üvegszemcsék kialakulásával jár együtt. Kísérletek szerint az üvegdarabkák elrepülésének 

távolsága arányos a maximális robbanási nyomással. 

3.6. Robbanóképes por-levegı közegben használható készülékek, 
védırendszerek és elemek  

3.6.1. Alapfogalmak 

Készülékek:  

A „készülékek” azok a gépek, gyártmányok, helyhez kötött vagy helyváltoztató 

berendezések, vezérlı- és mérıegységek, valamint karbantartó és megelızı rendszerek, 



 

amelyek önmagukban vagy kombináltan az energia elıállítására, átvitelére, tárolására, 

mérésére, szabályozására és átalakítására és a szerkezeti anyagok megmunkálására 

szolgálnak, és amelyeknek saját potenciális gyújtóforrásaik vannak, ezáltal robbanást 

okozhatnak. 

 

Védırendszerek:  

A „védırendszerek” kifejezés jelöl minden olyan tervezett egységet, amelynek a 

kialakulóban lévı robbanást azonnal meg kell állítania és/vagy a robbanási láng és a 

robbanási nyomás hatásos tartományát korlátoznia kell. A védırendszerek lehetnek a 

berendezések szerves részei, vagy különállóan megvásárolhatók, mint automatikusan használt 

automatikus rendszerek. És amelyeket a közlekedésben önálló rendszerekként külön 

alkalmaznak  

 

Elemek:  

Az „elemek” olyan szerkezeti elemek, amelyek a készülékek és védırendszerek 

biztonságos üzeméhez szükségesek anélkül, hogy ık maguk önálló funkciót teljesítenének  

(94/9/EC irányelv alapján). 

3.6.2. Tervezési és kialakítási körülmények. Kategóriákba való besorolás feltételei 

Az olyan készülékek, védırendszerek és elemek tervezésekor, amelyek éghetı 

anyagokat fognak tartalmazni arra kell törekedni, hogy az anyagok mindig zárt rendszerekben 

legyenek. Ahol csak lehetséges, nem éghetı anyagokat kell alkalmazni. Általában a 

folyamatos eljárásokat elınyben kell részesíteni a nem folyamatos, szakaszos 

munkafolyamatokkal szemben. Az egymás melletti berendezésekben a munkafolyamatokat 

úgy kell lefolytatni, hogy semmilyen veszélyes hatás ne lépjen fel. Ez pl. térbeli elválasztással 

vagy mindkét berendezés árnyékolásával érhetı el. Az éghetı anyagok további felosztása 

kisebb mennyiségekre, és ha mindenkor csak kisebb mennyiségő anyag van egyidejőleg jelen 

egy meghatározott helyen – nagyobb tömegáram esetén mindig- biztonságtechnikai 

elınyökhöz vezethet. A szabadtéri berendezések általában elınyben vannak az épületekben 

lévı berendezésekkel szemben, mindenekelıtt a természetes légmozgás miatt. A 

védıintézkedések körének kiterjesztése a robbanóképes közeg elıfordulási valószínőségétıl 

és az esetleges robbanás következményeitıl függ. Ez a készülékekre vonatkozó különbözı 

kategóriák közötti megkülönböztetés révén valósul meg, amint ezt a 94/9/EC irányelv ír elı. 

Ezek a kategóriák a különbözı zónák követelményeit tükrözik vissza.  



 

3.6.3. Porlerakódások elkerülése  

A porlerakódások felkavarása miatti robbanóképes közeg képzıdésének megelızése 

érdekében a készülékeket, védırendszereket és elemeket úgy kell kivitelezni, hogy az éghetı 

porok lerakódása, amennyire csak lehetséges, elkerülhetı legyen. Az elızı szakaszokban már 

megnevezett intézkedések mellett különösen a következıket kell figyelembe venni: 

• A porszállító berendezéseket és a porleválasztókat áramlásdinamikai elvek szerint kell 

méretezni, különös tekintettel a csıvezetésre, az áramlási sebességre és a felületi 

érdességre. 

• A felületeket, pl. szerkezeti elemeket, T-tartókat, kábelhidakat, ablakpárkányokat és 

úgynevezett holttereket a porszállító készülékekben, védırendszerekben és elemekben 

a legkisebb mértékőre kell korlátozni. Ez részben azáltal érhetı el, hogy burkolják a 

szerkezeti elemeket a lerakódási felületek csökkentése érdekében, vagy a nem 

burkolható lerakódási felületeket lejtısen helyezik el. A sima felületek (pl. 

burkolólapok, olajfestékes mázok stb.) legalább részben megakadályozzák a por 

tapadását és könnyebben tisztíthatók. Kontrasztszínek alkalmazásával a 

porlerakódások jobban láthatóvá tehetık. 

• Megfelelı tisztítási intézkedéseket kell foganatosítani (pl. sima felületek, könnyő 

hozzáférés tisztítási célra, központi porelszívó rendszerek, hálózati csatlakozások a 

hordozható porszívó számára). Különösen figyelni kell arra, hogy a port el kell 

távolítani a forró felületekrıl, pl. csövekrıl, főtıtestekrıl, villamos készülékekrıl. A 

szárítókhoz, granulálókhoz, silókhoz és porleválasztókhoz megfelelı 

feljárószerkezeteket kell választani.  

 



 

3.7. Kapcsolódó képi anyagok 

 

3.1. Animáció: Robbanóképes porkoncentrációk kialakulása 

 

3.2. Animáció: Robbanás terjedés csıvezeték rendszerben – szimuláció 

 

3.3. Animáció: Robbanás védelem nélküli kapcsolt edényekben – szimuláció 

 

3.4. Animáció: Robbanás védelemmel ellátott kapcsolt edényekben - szimuláció 



 

3.8. Ellenırzı kérdések 

1. Ismertesse a gázrobbanások természetét, a zárt terő robbanások folyamatát. 

2. Foglalja össze a gáz-levegı rendszer égési tulajdonságait (gyulladás, lángterjedés, 

detonáció). 

3. Jellemezze az éghetı porok tulajdonságait. 

4. Mutassa be a lerakódott és a felkavart porok jellemzıit, azok meghatározásának 

lehetıségeit. 

5. Ismertesse a porok robbanóképességét befolyásoló paramétereket. 

6. Ismertesse a robbanásveszélyes térségek besorolási elvét a porok zónái alapján. 

7. Foglalja össze a lezárt terő robbanások kialakulásának hatásmechanizmusát, és a 

robbanási nyomást befolyásoló tényezıket. 

8. Ismertesse a lefúvónyílásos rendszerek robbanási nyomásának meghatározására 

szolgáló módszereket. 

9. Mutassa be a robbanási nyomás hatását építmény és épület szerkezetekre. 

10. Foglalja össze a robbanóképes poros közegben alkalmazható készülékeket, 

védırendszereket, tegyen javaslatot a porlerakódások elkerülésére. 

 



 

4. ÉPÍTMÉNYEK ÉS BERENDEZÉSEK ROBBANÁS ELLENI VÉDELME 

LEFÚVATÁSSAL  

 A robbanás irodalmának és a feltárt káreseteket ismeretében megállapítható, hogy a 

hasadó-nyíló felületekkel kapcsolatos szakszerőtlenségek, az építmények, berendezések és 

készülékek méretezésének elhanyagolása jelentıs veszélyt és kockázatot rejt magában.  

Magyarországon hosszú ideig nem volt elıírás por- és gázrobbanások lefúvatásos 

védelmére vonatkozóan, míg megjelent az MSZ EN 14491 szabvány (Dust explosion venting 

protective systems), amely szerkezetét tekintve a német VDI 3673 (Pressure release of dust 

explosions) és az amerikai NFPA 68 (Dust explosion venting protective systems) elıírások 

különbözı fejezeteibıl készült el, valamint az MSZ EN 14994 szabvány (Gas explosion 

venting protective systems). 

 A következıkben bemutatjuk a passzív védelmi eszközöket, a hasadó-nyíló felületek 

tervezésének méretezésének javasolt módszereit, és tárgyalunk néhány a lefúvással 

kapcsolatos kérdéskört. 

4.1. A térrobbanás hatását csökkentı passzív védelmi eszközök 

4.1.1. Építészeti roncsolódó felületek jellemzıi 

• Rideg töréső anyagokból készülnek. 

• Homogén anyagúak. 

• Rögzítésük, befogásuk nagymértékben befolyásolja a nyitásuk gyorsaságát. 

• Fajlagos tömegük legfeljebb 20-30 kg/m2, így nyitás/törés utáni eltávolításuk kis 

túlnyomásnál bekövetkezik. 

• Roncsolódásuk a környezetükre általában szilánkveszélyt jelent, melynek terjedelme a 

felület beépítési magasság és a robbanási túlnyomás függvénye. 

• Kísérleti eredmények szerint az üvegfelületek nyitása 10-60 mbarg túlnyomásnál 

történik. 

• A felületek nyitási nyomásérzékenységének szórása a felületek minıségének 

következménye. 

• A felületek általában egyrétegő szerkezeti elemek. Hıszigetelésük nehézkes, mert ez a 

nyitás bizonytalanságát okozhatja. A felületek megkívánt nagyságánál a hıtechnikai 

szabványok betartása nehezen biztosítható. 



 

• A felületek nem igényelnek különösebb karbantartást, cseréjük esetén ügyelni kell az 

egyenértékőségre. 

• Tetıfelületként történı alkalmazásuk csak magastetın, egyrétegő szerkezetként 

célszerő. 

4.1.2. Nem építészeti jellegő védelmi eszközök 

Ezen témakörbe tartozó eszközöket részletesen a 9. fejezetben mutatjuk be. 

 

4.2. Lefúvó felületek tervezése és méretezése 

Különbözı elıírások méretezésre ajánlott összefüggéseinek szerkezeti felépítése és 

tartalmi mondanivalója erısen eltérı. A rendelkezésünkre álló szakirodalmi adatok, ajánlások 

és elıírások az egyszerő determinisztikus képletektıl a bonyolult többváltozós függvényekig 

terjednek. 

4.2.1. Építményekre vonatkozó elıírások 

4.2.1.1. Az MSZ EN 14491 és a VDI 3673 elıírások szerinti méretezés 

Az MSZ EN 14491 elıírás 5.5. fejezete tárgyalja az építmények porrobbanás elleni 

védelmét. Az elıírás nem foglalkozik a lefúvófelület meghatározásával gázok építményekben 

bekövetkezı robbanása esetén (csak a porrobbanást vizsgálja). Építményekre vonatkozó 

javaslatot a VDI 3673 egyáltalán nem tartalmaz. 

Ugyanakkor mindkét elıírás javaslatot ad olyan hibrid keverékekre, amelyekben a gáz 

vagy oldószer és por elegye van jelen. Az elıírások értelmében, ha a gáz vagy oldószer 

koncentrációja az alsó robbanási határ (LELgas, vapour) 

� 20%-a alatt van, a por robbanási tulajdonságai határozzák meg a keverék 

viselkedését 

� 20%-a felett van, vagy a rendszer több, mint 0,5 térfogat% feletti éghetı 

oldószert tartalmaz, a porokra vonatkozó egyenlet alkalmazható azzal a 

módosítással, hogy a propán robbanási tulajdonságait kell behelyettesíteni: 

- maximális robbanási túlnyomás:   pmax = 10 barg 

- robbanás hevességére jellemzı állandó: KSt =  500 bar m/s 

Tiszta gázrobbanás esetén élhetünk a második feltétellel, így ez alapján a szükséges 

lefúvófelület az alábbi összefüggésekkel határozható meg: 



 

( )( )D/LlogC1BA ⋅+⋅= , ahol 

( )[ ] 753,05,0
rn

569,0
rmax

5 Vp1,0p27,0pKstp10264,3B ⋅⋅−+⋅⋅⋅⋅= −−−  

758,0plog305,4C r +⋅−=  

L/D = 1 (mivel 1D/L < ) 

Az összefüggésekben a további paramétereket alkalmazzuk: 

 L/D [-] védett tér magasság - átmérı viszonya 

pr barg; lefúvás során a védett térben megengedett maximális nyomás (az építmény 

teherviselı képessége) 

pn barg; lefúvófelület nyitónyomása 

V  m3; a védett gáztér térfogata. 

4.2.1.2. Az NFPA 68 elıírás szerinti méretezés 

Az elıírás 6. fejezete foglalkozik gázok és gızök robbanás elleni védelmével. Az 

elıírás nem alkalmazható olyan heves égéső gázokra, amelyeknek égési sebessége nagyobb, 

mint a propán égési sebességének 130 %-a (pl. hidrogén).  

 

Kis szilárdságú rendszerek védelme 

 Kis szilárdságúnak tekinthetı egy építmény/berendezés, ha a teherviselı képessége 

pred ≤ 0,1 barg.  

 A szükséges lefúvó felület nagysága: 

5,0
red

s

p

AC
A

⋅
=  [m2], ahol 

C [-] a gáz tulajdonságaitól függı lefúvási állandó, 

As [m
2] a védett rendszer gázterének felülete, 

pred [barg] a lefúvás során a védett térben megengedett maximális nyomás (az 

építmény teherviselı képessége), 

pn [barg] a lefúvófelület nyitónyomása (pn + 0,02 ≤ pred) 

Az alábbi táblázatban néhány gáz lefúvási állandóit mutatjuk be. 

Gáz C [bar0,5] 

metán 0,037 

száraz ammónia 0,013 

minden olyan gáz, amelynek égési 
sebessége kisebb, mint a propán 

égési sebességének 130 %-a 
0,045 



 

4.2.1.3. A számítási eredmények összehasonlítása 

Az elızı fejezetek számításait a lehetı legveszélyesebb állapotra végezzük el, amikor 

a metán-levegı keverék robbanási koncentrációja az alsó robbanási határ felett van.  

Normál technológiai üzem mellett ez az állapot nem következik be, mivel a 

fermentáció során a metán – széndioxid (inert) koncentráció nem teszi lehetıvé a 

robbanóképes koncentráció kialakulását. Ezen kívül a tervezık beépítettek gáz-koncentráció 

(metán, oxigén, kénhidrogén, széndioxid) érzékelıket, valamint olyan technológiai 

utasításokat alkottak (karbantartások után, újraindításoknál átöblítés) amelyek csökkentik a 

robbanóképes koncentráció kialakulását. 

Mindezek ellenére bekövetkezhet olyan esemény (téves kezelıi beavatkozás, mérı-

szabályozó mőszerek és szerelvények meghibásodása, stb.) amelynél kialakulhat 

robbanóképes koncentráció, ezért védelmet kell biztosítani  

4.2.2. Technológiai berendezésekre vonatkozó elıírások 

4.2.2.1. A VDI 3673 irányelv elıírásai 

A szükséges lefúvófelület köbös edényekre (H/D < 2) (magasság-átmérı viszony): 

( )( ) 753,0
p

5,0
rn

569,0
r

5 Vp1,0p27,0pC10264,3A ⋅⋅−+⋅⋅⋅= −−− m2, 

ahol 

 C = Pmax· Kst a por robbanástechnikai jellemzıje, 

 pr barg redukált nyomás, 

 pn barg delmi eszköz nyitónyomása, 

 Vp m
3 a berendezés porosgáz térfogata. 

 

A VDI 3673 6.2. pontjának elıírása szerint H/D>2 mérető berendezésekre ∆A lefúvó felület 

növekményt kell figyelembe venni: 

( )
D

H
log758,0)plog(305,4AA r ⋅+⋅−⋅=∆  m2. 

Így a szükséges lefúvófelület: 

AAA L ∆+= m2. 

 

Lefúvócsı redukált nyomásra gyakorolt hatásának figyelembe vétele: 

A VDI 3673 10.1. fejezete 16. ábrája szerint  



 

 

4.1. ábra A lefúvócsı redukált nyomásra gyakorolt hatása 

 

4.2.2.2. Simpson eljárása szállítószalagok, rédlerek, elevátorok védelmére 

A berendezések térfogatának meghatározásánál – biztonság irányába eltérve – a belsı 

szerkezeti elemek térfogatát nem vesszük figyelembe.  

A VDI 3673 elıírásai alapján Simpson eljárást készített, amely alapján a 

berendezésekre alkalmazandó szükséges lefúvófelület: 

c
red

b
st

3/2 pKVaA ⋅⋅⋅=  m2, ahol 

np2e000571,0a ⋅⋅=  

np105,0e978,0b ⋅−⋅=  

np226,0e687,0c ⋅⋅−=  

A lefúvófelületek elhelyezésére vonatkozóan a TD5/028 DIN irányelv fogalmaz meg egy 

ajánlást a por robbanási jellemzıje és a berendezés teherviselı képessége függvényében: 

Kst [bar m/s] Pred [barg] 
Lefúvófelületek távolsága  

L [m] 

150 1,0 14 

 0,5 7 

175 1,0 5 

 0,5 4 

200 1,0 4 

 0,5 3 



 

 

A következı ábrákon egy robbanást elszenvedett és egy védett elevátor látható. 

    

4.2. ábra Felrobbant és védelemmel ellátott elevátor 

 

4.2.2.3. Az MSZ EN 14491 szabvány elıírásai technológiai berendezésekre 

A szükséges lefúvófelület MSZ EN 14491 szabvány elıírásai szerint,  

5,1p1,0 max,red <≤ barg  feltétel esetén: 

( )( )D/LlogC1BA ⋅+⋅=  m2, ahol 

( )( ) 753,05,0
rn

569,0
rmax

5 Vp1,0p27,0pKstp10264,3B ⋅⋅−+⋅⋅⋅⋅= −−− , 

758,0plog305,4C r +⋅−=  

Egyenértékő porosgáz térfogat: V  m3 

Nyitónyomás:  pn  barg 

Redukált nyomás:  pr  barg 

 

0,2p5,1 max,red <≤  feltétel esetén: 

A=B. 

Az összefüggések az alábbi feltételekkel érvényesek: 



 

• Berendezés térfogat:   10000V1,0 <≤ m3, 

• Védelmi eszköz nyitónyomása: 0,1p1,0 n <≤  barg, ha 1,0p1,0p nn =⇒<  barg, 

• Maximális robbanási nyomás: 10p5 max <≤  barg, ha 300K10 st <≤ bar m/s 

12p5 max <≤  barg, ha 800K300 st <≤ bar m/s 

• Berendezés hossz-átmérı aránya: 20D/L1 <≤ m 

 

4.2.2.4. Az MSZ EN 14491 szabvány elıírásai csıvezetékekre 

Egy 0,2 < D < 0,6 m átmérıjő, legfeljebb pL barg teherviselı képességő egyenes 

csıszakaszban bekövetkezı robbanás esetén a csıszakasz maximális hossza: 

100K st ≤ bar m/s esetén 

( )( )Lp1072,0e18,324DL ⋅−−⋅⋅= , 

200K100 st ≤< bar m/s esetén 

( )Lp64,1e99,8157,88DL ⋅−⋅−⋅= , 

300K200 st ≤< bar m/s esetén 

( )Lp1484,0e42,6276,63DL −⋅−⋅= . 

 

4.3. Ellenırzı kérdések 

1. Foglalja össze a robbanás hatását csökkentı építészeti roncsolódó felületek 

jellemzıit. 

2. Ismertesse az építmények lefúvó felületeinek tervezésére vonatkozó szabványi 

elıírásokat. 

3. Hasonlítsa össze a technológiai berendezések lefúvó felületeinek tervezésére 

vonatkozó szabványi elıírásokat (VDI, Simpson eljárás, MSZ EN 14491). 

 



 

5. ROBBANÁSI VESZÉLYEK FELISMERÉSE , KOCKÁZATÉRTÉKELÉS  

5.1. Robbanási veszélyek felismerése 

A robbanásveszély azoktól az anyagoktól függ, amelyeket a készülékek, 

védırendszerek és elemek megmunkálnak, feldolgoznak vagy kibocsátanak, és azoktól a 

szerkezeti anyagoktól, amelyekbıl a készülékek, védırendszerek és elemek készülnek. Ezen 

anyagok és szerkezeti anyagok némelyike égési reakcióba léphet a levegıvel. Ezekben az 

égési reakciókban jelentıs hımennyiség szabadulhat fel, amely a veszélyes anyag 

nyomásnövekedéséhez és kiszabadulásához vezethet. A tőzzel ellentétben a robbanás 

lényegében a reakciózóna (a láng) önfenntartó terjedése a robbanóképes közeg révén. Éghetı 

anyagként azok az anyagok sorolhatók be, amelyek robbanóképes közeget képezhetnek, 

kivéve, ha tulajdonságaik vizsgálata azt mutatja, hogy a levegıvel keveréket képezve nem 

képesek robbanást önállóan fenntartani. A robbanásveszélyes közegben ez a potenciális 

veszély azáltal jön létre, ha az effektív gyújtóforrás azt begyújthatja. A biztonságtechnikai 

jellemzıket laboratóriumi vizsgálatok útján kapták, néhány esetben számítással is. A 

biztonságtechnikai jellemzıket használják a veszélyek felismerésére. Figyelembe kell venni, 

hogy a biztonságtechnikai jellemzık nem fizikai állandók, hanem függnek például a vizsgálati 

eljárástól. Porok esetén azt is figyelembe kell venni, hogy a táblázatos formában összegyőjtött 

biztonságtechnikai jellemzık csak irányértékekként érvényesek, mert azok számértéke függ a 

szemcsenagyságtól és -alaktól, a nedvességtartalomtól és a még nyomokban jelenlévı 

adalékoktól is. Egyes esetekben a készülékekben, védırendszerekben és elemekben jelenlévı 

porok mintáit kell megvizsgálni.  

5.1.1. Égési jellemzık 

Mivel a potenciális veszély ebben az összefüggésben nem magából az anyagból, 

hanem annak levegıvel való érintkezésébıl vagy keveredésébıl származik, ezért az anyag-

levegı keverék jellemzıit kell meghatározni. Ezek a jellemzık tájékoztatást adnak az anyag 

égési viselkedésérıl és arról, hogy vajon tüzet vagy robbanást okozhat-e.  

Lényeges adatok pl.:  

– a lobbanáspont;  

– a robbanási határok (ARH, FRH);  

– az oxigén-határkoncentráció (OHK).  



 

5.1.2. A gyújtás, gyulladás követelményei 

A robbanóképes közeg gyulladási jellemzıit meg kell határozni.  

Lényeges adatok pl.:  

– a legkisebb gyújtási energia (LGYE);  

– a robbanóképes közeg legkisebb gyulladási hımérséklete;  

– a porréteg legkisebb gyulladási hımérséklete.  

 

Legkisebb gyújtási energia (LGYE):  

Elıírt vizsgálati körülmények között meghatározott az a legkisebb, kondenzátorban tárolt 

energia, amely kisülés esetén elegendı ahhoz, hogy a robbanásveszélyes környezet 

leggyúlékonyabb keverékét meggyújtsa. 

A robbanóképes közeg legkisebb gyulladási hımérséklete:  

Az éghetı gáz vagy az éghetı folyadékgızének gyulladási hımérséklete vagy a porfelhı 

legkisebb gyulladási hımérséklete,a mindenkori elıírt vizsgálati körülmények között. 

A porréteg legkisebb gyulladási hımérséklete:  

A forró felület elıírt vizsgálati körülmények között meghatározott legkisebb hımérséklete, 

amelyen a porréteg meggyullad. 

5.1.3. A robbanás viselkedése  

A robbanóképes közeg sikeres gyulladás utáni viselkedését a következı adatokkal kell 

jellemezni:  

– a legnagyobb robbanási nyomás (pmax),  

– a legnagyobb idıbeli nyomásnövekedés ((dp/dt)max),  

– a kísérletileg biztos legnagyobb résvastagság (KBLR).  

 
Legnagyobb robbanási nyomás (pmax):  

Elıírt vizsgálati körülmények között meghatározott legnagyobb nyomás, amely a zárt 

edényben a robbanóképes közegben bekövetkezı robbanáskor fellép. 

Legnagyobb idıbeli nyomásnövekedés ((dp/dt)max):  

Elıírt vizsgálati körülmények között meghatározott legnagyobb idıbeli nyomásnövekedés 

egy zárt edényben, amely a robbanóképes közegbenbekövetkezı robbanáskor fellép. 

Kísérletileg biztos legnagyobb résvastagság (KBLR):  

Az a legnagyobb résvastagság a vizsgálóberendezés belsı kamrájának (mind)két része között, 

amely elıírt körülmények között a belsı gázkeverék gyulladása esetén megakadályozza, hogy 



 

a külsı gázkeverék egy 25 mm réshosszúságú illeszkedésen keresztül ez által meggyulladjon, 

éspedig a vizsgált gáz vagy gız levegıben lévı bármelykoncentrációja esetén. A szabványos 

résvastagság a mindenkori gázkeverék jellemzıje. 

 

5.2. A kockázatértékelés elemei 

5.2.1. Általános elıírások  

A kockázatértékelést mindig el kell végezni minden olyan esetre, amelyre ezt a 

szabvány elıírja. A kockázatértékelés a következı elemeket tartalmazza:  

a) A veszélyek felismerése. A biztonságtechnikai jellemzık segítenek a veszélyek 

felismerésében, amennyiben megmutatják, vajon az anyagok éghetık-e és mennyire 

gyulladásérzékenyek;  

b) Annak meghatározása, hogy vajon kell-e számolni robbanóképes közeg kialakulásával 

és milyen mértékben;  

c) Annak meghatározása, hogy vajon vannak-e olyan gyújtóforrások, amelyek képesek 

meggyújtani a robbanóképes közeget, és milyen valószínőséggel léphet fel ez a 

gyulladás;  

d) Annak meghatározása, hogy milyen kihatásai lehetnek a robbanásnak (a 8.4. 

szakasszal összhangban);  

e) A kockázat becslése;  

f) A kockázatcsökkentési intézkedések figyelembevétele.  

Átfogó vizsgálatot kell elvégezni, különösen az összetett készülékekre, védırendszerekre és 

elemekre vonatkozóan, a több egységbıl álló berendezések és mindenek elıtt a 

nagykiterjedéső üzemek esetén. A kockázatértékeléshez  

• magukból a készülékekbıl, védırendszerekbıl és elemekbıl;  

• a készülékek, védırendszerek és elemek és a kezelt anyagok közötti 

kölcsönhatásokból;  

• a készülékekben, védırendszerekben és elemekben végbemenı feldolgozási 

folyamatokból;  

• a készülékek, védırendszerek és elemek különbözı részeiben végbemenı egyes 

folyamatok közötti kölcsönhatásokból;  



 

• a készülékek, védırendszerek és elemek környezete és a szomszédos folyamatokkal 

lehetséges kölcsönhatásokból eredı gyulladás- és robbanásveszélyeket kell 

figyelembe venni.  

 

5.2.2. A robbanóképes közeg kialakulásának valószínősége 

A veszélyes robbanóképes közeg kialakulása a következıktıl függ:  

• az éghetı anyag jelenlététıl;  

• az éghetı anyag (pl. gázok, gızök, ködök, porok) diszperzitásfokától;  

• az éghetı anyag koncentrációjától a levegıben a robbanási tartományon belül;  

• a robbanóképes közeg olyan mennyiségő jelenlététıl, amely gyulladás esetén balesetet 

vagy kárt okoz.  

A veszélyes robbanóképes közeg kialakulási valószínőségének értékeléséhez 

figyelembe kell venni a jelenlévıanyagok kémiai reakciói, pirolízise és biológiai folyamatai 

révén elıálló robbanóképes közeg nyilvánvaló képzıdését. A veszélyes robbanóképes közeg 

kialakulásának valószínősége nem becsülhetı abból kiindulva, hogy a veszélyes 

robbanóképes közeg állandóan fennáll, kivéve ha megbízható megfigyelı szerkezet ellenırzi 

az éghetı anyag koncentrációját. A gyakorlatban a készülékek, védırendszerek és elemek 

belsejét, valamint azok környezetét a veszélyes robbanóképes közeg fennállásának 

valószínősége alapján zónákra célszerő felosztani.  

5.2.2.1. Az éghetı anyagok diszperzitásfoka  

Természetüknél fogva a gázok és a gızök diszperzitásfoka bıven elegendı a 

robbanóképes közeg kialakulásához. A ködök és a porok esetén az a diszperzitásfok, amely 

elégséges a robbanóképes közeg létrejöttéhez, akkor alakul ki, ha a csepp- vagy 

részecskeméret kisebb 1 mm-nél. A gyakorlatban elıforduló számos köd, aeroszol és por 

esetén a részecskeméret 0,001 mm és 0,1 mm között van.  

5.2.2.2. Az éghetı anyagok koncentrációja 

Ha a diszpergált éghetı anyag koncentrációja a levegıben az adott alsó értéknél 

nagyobbá válik, akkor lehetséges a robbanás. A robbanás nem jön létre, ha a koncentráció az 

adott felsı értéknél (a felsı robbanási határnál) nagyobb.  

Néhány kémiailag instabil anyag, pl. az acetilén és az etilénoxid, levegı és oxigén 

hiányában is exoterm reakcióba léphet, és 100%-os felsı robbanási határa van. A nyomással 

és a hımérséklettel változnak a robbanási határok. Általában az emelkedı nyomással és az 



 

emelkedı hımérséklettel kiszélesedik a robbanási határok közötti koncentrációtartomány. A 

felsı robbanási határok oxigénnel alkotott keverékek esetén jelentısen magasabbak, mint a 

levegıvel alkotott keverékek esetén. Amikor az éghetı folyadék felületi hımérséklete túllépi 

az alsó robbanási pontot, akkor robbanóképes közeg állhat elı. Az éghetı folyadékok 

aeroszolja és köde az alsó robbanási pont alatti hımérsékleten is robbanóképes közeget 

képezhet. Porok esetén a robbanási határoknak nincs ugyanolyan jelentıségük, mint gázok és 

gızök esetén. A porfelhık rendszerint inhomogének. A porkoncentráció erısen változhat a 

környezetben a por lerakódása és felkavarodása miatt. Mindig kell számolni robbanóképes 

közeg keletkezésével a lerakódott, éghetı por jelenlétében.  

5.2.2.3. A robbanóképes közeg mennyisége 

Annak értékelése, hogy vajon a robbanóképes közeg veszélyes mértékben van-e jelen, 

a robbanás várható hatásaitól függ.  

5.2.3. Az effektív gyújtóforrás megléte 

5.2.3.1. Általános elıírások 

A gyújtóforrás gyújtási képességét össze kell hasonlítani az éghetı anyag 

gyúlékonyságával. Az effektív gyújtóforrások meglétének valószínősége értékelésénél 

figyelembe kell venni azokat is, amelyek pl. a karbantartási és a tisztítási munkáknál 

keletkezhetnek.  

A gyújtóforrások hatástalanítására védıintézkedéseket kell foganatosítani. Ha az 

effektív gyújtóforrás meglétének valószínősége nem becsülhetı meg, az értékelésnél abból 

kell kiindulni, hogy a gyújtóforrás mindig jelen van. A gyújtóforrásokat meglétük 

valószínősége szerint a következıképpen lehet besorolni:  

• állandóan vagy gyakran elıforduló gyújtóforrások;  

• kizárólag üzemzavarok esetén elıforduló gyújtóforrások;  

• kizárólag nagyon ritka üzemzavarok esetén elıforduló gyújtóforrások.  

A készülékek, védırendszerek és elemek esetén ez a besorolás azonos értelmő:  

• normálüzemben elıforduló gyújtóforrások;  

• kizárólag üzemzavarok esetén elıforduló gyújtóforrások;  

• kizárólag ritka üzemzavarok esetén elıforduló gyújtóforrások.  

 



 

5.2.3.2. Forró felületek 

Ha a robbanóképes közeg forró felülettel kerül érintkezésbe, meggyulladhat. Emellett 

nem csupán maga a forró felület hathat gyújtóforrásként, hanem a porréteg vagy az éghetı 

szilárd anyag is, amely meggyulladhat a forró felülettel való érintkezéstıl, és ezáltal a 

robbanóképes közeg gyújtóforrásává válhat. A forró felület gyújtóképessége a mindenkori 

anyag fajtájától és a levegıvel alkotott keverékében lévı koncentrációjától függ. A 

gyújtóképesség a forró test hımérsékletének emelkedésével és felületének növekedésével nı. 

Továbbá az a hımérséklet, amelyen a gyújtás bekövetkezik, függ a forró test méreteitıl és 

alakjától, a falfelület közvetlen közelében lévı koncentráció gradienstıl és részben a falfelület 

anyagától is. Így pl. a robbanóképes gáz- vagy gızközeg nagyobb (kb. 1 liter és annál 

nagyobb) forró terek belsejében kisebb hımérsékleten is meggyulladhat, mint amelyet az IEC 

79-4 vagy más egyenértékő mód szerint mértek. Másrészt az olyan forró testek esetén, 

amelyeknek felülete nem konkáv, hanem inkább konvex, a gyújtáshoz magasabb felületi 

hımérséklet szükséges. A legkisebb gyújtási hımérséklet, pl. golyók és csövek esetén 

csökkenı átmérıvel növekszik.  

A robbanóképes közeg főtött felületeken való áramlásakor is magasabb felületi 

hımérséklet lehet szükséges a gyújtáshoz a rövid érintkezési idı miatt. Ha a robbanóképes 

közeg hosszabb ideig érintkezik a forró felülettel, akkor elıreakciók, pl. hideg lángok 

jöhetnek létre, s ily módon olyan könnyebben meggyulladó bomlástermékek keletkezhetnek, 

amelyek megkönnyítik az eredeti közeg meggyújtását. A könnyen felismerhetı forró 

felületek, mint a főtıtestek, szárítószekrények, főtıszálak stb.mellett a mechanikai 

folyamatok és a gépi forgácsoló megmunkálás is veszélyes hımérsékletekhez vezethet. Ide 

kell számítani az olyan készülékeket, védırendszereket és elemeket is, amelyek mechanikai 

energiát alakítanak át hıvé, pl. a súrlódásos tengelykapcsolók és a mechanikus 

mőködésőfékek minden fajtáját (pl. jármővekben és centrifugákban). Továbbá 

gyújtóforrásokká válhat elégtelen kenés esetén a csapágyazások, tengelyátvezetések, 

tömítıperselyek stb. összes forgó része. A szők házakban mozgó részek, idegen testek vagy a 

tengelycsapágyazások beszorulása is vezethetnek olyan súrlódási folyamatokhoz, amelyek 

ugyancsak magas felületi hımérsékleteket eredményeznek bizonyos esetekben már rövid idı 

alatt. Továbbá a kémiai reakciók által elıidézett hımérséklet-emelkedéseket is figyelembe 

kell venni (pl. kenıanyagoknál és tisztító oldószerek esetén).  



 

5.2.3.3. Lángok és forró gázok (beleértve a forró részecskéket) 

A lángok az 1000°C-nál magasabb hımérséklető égési folyamatokhoz kapcsolódnak. 

Reakciótermékekként forró gázok, porlángok és/vagy kormozó lángok esetében izzó szilárd 

anyagrészecskék is keletkeznek. Mind a lángok maguk, mind a forró reakciótermékek vagy 

más erısen felhevült gázok meggyújthatják a robbanóképes közeget. A lángok, a nagyon 

kisméretőek is, effektív gyújtóforrásnak számítanak. Ha robbanóképes közeg van mind a 

készülékeken, a védırendszereken és egyes elemeken belül, mind azokon kívül vagy a 

szomszédos berendezésekben, és ha gyújtóforrás van az elızı terek valamelyikében, akkor a 

terek egyikében való gyulladás esetén a láng a nyílások, pl. a szellızıvezetékek miatt 

átterjedhet a többi térbe. A lángátcsapás megelızése sajátos védıintézkedéseket igényel. A 

hegesztéskor és a vágáskor fellépı hegesztési gyöngyök igen nagy felülető szikrák, amelyek 

emiatt a leghatásosabb gyújtóforrásokhoz tartoznak.  

5.2.3.4. Mechanikai eredető szikrák 

A súrlódási, ütési és anyagmegmunkálási folyamatok, pl. a köszörülés miatt szilárd 

anyagrészecskék válhatnak le, amelyek hımérséklete a lekapcsolási folyamatban felhasznált 

energia miatt nagyon megemelkedhet. Ha a részecskék oxidálható anyagokból, pl. vasból 

vagy acélból állnak, és oxidációs folyamaton eshetnek át, akkor még nagyobb hımérsékletet 

érhetnek el. Ezek a részecskék (szikrák) meggyújthatják az éghetı gázokat és gızöket, és 

néha bizonyos por/levegı keverékeket (különösen a fémpor-levegı keverékeket). A szikrák 

miatt a lerakódott porban izzó fészkek keletkezhetnek, amelyek a robbanóképes közeg 

számára gyújtóforrások lehetnek. Az idegen anyagok, pl. kövek vagy fémdarabok 

készülékekbe, védırendszerekbe és elemekbe való bejutását, mint szikrázási okot, figyelembe 

kell venni.  

A súrlódás, még a hasonló vasfémek között és bizonyos kerámiaanyagok között is, 

helyi felmelegedéseket és a köszörülési szikrákhoz hasonló szikrákat okozhat. Ezért 

meggyújthatják a robbanóképes közegeket. Az olyan ütési folyamatok, amelyekben rozsda és 

könnyőfémek (pl. alumínium és magnézium) és ezek ötvözetei vesznek részt, termitreakciót 

okozhatnak, amely a robbanóképes közegeket meggyújthatja. A könnyőfémek, a titán vagy a 

cirkónium kellıen kemény fémekhez ütésekor vagy súrlódásakor is keletkezhetnek 

gyújtószikrák, különösen ha nincs rozsda jelen.  



 

5.2.3.5. Villamos gyártmányok 

A villamos gyártmányok esetén gyújtóforrásokként villamos szikrák és forró 

léphetnek fel. Villamos szikrák keletkezhetnek pl.  

• a villamos áramkörök nyitásakor és zárásakor;  

• a laza érintkezések miatt;  

• a kóboráramok miatt.  

Kifejezetten ügyelni kell arra, hogy az érintésvédelmi törpefeszültség (pl. kisebb, mint 50 V) 

csak villamos áramütés elleni védelem és semmiképpen sem robbanásvédelmi intézkedés. 

Ennél kisebb feszültségeknél is még mindig elegendı energia termelıdik ahhoz, hogy az a 

robbanóképes közeget meggyújtsa.  

 

5.2.3.6. Villamos kóboráramok, katódos korrózióvédelem 

A villamosan vezetıképes hálózatokban vagy hálózatrészekben kóboráram 

(kiegyenlítı-áram) folyhat  

• visszáramként az áramellátó hálózatokhoz – különösen villamos vasutak és nagy 

hegesztı berendezések közvetlen környezetében –, amikor pl. a vezetıképes, 

villamosan vezetı berendezés részek mint a sínek és a föld alatti kábelköpenyek, az 

áram-visszavezetés ellenállását csökkentik;  

• a villamos létesítmények hibáinál fellépı test- és földzárlatok miatt. 

• a mágneses indukció miatt (pl. a nagy áramerısségő vagy nagyfrekvenciás villamos 

létesítmények közelében, és  

• villámcsapás következtében.  

Ha a kóboráramok vezetésére alkalmas hálózatrészeket szétválasztják, összekötik vagy 

áthidalják, akkor – még csekély potenciálkülönbségek esetén is – a robbanóképes közeg 

villamos szikrák és/vagy ívek révén meggyulladhat. Továbbá ezeknek az áramutaknak a 

felforrósodása miatt is lehetséges gyulladás. Külsı árammal táplált katódos korrózióvédelem 

alkalmazása esetén ugyancsak lehetségesek az említett gyújtásveszélyek. Fogyóanódok 

használata esetén a villamos szikrák miatti gyújtásveszélyek valószínőtlenek, kivéve, ha az 

anódok alumíniumból vagy magnéziumból állnak.  

5.2.3.7. Sztatikus elektromosság 

Bizonyos körülmények között gyújtóképes elektrosztatikus kisülések léphetnek fel. A 

feltöltıdött, szigetelt elrendezéső vezetıképes részek kisülése könnyen gyújtóképes 



 

szikrákhoz vezethet. A nem vezetıképes anyagokból álló feltöltıdött részeken, amelyekhez 

leggyakrabban a mőanyagok, de más anyagok is tartoznak, koronakisülések és különös 

esetekben gyors leválási folyamatok (pl. fólia futása hengerek fölött, hajtószíjak) vagy 

vezetıképes és nem vezetıképes anyagok kombinációja esetén kúszó koronakisülések is 

lehetségesek. Ezenkívül ömlesztett anyagok esetén kúposkisülések, valamint felhıskisülések 

is felléphetnek. A koronakisülések szinte minden robbanóképes gáz-és gızközeget 

meggyújthatnak. Ismereteink mai állása szerint nem kizárt az extrém alacsony legkisebb 

gyulladási energiájú robbanóképes por-levegı keverékek koronakisülésekkel való 

meggyújtása. A szikrák, a kúszó típusú koronakisülések, a kúposkisülések és a 

felhıskisülések energiájuktól függıen a robbanóképes közegek minden fajtáját 

meggyújthatják. A sztatikus feltöltıdés témakörével a késıbbiekben részletesen foglalkozunk.  

5.2.3.8. Villámcsapás 

Ha egy robbanóképes közeget villámcsapás ér, akkor az mindig meggyullad. Emellett 

fennáll a villámvédelmi vezetık erıs felmelegedése miatti gyújtás lehetısége is. A 

villámcsapási helyekrıl kiindulva nagy áramerısségek folynak, amelyek a becsapási hely 

közvetlen környezetében szikrákat okozhatnak. Villámcsapás nélkül maga a zivatar is nagy 

indukált feszültségeket idézhet elı a készülékekben, védırendszerekben és elemekben.  

5.2.3.9. Rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses hullámok a 104 Hz – 3×1012 Hz 

frekvenciatartományban 

Elektromágneses hullámokat minden olyan rendszer kibocsát, amely rádiófrekvenciás 

villamos energiát állít elı és használ (rádiófrekvenciás berendezések), pl. a rádióadók, vagy 

melegítésre, szárításra, edzésre, hegesztésre, vágásra stb. szolgáló ipari, illetve orvosi RF-

generátorok. A sugármezıben található valamennyi vezetı rész vevıantennaként mőködik. 

Ezek a vezetıképes részek elegendı térerısség és elegendı mérető vevıantenna esetén 

gyújtást okozhatnak a robbanóképes közegben. A felfogott rádiófrekvenciás teljesítmény pl. 

vékony huzalokat izzásba hozhat vagy vezetı részek érintése, illetve megszakadása esetén 

szikrákat okozhat. A vevıantennával felfogott energia, amely gyújtáshoz vezethet, adott 

hullámhosszúság és rádiófrekvenciás teljesítmény esetén fıleg az adó és a vevıantenna 

távolságától és a vevıantenna méreteitıl függ.  

 



 

5.2.3.10. Elektromágneses hullámok a 104 Hz – 3×1011 -3×1015 Hz 

frekvenciatartományban 

Az ebben a frekvenciatartományban lévı sugárzás – különösen fokuszálás esetén – a 

robbanóképes közegben vagy a szilárd felületeken való abszorpció miatt gyújtóforrássá 

válhat. A napfény pl. gyújtást idézhet elı, ha a tárgyak a sugarakat fókuszálják (pl. lencseként 

mőködı üvegek, homorú tükrök). Az erıs fényforrások (folyamatos vagy villámszerő) 

sugárzása bizonyos körülmények között a porrészecskék miatt olyan erısen abszorbeálódik, 

hogy ezek a részecskék a robbanóképes közeg vagy a porlerakódások számára gyújtóforrássá 

válhatnak. Lézersugárzás esetén (pl. távközlésnél, távmérıeszközöknél, földmérésnél, 

látótávolság mérésénél), még nagy távolságokban is, még a fókuszálatlan sugárzás energiája 

vagy teljesítménysőrősége is olyan nagy lehet, hogy a gyújtás létrejöhet. Ilyenkor a 

felmelegedés fıleg a lézersugár szilárd testfelületre való beesése miatt, vagy légköri 

porrészecskék vagy szennyezett, fényáteresztı részek abszorpciója következtében lép fel. 

Figyelembe kell venni, hogy a sugárzást elıállító készülékek, védırendszerek és elemek (pl. 

lámpák, ívfények, lézerek stb.) maguk is gyújtóforrások lehetnek.  

5.2.3.11. Ionizáló sugárzás 

Az ionizáló sugárzás, amely pl. a röntgencsövek és a radioaktív anyagok miatt 

keletkezik, meggyújthatja a robbanóképes közeget (különösen a porrészecskékbıl álló 

robbanóképes közeget) az energia abszorpciója következtében. Azonkívül maga a radioaktív 

forrás is annyira felmelegedhet a sugárzási energia abszorpciója miatt, hogy túllépi a 

környezı robbanóképes közeg legkisebb gyulladási energiáját. Az ionizáló sugárzás kémiai 

bomlást vagy más olyan reakciót okozhat, amelyben nagyon reakcióképes gyökök vagy 

instabil kémiai kötések keletkeznek. Ez gyulladáshoz vezethet.  

Az ilyen sugárzás bomlás miatt is robbanóképes közeget hozhat létre (pl. a víz 

radiolízise miatt oxigén-hidrogén keveréket).  

5.2.3.12. Ultrahang 

Ultrahang alkalmazásakor a hangátalakítóból kibocsátott energia nagy részét szilárd 

vagy folyékony anyag nyeli el. Ennek eredményeként a besugárzott anyag olyan erısen 

felforrósodik, hogy extrém esetben gyújtóforrássá válhat.  



 

5.2.3.13. Adiabatikus kompresszió és lökéshullámok  

Az adiabatikus vagy közel adiabatikus kompresszió esetén és a lökéshullámokban 

olyan magas hımérsékletek léphetnek fel, hogy a robbanóképes közeg (és az ülepedett por) 

meggyulladhat. A hımérséklet-emelkedés fıleg a nyomásviszonyoktól függ, nem pedig a 

nyomáskülönbségtıl.  

A légsőrítık nyomóvezetékeiben és az ilyen vezetékhez csatlakozó tartályokban a 

kenıolajködök kompressziós gyulladása következtében robbanás léphet fel.  

Lökéshullámok alakulnak ki pl. a csıvezetékekben a nagynyomású gázok pillanatnyi 

kitágulásakor. Ezek a hullámok hangsebesség feletti sebességgel nyomulnak elıre az 

alacsonyabb nyomású területek felé. A hullámok csıhajlatokon, szőkületeken, összekötı 

karimákon, zárt tolózárakon vagy hasonló szerkezeteken való megtörésekor vagy 

visszaverıdésekor különösen magas hımérsékletek léphetnek fel.  

Az erısen oxidáló gázokat, pl. tiszta oxigént vagy nagy oxigén-részarányú 

gázközegeket tartalmazó készülékek, védırendszerek és elemek az adiabatikus kompresszió, a 

lökéshullámok hatására vagy pedig tiszta gázáramok miatt effektív gyújtóforrásokká 

válhatnak, mivel eközben a kenıanyagok, a tömítések és maguk a szerkezeti anyagok 

gyulladhatnak meg. Ha a készülékek, védırendszerek és elemek eltörnek, ezek a részek 

gyújtják meg a környezı robbanóképes közeget.  

5.2.3.14. Exoterm reakciók, beleértve a porok öngyulladását 

Az exoterm reakciók akkor lehetnek gyújtóforrások, ha a hıtermelés mértéke nagyobb 

a környezeti hıveszteség mértékénél. Sok kémiai reakció fut le exoterm módon. Az, hogy egy 

kémiai reakció esetén elıáll-e nagy hımérséklet, az más paraméterek mellett a 

reakciórendszer térfogat/felület viszonyától, a környezeti hımérséklettıl és a tartózkodási 

idıtıl függ. Ezek a nagy hımérsékletek mind a robbanóképes közeg meggyújtásához, mind 

izzó fészkek és/vagy tüzek keletkezéséhez vezethetnek. Ide tartoznak a piroforos anyagok 

levegıvel, az alkáli fémek vízzel alkotott reakciói, az éghetı porok öngyulladása), a 

takarmányok biológiai folyamatok miatti öngyulladás, a szerves peroxidok bomlása vagy a 

polimerizációs reakciók. A katalizátorok is kiválthatnak energiát felszabadító reakciókat (pl. 

hidrogén-levegı keverék és platina között).  

Néhány kémiai reakcióban (pl. pirolízisnél és biológiai folyamatok esetén) 

éghetıanyagok keletkezhetnek, amelyek azután a környezeti levegıvel robbanóképes közeget 

képeznek. A szerkezeti anyagok és kemikáliák néhány kombinációja (pl. réz acetilénnel, 

nehézfémek hidrogén-peroxiddal) heves reakciót eredményezhet. Anyagok néhány 



 

kombinációja, különösen ha azok finom eloszlásúak (pl. alumínium/rozsda vagy 

cukor/klorát), hevesen reagálnak ütésre vagy súrlódásra.  

Veszélyek termikus instabilitásra, magas reakcióhıre és/vagy gyors gázfejlıdésre 

épülı kémiai reakciók miatt is felléphetnek.  

5.2.4. A robbanás lehetséges hatásai 

Robbanás esetén annak lehetséges hatásaiként figyelembe kell venni pl.  

– a lángokat;  

– a hısugárzást;  

– a nyomáshullámokat;  

– a kirepülı részeket;  

– az anyagok veszélyes mennyiségő kiszabadulását.  

A hatások függnek  

– az éghetı anyagok kémiai és fizikai tulajdonságaitól;  

– a robbanóképes közeg nagyságától és körülzártságától;  

– a környezet alakjától;  

– a burkolatok- és tartószerkezetek szilárdságától;  

– a veszélyeztetett személyzet által viselt védıfelszereléstıl;  

– a veszélyeztetett tárgyak fizikai tulajdonságaitól.  

Következésképpen minden egyes esetre csak külön-külön becsülhetı a várható személyi 

sérülés vagy az anyagi kár és a károsodó terület nagysága.  

5.3. Kockázatok kiküszöbölése vagy csökkentése 

5.3.1. Alapelvek  

A robbanóképes közeg és az effektív gyújtóforrás egyidejő jelenlétének 

szükségessége, valamint a robbanás várható hatásai vezetnek közvetlenül a robbanásvédelem 

három alapelvéhez:  

a) Megelızés  

• A robbanóképes közegek kialakulásának elkerülése. Ez a cél lényegében úgy érhetı el, 

hogy vagy az éghetı anyag koncentrációját változtatják meg úgy, hogy az a robbanási 

tartományon kívül legyen, vagy az oxigénkoncentrációt csökkentik az oxigén-

határkoncentráció (OHK) alatti értékre.  

• Az összes lehetséges effektív gyújtóforrás kialakulásának elkerülése.  

 



 

b) Védelem  

• A robbanás következményeinek korlátozása elfogadható mértékőre konstrukciós 

védıintézkedésekkel.  

A két elıbbi intézkedéssel ellentétben itt feltételezik a robbanás bekövetkezését. A 

kockázat kiküszöbölése vagy csökkentése csak a fentebb említett megelızı vagy védelmi 

elvek egyikének alkalmazásával érhetı el. Alkalmazható ezeknek az elveknek a kombinációja 

is. A robbanóképes közegek kialakulásának megakadályozását elınyben kell részesíteni. 

Minél nagyobb a robbanóképes közegek elıfordulásának a valószínősége, az effektív 

gyújtóforrások ellen annál átfogóbb intézkedéseket kell foganatosítani, és fordítva. A 

megfelelı intézkedések kiválasztásához minden egyes esetre robbanásbiztonsági tervet kell 

kidolgozni. A robbanásmegelızési és robbanásvédelmi intézkedések tervezéséhez a normál 

üzemi körülményeket kell figyelembe venni, beleértve az indítást és a leállítást is. Ezen felül 

figyelembe kell venni mind a lehetséges mőszaki zavarokat, mind az elıre látható rendellenes 

használatot. A robbanásmegelızési és robbanásvédelmi intézkedések alkalmazása 

megköveteli a fennálló körülmények átfogó ismeretét és a kellı tapasztalatot. Ehhez ajánlatos 

kikérni szakértık véleményét.  

5.3.2. A robbanóképes közeg kialakulásának megakadályozása vagy korlátozása 

5.3.2.1. Általános elıírások 

Alapvetı robbanásmegelızési intézkedés az éghetıanyagok semleges anyagokkal való 

helyettesítése, vagy az éghetı anyagok koncentrációjának korlátozása (a robbanási tartomány 

elkerülése).  

5.3.2.2. Folyamatparaméterek 

A robbanóképes közeg képzésére alkalmas anyagok helyettesítése vagy mennyiségének 

csökkentése: 

Ha lehetséges, az éghetı anyagokat nem éghetıanyagokkal vagy robbanóképes közeg 

képzésére nem alkalmas anyagokkal kell helyettesíteni, pl. a finom port egy kevésbé poros, 

szemcsés anyaggal. Az éghetıanyagok mennyiségét a lehetı legkisebbre kell csökkenteni, pl. 

azzal, hogy a szakaszos adagolás helyett folyamatos feldolgozási folyamatokat alkalmaznak.  

 

A koncentráció korlátozása: 

Ha nem kerülhetı el, hogy az anyagok kezelésekor robbanóképes közegek alakuljanak 

ki, akkor a robbanóképes közegeknek a készülékek, védırendszerek és elemek belsejében 



 

veszélyes mennyiségben való képzıdése olyan mőszaki intézkedésekkel elızhetı meg vagy 

korlátozható, amelyek a mennyiséget és/vagy a koncentrációt szabályozzák. Ezeket a mőszaki 

intézkedéseket felügyelet alatt kell tartani, ha az adott folyamatra jellemzı koncentráció nincs 

kielégítıen a robbanási tartományon kívül. Az ilyen, pl. gázérzékelıkkel vagy 

áramlásérzékelıkkel mőködı felügyeletet össze kell kapcsolni riasztókkal, más 

védırendszerekkel vagy önmőködı vészmőködtetéssel. Ennek a szabályozási folyamatnak a 

megvalósításához az éghetı anyagok koncentrációját kielégítıen az alsó robbanási határ alatt 

vagy a felsı robbanási határ felett kell tartani. Emellett figyelembe kell venni, hogy a 

folyamat indításakor és leállításakor a koncentráció a robbanási tartományba kerülhet.  

Ha a készülékekben, védırendszerekben és elemekben a felsı robbanási határ felett 

van a koncentráció, akkor a belsı részekben nincs robbanásveszély; a kilépı anyagok azonban 

a levegıbe való kijutás következtében robbanásveszélyt okozhatnak a készülékeken, 

védırendszereken és elemeken kívül. Ha a levegı készülékekbe, védırendszerekbe és 

elemekbe kerül, akkor ezeken belül is elıáll a robbanásveszély. Éghetı folyadékok esetén, 

ahol kizárható a robbanóképes köd, az a cél, hogy a koncentráció az alsó robbanási határ alatt 

maradjon, ha a folyadék felületén a hımérséklet mindig elegendıen a lobbanáspont alatt van.  

A lobbanáspont alatt szükséges tőréshatár az éghetı folyadék kémiai tulajdonságaitól 

és összetételétıl függ: Éghetı gázok éghetı folyadékokban történı oldódásakor a 

lobbanáspont alkalmazása megtévesztı lehet. A lobbanáspont megtévesztı lehet akkor is, ha a 

folyadékot (pl. bitument, nehéz főtıolajat) olyan hımérsékleten tárolják, amelyen bomlás 

vagy lassú oxidáció mehet végbe.  

Az üzemi körülmények megfelelı kiválasztásával az összes készülékben, 

védırendszerben és elemben gyakran elegendıen magas gızkoncentráció tartható fenn úgy, 

hogy a koncentráció a felsı robbanási határ felett van. Némely esetben – pl. tartályokban 

történı tárolásnál és ha kondenzáció léphet fel – a tartály felsı részében azonban annyira 

lecsökken a koncentráció, hogy a környezet robbanóképes lehet. Csak rendkívül hosszú 

tárolási idı után, gyakorlatilag nem lélegzı tároló tartályoknál és ha a felületi hımérséklet 

jóval a felsı robbanási pont felett van, akkor van a környezeti koncentráció a tárolótartályban 

minden helyen a felsı robbanási határ felett.  

Néhány halogénezett szénhidrogén folyadék, robbanóképes közeget képezhet, jóllehet 

a folyadéknak nincs lobbanáspontja. Porok esetén az a cél, hogy a robbanóképes közeget a 

koncentráció korlátozásával kerüljék el, nehezen érhetı el, mivel a por-levegı keverékek 

rendszerint inhomogének. A porkoncentrációnak a por összmennyiségébıl a készülékek, 

védırendszerek és elemek össztérfogatára vonatkozó számítása rendszerint hamis 



 

eredményekre vezet. Elıfordulhatnak olyan helyi porkoncentrációk, amelyek nagyon 

különböznek az így számítottaktól.  

 

Inertizálás: 

Olyan inert gázok (pl. nitrogén, szén-dioxid, nemesgázok), vízgız vagy por alakú inert 

anyagok (pl. kalciumkarbonát) hozzáadásával, amelyek az elıállított termékekkel 

összeférhetık, megelızhetı a robbanóképes közeg kialakulása („inertizálás”). Vízgızzel való 

inertizálás esetén figyelembe kell venni a kondenzáció befolyását. Az inert gázokkal való 

inertizálás a közeg oxigénkoncentrációjának olyan csökkentésén alapul, hogy az többé nem 

robbanóképes. A legnagyobb megengedett oxigénkoncentráció egy biztonsági 

tényezıvelcsökkentett oxigénkoncentrációból származik. Különbözı éghetı anyagokból álló 

keverékek esetén, beleértve a hibrid keverékeket, a legnagyobb megengedett 

oxigénkoncentráció meghatározásához a legalacsonyabb oxigén-határkoncentrációjú 

komponenst kell alapul venni, kivéve ha a mérések mást adnak. A robbanóképes por-levegı 

keverékek összeférhetı, inert por hozzáadásával is inertizálhatók. Ez általában elérhetı, ha az 

inert porra vonatkozó tömegrész nagyobb 50%-nál, néhány esetben azonban 80%-nál többre 

lehet szükség.  

5.3.2.3. Készülékek, védırendszerek és elemek tervezése és kialakítása 

Általános elıírások: 

Az olyan készülékek, védırendszerek és elemek tervezésekor, amelyek éghetı 

anyagokat fognak tartalmazni, arra kell törekedni, hogy az anyagok mindig zárt 

rendszerekben legyenek.  

Ahol csak lehetséges, nem éghetı anyagokat kell alkalmazni. Általában a folyamatos 

eljárásokat elınyben kell részesíteni a nem folyamatos, szakaszos munkafolyamatokkal 

szemben. Az egymás melletti berendezésekben a munkafolyamatokat úgy kell lefolytatni, 

hogy semmilyen veszélyes hatás ne lépjen fel. Ez pl. térbeli elválasztással vagy mindkét 

berendezés árnyékolásával érhetı el. Az éghetı anyagok további felosztása kisebb 

mennyiségekre, és ha mindenkor csak kisebb mennyiségő anyag van egyidejőleg jelen egy 

meghatározott helyen – nagyobb tömegáram esetén mindig – biztonságtechnikai elınyökhöz  

vezethet. A szabadtéri berendezések általában elınyben vannak az épületekben lévı 

berendezésekkel szemben, mindenekelıtt a természetes légmozgás miatt.  

 

 



 

Az éghetı folyadékok szivárgásának csökkentése  

A készülékeken, védırendszereken és elemeken kívüli, szivárgó éghetı anyagok 

miattirobbanás kockázatának csökkentése érdekében a készülékeket, védırendszereket és 

elemeket úgy kell megtervezni, kialakítani és mőködtetni, hogy azok szivárgásmentesek 

legyenek és azok is maradjanak. A tapasztalat azonban azt mutatja, hogy bizonyos esetekben, 

pl. néhány szivattyú-tömítıperselynél és mintavételi helyen, felléphetnek kis tömítetlenségek.  

Ezt figyelembe kell venni a készülékeknél, védırendszereknél és elemeknél. Mőszaki 

intézkedéseket kell foganatosítani a szivárgás mértékének csökkentésére és az éghetı anyagok 

kilépésének megelızésére.  

Ha szükséges, akkor szivárgásérzékelıket kell felszerelni. Különösen figyelni kell:  

• A szerkezeti anyagok kiválasztására, beleértve a tömítéseket, csatlakozásokat, 

tömítıperselyeket és hıszigeteléseket, tekintettel a lehetséges korrózióra, kopásra és a 

felhasznált anyagokkal való veszélyes kölcsönhatásokra;  

• A szerelvényekre és a csatlakozódarabokra, tekintettel azok üzembiztonságára. A 

leszerelhetı összekötıelemek számát és méreteit a lehetı legkisebbre kell korlátozni;  

• A csıvezetékek sértetlenségére. Ez elérhetı pl. az ütések elleni megfelelı védelemmel 

vagy a megfelelı térbeli elrendezéssel. A rugalmas csıvezetékek számát a lehetı 

legkisebbre kell korlátozni;  

• Az elfolyásra és a helyi elszívásra, azért, hogy szabályozzuk a szivárgást,  

• A leszerelhetı csatlakozásokra, amelyeket tömören záró csatlakozódarabokkal kell 

ellátni;  

• A töltési és ürítési folyamatokra. Meg kell fontolni a gızkiegyenlítı rendszer 

használatát. A nyílások száma és mérete a lehetı legkisebb legyen.  

 

Koncentráció hígítás szellızéssel  

A kiszabaduló éghetı anyagok és gızök hatásainak korlátozásakor nagy fontosságú a 

szellızés, amely alkalmazható mind a szabadban, mind a készülékeken, védırendszereken és 

elemeken belül. A gázok és gızök robbanásveszélyes térségeinek megállapítására és 

besorolására vonatkozó tájékoztató adatokat a szellızési intézkedéssel együtt az EN 60079-10 

tartalmazza. Porok esetén a szellızési intézkedés rendszerint csak akkor ad kielégítı 

védelmet, ha a port közvetlenül a keletkezési helyen szívják el (helyi elszívás), és 

megbízhatóan megakadályozzák az éghetıporok veszélyes lerakódását. Porkilépés olyan 

készülékek, védırendszerek és elemek esetén várható, amelyek a normálüzem esetén (pl. az 



 

átadási helyeken vagy az ellenırzı- és tisztítónyílásoknál) és zavarok esetén nyitottak 

lehetnek. A védelem abból áll, hogy a portermelı készülékekben, védırendszerekben és 

elemekben vagy enyhe vákuumot állítanak elı (általános elszívás), vagy a port a keletkezési 

vagy kilépési helyeken gondosan összegyőjtik (helyi elszívás).  

 

A porlerakódások elkerülése  

A porlerakódások felkavarása miatti robbanóképes közeg képzıdésének megelızése 

érdekében a készülékeket, védırendszereket és elemeket úgy kell kivitelezni, hogy az éghetı 

porok lerakódása, amennyire csak lehetséges, elkerülhetı legyen. Az elızı szakaszokban már 

megnevezett intézkedések mellett különösen a következıket kell figyelembe venni:  

• A porszállító berendezéseket és a porleválasztókat áramlásdinamikai elvek szerint kell 

méretezni, különös tekintettel a csıvezetésre, az áramlási sebességre és a felületi 

érdességre.  

• A felületeket, pl. szerkezeti elemeket, T-tartókat, kábelhidakat, ablakpárkányokat és 

úgynevezett holttereket a porszállító készülékekben, védırendszerekben és elemekben 

a legkisebb mértékőre kell korlátozni. Ez részben azáltal érhetı el, hogy burkolják a 

szerkezeti elemeket a lerakódási felületek csökkentése érdekében, vagy a nem 

burkolható lerakódási felületeket lejtısen helyezik el. A sima felületek (pl. 

burkolólapok, olajfestékes mázok stb.) legalább részben megakadályozzák a por 

tapadását és könnyebben tisztíthatók. Kontrasztszínek alkalmazásával a 

porlerakódások jobban láthatóvá tehetık.  

• Megfelelı tisztítási intézkedéseket kell foganatosítani (pl. sima felületek, könnyő 

hozzáférés tisztítási célra, központi porelszívó rendszerek, hálózati csatlakozások a 

hordozható porszívó számára). Különösen figyelni kell arra, hogy a port el kell 

távolítani a forró felületekrıl, pl. csövekrıl, főtıtestekrıl, villamos készülékekrıl.  

• A szárítókhoz, granulálókhoz, silókhoz és porleválasztókhoz megfelelı 

feljárószerkezeteket kell választani.  

 



 

5.3.3. A robbanásveszélyes térségek besorolása  

5.3.3.1. Általános elıírások  

Az effektív gyújtóforrások kiküszöböléséhez szükséges intézkedések 

meghatározásához a robbanásveszélyes térségeket a veszélyes robbanóképes közeg 

elıfordulásának gyakorisága és idıtartama szerint zónákba kell besorolni.  

Az olyan térség, amelyben robbanóképes közeg nem várható olyan mértékben, hogy 

különleges védıintézkedések legyenek szükségesek, nem számít robbanásveszélyes 

térségnek. Ha a porlerakódásokat és a porréteg felkavarodása miatti veszélyes robbanóképes 

közegek lehetséges képzıdését figyelembe kell venni, akkor különleges zónákat határoznak 

meg egyrészt a gázok/gızök, másrészt a porok számára. Ebbıl a szempontból az éghetı porok 

esetén más intézkedések szükségesek az effektív gyújtóforrások elkerülésére, az éghetı gázok 

és gızök esetén összehasonlítás szükséges. A gázok és gızök robbanásveszélyes térségeinek 

megállapítására és besorolására vonatkozó tájékoztató adatokat a szellızési intézkedésekkel 

együtt az EN 60079-10 tartalmazza.  

 

5.3.3.2. A gázok/gızök zónái  

0-ás zóna  

Olyan térség, amelyben gáz, gız vagy köd formában lévı éghetı anyagok levegıvel 

alkotott keverékeként robbanásveszélyes közeg folyamatosan, vagy hosszú ideig, vagy 

gyakran van jelen. Ha ezek a körülmények fellépnek, akkor azok általában csak tartályok, 

csıvezetékek, edények stb. belsejében találhatók.  

 

1-es zóna  

Olyan térség, amelyben számolni kell azzal, hogy gáz, gız vagy köd formában lévı 

éghetı anyagok levegıvel alkotott keverékeként robbanásveszélyes környezet normálüzem 

esetén alkalomszerően fellép.  

Ide tartozik többek között  

• a 0-ás zóna közvetlen környezete;  

• a bevezetınyílások (garatok) közvetlen környezete;  

• a töltı- és ürítınyílások körüli közvetlen környezet;  

• az üvegbıl, kerámiából és hasonlókból készült könnyen törı készülékek, 

védırendszerek és elemek körüli közvetlen környezet;  



 

• a nem kielégítıen tömítı tömszelencék körüli közvetlen környezet, pl. tömszelencés 

szivattyúkon és tolózárakon.  

 

2-es zóna  

Olyan térség, amelyben normálüzem esetén nem kell számolni azzal, hogy gáz, gız 

vagy köd formában lévı éghetı anyagok levegıvel alkotott keverékeként robbanásveszélyes 

közeg lép fel, ha pedig mégis fellép, akkor csak rövid ideig. Ide tartozhatnak többek között a 

0-ás és az 1-es zónát körülvevı térségek.  

 

5.3.3.3. A porok zónái  

Az éghetı porrétegeket, porlerakódásokat és porhalmokat, valamint bármilyen más 

forrást, ami robbanóképes közeg képzıdéséhez vezethet, figyelembe kell venni. 

 

20-as zóna 

Olyan térség, amelyben robbanásveszélyes környezet éghetı porfelhı formájában a 

levegıben folyamatosan, vagy hosszú ideig, vagy gyakran van jelen. Ha ezek a körülmények 

fellépnek, akkor azok általában csak tartályok, csıvezetékek, berendezések stb. belsejében 

találhatók. 

 

21-es zóna 

Olyan térség, amelyben számolni kell azzal, hogy robbanásveszélyes közeg éghetı 

porfelhı formájában a levegıben normálüzem esetén alkalomszerően fellép. Ebbe a zónába 

tartozhatnak többek között pl. a porszőrı vagy ürítési pontok közvetlen környezetében lévı 

térségek és azok a térségek, ahol porlerakódások lépnek fel, és normálüzem esetén az éghetı 

por levegıvel alkotott keverékében robbanóképes koncentráció képzıdhet. 

 

22-es zóna 

Olyan térség, amelyben normálüzem esetén nem kell számolni azzal, hogy 

robbanásveszélyes közeg éghetı porfelhı formájában a levegıben fellép, ha pedig mégis 

elıfordul, akkor csak rövid ideig. Ebbe a zónába tartozhatnak többek között a port tartalmazó 

készülékek, védırendszerek és elemek környezetében lévı térségek, amelyekben a 

tömítetlenségekbıl por léphet ki és porlerakódások képzıdhetnek (pl. malmi helyiségek, 

amelyekben por lép ki a malomból és lerakódik). 



 

5.3.4. Készülékek, védırendszerek és elemek tervezési és kialakítási követelményei az 

effektív gyújtóforrás kiküszöbölése szempontjából  

5.3.4.1. Általános elıírások 

Készülékek, védırendszerek és elemek robbanásveszélyes közegben való használata 

esetén a gyújtási folyamatok figyelembevételével ellenırizni kell, hogy vajon felléphetnek-e 

gyújtóforrások. Ha fennáll a gyújtásveszély, akkor arra kell törekedni, hogy a gyújtóforrás 

eltávolítható legyen a veszélyes térségbıl. Ha ez nem lehetséges, akkor védıintézkedéseket 

kell foganatosítani a következı tájékoztatások figyelembevételével. Az intézkedések 

szüntessék meg a gyújtóforrásokat vagy csökkentsék az effektív gyújtóforrások 

elıfordulásának valószínőségét. Ez a készülékek, védırendszerek és -elemek, az üzemmódok 

helyes tervezésével és kialakításával, továbbá az megfelelı mérı- és vezérlırendszerek révén 

érhetı el.  

A védıintézkedések körének kiterjesztése a robbanóképes közeg elıfordulási 

valószínőségétıl és az esetleges robbanás következményeitıl függ. Ez a készülékekre 

vonatkozó különbözı kategóriák közötti megkülönböztetés révén valósul meg, amint ezt a 

94/9/EC irányelv elıírja. Ezek a kategóriák a különbözı zónák követelményeit tükrözik 

vissza. A kategóriákba való besorolás feltételei a következık: 

Az 1-es kategória azokat a készülékeket foglalja magában, amelyeket szerkezetileg 

úgy alakítottak ki, hogy képesek a gyártó által megadott jellemzıknek megfelelıen üzemelni 

és az igen magas fokú biztonságot szavatolni. Ennek a kategóriának a készülékei olyan 

tartományban használhatók, amelyekben a levegı és gázok, gızök vagy ködök keverékébıl 

vagy por-levegı keverékekbıl álló robbanóképes közegek folyamatosan, hosszú ideig, vagy 

gyakran vannak jelen. Az e kategória készülékeinek önmaguknak kell szavatolniuk a 

szükséges mértékő biztonságot a ritkán fellépı készüléktörések esetén, és ezért olyan 

robbanásbiztonsági védıeszközök jellemzik, mint 

� a készülékhez tartozó egyik védıeszköz meghibásodásakor a készülékhez tartozó, 

második független védıeszköz szavatolja a szükséges biztonságot, vagy 

� két egymástól független hiba fellépése esetén szavatolja a szükséges biztonságot. 

 

A 2-es kategória azokat a készülékeket foglalja magában, amelyeket szerkezetileg úgy 

alakítottak ki, hogy képesek a gyártó által megadott jellemzıknek megfelelıen üzemelni és a 

magas fokú biztonságot szavatolni. Az e kategória készülékei az olyan térségekben 

használhatók, amelyekben számolni kell azzal, hogy a gázokból, gızökbıl, ködökbıl vagy 



 

por-levegı keverékekbıl álló robbanóképes közeg idıszakosan lép fel. Az e kategória 

készülékeihez tartozó védıeszközök önmagukban szavatolják a szükséges mértékő 

biztonságot a szokásos módon várható gyakori készülékzavarok vagy hibaállapotok esetén. 

 

A 3-as kategória azokat a készülékeket foglalja magában, amelyeket szerkezetileg úgy 

alakítottak ki, hogy képesek a gyártó által megadott jellemzıknek megfelelıen üzemelni és a 

szokásos fokú biztonságot szavatolni. Ennek a kategóriának a készülékei az olyan térségben 

használhatók, amelyekben nem kell számolni azzal, hogy gázok, gızök, ködök vagy felkavart 

por miatt robbanóképes közeg lép fel, de ha mégis fellép, akkor minden valószínőség szerint 

csak ritkán és rövid idıtartam alatt. Ennek a kategóriának a készülékei normálüzem esetén a 

szükséges mértékő biztonságot szavatolják. A robbanóképes közeg (gáz, gız, köd vagy por 

mint éghetı anyag) fajtájától és a készülékek, védırendszerek és elemek kategóriájától 

függıen a következı általános követelményeket kell teljesíteni:  

 

Robbanóképes gáz-levegı, és gız-levegı és köd-levegı közegekben használható készülékek, 

védırendszerek és elemek:  

3-as kategória:  

Azokat a gyújtóforrásokat, amelyek folyamatosan vagy gyakran elıfordulhatnak (pl. a 

készülékek, védırendszerek és elemek normálüzeme esetén), el kell kerülni.  

 

2-es kategória:  

A 3-as kategória szerinti gyújtóforrások mellett még azokat a gyújtóforrásokat is el 

kell kerülni, amelyek csak ritkán fordulnak elı (pl. a készülékek, védırendszerek és elemek 

zavarai esetén).  

 

1-es kategória:  

A 2-es kategória szerinti gyújtóforrások mellett még azokat a gyújtóforrásokat is el 

kell kerülni, amelyek nagyon ritkán fordulhatnak elı (pl. a készülékek, védırendszerek és 

elemek ritka zavarai esetén).  

 

Robbanóképes por-levegı közegben használható készülékek, védırendszerek és elemek:  

3-as kategória: 

Azokat a gyújtóforrásokat, amelyek folyamatosan vagy gyakran elıfordulhatnak (pl. a 

készülékek, védırendszerek és elemek normálüzeme esetén), el kell kerülni. Ez érvényes 



 

mind a porfelhı, mind a porréteg meggyújtására. Ez magában foglalja a felületi 

hımérsékletek korlátozását is a lerakódott por hosszú hıhatással való meggyújtásának 

megelızésére. 

 

2-es kategória:  

A 3-as kategória szerinti gyújtóforrások mellett még azokat a gyújtóforrásokat is el 

kell kerülni, amelyek csak ritkán fordulhatnak elı (pl. a készülékek, védırendszerek és 

elemek zavarai esetén). Ez érvényes mind a porfelhı, mind a porréteg meggyújtására. 

 

1-es kategória:  

A 2-es kategória szerinti gyújtóforrások mellett még azokat a gyújtóforrásokat is el 

kell kerülni, amelyek nagyon ritkán fordulhatnak elı (pl. a készülékek, védırendszerek és 

elemek ritka zavarai esetén). Ez érvényes mind a porfelhı, mind a porréteg meggyújtására. 

 

Valamennyi kategória készülékei, védırendszerei és elemei:  

Kialakításukhoz az éghetı anyagok különbözı jellemzıit is figyelembe kell venni  Ha 

a robbanóképes közeg többféle éghetı gázt, gızt, ködöt vagy port tartalmaz, akkor a 

védıintézkedéseket rendszerint különleges vizsgálatok eredményei alapján kell kiválasztani.  

Az effektív gyújtóforrások elkerülése, mint egyedüli intézkedés, csak akkor megengedett, ha a 

gyújtóforrások valamennyi fajtáját meghatározták és hatásosan ellenırizték.  

5.3.4.2. Forró felületek  

Ha forró felületek miatti veszélyeket állapítanak meg, akkor a robbanóképes közeg 

(gáz/gız/köd vagy por mint éghetı anyag) fajtájától és a készülékek, védırendszerek és 

elemek kategóriájától függıen a következı követelményeket kell teljesíteni:  

 

Robbanóképes gáz-levegı és gız-levegı és köd-levegı közegekben használható készülékek, 

védırendszerek és elemek:  

1-es kategória:  

Ha a készülékek, védırendszerek és elemek érintkezhetnek a robbanóképes közeggel, 

akkor a felületi hımérsékletük ne lépje túl – még a ritkán elıforduló üzemzavar esetén sem – 

az éghetıgáz vagy az éghetı folyadék °C-ban mért gyulladási hımérsékletének 80%-át.  

 

 



 

2-es kategória:  

Ha a készülékek, védırendszerek és elemek érintkezhetnek a robbanóképes közeggel, 

akkor a felületi hımérsékletük sem normálüzem, sem üzemzavar esetén ne lépje túl az éghetı 

gáz vagy folyadék gyulladási hımérsékletét. Ha pedig nem kerülhetı el, hogy a gáz vagy a 

gız a forró felület hımérsékletére felmelegedjen, akkor a felületi hımérséklet ne lépje túl a 

gáz °C-ban megadott gyulladási hımérsékletének 80%-át. Ezt az értéket csak a ritkán fellépı 

üzemzavarok esetén szabad túllépni.  

 

3-as kategória:  

Ha a készülékek, védırendszerek és elemek érintkezhetnek a robbanóképes közeggel, 

akkor a felületi hımérsékletük normálüzem esetén ne lépje túl a gáz vagy a folyadék 

legkisebb gyulladási hımérsékletét.  

 

Valamennyi kategória készülékei, védırendszerei és elemei:  

Különleges esetekben az elıbbiek szerinti hımérsékleti határokat akkor szabad 

túllépni, ha egyértelmően igazolták, hogy gyulladás nem várható.  

 

Robbanóképes por-levegı közegekben használható készülékek, védırendszerek és elemek:  

1-es kategória: 

Minden olyan felület hımérséklete, amely porfelhıkkel érintkezhet, a ritkán fellépı 

üzemzavarok esetén se lépje túl az adott porfelhı °C-ban megadott legkisebb gyulladási 

hımérsékletének 2/3- át. Továbbá az olyan felületek hımérséklete, amelyeken por rakódhat 

le, egy biztonsági sávval kisebb legyen, mint annak a legvastagabb rétegnek a legkisebb 

gyulladási hımérséklete, amely az adott porból képzıdhet; ezt biztosítani kell a ritkán fellépı 

üzemzavarok esetén is. Ha ismeretlen a porvastagság, akkor a várható legvastagabb réteget 

kell feltételezni. 

 

2-es kategória: 

Minden olyan felület hımérséklete, amely porfelhıkkel érintkezhet, az üzemzavarok 

esetén se lépje túl az adott porfelhı °C-ban megadott legkisebb gyulladási hımérsékletének 

2/3-át. Továbbá az olyan felületek hımérséklete, amelyeken por rakódhat le, egy biztonsági 

sávval3) kisebb legyen, mint annak a rétegnek a legkisebb gyulladási hımérséklete, amely az 

adott porból képzıdhet; ezt biztosítani kell üzemzavarok esetén is. 

 



 

3-as kategória: 

Minden olyan felület hımérséklete, amely porfelhıkkel érintkezhet, normálüzem 

esetén ne lépje túl a porfelhı °C-ban megadott legkisebb gyulladási hımérsékletének 2/3-át. 

Továbbá az olyan felületek hımérséklete, amelyeken por rakódhat le, egy biztonsági sávval 

alacsonyabb legyen, mint annak a rétegnek a gyulladási hımérséklete, amely az adott porból 

képzıdhet. 

 

Gyakran alkalmaznak 75 K értékő biztonsági sávot a porréteg legkisebb gyulladási 

hımérséklete és a készülék felületi hımérséklete között. Ezt az értéket olyan helyzetekre 

vezették be, ahol a porréteg vastagsága 5 mm vagy kisebb. Ez az érték az 5 mm vastag 

porrétegben mért legkisebb gyulladási hımérsékletet és egy 5 mm vastag porréteg szigetelı 

hatását veszi figyelembe, amely nagyobb felületi hımérsékletekhez vezet, ha ezek nincsenek 

korlátozva. Ha a rétegvastagság nagyobb 5 mm-nél, akkor nagyobb biztonsági sávok 

szükségesek, mert a porrétegek gyulladási hımérséklete növekvı vastagsággal emelkedik, és 

mert nagyobb szigetelı hatás áll elı, ami nagyobb felületi hımérséklethez vezet. Más 

biztonsági sávok szükségesek az olyan helyzetekben, amikor a folyamatban résztvevı levegı 

hımérséklete a környezeti hımérséklet felett van. 

 

5.3.4.3.  Lángok és forró gázok  

Ha lángok és/vagy forró gázok miatt veszélyeket állapítanak meg, akkor a készülékek, 

védırendszerek és elemek kategóriájától függıen a következı követelményeket kell 

teljesíteni:  

 

Valamennyi kategória:  

Nyílt láng nem engedhetı meg, kivéve a következı eseteket:  

1-es kategória:  

A nyílt lángok kiküszöböléséhez lángokból származó gázok (pl. hulladékgázok 

inertizálási célokra) vagy más forró gázok sincsenek megengedve, kivéve különleges 

védıintézkedések esetén, pl. hımérséklet-korlátozás vagy a gyújtóképes részek lekapcsolása.  

2-es és 3-as kategória:  

Lánggal mőködı eszközök csak akkor megengedettek, ha a lángot biztonságosan 

burkolták és a berendezésrészek külsı felületén mért hımérsékletek nem lépik túl a megadott 

hımérsékleteket. Zárt lánggal mőködı készülékek, védırendszerek és elemek (pl. speciális 



 

főtırendszerek) esetén azt is biztosítani kell, hogy a lángok hatása elleni burkolás kielégítıen 

ellenálló legyen, és ne léphessen fel lángterjedés a veszélyes térségbe.  

 

2-es és 3-as kategória:  

Az égéshez szükséges levegıt az 1-es, 2-es, 21-es és 22-es zónákból csak akkor 

szabad elszívni, ha megfelelı védıintézkedéseket tettek a veszélyek megelızésére. Forró 

gázokat csak akkor szabad bevezetni, ha biztosították, hogy nem érhetı el a robbanóképes 

közeg legkisebb gyulladási hımérséklete. Biztosítani kell, hogy a lerakódott por ne 

gyulladjon meg. Továbbá megelızı védıintézkedéseket (pl. szikrafogók alkalmazását) kell 

tenni, amelyekkel biztosítják, hogy a hulladékgázokból leválasztják a forró szilárd 

anyagrészeket. Ezeket a követelményeket tartalmaznia kell a használati tájékoztatónak. 

 

5.3.4.4. Mechanikai eredető szikrák  

Ha mechanikai eredetőszikrák miatti veszélyeket állapítanak meg, akkor a 

robbanóképes közeg (gáz/gız/köd vagy por mint éghetı anyag) fajtájától és a készülékek, 

védırendszerek és elemek kategóriájától függıen a következı különleges követelményeket 

kell teljesíteni:  

 

1-es kategória:  

Nem engedhetık meg olyan készülékek, amelyeknél még ritkán elıforduló 

üzemzavarok esetén gyújtóképes súrlódási, ütési vagy csiszolási szikrák keletkeznek. 

Különösen az alumínium vagy magnézium (kivéve a 10%-nál kevesebb alumíniumot 

tartalmazó ötvözeteket és az olyan festékeket és bevonóanyagokat, amelyek 

alumíniumtartalma kevesebb 25%-nál) és vas vagy acél (kivéve a rozsdamentes acélt, ha 

kizárható a rozsdarészecskék jelenléte) közötti súrlódási folyamatokat kell kizárni. A titán 

vagy cirkónium és bármely kemény szerkezeti anyag közötti súrlódást és ütést el kell kerülni.  

 

2-es kategória:  

Lehetıség szerint teljesíteni kell az 1-es kategória követelményeit. A szikrákat 

normálüzem esetén és üzemzavarok esetén ki kell zárni.  

 

 

 



 

3-as kategória:  

Elegendı az üzemszerően várható gyújtóképes súrlódási, ütési és csiszolásból eredı 

szikrák ellen védıintézkedéseket foganatosítani.  

 

Valamennyi kategória:  

A robbanóképes gáz-levegı, gız-levegı közegben és köd-levegı közegben való 

használatra tervezett készülékek és azok, amelyek mechanikai eredető szikrákat okozhatnak, 

nem alkalmazhatók akkor, ha a robbanóképes közeg a következı gázok közül egyet vagy 

többet tartalmaz: acetilén, szénkéneg, hidrogén, kén-hidrogén, etilén-oxid; kivéve ha 

egyértelmően igazolták, hogy nem lép fel robbanásveszély. A robbanásveszélyes közegben 

használt szerszámok feleljenek meg az elıírt követelményeknek.  

Némely esetben könnyőfémeket bevonattal védenek a rozsdával való mechanikai 

érintkezés ellen. A nem vezetıképes anyagokkal, mint pl. mőanyagokkal való bevonás esetén 

sztatikus elektromosság elleni védıintézkedésekre lehet szükség. A bevonat ne tartalmazzon 

magas arányban alumíniumot.  

A mechanikai eredető, gyújtóképes szikrák fellépésének valószínősége csökkenthetı 

pl. nedvesítéssel. Ekkor figyelembe kell venni a nedvesítıanyaggal lehetséges reakciókat (pl. 

víz és könnyőfémek esetén a hidrogénfejlıdést).  

Az ipari esetek és a kutatási eredmények elemzései azt mutatják, hogy kis kerületi 

sebességek esetén (a sebesség 1 m/s) a por-levegı keverékek mechanikai eredető szikrával 

való meggyújtásának veszélye nem áll fenn. 

 

5.3.4.5. Villamos gyártmányok  

Ha villamos gyártmányok miatti veszélyeket állapítanak meg, akkor a készülékek, 

védırendszerek és elemek a következı követelményeket teljesítsék: A robbanóképes villamos 

gyártmányok követelményei a 76/117/EEC és 79/196/EEC irányelvek tárgya, amelyet a 

94/26/EC irányelv egészített ki. Továbbá tárgya a 82/130/EEC irányelvnek is, amelyet a 

88/35/EEC és a 91/269/EEC irányelv egészít ki, valamint tárgya a vonatkozó szabványoknak 

(EN 50014, EN50015, EN 50016, EN 50017, EN 50018, EN 50019, EN 50020, prEN 50021, 

EN 50028, EN 50039, EN 50050, EN 50053-1, EN 50053-2, EN 50053-3, EN 50054, EN 

50055, EN 50056, EN 50057, EN 50058, EN 50059).  

Valamennyi kategória:  



 

A villamos gyártmányokat az érvényes európai szabványoknak megfelelıen kell 

megtervezni, kivitelezni, felszerelni és karbantartani. 

 

5.3.4.6. Villamos kóboráramok, katódos korrózióvédelem  

A villamos kóboráramok és a katódos korrózióvédelem miatti veszélyek az 5.3.6. 

szakasz szerint. Ha villamos kóboráramok és/vagy katódos korrózióvédelem miatti 

veszélyeket állapítanak meg, akkor a robbanóképes közeg (gáz/gız/köd vagy por mint éghetı 

anyag) fajtájától és a készülékek, védırendszerek és elemek kategóriájától függıen a 

következı követelményeket kell teljesíteni:  

 

Valamennyi kategória:  

A rendszer minden olyan vezetıképes részét, amely a villamos gyártmány része, vagy 

a gyártmány közvetlen környezetében van, a prEN 50154 szerint kell védeni. Külsı árammal 

táplált katódos korrózióvédelemmel ellátott rendszerekre különleges védıintézkedéseket kell 

megadni.  

 

1-es kategória, és a robbanóképes por-levegı keverékekben üzemelı 2-es kategória is:  

 Potenciálkiegyenlítés szükséges a létesítmény minden vezetı része között, sıt azoknál 

is, amelyek nem szomszédosak villamos szerkezettel, és ezt a kiegyenlítést a prEN 50145 

szerint kell kivitelezni. Ettıl a követelménytıl a vezetıképes, potenciálkiegyenlítésbe bevont 

falakkal körülzárt térségeken belül el lehet térni. Ha a rendszer vezetıképes részeit pl. a 

tartályok légzı és szívócsöveit a 0-ás, 20-as és 21-es zónákba viszik be, akkor azokat elızıleg 

be kell vonni a potenciálkiegyenlítésbe.  

 

2-es kategória:  

Szükségesek az 1-es kategória szerinti védıintézkedések. Azonban a rendszernek azon 

vezetıképes részeinél, amelyek nem szomszédosak a villamos létesítménnyel, el lehet 

tekinteni a potenciálkiegyenlítés különleges intézkedéseitıl, pl. kiegészítı áthidalásoktól, ha a 

kiegyenlítıhálózat villamosan vezetıképes rendszer egymással összekötött részeibıl áll, pl. 

ha egymással összekötött villamosan vezetıberendezések pl. csıhálózatok vagy kiterjedt 

földelıhálózatok már potenciálkiegyenlítés alatt állnak. A rendszer vezetıképes részei 

összekötéseinek megbontása és zárása elıtt, pl. szerelvények és csırészek kiszerelése elıtt, 



 

megfelelı keresztmetszető összekötı-vezetékekkel való áthidalások szükségesek, ha ezen 

munkák miatt megszőnhet a kielégítı villamos összekötés.  

3-as kategória:  

Általában el lehet tekinteni az 1-es és a 2-es csoport követelményeitıl, vagyis a 

potenciálkiegyenlítéstıl, kivéve ha kóboráramok miatt ívek vagy szikrák gyakran fellépnek.  

 

5.3.4.7. Sztatikus elektromosság  

Ha sztatikus elektromosság miatti veszélyeket állapítanak meg, akkor a készülékek, 

védırendszerek és elemek kategóriájától függıen a következı követelményeket kell 

teljesíteni:  

Valamennyi kategória:  

A legfontosabb védıintézkedés az összes olyan vezetıképes rész összekötése és 

földelése, amelyek veszélyesen feltöltıdhetnek. Nem vezetıképes részek és anyagok jelenléte 

esetén azonban nem elegendı ez a védıintézkedés. Ebben az esetben a nem vezetıképes 

részek és anyagok – beleértve a szilárd anyagokat, folyadékokat és porokat – veszélyes 

mértékő feltöltıdését el kell kerülni. 

 

1-es kategória:  

A gyújtóképes kisüléseket a ritkán fellépı üzemzavarok esetén is ki kell küszöbölni.  

 

2-es kategória:  

A létesítmények rendeltetésszerő üzeme esetén, beleértve a karbantartást és a tisztítást 

is, vagy üzemzavarok esetén, gyújtóképes kisülések fordulhatnak elı.  

 

3-as kategória:  

A földelésen túl más intézkedések rendszerint csak akkor szükségesek, ha gyújtóképes 

kisülések gyakran fordulnak elı (pl. nem kielégítıen vezetıképes hajtószíjak esetén).  

 

5.3.4.8. Villámcsapás  

Ha villámcsapás miatti veszélyeket állapítanak meg, akkor a készülékek, védırendszerek és 

elemek a következı követelményeket teljesítsék:  

 



 

Valamennyi kategória:  

A létesítményeket megfelelı villámvédelemmel kell ellátni. A 0-ás és a 20-as zónán 

kívül bekövetkezı villámcsapások káros hatásait a 0-ás és a 20-as zónán kívül kell 

megakadályozni, pl. a megfelelı helyeken túlfeszültség-levezetı rendszereket kell felszerelni. 

Azokhoz a föld alatti tárolóberendezésekhez vagy villamosan vezetıberendezésrészekhez, 

amelyeket a tartálytól villamosan elszigeteltek, potenciálkiegyenlítés szükséges 

földelıkörvezetékkel. A villámvédelmi intézkedések nem csökkenthetik a katódos 

korrózióvédelmi intézkedések hatékonyságát. 

 

5.3.4.9. Rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses hullámok a 104 Hz – 3×1012 Hz 

frekvenciatartományban  

Ha rádiófrekvenciás elektromágneses hullámok miatti veszélyeket állapítanak meg, 

akkor a készülékek, védırendszerek és elemek a következı követelményeket teljesítsék:  

 

Valamennyi kategória: 

Az elektromágneses hullámok gyújtóhatása elleni általános védıintézkedésként 

minden irányban biztonsági távolságot kell tartani a legközelebbi sugárzó részek és a 

vevıantenna között.  

 

Irányított antennájú adóberendezések esetén figyelembe kell venni, hogy a biztonsági 

távolság irányfüggı. Azt is figyelembe kell venni, hogy rádiófrekvenciás források 

adóteljesítményüktıl, antennaerısítésüktıl és üzemi frekvenciájuktól függıen még néhány 

kilométer távolságban is lehetnek. Kétség esetén a biztonsági távolságot méréssel kell 

megállapítani. Ha a biztonsági távolság nem tartható, akkor különleges védıintézkedéseket, 

pl. árnyékolást kell alkalmazni.  

Az elektromágneses zavarszintekre vonatkozó adatokat tartalmazó, pl. a nemzeti 

távközlési felügyelet által kiadott üzemeltetési engedélyek, a vonatkozó rádiózavar-védelmi 

címkék vagy a rádiózavarási fokok semmit sem tartalmaznak arról, hogy növekszik-e a 

gyújtásveszély a berendezés vagy annak sugárzási tere miatt.  

 



 

5.3.4.10. Elektromágneses hullámok a 3×1011 Hz – 3×1015 Hz frekvenciatartományban  

Figyelembe kell venni, hogy a sugárzást elıállító készülékek, védırendszerek és 

elemek (pl. lámpák, villamos ívek és lézerek) maguk is gyújtóforrások lehetnek. Ha a 3×1011 

Hz – 3×1015 Hz frekvenciatartományú elektromágneses hullámok miatti veszélyeket 

állapítanak meg, akkor a készülékek, védırendszerek és elemek kategóriájától függıen a 

következı követelményeket kell teljesíteni:  

 

Valamennyi kategória: 

Nem engedhetık meg az olyan eszközök, amelyek rezonancia-abszorpció miatt 

gyújtást okozhatnak.  

 

3-as kategória:  

Sugárzást elıállító, erre a zónára engedélyezett és megfelelı villamos szerkezetek 

akkor engedélyezhetık, ha 

a) a folyamatos sugárzás egy sugárimpulzusának vagy energiafolyamának energiája 

(teljesítménye) olyan csekély, hogy a robbanóképes közeget nem képes meggyújtani vagy  

b) a sugárzást biztonságosan burkolják úgy, hogy  

1) biztonságosan megakadályoznak a burkolatból a veszélyeztetett térségbe minden 

olyan kisugárzást, amelyik a robbanóképes közeget meggyújthatná, és azt is 

megakadályozzák, hogy a kisugárzás miatt olyan forró felületek keletkezzenek, 

amelyeken a robbanóképes közeg a burkolaton kívül meggyulladhatna, és  

2) a robbanóképes közeg ne hatoljon be a burkolatba, vagy a burkolat belsejében 

fellépı robbanás ne terjedjen át a veszélyeztetett térségbe. Ezt a normálüzem esetén is 

biztosítani kell.  

 

2-es kategória: 

Az elıbbi körülményeket a ritkán elıforduló helyzetek (pl. üzemzavarok) esetén is 

biztosítani kell.  

 

1-es kategória: 

Az elıbbi körülményeket a nagyon ritkán elıforduló helyzetek (pl. ritka üzemzavarok) 

esetén is biztosítani kell. 

 



 

5.3.4.11. Ionizáló sugárzás  

Ha ionizáló sugárzás miatti veszélyeket állapítanak meg, akkor a készülékek, 

védırendszerek és elemek kategóriájától függıen a következı követelményeket kell 

teljesíteni:  

 

3-as kategória:  

Ionizáló sugárzást elıállító villamos szerkezetek akkor engedhetık meg, ha  

a) a folyamatos sugárzás egy sugárimpulzusának vagy energiafolyamának energiája 

(teljesítménye) olyan csekély, hogy a robbanóképes közeget nem képes meggyújtani, vagy  

b) a sugárzást biztonságosan burkolják úgy, hogy  

1) biztonságosan megakadályoznak a burkolatból a veszélyeztetett térségbe minden 

olyan kisugárzást, amelyik a robbanóképes közeget meggyújthatná, és azt is 

megakadályozzák, hogy a kisugárzás miatt olyan forró felületek keletkezzenek, 

amelyeken a robbanóképes közeg a burkolaton kívül meggyulladhatna és  

2) a robbanóképes közeg ne hatoljon be a burkolatba, vagy a burkolat belsejében 

fellépı robbanás ne terjedjen át a veszélyeztetett térségbe. Ezt normálüzem esetén is 

biztosítani kell.  

 

2-es kategória:  

Az elıbbi körülményeket a ritkán elıforduló helyzetek (pl. üzemzavarok) esetén is 

biztosítani kell.  

 

1-es kategória:  

Az elıbbi körülményeket a nagyon ritkán elıforduló helyzetek (pl. ritka üzemzavarok) 

esetén is biztosítani kell. 

 

5.3.4.12. Ultrahang  

Ha ultrahang miatti veszélyeket állapítanak meg, akkor a készülékek, védırendszerek 

és elemek kategóriájától függıen a következı követelményeket kell teljesíteni:  

 

Valamennyi kategória:  

10 MHz frekvencia feletti ultrahanghullámok nem engedetık meg, kivéve ha 

egyértelmően igazolták, hogy adott esetben nincsen gyújtásveszély, mert molekularezonancia 



 

miatt abszorpció nem lehetséges. Az ebben a szakaszban lévı tájékoztató adatok kizárólag a 

hangteljesítmény miatti gyújtásveszélyre vonatkoznak.  

 

A legfeljebb 10 MHz frekvenciás ultrahanghullámokra a következı követelmények 

érvényesek:  

Valamennyi kategória:  

Ultrahanghullámok csak akkor engedetık meg, ha biztosították a munkafolyamat 

biztonságát. Az elıállított hangtér teljesítménysőrősége ne lépje túl az 1 mW/mm2-t, kivéve 

ha igazolták, hogy adott esetben semmilyen gyulladás sem lép fel.  

 

2-es és 3-as kategória:  

A szokásos ultrahangkészülékekkel végzett munkafolyamatok (pl. ultrahangos 

vizsgálókészülékek) esetén az ultrahanghullámok miatti gyújtásveszélyek ellen még 

különleges védıintézkedések is szükségesek, ha az elıállított hangtér teljesítménysőrősége 

túllépi az 1 mW/mm2 értéket, kivéve ha egyértelmően igazolták, hogy adott esetben gyulladás 

nem lehetséges. 

 

5.3.4.13. Adiabatikus kompresszió és lökéshullámok  

Ha adiabatikus kompresszió és/vagy lökéshullámok miatti veszélyeket állapítanak 

meg, akkor a készülékek, védırendszerek és elemek kategóriájától függıen a következı 

követelményeket kell teljesíteni:  

 

1-es kategória:  

Ki kell küszöbölni azokat a folyamatokat, amelyek gyújtóképes kompressziót vagy 

lökéshullámokat válthatnak ki. Ezt még a ritkán elıforduló üzemzavarok esetén is meg kell 

tenni. A veszélyes kompresszió és lökéshullámok rendszerint kizárhatók, ha pl. a 

nagynyomású rendszer szakaszai közötti tolózárak és szelepek csak lassan nyithatók.  

 

2-es kategória:  

Az olyan folyamatok, amelyek adiabatikus kompressziót vagy lökéshullámokat 

válthatnak ki, csak a ritkán elıforduló üzemzavarok esetén engedhetık meg.  

 

 



 

3-as kategória:  

Csak a normálüzemben elıforduló olyan lökéshullámokat és kompressziót kell 

elkerülni, amelyek meggyújthatják a robbanóképes közeget.  

 

Az erısen oxidáló hatású gázokat tartalmazó készülékek, védırendszerek és elemek 

alkalmazása esetén különleges védıintézkedéseket kell alkalmazni a szerkezeti anyagok és a 

segédanyagok meggyújtásának elkerülésére. 

 

5.3.4.14. Exoterm reakciók, beleértve a porok öngyulladását  

Ha exoterm reakciók miatti veszélyeket állapítanak meg, akkor a készülékek, 

védırendszerek és elemek a következı követelményeket teljesítsék:  

 

Minden kategória:  

Lehetıleg el kell kerülni az öngyulladásra hajlamos anyagokat. Ha ilyen anyagokkal 

dolgoznak, akkor a szükséges védıintézkedéseket minden egyes esetre meg kell határozni.  

Megfelelı védıintézkedések lehetnek:  

• az inertizálás;  

• a stabilizálás;  

• a hıelvezetés javítása, pl. az anyagmennyiségek kisebb egységekre osztásával;  

• a hımérséklet- és a nyomáskorlátozás;  

• a csökkentett hımérsékleten való tárolás;  

• a tartózkodási idı korlátozása.  

 

Meghatározott körülmények között piroforos anyagok keletkezhetnek, pl. kéntartalmú 

kıolajtermékek tárolásakor vagy könnyőfémek inert gázközegben való ırlésekor. 

 

5.3.5. Vészhelyzeti intézkedések  

A robbanás megakadályozására és/vagy az ellene való védelemre különleges 

intézkedésekre lehet szükség, pl.  

• a teljes üzem vagy üzemrészek kikapcsolására;  

• az üzemrészek vészkiürítésére;  

• az üzemrészek közötti anyagáramok megszakítására;  



 

• az üzemrészek megfelelı anyagokkal (pl. nitrogénnel, vízzel) való elárasztására.  

Ezeket az intézkedéseket a készülékek, védırendszerek és elemek tervezésekor és 

kivitelezésekor be kell vonni a robbanásvédelmi koncepcióba. 

 

5.3.6. Mérı- és szabályozórendszerek szerepe a robbanásvédelemben 

A robbanásvédelmi intézkedéseket mérı- és szabályzórendszerekkel lehet a 

gyakorlatba átültetni vagy felülvizsgálni. Ez azt jelenti, hogy a folyamatszabályozás 

alkalmazható a robbanásvédelem három alapelvére, ezek:  

• a robbanóképes közeg elkerülése;  

• az effektív gyújtóforrások elkerülése,  

• a robbanás következményeinek korlátozása.  

Meg kell állapítani a mértékadó biztonsági paramétereket, és ha mód van rá, akkor 

felügyelni kell azokat. Az alkalmazott mérı- és szabályzórendszerek kezdeményezik a 

megfelelı válaszokat.  

A mérı és szabályzórendszerek reakcióideje maga is egy mértékadó biztonsági 

paraméter. A felügyelı- és szabályzórendszerek szükséges megbízhatósága a 

kockázatértékelésbıl következik. Ha a kockázatértékelés és a robbanásvédelmi koncepció arra 

enged következtetni, hogy mérı- és szabályzórendszerek nélkül nagy a kockázat (pl. a 

veszélyes robbanóképes közeg állandóan jelen van és számolni kell effektív gyújtóforrás 

fellépésével), akkor a mérı- és szabályzórendszereket úgy kell megtervezni, hogy egyetlen 

önálló hiba ne tegye hatástalanná a biztonsági koncepciót. Ez a mérı és 

szabályzórendszereknél redundáns struktúrával és hibabiztonsági technikákkal érhetı el. 

Ezenkívül a szükséges megbízhatóság azáltal is elérhetı, hogy egy a veszélyes robbanóképes 

közeg megakadályozására szolgáló önálló mérı és szabályzórendszert kombinálnak ettıl 

független, az effektív gyújtóforrások megakadályozására szolgáló önálló mérı- és 

szabályzórendszerrel. Ha azonban a kockázatértékelés és a robbanásvédelmi koncepció arra 

enged következtetni, hogy mérı- és szabályzórendszerek nélkül csak kicsi a kockázat (pl. a 

veszélyes robbanóképes közeg keletkezésének kicsi a valószínősége vagy az effektív 

gyújtóforrások fellépésének kicsi a valószínősége), akkor elég egy önálló mérı-és 

szabályozófolyamat.  

A mérı és szabályozórendszerek pl. riasztást vagy önmőködı lekapcsolást 

kezdeményezhetnek. A mérı- és szabályzórendszerek oszthatatlansága pl. a hibabiztos 

mőszaki megoldások vagy a redundancia foka és az általuk kiváltott hatások a 



 

kockázatértékeléstıl függenek. Ezen a módon biztosítani kell, hogy a megbízhatóság és a 

kiváltott hatás a kockázatot minden mőködési körülmény között elfogadható szintre 

csökkentse.  

 

5.4. Ellenırzı kérdések 

1. Ismertesse a robbanás létrejöttének feltételeit, a közeg-levegı keverékek gyulladási 

és égési jellemzıit. 

2. Foglalja össze a robbanásveszélyes rendszerek kockázatértékelésének elemeit. 

3. Vizsgálja meg a robbanóképes közeg kialakulásának valószínőségét. 

4. Vizsgálja meg az effektív gyújtóforrások meglétének valószínőségét, megjelenési 

formáit. 

5. Ismertesse a robbanás lehetséges hatásait. 

6. Foglalja össze a kockázatok kiküszöbölésének vagy csökkentésének alapelveit. 

7. Ismertesse a robbanóképes közeg kialakulásának megakadályozására vagy 

korlátozására alkalmazható módszereket. 

8. Foglalja össze a robbanásveszélyes térségek zóna besorolásának elveit (porok, 

gázok/gızök). 

9. Ismertesse a gyújtóforrások kiküszöbölésének elveit, a robbanóképes közegben 

alkalmazható készülékek kategóriát. 

10. Ismertesse a különbözı kategóriájú készülékek, rendszerek egyfajta gyújtóforrások 

megléte esetén teljesítendı követelményeit (pl. forró felületek, lángok, sztatikus 

elektromosság, stb.) 

11. Mutassa be a különbözı vészhelyzeti intézkedéseket. 

 
 



 

6. KÖZEGEK ROBBANÁSI JELLEMZ İINEK MEGHATÁROZÁSA  

6.1. Szabványi elıírások 

A közegek robbanási jellemzıit a következı nemzeti szabványok tárgyalják: 

• MSZ EN 26184-1 Robbanásvédelmi rendszerek. 1. rész Robbanóképes por-levegı 

keverékek robbanási jelzıszámainak meghatározása.  

• MSZ EN 26184-2 Robbanásvédelmi rendszerek. 2. rész Gyúlékony gáz-levegı 

rendszer robbanási jelzıszámainak meghatározása.  

• MSZ EN 26184-3 Robbanásvédelmi rendszerek. 3. rész Por-levegı és gáz-levegı 

keverékektıl különbözı éghetı anyag-levegı rendszer robbanási jelzıszámainak 

meghatározása.  

• MSZ EN 13673-1 Gázok és gızök legnagyobb robbanási nyomásának és a 

nyomásemelkedés legnagyobb sebességének meghatározása. 1. rész: A legnagyobb 

robbanási nyomás meghatározása. 

• MSZ EN 13673-2 Gázok és gızök legnagyobb robbanási nyomásának és a 

nyomásemelkedés legnagyobb sebességének meghatározása. 2. rész: A 

nyomásemelkedés legnagyobb sebességének meghatározása. 

 

6.2. Alapfogalmak, fogalommeghatározások 

A robbanóképes por-levegı keverékek robbanásvédelmi intézkedéseihez az szükséges, 

hogy elızetesen meghatározzuk az ilyen keverékek keltette robbanás potenciális 

veszélyességét a robbanási jelzıszámok mérésével. Megfordítva a robbanásvédelmi 

rendszerek hatékonysága és teljesítménye úgy mérhetı, hogy azokat ismert erısségő 

robbanásokkal vizsgáljuk. Egy porrobbanás veszélyessége függ: 

a) a por fizikai és kémiai tulajdonságaitól; 

b) a por koncentrációjától a por-levegı keverékben; 

c) a por-levegı keverék homogenitásától és turbulenciájától; 

d) a gyújtóforrás típusától, energiájától és helyétıl; 

e) a tartály formájától; 

f) a robbanó por-keverék hımérsékletétıl, nyomásától és nedvességtartalmától. 

 



 

Robbanás: egy zárt vagy zártnak tekinthetı edényben láng keletkezése gyúlékony gázok, 

szuszpendált por(ok), gyúlékony gız(ök), köd(ök) elıkeverékében vagy mindezek 

keverékében, olyan gázoxidánsban, mint például a levegı. 

 

Robbanási jelzıszám: skaláris mennyiség, amelyet a szabványban leírt vizsgálati módszerrel 

határoznak meg, és az adott koncentrációjú komponensek robbanását jellemzi 1 m3-es 

edényben. 

 

Pm robbanási jelzıszám: a robbanás alatti gyulladáskor az edényben tapasztalható maximális 

túlnyomás a kezdeti nyomáshoz képest. 

Pmax robbanási jelzıszám: a Pm robbanási jelzıszám maximális értéke, amelyet a vizsgálandó 

komponens koncentrációjának széles tartományában vizsgálatokkal határoznak meg. 

 

K robbanási jelzıszám: az az állandó, amely egy robbanáskor a maximális nyomásemelkedést 

adja meg az idı függvényében (dp/dt)m, V térfogatban, a következı egyenlet szerint: 
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Bizonyos körülmények között az egyenlet nem érvényes olyan edényekre, amelyeknek az 

átmérıjéhez viszonyított hossza nagyobb, mint 2:1 vagy amelyeknek a térfogata 1 m3-nél 

kisebb. 

 

Kmax robbanási jelzıszám: a K robbanási jelzıszám maximális értéke, amelyet vizsgálatokkal 

határoznak meg a komponensek koncentrációjának széles tartományában. A robbanás 

erısségére a Kmax értékébıl következtetnek. 

 

 

6.1. ábra Robbanási jellemzık és az alsó robbanási határ 

 



 

Turbulencia-jelzıszám: skaláris mennyiség, amely a turbulencia mértékét jellemzi a robbanási 

jelzıszám meghatározásával azonos kísérleti körülmények között. 

 

tv turbulencia-jelzıszám (gyújtáskésleltetési idı): kísérleti paraméter, amely a kísérleti 

berendezésében azt az idıintervallumot jelzi, amely a gázdiszperzió létrejötte és a 

gyújtóforrás aktiválódása között telik el. A gyulladás pillanatában az uralkodó turbulencia 

mértékét jellemzi. 

 

Tu turbulencia-jelzıszám: a meghatározott Kmax,turbulens robbanási jelzıszámnak és a nyugvó 

állapotú komponensek Kmax,nyugvó robbanási jelzıszámának aránya. Por-levegı keverékek 

esetén a Kmax,nyugvó értéke számított érték. 

 

Jellemzık 20 literes készülékben 

Porok: 

A 20 literes készülékben a maximális mérhetı robbanási nyomás valamivel kisebb, 

mint az 1 m3-es tartályban, mert a felület / térfogat arány kedvezıtlenebb. A különbséget az 

ún. hőtési effektus okozza. A nyomás / idı diagramok összehasonlítása azt is megmutatja, 

hogy a 20-l eszközben a robbanás utáni nyomásesés is sokkal gyorsabb. Ezért korrekciót kell 

alkalmazni. Az említetteken kívül számításba kell venni a kémiai gyújtók által kifejtett 

nyomásváltozásokat is. A két – beépített, automatikus – korrekcióval a 20-l tartályban mért 

Pmax értékek kitőnıen egyeznek a megfelelı 1 m3-es tartályban mért értékekkel. 

A nyomásemelkedés meredekségébıl számított Kmax értékek – a mérési 

bizonytalanság figyelembe vételével - pontosan egyeznek az 1 m3-es tartálynál keletkezı 

értékekkel, egészen az alumínium porokig (Kmax > 700 m*bar/s). 

 

Éghetı gázok és oldószergızök 

A gázok és oldószergız/levegı keverékek robbanásvizsgálatához szükséges.minimális 

tartály térfogat 1 liter. Így a 20 literes készülék tökéletesen alkalmas a gáz és gız mérések 

elvégzésére.  

 

Hibrid keverékek 

Az ún. „hibrid keverékek” olyan por/levegı keverékek, amelyek éghetı gázokat vagy 

gızöket is tartalmaznak. A kutatásokból, a robbanási karakterisztikák összehasonlító 



 

vizsgálata alapján elmondható, hogy az 1 m3-es tartály mellett a 20 literes is alkalmas a hibrid 

keverékek gyulladási és robbanási tulajdonságainak vizsgálatára. 

 

6.3. Robbanási tulajdonságokat befolyásoló tényezık 

6.3.1. Keveredés 

A keveredés foka jobbára a gyújtási késleltetés (tv) függvénye. A tv idı a porbefúvás 

pillanata és a por/levegı keverék begyújtása közötti idıtartam. Befolyásolja a 

nyomásemelkedés maximális értékét, azaz a Kmax értéket is. Ezért porok vizsgálatához 

szabványosították a gyújtás késleltetési idıt: 

 20 literes berendezés:  tv = 60ms 

 1 m3 –es tartály:   tv = 600ms = 0,6s 

Általában a keveredés fokozása (tv < 60ms vagy tv < 600ms) növeli a robbanás erejét is. 

6.3.2. Szemcseméret 

A porszemek méretének eloszlása lényeges hatást gyakorol a robbanási adatokra. A 

szemcseméretet az M mediánnal jellemezzük. A medián a szemcseméret értékek eloszlási 

függvényének az 50%-os értéke. 

 

 

6.2. ábra A medián és a robbanási adatok összefüggései 

 

A fenti ábrán látható, hogy a finomabb por erıteljesebb robbanásra képes, mint a 

durvább szemcsékbıl álló. Ezért – az optimális adatok begyőjtése érdekében – a 

szemcseméretet is szabványosították: a vizsgálatra kész por szemcseméretének mediánja M< 

63µm kell legyen. 



 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a port szétterítı eszköznek és az adagoló szelepnek 

lehet egy ırlı hatása egyes porokra nézve, azaz maga a diszperziós folyamat is csökkentheti 

az átlagos szemcseméretet. Azokban az esetekben, ahol ez fontos lehet, az ismert 

szemcsemérető porral elızetesen el kell végezni egy adagolást (befújást) robbantás nélkül, és 

a tartályból visszanyert por szemcseméretét újra meg kell vizsgálni, hogy változott-e. 

 

6.3.3. A por nedvességtartalma 

A vizsgálandó termék relatív nedvességtartalma szintén befolyásoló tényezı, amint azt 

az alábbi ábra mutatja. 

 

 

6.3. ábra: A nedvességtartalom hatása a robbanás jellemzıire 

 

Gyakran találkozunk azzal a kijelentéssel, hogy a néhány százaléknyi vizet tartalmazó 

porok már nem képesek robbanóképes por / levegı elegyet képezni. Az ábrán látható adatok 

ellentmondanak ennek a feltételezésnek. Bár viszonylagosan kisebb számú vizsgálati 

eredmény áll rendelkezésre, az azért látható, hogy legalább 50%-os relatív nedvességtartalom 

kell ahhoz, hogy a fenti hatás érvényesüljön. Ugyancsak látható az ábrából, hogy jóval 10% 

alatti relatív nedvességtartalom beállítása szükséges ahhoz, hogy a robbanási adatok 

jelentısen ne módosuljanak. 

 

6.3.4. Hımérséklet 

Az ipari folyamatokban a hımérséklet meghatározó fontosságú paraméter. A 

hımérséklet emelkedése csökkenteni fogja az alsó robbanási határértéket. A hımérsékletnek a 

Pmax értékre is hatása van, így azt is számításba kell venni. 

 



 

 

6.4. ábra:  Hımérséklet hatása a Pmax értékre 

 

A 6.4. ábra mutatja a gyakorlatilag lineáris összefüggést a hımérséklet növekedése és 

a Pmax csökkenése között. A jelenség az oxigén tartalom csökkenésével függ össze. 

A Kmax értékét is befolyásolja a hımérséklet. A reakcióképesebb poroknál a magasabb 

hımérséklet a Kmax lineáris csökkenését okozza. A lassabban reagáló poroknál viszont nı a 

Kmax érték. A gyakorlatban a hımérséklet hatását a Kmax értékére elhanyagolhatónak 

tekinthetjük. 

6.3.5. Kezdeti nyomás 

A Pmax és Kmax robbanási jellemzık egyenesen arányosak a kezdeti nyomással, mely a 

gömb belsejében a gyújtás pillanatában fennáll. Az összefüggés egészen cca. 3 barg nyomásig 

lineáris. (ennél nagyobb kezdeti nyomást a 20 literes gömbben nem szokás használni.)   

 

6.3.6. A gyújtás módja és a gyújtási energia 

A minimális gyújtási energiával kapcsolatban az 1 m3-es tartály és a 20 literes gömb 

segítségével végzett nagyszámú mérés alapján a porokat két csoportra lehet osztani a gyújtás 

módjának és a gyújtás energiájának a robbanási adatokra gyakorolt hatása alapján.  

Energiafüggetlen porok 

A következı ábra mutatja, hogy - a mérési bizonytalanságot is figyelembe véve – 

bizonyos poroknál a gyújtás és a gyújtási energia módja (kémiai gyújtó 250 J … 10 kJ, 

kondenzátor kisütés IE > MIE) gyakorlatilag nem befolyásolja a robbanási adatokat. 

 



 

 

6.5. ábra: Energiafüggetlen porok robbanási jellemzıi 

 

Ezekbıl az adatokból látható, hogy az ún. energiafüggetlen poroknál mindegy, hogy 

gyenge kondenzátor kisülést vagy 10 kJ-os kémiai gyújtót használunk, ugyanazokat a 

vizsgálati eredményeket fogjuk kapni. Általánosságban ezeknek a poroknak a gyújtási 

energiája kevesebb, mint 1 J. 

 

Energiafüggı porok 

Az ebbe a csoportba tartozó poroknál a gyújtási energia csökkentése a Kmax érték 

egyenesen arányos csökkenésével jár. 

 

 

6.6. ábra Energiafüggı porok robbanási jellemzıi 

 

A robbanási túlnyomást gyakorlatilag nem befolyásolja a gyújtási energia, csak kevés 

számú pornál tapasztalható, hogy a gyújtási energia csökkentésével a nyomás is csökken. 

Általánosságban az ebbe a csoportba tartozó poroknak a gyújtási energiája kevesebb, mint 1 J. 

 



 

6.4. Por-levegı keverékek robbanási jelzıszámainak meghatározása 

6.4.1. Minták elıkészítése 

A robbanóképes porok robbanási jelzıszámainak értékelésére olyan minták 

alkalmasak, amelyeknek a részecskemérete legfeljebb 63 µm, nedvességtartalmuk pedig 

legfeljebb 10% (m/m). Gyakorlatilag nagyobb részecskemérető és/vagy nagyobb 

nedvességtartalmú porok is vizsgálhatók, ha ez a por jól diszpergálható a robbantókamrában. 

A vizsgálati minta reprezentatív minta legyen, feleljen meg a vizsgált anyagnak mind a 

részecskeméret-eloszlás, mind pedig a nedvességtartalom tekintetében. 

A mérések eredménye csak akkor összehasonlítható, ha a minták egyformák, a 

mintaelıkészítés azonos minıségő. Ezért a teszt port megdarálják, homogenizálják és 

légmentesen lezárt dobozba csomagolják. A port tartsuk a zárt dobozában, amikor csak 

lehetséges! A vizsgálandó port a szállított, „gyári” állapotban használjuk fel! Soha ne 

végezzünk rajta további „mintaelıkészítést”! 

 

6.4.2. Vizsgáló berendezés 

A vizsgáló kamra egy rozsdamentes acélból készült duplafalú gömb, melynek belsı 

térfogata 20 liter. A dupla fal folyadék áramoltatását teszi lehetıvé a kamra körül. Ez egyrészt 

a hőtés célját szolgálhatja, vagyis elvezetheti a robbanások által keltett hıt, másrészt elıre 

megadott hımérsékletre történı melegítést is lehetıvé tehet.  

A vizsgálandó port egy nyomás alatt lévı adagolókamrából egy kimeneti szelepen és 

szórófejen keresztül fújjuk be a gömb belsejében lévı robbantási térbe. A kimeneti szelep 

pneumatikus mőködtetéső, a nyitást és zárást egy segéddugattyú végzi. A sőrített levegı 

áramlását elektromos szelep vezérli.  



 

 

 

6.7. ábra 20 liter térfogatú kísérleti berendezés 

 

A gyújtószerkezet a gömb középpontjában található. A gömb oldalán lévı egyik 

kivezetésen két piezoelektromos nyomásérzékelı található. A másik kivezetés további 

mérıeszközök elhelyezésére szolgálhat, vagy a betekintı ablakot lehet rárögzíteni. 

A tisztításhoz a gömbtartályt a tetején lévı bajonettzáras tetı levételével lehet kinyitni. 

A kezelı nyílás átmérıje 94 mm. A nyílás nagyobbítható, ha a záróelemet is leszereljük, 

ekkor 140 mm átmérıjő nyíláshoz jutunk. A bajonetzár zárt állapotát egy biztonsági kapcsoló 

jelzi. 

A 20 literes gömb és a KSEP 310 gáz vezérlı egység általában egy jól szellıztethetı 

laboratóriumi fülkében van. A további egységeket a fülkén kívül szokták elhelyezni. 

Nagyobb számú egymás után végzett vizsgálat esetén a kamra hımérsékletét vissza 

kell hőteni 20°C környékére, mert a szokásos vizsgálatok szobahımérsékleten zajlanak. A 

hőtıvíz hımérsékletét nem szükséges pontos értéken tartani, de figyelni kell arra, hogy 

állandó legyen az áramlás és a gömbbıl kilépı víz hımérséklete ne haladja meg a 25°C-ot. 

A robbantás után a gömb belsejében lévı túlnyomást a golyóscsappal engedjük ki.  

A portároló kimeneti szelepét sőrített levegıvel mőködtetjük és a portároló belsı tere 

is a sőrített levegıs tartállyal áll összeköttetésben. A portároló kamra nyomása megegyezik a 

sőrített levegıs rendszerével (általában 20 barg túlnyomás = 21 bar abszolút nyomás). 



 

A 20 literes berendezésnél normál sőrített levegıt kell használni. A mesterségesen, a 

megfelelı gázok összekeverésével elıállított „levegı” ugyanis – a kísérletek tanúsága szerint 

– jelentısen befolyásolta a robbanási paramétereket. 

A por bekeverése elıtt a gömbben a nyomást – az erre szolgáló golyóscsap nyitásával, 

vákumszivattyú segítségével, a vákumszőrın (KSEP 310) keresztül – csökkenteni kell olyan 

mértékig, hogy a portartó kamrában lévı levegıvel együtt a por befújása után a vizsgálat 

megkezdéséhez szükséges nyomás álljon elı a gömb belsı terében. A leszívatás mértékét 

vákummérı segítségével tudjuk beállítani. 

A rendszer piezoelektromos érzékelıket használ a nyomásnak az idı függvényében 

történı méréséhez, valamint kezeli a mágnesszelepeket és a 20 literes gömb 

gyújtószerkezetét. A mért értékeket nagy felbontással digitalizálja s ezzel elıkészíti a 

számítógépes feldolgozásra. Két egymástól független mérıcsatorna segíti a hibás mérések 

elkerülését, illetve lehetıséget nyújt az öntesztre is.  

 

6.4.3. Vizsgálati eljárás – Porrobbanási jellemzık (Pmax, Kmax) 

Vizsgálati feltételek 

Gyújtóforrás   = kémiai gyújtó 

Gyújtó energia (IE)  = 2 x 5 kJ 

Gyújtás késleltetés (tv) = 60 ms    

 

Vizsgálati módszer 

Az elsı tesztsorozatban a maximális robbanási túlnyomást és a maximális nyomás 

növekedési sebességet határozzuk meg egy széles koncentráció tartományban. Kis, 60 g/m3 

(1,2 gr / 20 liter) koncentrációval kezdünk és fokozatosan növeljük azt. A méréseket addig 

végezzük, amíg a maximális értéket a robbanási túlnyomásnál és a nyomásnövekedésnél meg 

tudjuk határozni. A következı por sőrőség fokozatokat kell végigtesztelni. 

 

60; 125;  250; 500; 750; 1000; 1250; 1500 g/m3 

 

A tesztsorozat befejezése után az észlelt maximális nyomásérték valódiságát a 

szomszédos értékekkel végzett mérésekkel még kétszer ellenırizni kell, amint az alábbi példa 

mutatja: 



 

Feltételezzük, hogy az elsı méréssorozat azt mutatja, hogy a Pmax ill.(dp/dt)max értékek 

maximuma 250 g/m2 ill. 500 g/m2 körül van. 

1. méréssorozat: 60; 125; 250; 500; 750; 1000 

2. méréssorozat:       125; 250; 500; 750; 

3. méréssorozat:       125; 250; 500; 750; 

 

A vizsgálat kiértékelése 

A Pmax és (dp/dt)max értékek a 3 robbantássorozat maximum értékeinek az átlagai. 

Következésképpen a Kmax is az így kapott (dp/dt)max értékbıl számolandó.  

Pm =  a robbanássorozatban kapott maximális érték 

Pmax  =  (Pm1 + Pm2 + Pm3) / 3 

(dp/dt)m =  a robbanássorozatban kapott maximális érték 

(dp/dt)max  =  ( (dp/dt)m1 + (dp/dt)m2 + (dp/dt)m3 ) / 3 

Figyelembe véve a 20 literes berendezés térfogatot: 

Kmax = 0,27144 * (dp/dt)max 

 

A kapott eredmények ellenırzése 

A 3 maximumérték eltérése a Pmax-tól a 10%-ot nem haladhatja meg!! Egyébként a 

mérési sorozatot meg kell ismételni!! 

A 3 maximumérték eltérése a (dp/dt)max-tól az alábbi táblázatban közölt értékeket nem 

haladhatja meg!! Egyébként a mérési sorozatot meg kell ismételni!! 

(dp/dt)max Kmax Eltérés 

≤ 185 ≤ 50 ± 30 % 

186 – 370 51 – 100 ± 20 % 

371 – 740 101 – 200 ± 12 % 

> 740 > 200 ± 10 % 

 

6.4.4. Vizsgálati eljárás – Alsó robbanási határérték (LEL) 

Vizsgálati feltételek 

Gyújtóforrás   = kémiai gyújtó 

Gyújtó energia (IE)  = 2 x 1 kJ 

Gyújtás késleltetés (tv) = 60 ms    

 



 

Vizsgálati módszer 

A 20 literes berendezést és a portartó kamrát minden teszt után alaposan ki kell 

takarítani. A méréssorozatot 10 g/m3 vagy 20 vagy 30 g/m3 egész számú többszörösével kell 

kezdeni. Ezután a mérési sorozat a porkoncentráció szisztematikus emelésével addig 

folytatódik, amíg a por/levegı keverék begyulladása (a robbanás) még megfigyelhetı. 

Ismételjük meg a tesztet 10 g/m3 –rel alacsonyabb értékkel, majd további tesztekben 

folytassuk a koncentráció csökkentését, amíg azt észleljük, hogy nincs begyulladás. Ha az 

ezzel a koncentrációval végzett 3 egymást követı teszt során sem tapasztalunk begyulladást, 

megvan az eredmény. 

A 100 g/m3 feletti porkoncentrációkra 20 g/m3-es lépések használhatók, a 200 g/m3 

feletti koncentrációknál pedig 50 g/m3 lehet alkalmas. 

A LEL pontos értékéhez az adott koncentrációnál 3 „negatív” teszt feltétlenül 

szükséges! 

 

A vizsgálat kiértékelése 

Az alsó robbanási határérték (LEL) az a legnagyobb porkoncentráció, amelynél három 

egymás követı tesztben sem következik be porrobbanás. Ha csak egy vizsgálatot végzünk (1 

negatív teszt), akkor a LEL értékének feltüntetésénél jelezni kell a „körülbelül” megjegyzést! 

Ez a mérés rendkívül érzékeny az elızı mérésekbıl származó esetleges maradék 

anyagok jelenlétére! Ezért ajánlatos – a rendszer gondos kitakarítása mellett - a porok 

vizsgálata közé beiktatni egy „vaktesztet”, amit por nélkül, csak gyújtóval végzünk, s amely 

segíthet az anyagmaradványok alapos kitakarításában. 

 

6.4.5. Vizsgálati eljárás – Por robbanóképesség 

Vizsgálati feltételek 

Gyújtóforrás   = kémiai gyújtó 

Gyújtó energia (IE)  = 2 x 1 kJ 

Gyújtás késleltetés (tv) = 60 ms    

 

Vizsgálati módszer 

A 20 literes berendezést és a portartó kamrát minden teszt után alaposan ki kell 

takarítani. A tesztsorozatot például 30 g/m3 koncentrációval kezdjük: 

pl: 30; 60; 125; 250; 500; 750; 1000; 1250; 1500; 1750; 2000 g/m3 



 

 

A vizsgálat kiértékelése 

Azt a port, amely nem robbantható fel széles koncentráció tartományban (általában 30-

2000 g/m3) sem a 2x1 kJ kémiai gyújtó által, nem robbanásveszélyesnek minısítjük. 

Ez azt jelenti, hogy az adott port egyáltalán nem lehet felrobbantani, vagy csak 2 kJ-

nál nagyobb energiájú gyújtóforrással. 

 

6.4.6. Vizsgálati eljárás – Por oxigén határkoncentráció (LOC) 

Vizsgálati feltételek 

Gyújtóforrás   = kémiai gyújtó 

Gyújtó energia (IE)  = 2 x 1 kJ 

Gyújtás késleltetés (tv) = 60 ms    

 

Vizsgálati módszer 

Általában nitrogént használunk, mint semleges gázt. A szükséges összetételő nitrogén 

/ levegı keverék könnyen elıállítható a résznyomásos módszerrel. A tesztek elıtt érdemes 

mőszerrel is ellenırizni a keverék összetételét. A normál levegın (O2 = 20,8 % (V/V)), széles 

por sőrőség tartományban végzett méréssorozat után egy második sorozatot végzünk például 

10% O2  az N2-ben légkörrel. 

Ha a vizsgálat eredmény pozitív, a LOC értéke extrapolálható a két méréssorozatból 

kapott Kmax értékeket összekötı egyenes meredekségébıl és a 0 mbar/s -es értéknek felel 

meg. Ezzel az extrapolált értékkel érdemes egy újabb méréssorozatot végezni, ismét széles 

porkoncentráció tartományban. Ha van pozitív eredményő teszt, akkor 1%-kal csökkentve az 

O2 arányt meg kell ismételni a sorozatot. Ha negatív eredményő a teszt, akkor 1%-kal meg 

kell növelni az O2 arányt a nitrogénben és úgy kell megismételni a sorozatot. 

 

Ezen a módon kell a vizsgálatot végezni, amíg megtaláljuk azt az O2 koncentrációt, 

ahol nem történik robbanás. A biztos eredményhez itt is három egymás utáni, azonos 

porkoncentráció mellett végzett vizsgálat kell. 

 

A vizsgálat kiértékelése 

A legmagasabb oxigén koncentráció, amely még éppen nem teszi lehetıvé a 

por/levegı/semleges gáz keverék felrobbanását HÁROM egymást követı tesztben, az LOC 



 

érték. Ahogyan az oxigén koncentrációt csökkentjük, a  optimális porkoncentráció eltolódik 

az alsóbb értékek felé. Ezért ezt a vizsgálatot az alacsonyabb koncentráció tartományban 

érdemes végezni (pl. 30, 60 g/m3). 

 

6.5. Gázok és oldószer gızök robbanási jelzıszámainak meghatározása 

6.5.1. Általános szabályok  

A szokásos körülmények a gázok és oldószerek robbanási paramétereinek 

meghatározásához, ha lehetséges, a szobahımérséklet és a normál légköri nyomás. 

Gyújtóforrásként pedig a folyamatos szikra (ív), melynek energiája kb. 10 J.  

A gáz/levegı elegy robbanási jellemzıi meghatározhatók akár nyugalmi állapotban, 

akár turbulencia közben. A következıkben a nyugalmi állapotot vizsgáljuk, ezért a por 

adagoláshoz szükséges tartozékokat ki, illetve le kell szerelni a vizsgálat megkezdése elıtt. A 

gömb alján a nyílást (por befúvó nyílás) légmentesen le kell zárni. 

A szükséges összetételő gáz- ill. gız / levegı keverék könnyen elıállítható a 

résznyomásos módszerrel. A tesztek elıtt érdemes mőszerrel is ellenırizni a keverék 

összetételét. 

A nyugalmi körülmények között végzett méréseknél a tv értéke = 0. Az anyagok 

keveredése közvetlenül a gömbben történik, a portartó kamrát ezért nem használjuk. Így 

expanziós nyomás sincs. A gyújtás a teszt indítása után azonnal bekövetkezik.  

 

6.5.2.  Vizsgálati eljárás – Gáz robbanási jellemzık (Pmax, Kmax) 

Vizsgálati feltételek 

Gyújtóforrás   = állandó szikra 

Gyújtó energia (IE)  = 10 J 

Gyújtás késleltetés (tv) = 0 ms    

Vizsgálati módszer 

Az elsı méréssorozatban – széles koncentráció tartományban – meghatározzuk a 

maximális robbanási túlnyomást és a nyomásnövekedés sebességének maximális értékét. A 

LEL értékénél nagyobb koncentráció értéktıl kezdve a koncentráció 1%V/V lépésekben 

növelhetı vagy csökkenthetı, amíg az említett mennyiségek maximális értékeit sikerül 

biztosan meghatározni. 



 

A méréssorozat befejezése után az észlelt maximumok (Pmax, Kmax) környezetében 

még két kis méréssorozatot kell végezni (a korábban maximumot adó koncentráció 

értékekkel, valamint alatta és felette).  

 

A vizsgálat kiértékelése 

A Pmax és (dp/dt)max értékek a 3 robbantás sorozat maximum értékeinek az átlagai. 

Következésképpen a Kmax is az így kapott (dp/dt)max értékbıl számolandó. 

Pm =  a robbanássorozatban kapott maximális érték 

Pmax  =  (Pm1 + Pm2 + Pm3) / 3 

(dp/dt)m =  a robbanássorozatban kapott maximális érték 

(dp/dt)max  =  ( (dp/dt)m1 + (dp/dt)m2 + (dp/dt)m3 ) / 3 

Figyelembe véve a 20 literes berendezés térfogatot: 

Kmax = 0,27144 * (dp/dt)max 

6.5.3. Vizsgálati eljárás – Gáz alsó/felsı robbanási határa (LEL, UEL) 

Vizsgálati feltételek 

Gyújtóforrás   = állandó szikra 

Gyújtó energia (IE)  = 10 J 

Gyújtás késleltetés (tv) = 0 ms    

 

Vizsgálati módszer 

A 20 literes gömböt minden vizsgálat után alaposan ki kell takarítani. A 

méréssorozatot a 0,25 % (V/V) gázkoncentráció egész számú többszörösével érdemes 

indítani, pl. 2 vagy 3 % (V/V). 

A gáz koncentrációját szisztematikusan emeljük mindaddig, amíg a gáz/levegı 

keverék begyulladását észlelünk. Akkor visszalépünk 0,25 % (V/V) értékkel és addig 

csökkentjük a koncentrációt, amikor már nem tapasztalunk begyulladást három egymást 

követı tesztben sem. 

Az UEL (felsı robbanási határérték) megállapítása a leírtakkal analóg módon 

történhet. Mind a LEL, mind az UEL biztonságos meghatározásához három egymást követı 

„negatív” tesztre van szükség azonos koncentráció mellett. 

 

 

 



 

A vizsgálat kiértékelése 

Az alsó robbanási határérték (LEL), valamint a felsı robbanási határérték (UEL) azok 

a gázkoncentrációk, amelynél három egymás követı tesztben sem következik be robbanás. 

Ha csak egy vizsgálatot végzünk (1 negatív teszt), akkor a LEL és UEL értékének 

feltüntetésénél oda kell írni a „körülbelül” megjegyzést! 

 

6.5.4.  Vizsgálati eljárás – Gáz oxigén határkoncentráció (LOC) 

Vizsgálati feltételek 

Gyújtóforrás   = állandó szikra 

Gyújtó energia (IE)  = 10 J 

Gyújtás késleltetés (tv) = 0 ms    

 

Vizsgálati módszer 

Általában nitrogént használunk, mint semleges gázt. A szükséges összetételő nitrogén 

/ levegı keverék könnyen elıállítható a résznyomásos módszerrel. A tesztek elıtt érdemes 

mőszerrel is ellenırizni a keverék összetételét. 

A normál levegın (O2 = 20,8 %V/V ), széles gázkoncentráció tartományban végzett 

méréssorozat után egy második sorozatot végzünk például 17% O2  az N2-ben aránnyal. 

Azután szisztematikusan csökkentjük az oxigén koncentrációt, amíg a robbanás már nem tud 

bekövetkezni, három egymást követı teszt során sem, melyeket ugyanazon gázkoncentráció 

mellett végeztünk. 

 

A vizsgálat kiértékelése 

 Az oxigén koncentráció, amely még éppen nem teszi lehetıvé a gáz/levegı/semleges 

gáz keverék felrobbanását HÁROM egymást követı tesztben, az LOC érték, amely azután 

gyakorlati alkalmazásokban felhasználható. 

6.6. Hibrid keverékek robbanási jelzıszámainak meghatározása 

A hibrid keverékek készítéséhez propángázt alkalmazunk, mint prototípusát az éghetı 

oldószer gızöknek Lépésenként adagoljuk az éghetı atmoszférához.  

 



 

6.6.1. Vizsgálati eljárás – Robbanási jellemzık 

Vizsgálati feltételek 

Gyújtóforrás   = kémiai gyújtó  

Gyújtó energia (IE)  = 2 x 5 kJ 

Gyújtás késleltetés (tv) = 60 ms    

Diszperziós nyomás (pz) = 20 barg  (21 bar abszolút, van elıre leszívás) 

 

Vizsgálati módszer 

A normál levegıvel végzett elsı méréssorozat alapján (lásd Por – robbanási 

jellemzık) most éghetı gázt adagolunk a levegıhöz. A vizsgálatot széles koncentráció 

tartományban végezzük, amíg a maximum értékekig megbízhatóan eljutunk. A maximumok 

behatárolása után, a környezetükben két további méréssorozatot végzünk el. 

Ezekhez a vizsgálatokhoz a biztonsági szempontokból legfontosabb gázkoncentráció 

értékeket kell kiválasztani. Ha ilyen (megrendelıi adat, illetve igény) nincs, akkor a lehetı 

legszélesebb tartományban kell elvégezni a mérést. Ilyen módon a hibrid keverékekhez is 

meghatározhatók a kívánt mérési eredmények. 

 

A vizsgálat kiértékelése 

A hibrid keverékek Kmax értéke megjelenik az éghetı gázok sztöchiometriai gáz 

koncentrációjánál. A propán esetében ez a koncentráció 4,25 – 4,5 % (V/V) körül van. 

 



 

6.1. Kapcsolódó képi anyagok 

 

6.1. Video: Vizsgáló berendezések robbanási jellemzık meghatározására 

 

6.2. Video: Porrobbanás jellemzıinek meghatározása - mintaelıkészítés 

 

6.3. Animáció: Porrobbanás jellemzıinek meghatározása – porminta felporzása (szimuláció) 



 

6.2. Ellenırzı kérdések 

1. Ismertesse a porrobbanás veszélyességét befolyásoló tényezıket. 

2. Foglalja össze a robbanási tulajdonságokat befolyásoló tényezıket (kevertség, 

szemcseméret, nedvességtartalom, hımérséklet, nyomás, gyújtási energia). 

3. Tárgyalja a robbanási paraméterek meghatározása elıtti porminta elıkészítés 

fázisait. 

4. Ismertesse a robbanási paraméterek meghatározására szolgáló vizsgáló berendezést. 

5. Mutassa be a por és gáz robbanási jellemzık (Pmax, Kst/Kmax) meghatározására 

szolgáló vizsgálati eljárást. 

6. Mutassa be a por alsó, a gáz alsó és felsı robbanási határ meghatározására szolgáló 

vizsgálati eljárást. 

7. Mutassa be a por és gáz robbanóképességének meghatározására szolgáló vizsgálati 

eljárást. 

8. Mutassa be a por- és gázkeverék oxigén határkoncentráció meghatározására szolgáló 

vizsgálati eljárást. 

9. Mutassa be a hibrid keverékek robbanási jelzıszámainak meghatározására szolgáló 

vizsgálati eljárást. 

 



 

7. POR- ÉS GÁZROBBANÁS VESZÉLYES TECHNOLÓGIÁK  

7.1. Vegyipari reaktorok 

Vegyi reaktorban, amelyben exoterm reakció zajlik, elıfordulhat rendellenes 

hımérsékletemelkedés, „megfutás”. Ennek következménye a kihabzás, kifúvás, esetleg 

reaktorrobbanás. Bár a veszélyes anyag legnagyobb mennyiségben a tárolóban és raktárban 

halmozódik fel és nem a reaktorban, ennek veszélyessége a vegyi üzemben rendszerint a 

legnagyobb, mert a tárolóban, raktárban az anyagot csak mozgatjuk, a rektorban viszont 

mechanikai, hı-, vegyi, elektromos, fény- és egyéb hatások „kereszttüzébe” állítjuk. 

Minthogy a reaktor a vegyi termelés kulcspontja, amelyben vegyészeti, gépészeti, 

technológiai és mőszeres irányítástechnikai tudásunk mintegy összpontosul, érdemes a reaktor 

biztonságos üzemeltetését közelebbrıl megvizsgálni. 

7.1.1. A vegyi reaktor kritikus mérete 

Egy reaktor mőködését akkor tekintjük biztonságosnak - nem beszélve itt üzemeltetési 

hibákról, áram- vagy hőtéskimaradásról, kilyukadásról, adagolási hibáról, stb. -, ha a benne 

folyó reakció közben a hımérséklet állandó vagy állandóan a megszabott határérték alatt 

marad. A hımérséklet akkor állandó, ha a hıtermelés sebessége, azaz az idıegységenként 

felszabaduló hımennyiség ugyanakkora, mint a hıelvezetés sebessége. Az exoterm reakciók 

sebessége rohamosan nı a hımérséklet emelkedésével, a hıelvezetés sebessége viszont csak 

lineárisan nı a reaktor belsı hımérséklete és a hőtıvíz átlagos hımérséklete közötti 

különbséggel. A párolgási hıveszteségtıl és a reaktor sugárzási hıveszteségétıl a legtöbb 

esetben eltekinthetünk. Ezért van egy olyan kritikus hımérséklet, amely fölött a reaktor 

„megfut”, mert a fejlıdı reakcióhıt a hőtıvíz nem képes elegendı sebességgel elszállítani. Ez 

a gondolatmenet már régen ismert a gáz gyulladáspontjának magyarázatára, újabban pedig a 

vegyi reaktor stabil vagy instabil állapotának vizsgálatára. 

Végül is az elemzés arra a megállapításra vezet, hogy a reaktor akkor dolgozik stabil 

állapotban, ha a k·A/V összefüggés nem kisebb, mint egy kritikus érték. A k (W/m2K) a 

hıátbocsátási együttható a reagálóelegy és a hőtıvíz között a reaktor falán át, A (m2) a 

hőtıköpeny felülete, V (m3) a reagálóelegy térfogata,. 

Mivel az A/V hányados fordítottan arányos a reaktor átmérıjével, írható, hogy 

d/aV/A ≈  

Ahol a az arányossági szám; d a reaktor átmérıje (m). 



 

A gondolatmenetbe bekerült tehát a reaktor átmérıje. Így aztán összefüggés adódik a 

reaktor kritikus átmérıje és az ismert vagy mérhetı fizikai, reakciókinetikai és termokémiai 

mennyisége között. Ezekbıl kiszámítható a reaktor kritikus átmérıje, amely fölött a 

reaktorban folyó reakció – adott hőtıteljesítmény esetén – megfut. 

Igen heves és nagyon exoterm reakciót nem lehet szakaszos üzemő reaktorban 

végezni, mert túl kis kritikus átmérı engedhetı csak meg. A túl kis átmérıjő reaktor 

termelıkapacitása csekély. Ilyenkor a reagálóanyagok közül egyet vagy többet fokozatosan 

adagolunk a reaktorba, és ezzel tartjuk kézben a reakciósebességet. A másik megoldás 

folyamatosan mőködı reaktor használata. 

Nullarendő reakció esetén jól kevert, hőtıköpenyes, szakaszos reaktorra vonatkozólag 

a kritikus átmérı számítási képlete megtalálható pl. D.W. Smith tanulmányában. A 

gyakorlatban ritkán van rá szükség, mert a reakciórendőség megállapítása legtöbbször több 

munkával jár, mint laboratóriumi kísérletekkel és kisüzemi méréssel a reaktor biztonság 

üzemeltetési feltételeinek meghatározása. 

A reaktorok tervezésekor, veszélyelemzésekor tisztázni kell, hogy mi történik, ha 

• a reagáló anyagokat tévedésbıl hibásan adagolják, 

• az anyagbetáplálási sorrendet felcserélik, 

• a reagens adagolási sebessége túl nagy, 

• a hőtıvíz kimarad, nyomása kicsi, vagy hımérséklete emelkedik, 

• a keverés megszőnik, 

• a villamos áram kimarad, 

• korróziós lyukadás miatt a reaktor- és hőtıtéri anyagok keverednek, 

• a mőszerezés meghibásodik, téves adatokat szolgáltat a kezelınek, 

• az automatika meghibásodik, 

• jellegzetes technológiai fegyelmezetlenség fordul elı. 

 

Fontos tudni, hogy a reaktorokban a gızkazánokkal vagy a nyomás alatti tartályokkal 

ellentétben a lefúvás után a nyomásváltozás folyamata másként alakul. Kazánoknál és 

tartályoknál a nyomás azonnal és jelentısen csökken, a reaktoroknál a megfutás 

exponenciálisan növekvı sebessége miatt ez másként alakul, a nyomás kezdetben alig 

csökken (helytelen méretezésnél még növekedhet is). Gyakran a lefúvó keresztmetszetet 

befolyásolja a távozó hab, vagy egyéb kilökıdı nem gız állapotú anyag. Ezért célszerő a 

lefúvató nyílásokat a lehetıségek szerint minél nagyobbra választani. 



 

 

 

7.1. ábra Robbanás egy 25 m3-es tartályban (0,5 m2-es hasadótárcsa lefúvócsıvel) 

 

 

7.2. ábra Robbanás egy 6,5 m3-es tartályban (0,28 m2-es lefúvó felület) 

 

7.1.2. Porrobbanási veszély reaktorokban poradagolás közben 

A vegyiparban és a gyógyszeriparban az egyik leggyakrabban elıforduló mővelet 

éghetı, száraz vagy centrifuganedves por adagolása részben vagy teljesen nyitott edénybe, 

fıként reaktorba, amelyben oldószer van jelen. A por adagolása rendszerint úgy zajlik le, 

hogy a dolgozó kézbe, vagy karjába fogja a port tartalmazó zsákot és nyílását a reaktor 

munkanyílásába csúsztatja, majd a port beszórja az oldószerbe. E mővelet közben több ízben 



 

tőz vagy robbanás keletkezett. A por beszóródásakor ugyanis sztatikusan feltöltıdik a por 

adagolására szolgáló zsák, a beszóródó por, a keletkezı porfelhı, a reaktorban lévı oldószer 

és maga a dolgozó is. A töltés kisülése a reaktor légterében lévı oldószergız-levegı, por-

levegı elegyet képes meggyújtani. 

A vegyiparban és a gyógyszeriparban leggyakrabban használt oldószerek és 

oldószerkeverékek gızének alsó robbanási határkoncentrációja körülbelül azonos 

magasságban „lebeg” a munkanyílás peremével, ha az oldószer hımérséklete a reaktorban 

nem tér el túlságosan a munkaterem hımérsékletétıl. A munkanyíláson kívül esı légtér csak 

nagyon ritka esetben robbanóképes, akkor is csak 5-10 cm távolságig, legtöbbször túl gyors 

poradagolás közben. A reaktor belsejében a munkanyílástól lefelé az oldószer-koncentráció 

meghaladja az alsó robbanási határértéket, kis lobbanáspontú oldószer esetén a felsı 

robbanási határt is. Mindez azt jelenti, hogy a reaktor belsı légtere rendszerint minden 

pontján robbanóképes és van olyan térrész, amelyben a gyulladási feltételek optimálisak, azaz 

a robbanást már a „minimális gyulladási energiájú” szikrakisülés is kiválthatja. Ez pedig az 

oldószer fajtájától függıen leggyakrabban 0,2-0,3 mJ, vagyis ijesztıen kis érték. Az 

optimálistól eltérı koncentrációjú légtérrészekben a gyulladási energia nagyobb, de még az 

alsó és felsı robbanási határ közelében sem olyan nagy értékő, hogy az ne fordulhatna elı 

ipari reaktorokban sztatikus kisülési energia formájában. 

Poradagolás közben azonban a reaktorban nem oldószergız van a légtérben, hanem 

oldószergıznek, porfelhınek és levegınek az elegye, amit „hibrid” porfelhınek, vagy hibrid 

elegynek szokás nevezni. Tehát voltaképpen nem oldószergız-koncentrációt, hanem a hibrid-

elegy koncentrációját kellene mérni. Ez a mérés azonban nagy nehézségbe ütközik, szinte 

lehetetlen végrehajtani. A hibridelegyben a porkoncentráció nem állandó, rendkívül gyorsan 

változik. 

Ha a hibridelegy sok port tartalmaz, azaz oldószergız tartalma csekély, minimális 

gyulladási energiája néhányszor 10 mJ, egyes porok esetében 100 mJ nagyságrendő. Ez a 

helyzet fordul elı akkor, amikor a poradagolás üteme a legnagyobb. Ilyenkor a gyulladási 

veszély csekély. Amikor azonban a porkoncentráció kicsi, pl. a poradagolás kezdetén, vagy 

azokban a pillanatokban, amikor a poradagolás véget ért és már csak a legfinomabb por lebeg 

az oldószeres légtérben, a gyulladási veszély nagyobb, mint ha csak oldószergız lenne jelen a 

reaktorban. A porszegény hibridelegy ugyanis kisebb oldószer-koncentráció mellett is képes 

robbanni, mint amikor csak a tiszta oldószergız van jelen. Igaz viszont, hogy a gyújtáshoz 

szükséges minimális energia megnı. 



 

A sztatikus feltöltıdésre kedvezı körülmény, amikor a levegı relatív nedvessége kicsi. 

Ez a helyzet áll fenn hosszú szárazság után meleg nyári napokon, de méginkább szeles, 

fagyos téli idıben. Ilyenkor a külsı levegı relatív nedvessége csekély, ami az üzemhelyiségbe 

jutva és felmelegedve még jobban csökken. A sztatikus kisülés miatt bekövetkezı tüzek és 

robbanások nagy része ilyen idıszakokra esik. 

 

A térerısség száraz por adagolása közben az alábbi: 

Megnevezés 
Térerısség 

kV/cm 

Polietilénzsák külsı felületén poradagolás közben 20-30 

Polietilénnel bélelt papírzsák külsı felületén 

poradagolás közben 
20-30 

Polietilénzsák vagy papírkülsejő polietilénzsák külsı 

felületén a maradék por kizárása közben 

25-30, ill. rövid 

ideig 30 felett 

A dolgozó testén, ruházatán poradagolás közben 6-8 

A zsákból kiömlı por felületén 20-25 

A reaktorban lévı porban nem mérhetı 

A reaktorban lévı oldószer felületén nem mérhetı 

Egyes laza szerkezető porhalmaz felületén, amely az 

oldószer felületén úszik, az elmerülés pillanatáig 
15-25 

 

Ha az adagolást papírzsákból végzik, a fent látható térerısség-értékeknek csak 1/4-

1/10 része jelenik meg. Igen ritkán azonban elıfordulnak a közölt nagy térerısségek, mintha 

az adagolás polietilénzsákból történnék a papírzsák és a por különleges tulajdonságainak 

következtében. 

Ha az adagolt por oldószeres centrifugálás utáni centrifuga-nedves állapotú, a fent 

látható térerısségnek 1/4-1/10-ed része volt mérhetı. Ha a centrifuga-nedvességet víz képezi, 

poradagolás közben sztatikus feltöltıdés nem mutatkozik. 

A gyújtóforrást képezı kisülés nem származhat sem a polietilén, sem a polietilén 

béléső papírzsák felületérıl, sem a reaktorba ömlı portömegbıl. Ha ugyanis ez lenne a 

gyújtóforrás, száraz por adagolása közben 450 000 esetbıl mindössze négy tőz és robbanás 

keletkezett. Kereken minden százezredik poradagolás mővelet jár robbanással. 



 

A gyújtóforrás tehát, mint a sztatikus eredető tüzek és robbanások során oly gyakran, 

most is az emberrıl származó szikrakisülés. Ismeretes, hogy a mintegy 150-200 pF villamos 

kapacitású és 20000-30000 V feszültségre feltöltıdött emberi testen a sztatikus energia 5,4-

12,8 mJ. Ennek az energiának csak egy része jelenik meg a szikrakisülésben, 4 mJ-lal szokás 

számolni. Ez egy nagyságrenddel nagyobb, mint amely a hibrid-elegy meggyújtásához 

szükséges, kivéve a nagyon pordús hibrid felhıt. Hogy csak minden 100 000-ik poradagolás 

jár gyulladással, az kizárólag azzal a feltevéssel magyarázható, hogy a kisülés emberrıl 

származik. Ebben az esetben ugyanis a következı állapotoknak és eseményeknek kell 

egyidejőleg bekövetkezniük: 

• A reaktor, ill. dolgozó környezetében a levegı relatív nedvességének kicsinek kell 

lennie; 

• A dolgozónak a reaktort meg kell érintenie, mégpedig olyan helyen, ahol a légtér 

robbanóképes, azaz a munkanyílás peremének közelében. A tapasztalat szerint a 

dolgozó sohasem nyúl poradagolás közben a reaktor belsejébe, ritkán érinti a 

munkanyílás peremét, gyakrabban a reaktor egyéb külsı pontját. (Ilyenkor a 

dolgozók – elmondásuk szerint – néha enyhe, csípésszerő áramütést éreznek.); 

• A dolgozónak abban a pillanatban kell megérintenie a reaktort, amikor rajta a 

sztatikus töltés elég nagy értékő. A dolgozó mozgása közben ugyanis testén a 

sztatikus töltés állandóan ingadozik, amely térerıség-mérıvel jól követhetı; 

• A dolgozó lábbelije és a padlózat sztatikusan szigetelı legyen. A padló azonban 

idınként vizes, a cipı talpa sáros vagy vizes, tehát sztatikusan vezetı. 

A felsorolt állapotoknak és eseményeknek az egyidejő bekövetkezése kis valószínőségő. Ez 

teszi érthetıvé, hogy a poradagolás közben bekövetkezı tőz vagy robbanás esélye is nagyon 

kicsi. Ennek a valószínőségnek a már említett 10-5 értéke azonban biztonságtechnikailag 

mégis olyan nagy, amely semmiképpen sem engedhetı meg. 

7.2. Állóhengeres tartályok 

A fokozottan tőz- és robbanásveszélyes folyadékokat tartalmazó nagymérető föld 

feletti állóhengeres tartályok esetleges dómtéri robbanása, az azt követı tőz, a környezetbe 

kifolyó több millió liter vegyi anyag potenciálisan a legnagyobb környezeti katasztrófával 

fenyegeti nemcsak a tárolótelepeket, hanem az azt övezı régiót is. Az utóbbi évek intenzív 

mőszaki fejlıdése, amelyet a tartályok méreteinek növekedése, és az új zárt technológiájú 

tárolás- anyagmozgatás kialakulása jellemez, ezt a potenciális veszélyt nagyságrendileg 

növelte. 



 

A címbeli fogalomkörbe a 100 m3 - 80000 m3 térfogatú állóhengeres tartályok 

tartoznak, jellemzıen a kıolaj- és kıolajtermékek, továbbá a folyékony vegyi anyagok 

tárolótartályai, amelyeknél a tárolt közeg tenziója az üzemi hımérsékleten lehetıvé teszi az 

éghetı gáz (gız) a levegıvel történı keveredésével a robbanásveszélyes gázelegy 

kialakulását. 

A hagyományos megoldás szerint a robbanásveszélyes közegek tárolására nyitott 

tetejő úszótetıs tartályokat alkalmaztak, amelyeknél az egyszerő konstrukcióval kizárták a 

dómtéri robbanást; egyszerően nincs dómtér. A zárt technológiájú anyagmozgatás igénye 

azonban visszahozta a merevtetıt. Jelenleg már hazánkban is gázingás, vagy belsı úszótetıs 

tartályokat telepítenek az esetek döntı hányadában. 

A hagyományos merevtetıs és a korszerő belsı úszótetıs és a gázingás tartályoknál a 

dómtérbe zárt több ezer köbméter robbanóképes gáz felrobbanása esetén óriási romboló 

energia szabadul fel, és veszélyezteti a tartályokat és környezetüket. A tartályokat ezért úgy 

kell kialakítani, hogy 

• ne alakulhasson ki robbanásveszélyes gázelegy a dómtérben, de ha bármely hiba 

miatt ez mégis bekövetkezik, akkor 

• páratéri robbanás alkalmával a tartálytetın könnyen nyíló hasadó-nyíló felület 

mőködjön, amelyen a páratéri robbanás energiáját képes elveszteni a tartály 

tönkremenetele nélkül. 

Tárolástechnikai szempontból az abszolút megoldás a gázingás kivitel. A tárolási 

technológia teljesen zárt rendszerben valósul meg. Ennél a tökéletes megoldásnál a tartály 

dómtere (is) detonációzárakon keresztül csatlakozik a beszállító eszközökhöz és a 

felhasználói tartályokhoz. A tartály légzıcsonkja az idıszakos térfogat-lökéseket a membrán 

gáztartállyal veszi fel, és az idıszakos felesleges mennyiségeket páraártalmatlanítón keresztül 

(utóégetı, hı-visszanyerı, kondenzációs párahasznosító, stb.) engedi ártalmatlanítva a 

környezetbe. Ez a komplex megoldás a hazai gondolkodásmód szerint maximalistának látszik, 

de a fejlett gazdaságok általános megoldása. 

Semmi értelme nincs azonban a bevezetésnek abban az esetben, amikor a beszállító 

eszközök közül akár egy is nem képes a szállítóeszközbıl lefejtett folyadék által kiszorított 

párát visszafogadni például a szerelvényezésének alkalmatlansága miatt. 

A belsı úszótetı egyedi megoldás, minden egyéb feltételtıl függetlenül mőködik, ha 

azt az API 650 elıírásai szerint készítik. A merevtetı szellızınyílásai miatt a dómtér 

átszellızött szabad tér, nem kell a tőzvész robbanással indulásától tartani. Illékony 

tőzveszélyes folyadékoknál a repülıtetı azért kell! 



 

A fentiekbıl látszik, hogy akár a gázingás, akár a belsı úszótetıs tartály dómterében 

nem alakul ki a robbanásveszély gáz-levegı keverék. De elıre nem látható üzemzavar 

alkalmával azért ez mégis bekövetkezhet, és ha jön az iniciáló energia, az katasztrófát okoz. 

Abban mindenki egyetért, hogy páratéri robbanás esetén a tartály tetılemezének el kell 

szakadnia a köpenytıl, illetve a tetısarokgyőrőtıl. A hazai és nemzetközi szabályozás szerint 

az elszakadásnak az elıtt kell bekövetkeznie, mielıtt a páratéri nyomás képes lenne elemelni 

a tartályköpenyt a köpeny alap (fenék) győrőtıl. A magyar szabvány átfogóan fogalmaz, mert 

"megfelelıen méretezett" tetılemez - tetısarokgyőrő kapcsolatról beszél. A világszabványnak 

tekinthetı API 650 nem ilyen elvet követ, a kedvezıtlen tapasztalatok miatt konkrétan 

intézkedik. Megadja azt a geometriát, amelynél a tapasztalatok szerint a tartály a robbanás 

alkalmával nem "ugrott fel" 200- 800 mm magasságba, mivel azt tapasztalták, hogy egy 1000 

100.000 tonna összsúlyú tartály a felugrást talán képes elviselni, de az utána bekövetkezı 

leérkezéskor a tartályrobbanás-tőzvész-tartály-megsemmisülés havária következik be. Az API 

650, és a nemzetközileg elfogadott többi tartályszabvány a pontos geometria mellett - amely 

alapfeltétele a "repülı tetı"-vé minısítéshez - egyszerő, de nagyon egyértelmő, konkrét 

képleteket ad arra vonatkozóan, hogy a tetısarokgyőrőt hogyan kell ellenırizni abból a 

szempontból, hogy kellıen gyenge-e.  

A tárolt közeghez jól kiválasztott konstrukciójú tartály, amelyet szakszerően 

kiviteleznek, és a tárolás-, anyagforgalmi technológiája is megfelelı, majdnem tökéletes 

biztonságú megoldás. A tárolási mővelet passzív technológia, biztonságának is elsısorban 

passzív jellegőnek kell lennie. Szinte bizonyos, hogy szakszerő üzemeltetés mellett nagyon 

ritkán fordulhat elı veszélyeztetést okozó üzemzavar. 

Ha az elıre nem látható, nem tervezhetı, nem prognosztizálható körülmények miatt 

mégis bekövetkezik a tartálytőz, (és a statisztika szerint ritkán, de bekövetkezik), az 

tőzvédelmi berendezés nélkül katasztrófát okozhat. Ezért a világon majd mindenütt - 

hazánkban is kötelezı a habbal oltó tőzoltó berendezés telepítése a tőzveszélyes folyadékot 

tároló tartályon. 

7.3. Porrobbanás csıvezetékben 

Alapvetıen három alapesetet különböztetünk meg: 

7.3.1. Egyik végén nyitott csı; gyújtás a csı nyitott végén.  

Elıször az égéstermékek akadálytalanul eltávoznak a nyíláson, a még el nem égett 

keverék gyakorlatilag nyugalomban marad. Az égésfront állandó sebességgel halad elıre, 



 

amíg az áramlás lamináris (Re<2300). A lángfront nem sík, hanem megközelítıen forgási 

paraboloid alakot vesz fel. Ezzel az effektív lángsebesség a felület arányában nı. Hosszabb 

csıszakaszoknál és nagyobb átmérıknél kezdetben egyenletes az égés. Az égési zóna további 

elırehaladásával lengések alakulnak ki a keverékben. Az áramlás turbulenssé válik. A 

rendszer turbulenciájának növekedésével megnövekszik a lángsebesség is, mivel a lángfront 

felszakad és az égési felület nagyobb lesz. Az el nem égett keverék elıkomprimálódik, a 

turbulencia kialakulása felerısödik, és az egész égési folyamat robbanásszerő jelleget vesz fel. 

Elegendı hosszú csıvezetékben tehát a nyitott végen való gyújtás esetén is robbanásszerő 

égési folyamattal kell számolni. 

7.3.2. Egyik végén nyitott csı; gyújtás a csı zárt végén. 

Ilyen elrendezés esetén az égéstermék nem tud szabadon eltávozni. Az effektív 

lángsebességet további két sebességkomponens határozza meg. 

a) az egyik komponenst a mólszám változása (a térfogatnövekedés 

következtében) adja  

b) a másik komponenst a hımérséklet növekedésébıl eredı térfogatkiterjedés 

okozza. 

Így a látható lángsebesség lényegesen nagyobb lesz, mint az elızı esetben. Az el nem égett 

keverék azonban csak a normális égési sebességgel áramlik be a lángba, a maradék keveréket 

a nyitott csıvég felé kell továbbítani. Az indulási folyamat felgyorsulása és az el nem égett 

keverékre rákényszerített mozgás igen gyorsan a turbulencia, csılengések és sőrítési lökések 

kialakulására vezet, ami által az égési folyamat robbanásszerő lesz. Elegendı csıhosszúság 

esetén a robbanás végül detonációba megy át, amelynél az égési zóna a lökéshullámfronttal 

igen nagy, de állandó sebességgel terjed tova. A detonációnál megfigyelt nyomások a 

robbanásnál fellépı nyomások többszörösét teszik ki. 

7.3.3. Mindkét végén zárt csı; gyújtás az egyik végen. 

A lángkiterjedés felfutása hasonló az elızıekben leírt folyamathoz. Mivel az el nem 

égett keverék egy része nem tud eltávozni a nyitott csıvégen, a nyomás megnövekszik a 

rendszerben. Lassan reagáló keverékekben, amelyeknél hosszabb út szükséges a turbulencia 

kialakulására (ez a keverék robbanásszerő átgyújtásához vezetne), a zárt csıvég elıtti 

torlasztás reakciógátlóan hat, az égési folyamat meghosszabbodik. Hevesen reagáló 

keverékeknél ezzel szemben igen gyorsan kialakul a turbulens lángfront. Mivel a turbulens 

lángnál az égési sebesség növekvı nyomással erısen nı, ezen esetben a robbanást vagy 



 

detonációt elısegítik a körülmények. Kisebb átmérıjő csınél a robbanási nyomás és sebesség 

csökken a hosszabb vezetékekben. A 200 és 400 mm közötti átmérıjő vezetékekben a 

robbanás lefolyása hevesebb lesz. Ezeknél a detonációval számolni kell, ha a csıhossz 20-40 

m-nél nagyobb. A csıvezeték hossza tehát nagy befolyással van a robbanás felépülésére és a 

teljes kialakulására. 

 

 

7.3. ábra 400 m3 metán-levegı keveréket tartalmazó elegy gyújtógyertyával történı 

berobbantása csıben (DN 2500) 

 

7.4. Pneumatikus szállítás 

Pneumatikus szállításnál aprószemcsés, ömleszthetı anyagokat továbbítunk 

csıvezetékekben levegı (gáz) segítségével. A gázárammal történı szállítás beruházási 

költsége és helyszükséglete aránylag kicsi. 

Az anyagokat a pneumatikus szállítás szempontjából három csoportba sorolhatjuk: 

• A jól szállítható anyagok, jellemzıen a szabadon ömlı anyagok, amelyekkel 

általában nincs probléma. 

• Nehezen szállítható anyagok, amelyek boltozódásra hajlamosak, silókból nem 

könnyen üríthetık. Áramlási tulajdonságaik javíthatók pl. rezgés alkalmazásával. 

Ilyen pl. a pirit, szénpor, titándioxid, nyersfoszfát, stb. 



 

• A nem (nehezen) fluidizálható anyagok. Nagyobb szemcsemérető, nedves 

anyagok, stb. 

 

7.4.1. Hígáramú vagy pneumatikus szállítás 

Zárt csıvezetékben a légszállítógép (ventilátor, fúvó, kompresszor) segítségével nagy 

sebességő légáramot hozunk létre (v>15m/s), amely a megfelelı adagoló berendezéssel 

bejuttatott szemcsés vagy poralakú anyagot magával ragadja. Ez a levegı-szilárd anyag 

keverék a csıvezetéken a rendeltetési helyére jut, ahol azt megfelelı szerkezettel (rendszerint 

ciklonnal) szétválasztjuk. A kimenı levegıt, ha kell még tovább tisztítjuk pl. gázszőrıvel. A 

keverési arány (a szilárd anyag és a szállító gáz tömegeinek aránya) viszonylag kicsi (µ<10). 

A levegı - szilárd anyag keverék sőrősége kicsi, közel áll a levegıéhez, ezért hívjuk a 

szállítást hígáramúnak. 

 

7.4.2. Zárt (recirkulációs) rendszer 

Zárt körfolyamatos szállító berendezéseknél a szállító gáz a leválasztó, portalanító 

után nem kerül ki a szabadba, hanem zárt vezetéken a fúvóhoz kerül. Az ilyen rendszerek 

általában túlnyomásos üzemben dolgoznak. Akkor használják, ha a normális levegı helyett 

más szállítógáz használata indokolt. Ha az anyag nem érintkezhet oxigénnel, védıgázt 

használunk. Robbanásveszély esetén megfelelı inert gázt, legtöbbször nitrogént, 

higroszkópos anyagok szállításánál pedig szárított levegıt. 

 

7.4. ábra Zárt körfolyamatú pneumatikus szállítás 

1 adagoló tartály; 2 siló; 3 gázszőrı; 4 regeneráló; 5 fúvó 

 



 

7.4.3. Sőrőáramú vagy fluidizációs szállítás 

A nagyobb szállítási teljesítményekre, nagyobb keverési arányokra, kisebb fajlagos 

energiafelhasználásra való törekvés jegyében fejlesztették ki az olyan szállítóberendezéseket, 

amelyeknél a fluidizáció alkalmazásával érték el a kívánt célt. Ezeknél a légáram sebessége 

kicsi (v<15 m/s), a keverési arány nagy (µ>25). A szállítandó anyagot fluidizálják levegıvel 

vagy más gázzal. Ez történhet a szállítás elıtt vagy pedig a szállítás során. A szállítás zárt 

csıben vagy nyitott csatornában lehetséges. A fluid állapot megvalósításához a gázt (levegıt) 

megfelelı gázelosztón keresztül kell a halmazhoz vezetni. A felhasznált gáznak (levegınek) 

tisztának (víz- és olajmentesek) kell lennie.  

 

7.4.4. Fluidizációs szállítás 

A berendezés szakaszos mőködéső, nagy magasságra és vagy nagy teljesítményő 

szállításokra használják. Hívják még nyomóedényes szállítóberendezésnek is. A berendezés 

lényeges eleme a nyomótartály. Ha folyamatossá akarjuk tenni a szállítást, két készüléket kell 

használni. 

 

7.5. ábra Fluidizációs szállító nyomótartálya 

 

Az 1 nyomótartályt feltöltik a szállítandó anyaggal a 2 töltı szelep nyitásával úgy, hogy az 

anyaghalmaz fölött még légpárna maradjon. A töltés befejezése után zárják a 2 szelepet és 

nyitják a 3 levegıadagoló szelepet. A levegı a 4 elosztó lemezen keresztül a tartályba 

áramlik, fluidizálja a port. A megfelelı túlnyomás kialakulás után a por-levegı keverék a 



 

fluidágyba nyúló 5 csövön keresztül a szállító vezetékbe jut. A szállítás alatt a beáramló 

levegı állandóan fenntartja a fluid állapotot. A szállítóteljesítményt a térfogatáramok arány 

változtatásával lehet szabályozni. 

 

7.4.5. Elektrosztatikus feltöltıdés pneumatikus szállításnál 

Nem vezetı, nagy elektromos ellenállású porok és granulátumok pneumatikus 

szállításánál mindig számolni kell elektrosztatikus feltöltıdéssel, így elektromos kisülések is 

lehetségesek. Ha a szállítandó por éghetı, robbanásra hajlamos anyag, akkor elegendı nagy 

kisülési energia esetén égés, robbanás, esetleg detonáció következik be. 

Itt ugyanúgy, mint a fluidizációnál, részecskefeltöltıdésrıl van szó. A szilárd 

szemcsék, különösen a kisebbek érintkeznek a csı falával, majd elválnak. Az a tapasztalat, 

hogy a feltöltıdés általában a szállítási sebességgel nı és legtöbbször 15-30 m/s közötti 

sebességnél maximumot ér el. Utána kismértékben csökken, majd állandósül az értéke. 

 

Elektrosztatikus feltöltıdés silók töltésekor 

Ha a szilárd anyagot silóba töltjük, akkor a siló belsejében töltés-felhalmozódással kell 

számolni. A legnagyobb töltést a betárolt halmaz felülete környékén kapjuk, és ez a maximum 

érték töltés közben a halmazzal együtt vándorol felfelé. A legnagyobb töltés a siló alsó 

felében észlelhetı. A halmaz feletti gáztérben csak a töltés kezdetekor és megszőntekor lehet 

nagy térerıt észlelni. A töltés során sok kisülést tapasztaltak, amelyeknek az energiája becslés 

szerint 0,01 és 1000 mJ között volt. Ez annyit jelent, hogy silók töltésekor mindig lehet olyan 

kisüléssel számolni, amely elegendı az éghetı por és levegı keverékének berobbantásához. 

 

7.6. ábra Silócsoport egy bekövetkezett porrobbanás után 



 

7.5. Aprítógépek 

Az éghetı, robbanásveszélyes porok a finom porokhoz tartoznak. A 

szemcsenagyságuk általában 100 µm alatt van, ezért az aprítógépek, ırlıberendezések közül 

elsısorban a finomaprítókkal, malmokkal kell foglalkozni. Ezek a gépek fıleg az ütközéses 

igénybevétel alapján mőködnek. Ide tartoznak a röpítı- vagy ütközéses malmok, a kalapácsos 

malmok, valamint a sugármalmok. A legfeljebb 120 m/s kerületi sebességő ütközéses 

malmoknál a mechanikus forgórészek miatt a sebesség növelése már nem lehetséges, ezért 

merült fel az a gondolat, hogy a levegı áramlását használják ki az aprításra. Ezek a 

sugármalmok, amelyeknél 400 m/s-nál nagyobb gázsebességet lehet megvalósítani. Az 

ütközési sebesség kb. a gázsebesség fele lesz. 

 

7.7. ábra  Szénporrobbanás egy hasadótárcsával ellátott finomaprítóban 

 

7.6. Fluidizációs berendezések 

A gázzal történı fluidizációra többek között jellemzı az intenzív szemcsemozgás, 

amelynek következtében erıteljes keveredés érthetı el. Ez az intenzív szemcsemozgás 



 

egyúttal elıidızıje az elektrosztatikus feltöltıdésnek. Itt az érintkezés és szétválás útján 

történı feltöltıdés jelenségével találkozhatunk (részecskefeltöltıdés). A szilárd szemcsék 

érintkeznek a készülék falával és utána elválnak, illetve egymáshoz ütıdnek, egymással 

surlódnak. Mivel a készülékek általában fémbıl (acélból) készülnek és ezeket általában 

földelni is szokták, a töltés egy része állandóan elvezetıdik (kiegyenlítıdik). Így csak a 

maradék feltöltıdés okozhat villamos kisülést. Itt legtöbbször nem vezetı, feltöltött test és 

egy vezetı, többnyire földelt test közötti kisülésrıl beszélhetünk. A kisülés energiája sokszor 

csak éghetı gáz (gız) és levegı keverék meggyújtására elegendı. 

A fluid réteg feltöltıdésének potenciálja függ a rendszert befolyásoló paraméterektıl, 

az érintkezı anyagok tulajdonságaitól (dielektromos állandók, szemcse mérete), a fluidizáló 

gáz jellemzıitıl (viszkozitás, sebesség, Reynolds-szám) és a készülék méreteitıl (átmérı, 

réteg magassága). 

A potenciál maximális értéke a fluidizáló gáz w sebességének növelésével nı, majd 

egy maximum (a kísérleteknél ez 3 m/s fölött volt) elérése után csökken. A potenciál értéke a 

fluid réteg magasságával majdnem arányosan nı. 

 

7.8. ábra kép Porrobbanás termékszőrı nélküli  

és termékszőrıvel ellátott fluidágyas szárítóban 

 



 

7.7. Porleválasztó berendezések 

A portalanító, porleválasztó berendezéseknél a legjobb robbanás elleni védelem az 

oxigén tartalom lecsökkentése inert gázzal. Ilyenkor arra vigyázni kell, hogy a léglökéses (Jet) 

szőrıknél a tisztító gáz is inert gáz legyen. 

A robbanáselfojtás használható a ciklonoknál. A szőrıknél és a villamos 

porleválasztóknál általában nem alkalmazzuk, mert pl. a szőrıbetétek miatt nem olyan hatásos 

a védekezés, mint az üres készülékben. 

Ciklonoknál a lefúvónyílásokat a készülék tetején, a sík fedélen lehet elhelyezni. 

Ilyenkor a kialakuló redukált nyomásra méretezni kell a ciklont. Ha így nem kapunk 

megfelelı védelmet, akkor nyomástartó edényként kell méretezni. Ha a robbanás 

valószínősége kicsi, akkor elegendı az 1-es biztonsági tényezı használata. 

A gázszőrık belsejében lévı szőrıbetétek fékezik a robbanás kialakulását, azaz csökkentik a 

maximális robbanási nyomást és a nyomásemelkedési sebességet. Ezért a méretezésnél, 

amikor a köbös összefüggést használjuk, mindig levonjuk a szőrıbetétek által elfoglalt 

térfogatot az összes térfogatból, és csak a maradék üres térfogattal számolunk. 

A lefúvónyílások, robbanó ajtók elhelyezésénél ügyelni kell arra, hogy azok a 

szőrıbetétek (tömlık) alatt legyenek. Általános szabály az, hogy a tömlıktıl legalább 500 

mm-nyire és az alsó porgyőjtıben lévı maximális porszint felett legalább 500 mm-re 

helyezzük el a lefúvásokat. Olyan robbanó ajtót kell használni, amelyik a robbanás után 

magától bezáródik, hogy újabb oxigén ne tudjon beáramolni a levegıvel.  

A lefúvásnál jelentıs reakcióerı is ébred. Erre a tervezésnél figyelemmel kell lenni. Esetleg 

tehetünk egymással szemben két lefúvónyílást. 

A lefúvónyílás nem nyílhat olyan légtérbe, ahol kárt okozhat. A nyíláson elég nagy, 6-8 m 

hosszú, 1 m átmérıjő láng jöhet ki. Ha felkavarja a leülepedett port, akkor jóval nagyobb 

lánggal kell számolnunk. Lefúvócsı alkalmazásával nı a redukált nyomás. A lefúvócsı 

végére az idıjárás elleni védelem miatt vékony fóliát lehet elhelyezni, amelynek sokkal 

kisebb a nyitónyomása, mint a tárcsának vagy a robbanó ajtónak. Függıleges csı végére esı 

ellen védı sapkát szokás tenni. Ennek legalább csıátmérınyi távolságra kell lennie a csı 

végétıl. Robbanáskor erre a sapkára nagy erı hat. A felerısítésénél ezt figyelembe kell venni. 

Ha azzal kell számolni, hogy a csıvezetékbıl a porleválasztó házába átvivıdik a robbanás, 

akkor szakaszolunk, lángzárat használunk. 



 

Ha a lefuvatás nem használható bármilyen ok miatt, akkor a házat nyomástartó 

edényként méretezzük a maximális robbanási nyomásra. Ilyenkor mindig elınyös a 

forgásszimmetrikus kialakítás. 

Régebben a gázszőrı házát normálisan 150-300 mbarg-ra (1500-3000 mm vo-ra, 0,15-

0,3 barg túlnyomásra) méretezték. Ha nincs lefúvás, akkor normálisan 13 bar (12 barg 

túlnyomás) a méretezési nyomás. Lefúvás esetén a redukált nyomásra, de legalább 2 bar-ra (1 

barg túlnyomásra) méretezünk. Általában a méretezési nyomás lefúvásnál 4 bar (3 barg 

túlnyomás) szokott lenni. 

 

7.9. ábra  Táskás szőrıben bekövetkezet gáz (propán) és porrobbanás (St 2) 

 

Az elektrosztatikus porleválasztóknál a nagymérető síkfelületek miatt a maximális robbanási 

nyomásra való méretezés, ill. kialakítás nehézségekbe ütközik. Itt lefúvatást alkalmazunk. Ha 

a robbanás, puffanás valószínősége kicsi, akkor biztonsági tárcsákat szokás használni. 

Gyakori puffanások esetén újra záródó robbanó ajtókat használunk. 

 

7.8. Centrifugák 

Éghetı anyagok feldolgozásánál a centrifugálás megkezdése után hamarosan 

robbanóképes gız-levegı keverék alakul ki. Alkalmas gyújtóforrás esetén tőz vagy robbanás 



 

keletkezhet. A veszély általában a javuló munkakörülményekkel, a teljesítmény fokozásával 

és a korszerőbb gépek használatával növekszik. 

A gyújtóforrás lehet forró felület, vagy fémes alkatrészek ütközésekor keletkezı 

szikra, vagy az elektrosztatikus feltöltıdésbıl származó kisülés. 

A centrifugák belsejében a körülmények szinte ideálisak a feltöltıdés keletkezéséhez. 

Ez a veszély elsısorban a közeg elektromos ellenállásától függ. Ha az ellenállás kicsi, a 

veszély minimális, mivel a töltés könnyen eltávozhat a földbe. Ha az ellenállás nagy, azaz az 

elektromos vezetıképesség kicsi, a közeg könnyen feltöltıdhet és a töltés elvezetése nehéz. A 

használatos oldószerek vezetıképessége kicsi. 

Jelentıs elektrosztatikus feltöltıdés várható, ha a fajlagos vezetıképesség kisebb, mint    

10-8 s/m, ha az éghetı folyadék csıben áramlik. Nagyobb a veszély, ha a folyadék cseppekre 

bomlik, vagy esetleg szőrın vezetjük át a folyadékot. Ilyenkor veszélyes kisülések 

keletkezhetnek, amelyek a robbanóképes keveréket begyújthatják. A töltés levezetésének 

kedvez a levegı nagyobb relatív nedvessége. Legtöbbször segít a 70%-nál nagyobb relatív 

nedvességtartalom a töltés levezésében. A szigetelı (gumi vagy mőanyag) bevonat káros, 

megakadályozza a töltés levezetést. A megfelelı földelés segít, de nem ad tökéletes védelmet. 

Elektrosztatikai földelésnél a levezetési ellenállás sehol sem haladhatja meg a 106 Ohm-ot. 

A centrifugákat a kockázat szintje szerint tőz- és robbanásveszély szempontjából 

három csoportba sorolhatjuk: 

• Alacsony szintő a kockázat nem hámozó centrifugáknál magas forrpontú 

oldószer használata esetén, ha az üzemi hımérséklet a lobbanáspont alatti. 

• Mérsékelt szintő a kockázat egyedi (nem csoportos) hámozó centrifugáknál. Ha 

az üzemi hımérséklet az oldószer lobbanáspontja alatt van, egyedi nem 

hámozó centrifugáknál, ha az üzemi hımérséklet az oldószer 

lobbanáspontjához közel, vagy felette van. Ilyenkor inert gáz elárasztás 

szükséges. 

• Magas szintő a kockázat hámozó centrifugáknál, ha az üzemi hımérséklet az 

oldószer lobbanáspontjához közel, vagy afelett van; olyan mérsékelt kockázatú 

centrifugáknál, amelyeknél nagy a munka intenzitása, rövid pörgetési idejőek. 

Ilyen esetben a megfelelı inert atmoszféra meglétét a gép belsejében állandóan 

ellenırizni kell oxigénelemzı segítségével. 

Inert gázzal történı elárasztást használunk minden mérsékelt és magas szintő kockázatú 

centrifugánál. 

 



 

7.9. Szőrık 

Éghetı folyadékok feldolgozása esetén a szakaszos szőrıket teljesen zárt, nyomás 

alatti kapcsolásban üzemeltetik. A készülék kialakításánál elsırendő követelmény a jó 

tömítés, a tömör zárás.  

A folyamatos üzemő szőrıkészülékeknél, itt elsısorban a cellás dobszőrıre gondoljunk, a 

megoldás sokkal bonyolultabb. Az ásványolajiparban használt zárt körfolyamatú, inertizált 

folyamatos szőrıt mutat be a következı ábra. 

 

7.10. ábra Zárt körfolyamatú inertizált folyamatos szőrıberendezés 

 

Az ábra jelölései a következık: 

1 szőrendı folyadék; 2 zárt táptartály; 3 dobszőrı; 4 iszap; 5 mosófolyadék; 6 inert gáz; 7 

szőrletleválasztó tartály; 8 mosófolyadék leválasztó tartály; 9 vákuumszivattyú; 10 

zárófolyadék tartály; 11 kiszellıztetı edénybıl; 12 zárófolyadék hőtı; 13 kiszellıztetı 

edénybe; 14 kiszellıztetı edény; 15 szellıztetés; 16 inert gáz hőtı; 17 inert gáz melegítı; 18 

fúvó; 19 szintszabályzó; 20 szintjelzı; 21 szintszabályzó regisztrálóval; 22 

mennyiségszabályzó regisztrálóval; 23 fordulatszám-szabályzó; 24 vákuumszabályzó 

regisztrálóval; 25 oxigén vészjelzı; 26 gız; 27 hőtıvíz; 28 szőrı; 29 biztonsági szelep. 

 

A nyitott cellás vákuumdobszőrınél a vályúban lévı szuszpenzió szintjének 

állandóságát a túlfolyó szabályozza. A szuszpenziót betápláló szivattyú nyomóoldalán, a 

tápvezetékben két ellentétes mőködéső szabályzó szelep kettéosztja a szivattyú kimenetét. Az 



 

egyik rész a szőrıre megy, a másik visszakeringtet a zárt táptartályba. A dobszőrı zárt 

házában a szuszpenzió szintjét a visszakeringtetett mennyiség beállításával végzik. A 

táptartály szintjét ugyancsak szabályozzák. Ezzel a zavarkompenzációs szabályozással 

csökkentik a hirtelen változások (a betáplálás mértékének vagy a szőrhetıségnek a 

módosulása) hatását a mőveletre. Gyakorlatilag a szőrıre menı folyadékáram egyenlı a 

szőrési sebességgel. A leválasztott iszaplepényt szállítócsiga továbbítja a következı 

technológiai lépcsıbe. A szállítócsiga fölött állandó magasságú laza iszapréteget kell tartani, 

errıl egy kapacitív szintszabályzó gondoskodik a csiga fordulatszámának megfelelı 

változtatásával. A szőrletet és a mosófolyadék szőrletét a saját leválasztó tartályukba vezetik 

az iszaplepényen átszívódó inert gázzal együtt. A vákuumszivattyú az inert gázt a leválasztó 

tartályok tetejérıl szívja el és nyomja közvetlenül a zárófolyadék tartályba. A tartályban kissé 

nagyobb a nyomás, mint a szőrı házában, hogy a gáz át tudjon haladni a hőtın és a melegítın 

mielıtt visszakerül a szőrı házába. Az inert gáz egy részét visszavezetik a szőrlet leválasztó 

tartályba fojtáson keresztül, ezzel a tartály tetején lévı szabályozó szelephez elegendı 

mennyiségő gáz jut. A lehőtött és visszamelegített gáz egy részét agy fúvó komprimálja és 

benyomja a szőrıbe az iszaplepény felemelése céljából.  

A vákuumszivattyú az inert gáz mellett jelentıs mennyiségő gızt is elszívhat a 

szőrendı folyadékból. A gızök egy része a folyadékzáras vákuumszivattyúban 

kondenzálódik, a többit a hőtıbe vezetik. A hőtıt olyan magasan kell elhelyezni, hogy a 

kondenzátum le tudjon folyni a zárófolyadék tartályba. A hőtı után a gázt felmelegítik, hogy 

kisebb relatív nedvességtartalommal kerüljön a szőrıbe. 

7.10. Ellenırzı kérdések 

1. Mutassa be a vegyipari reaktorokban bekövetkezı robbanásveszélyeket. 

2. Mutassa be a csıvezetékekben bekövetkezı robbanásveszélyeket. 

3. Mutassa be a pneumatikus szállítás során bekövetkezı robbanásveszélyeket. 

4. Mutassa be az aprítógépekben bekövetkezı robbanásveszélyeket. 

5. Mutassa be a fluidizációs berendezésekben bekövetkezı robbanásveszélyeket. 

6. Mutassa be a porleválasztó berendezésekben bekövetkezı robbanásveszélyeket. 

7. Mutassa be centrifugákban és szőrıkben bekövetkezı robbanásveszélyeket. 



 

8. ELEKTROSZTATIKUS FELTÖLT İDÉSEK VESZÉLYEI ÉS A VÉDEKEZÉS 

LEHETİSÉGEI TŐZ- ÉS ROBBANÁSVESZÉLYES KÖRNYEZETBEN  

Az elektrosztatikus feltöltıdéssel kapcsolatos kérdéskör legfontosabb részei: 

• a veszély keletkezési okai és mértéke 

• a környezethez illeszkedı megoldások 

• a mérhetı jellemzık és mérési módjuk. 

A problémakör napjainkban még sokkal érdekesebb, miután a korszerő ipari 

technológiák a nagyobb anyagmennyiségek mozgatásával, a felhasznált anyagok (fıként 

mőanyagok) alkalmazásával növelik az elektrosztatikus feltöltıdések keletkezésének 

veszélyét. 

A veszélyt az is növeli, hogy igen sok korszerő technológia alkalmaz szerves 

oldószereket, amelyek gızei-ködjei robbanásveszélyesek, illetve éghetı, vagy nem éghetı, de 

robbanóképes porokat. 

A tőzvédelem szempontjából kívánatos, hogy ezen technológiai folyamatok minél 

zártabbak legyenek. Ez azonban azt is jelenti, hogy a technológiában részt vevı anyagokat is 

zárt rendszerben kell mozgatni, továbbítani, amely így egyben az elektrosztatikus 

feltöltıdések folyamatos keletkezését is okozza – tehát egy állandóan jelen levı 

gyújtóforrással kell számolni. 

A tőz- és robbanásveszélyes környezet miatt minden olyan megoldás, amely az 

elektrosztatikus feltöltıdésekkel kapcsolatos abból a szempontból is vizsgálandó, hogy 

okozhat-e gyújtást. 

Az elektrosztatikus feltöltıdésekbıl keletkezı kisülések, mint gyújtóforrások több 

szempontból is vizsgálandók: 

• a kisülés energia-tartalma és formája szerint, valamint 

• a környezet „szikraérzékenysége”, azaz a minimális gyújtási energiaszintje szerint. 

A gyújtóforrásként figyelembe veendı kisülések megakadályozására is több megoldás 

létezik, ezek közül csak azokkal érdemes foglalkozni, amely maga nem okoz gyújtásveszélyt. 

Ezen megoldási módok a következık: 

• a töltıdı anyag mozgási sebességének korlátozása, 

• antisztatikus anyagok alkalmazása, 

• folyamatos és energiakorlátozott töltéslevezetés, 

• a robbanóképes közeg inertizálása, 

• nedvesítés (ahol a technológia megengedi), 



 

• ionizálással történı töltésmentesítés, 

• földelés és szigetelés megfelelı alkalmazása. 

 

Az elektrosztatikus feltöltıdés területén a következı témaköröket mutatjuk be: 

• az elektrosztatikus feltöltıdések keletkezése, 

• a töltésfelhalmozódás, töltésmegosztás, 

• töltéslevezetési módok, antisztatikus anyagok, 

• kisülések fajtái és ezek energiatartalma, 

• ionizátorok fajtái és ezek mőködése, 

• mérhetı jellemzık, mérési módszerek, 

• a szabványok témakörünkre vonatkozó elıírásai. 

8.1. Elektrosztatikus feltöltıdések keletkezése 

Az iparban jellemzıen a következı folyamatok közben keletkezik veszélyes mértékő 

elektrosztatikus feltöltıdés: 

1. termékek (fıként porok) kiöntése 

szigetelıanyagú zsákból 

2. folyadék, vagy por áramlása 

csıvezetékben 

3. ember haladása szigetelı talpú 

cipıben 

4. fólia tekercselése, vagy áthaladása 

hengeren 

5. folyadék, vagy gáz porlasztása, 

vagy nagynyomású kiáramlása kis 

keresztmetszető nyíláson 

6. porleválasztóba (ciklon- vagy 

porszőrı) pneumatikus szállítással 

érkezı por ütközése a 

leválasztófalon  

 

A feltöltıdés nagysága több tényezıtıl is függ: 

• áramlási sebességtıl (növekvı sebességtıl exponenciálisan nı), 



 

• az áramló anyag fajlagos ellenállásától (106 Ωm alatt az anyag elektrosztatikusan 

vezetıképes), 

• az áramló anyagot határoló szerkezet levezetési ellenállásától (106 Ω levezetési 

ellenállású földelés esetén a szerkezet elektrosztatikusan földelt), 

• ahol az áramló anyag a határoló csıvezetékbıl kilép, ott az „elválási feszültséggel” 

jellemezhetı feltöltıdési feszültség alakul ki 

� ennek kialakulása nem függ a csıvezeték, vagy az áramló anyag 

vezetıképességétıl 

� nagysága függ a kiáramlás sebességétıl, és a kilépı nyílás méretétıl 

(minél jobb a „porlasztás”, annál nagyobb a feltöltıdés) 

• az „elválási feszültség” minden olyan alkalommal megjelenik, amikor két anyag 

szétválik – két szigetelı, vagy szigetelı és vezetıképes anyag (pl. a 

fóliatekercselés, vagy az ember haladása a padlón), 

• a környezı levegı páratartalma befolyásolja a feltöltıdések nagyságát (minél 

szárazabb a levegı, annál nagyobb a feltöltıdés). 

Elektrosztatikus feltöltıdés keletkezhet még 

„megosztás” útján is, amikor valamely feltöltıdött 

tárgy elektrosztatikus erıtérbe földeléstıl elszigetelt 

tárgy kerül. 

Összefoglalva az elektrosztatikus feltöltıdések 

keletkezési módjait, azok: 

• „elválási” 

• „mozgási” 

• „dörzsölési” 

• „megosztási” módon keletkezhetnek. 

 

8.2. Elektrosztatikus töltésfelhalmozódás 

Az elızı pontban ismertetett módokon keletkezı feltöltıdések igazán komoly veszélyt 

akkor jelentenek, ha ezek a feltöltıdések felhalmozódnak, így a bennük tárolt energiatartalom 

megnı. 

A felhalmozódott feltöltıdés energiatartalma függ a feltöltıdött felület, vagy térfogat 

kapacitásától, és a következı képlettel számítható: 
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1
W ⋅⋅=  (J),  

ahol 

W: a tárolt töltési energia (J), 

C: a feltöltıdött felület, vagy test földhöz képesti kapacitása (F), 

U: a feltöltıdés nagysága (V). 

 

A kérdéses felület, vagy test kapacitása normál körülmények között mérhetı, ami azt 

jelenti, hogy egyébként robbanásveszélyes üzemi környezet is alkalmassá tehetı villamos 

mérések elvégzésére a következı intézkedések megtételével: 

• a veszélyt okozó technológia leállítása, 

• a veszélyt okozó anyagok eltávolítása, 

• a terület – a mérendı technológiai rész – teljes kiszellıztetése, vagy inertizálása, 

• gáz/gız esetén koncentrációméréssel való ellenırzés – porok esetében takarítás, 

• a kapacitásmérés mőszeres elvégzése. 

A feltöltıdés nagyságának megmérése már komoly problémákba ütközik. Itt ugyanis a 

konkrét technológia ismeretében kell elıször azt eldönteni, hogy a feltöltıdési folyamat 

lemodellezhetı-e levegıvel, nem éghetı folyadékkal, vagy nem robbanóképes porral – 

természetesen attól függıen, hogy a folyamatban gáz/gız, folyadék, vagy por jelenlétében 

kell a feltöltıdésre számítani. 

• Amennyiben az anyagjellemzık és az egyéb technológiai paraméterek beállíthatók 

nem veszélyes anyagokkal, akkor a feltöltıdésmérés ezen anyagokkal elvégezhetı 

különösebb óvintézkedések nélkül, természetesen csak a robbanásveszélyre való 

tekintettel. 

• Ha az anyagjellemzık és a technológiai paraméterek miatt a folyamat nem 

modellezhetı nem veszélyes anyagokkal, akkor csak az a megoldás alkalmazható, 

hogy tájékoztató jellegő mérést végzünk valamely nem veszélyes anyaggal – majd 

az anyagjellemzık különbségeinek ismeretében becsléssel, vagy közelítı 

számítással határozzuk meg a várható feltöltıdés nagyságát. Ebben az esetben 

o csak a feltöltıdés nagyságrendjét kell megbecsülni, 

o mőszeres mérés esetén sem kapunk pontos értéket, csak kb. ±20%-os 

eltéréssel. 



 

A fentiek alapján elvégezhetı számítással egy nagyságrendileg helyes, a valóságtól 

akár ±20%-kal is eltérı energiaértéket fogunk kapni. A kapacitásértékekhez tájékoztatásul 

néhány ismert tárgy kapacitását soroljuk fel: 

• tőhegy:   kb. 1 pF, 

• kézi szerszám:  kb. 10 pF, 

• emberi testfelület:  kb: 150 pF, 

• személygépkocsi:  kb: 500 pF, 

• 10 m3-es tartálykocsi: kb. 1000 pF. 

 

8.3. Elektrosztatikus feltöltıdések kisülései 

Ahhoz, hogy eldönthessük, mekkora energiatartalmú feltöltıdés okozhat gyújtóképes 

kisülést, még egy dolgot meg kell ismerni részletesen: 

• milyen fajtájú kisülések vannak, 

• ezek mekkora energiájúak. 

A következıkben fényképpel is illusztráljuk a kisülések fajtáit és mellettük 

feltüntetjük az energiatartalmuk határait is: 

 

Koronakisülés: 10-6 J .. 10-4 J 

 

Kefekisülés: 10-4 J .. 10-2 J 

 

Kúszó kefekisülés: 10-3 J .. 1 J 

 

Szikrakisülés: 1 J .. 10 J 



 

Hogy ezeket a kisülési energiákat 

érzékeltessük, felsoroljuk, hogy egyes kisülési 

energiaértékek milyen hatással vannak az 

emberi szervezetre: 

• < 4⋅10-4 J: nem érzékelhetı, 

• < 10-3 J: az érzékelés alsó határa, 

• 10-3 J .. 10-2 J: gyenge szúrás, 

• 10-2 J .. 5⋅10-2 J: erıs szúrás, 

• 0,5 J: gyenge áramütés, 

• 0,8 J: erıs áramütés, 

• 1 J: égetı érzés, 

• 10 J: izombénulás, halál !!! 

 

Szigetelıanyag tömegének kisülése: 

1J..102J 

 

Ahhoz, hogy meg tudjuk ítélni, hogy a már ismert nagyságú és esetleg ismert kisülési 

energiájú feltöltıdésekkel hogyan kell bánnunk, milyen módszerekkel tudunk ellenük 

védekezni, még két dolgot feltétlenül tisztázni kell: 

• a veszélyt okozó anyag gyulladási jellemzıit, 

• a környezet veszélyességét. 

A veszélyt okozó anyagok (gáz/gız/por) gyulladási jellemzıi – bár nem teljes körően – 

ismertek egyrészt szabványokból, másrészt különbözı összesítı táblázatokból, illetve a 

Hommel-féle anyagtáblázatokból. Az anyagok gyújtási energiaszintjére nagy általánosságban 

használható a következı két érték: 

• éghetı gázok/gızök/ködök esetén a gyújtási energiaszint < 0,1 mJ! 

• éghetı, vagy nem éghetı, de robbanóképes porok esetében ez az energiahatár < 5 

mJ! 

A környezet veszélyességét a zónabesorolás adja meg. Itt egyértelmő a helyzet: 

• 0-ás és 20-as zónában teljes mértékben ki kell zárni a feltöltıdések kisülésének 

lehetıségét, illetve a töltésfelhalmozódást! 

• 1-es és 21-es zónában meg kell vizsgálni a feltöltıdések biztonságos levezetésének 

lehetıségeit, de törekedve a töltésfelhalmozódás elkerülésére! 

• 2-es és 22-es zónában azt is mérlegelni kell, hogy mely üzemszerő állapotban kell 

kisüléssel számolni és ez milyen feltételek mellett eshet egybe az esetleges 



 

robbanóképes légtér kialakulásával. Ezek mérlegelése után kell kiválasztani a 

szükséges biztonságos megoldást! 

 

8.4. Töltéslevezetési módok 

A technológiai folyamatok során keletkezı feltöltıdéseket alapvetıen két csoportba kell 

osztani, ami a kezelhetıségük szempontjából is teljesen más beavatkozási lehetıségeket 

jelent: 

• A technológiában résztvevı – szállított, vagy leválasztott – anyag(ok) feltöltıdése 

(gáz/gız/köd/folyadék, vagy por/szál, illetve fólia/lap). 

• A technológiai berendezés szerkezeti elemeinek feltöltıdése (szőrıanyag, 

csövek/idomok, burkolatok, tartályok, mőanyag szerkezetek, stb.). 

Miután jelen fejezetben elsısorban a tőz- és robbanásveszélyes területekkel 

foglalkozunk, így most is csak a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben alkalmazható 

módszerekre térünk ki részletesen. 

8.4.1. Éghetı folyadék feltöltıdése 

Elsı és legfontosabb szabály, hogy minden 

vezetıképes szerkezetet – a kezelı személyt is! – 

egyenpotenciálra hozva földelni kell! Lehetıleg el kell 

kerülni a szigetelıbıl készült elemeket a sorban! A 

folyadékok elektrosztatikai szempontból vezetıképesként 

viselkednek! 

A töltés során a minimálisra korlátozni az áramlási 

sebességet! Tartályok, nagyobb hordók töltésekor 

mindenkor merülıcsövet kell alkalmazni, ahol a 

folyadékszint alatt – oxigén jelenléte nélkül – történik 

meg a töltésközömbösítés! 

Ha lehetséges, akkor a folyadék lobbanáspontja alatti 

hımérsékletet kell biztosítani a folyamat közben – ezzel 

elkerülhetı a robbanóképes légtér kialakulása! (Figyelem: 

Ez a módszer akkor nem használható, ha a lobbanáspontja 

alatti folyadékot porlasztjuk – a ködök alapjában robbanóképesek, függetlenül a 

lobbanásponttól!) 



 

 

Ha egyik módszer sem ad 100%-os megbízható eredményt, 

akkor inertizálással kell kizárni a robbanóképes légtér 

kialakulását! 

8.4.2. Por/szál töltése 

Ebben az esetben közömbös, hogy a por/szál maga 

éghetı és robbanóképes-e, ugyanis a betöltés folyamatában a 

keletkezı feltöltıdés maga a gyújtóforrás. 

Ezen esetekben kizárólag a szerkezeti részek és 

tartályok egyenpotenciálra hozása és földelése, és egyben 

az inertizálása a biztonságos megoldás! 

 

8.4.3. Por/szál elszívása, pneumatikus szállítása 

Az így keletkezı feltöltıdés nagysága függ a 

szállított anyag homogenitásától, vezetıképességétıl, 

áramlási sebességétıl és módjától, valamint a határoló 

szerkezetek távolságától és azok levezetési ellenállásától. 

Így ideálisan rossz paraméterek egyidejő fennállása esetén 

elıállítható olyan helyzet, ahol kikerülhetetlen a 

robbanáshoz szükséges 3 feltétel – éghetı anyag + elegendı 

oxigén + gyújtóforrás – együttes jelenléte! Ezen 

technológiai folyamatoknál végig kell gondolni valamennyi 

befolyásoló tényezı szempontjából az alkalmazható 

megoldásokat. Az ábrákon látható példák is a gyújtóképes 

kisülések megjelenési módjait szemléltetik – az ismert és 

ajánlott földelések megléte ellenére. 

A következıik ábra azt mutatja, hogy a gyújtóképes 

kisülés megjelenéséhez szükséges potenciálkülönbség kialakulhat a 

földelés nélkül is a szigetelıanyagok között. 

 

 



 

8.4.4. Por/szál leválasztása, szőrése 

Minden olyan technológiánál, ahol a jelenlévı port a többi anyagtól szét kell 

választani, vagy a szabadba való kijutását meg kell akadályozni – alkalmazzák a különféle 

kialakítású és leválasztású módú ciklonokat és porszőrıket. 

Mindkét berendezés fajtáról elmondható, hogy normál üzemben állandóan jelen van 

bennük a robbanóképes légtér, tehát itt mindenféle beavatkozást jól meg kell fontolni. 

Elsı és legfontosabb követelmény a lehetıleg fém szerkezetek alkalmazása és 

földelése. Természetesen a szőrıanyagokra nézve is az a követelmény, hogy a töltés-

felhalmozódás megakadályozását segítsék elı, így az antisztatikus szőrık használata 

kívánatos. Ez a követelmény a gyógyszer- és élelmiszeriparban sajnos nem egyszerően 

megoldható probléma. 

 

8.4.5. Folyadék, vagy por tárolása 

Feltöltıdött folyadék (a felszínen kialakult gız), vagy 

por földelt fém tartályába benyúló földelt fém, vagy szigetelı 

rúd, vagy csúcs a rajta kialakuló térerı hatására gyújtóképes 

kisülést hozhat létre! Éppen ezért meggondolandó ezen 

tartályok esetében minden ilyen gyújtóforrásnak számító 

eszköz alkalmazása! 

Önmagában robbanás biztos kialakítású hımérı benyúló fém csöve is okozhat 

elektrosztatikus gyújtást! 

 

8.4.6. Folyadékok porlasztása 

A témakörben a két legismertebb technológiát említjük meg: 

1. Tartályok, tartályhajók mosása: 

A kiürült tankerek, vagy kıolajtartályok nagynyomású vízsugárral történı kimosása 

során sokszor fordult már elı tőz, robbanás. Ezek oka a víz porlasztásakor keletkezı 

elektrosztatikus feltöltıdés kisülése a tartályfallal való találkozáskor – egyben a tartály alján 

levı összegyőlt maradék szénhidrogéngáz jelenléte volt. 

 

 



 

2. Nagynyomású (airless) festékszórások: 

A 100-140 bar nyomással történı festékporlasztás velejárója a nagymértékő 

elektrosztatikus feltöltıdés kialakulása. Ha ezt a feltöltıdést folyamatos földeléssel nem 

vezetjük le, akkor a festékköd belobbanásával kell számolni. 

Mindkét esetben a porlasztást végzı eszköz és a közelben levı valamennyi 

vezetıképes tárgy földelése szükséges – a köztes térben pedig el kell kerülni a robbanóképes 

légtér jelenlétét – megfelelıen kialakított elszívással. 

 

8.4.7. Fólia, vagy lap kezelése 

Ezek a technológiák általában a fóliák felületkezelése, festése, nyomtatása, vagy a 

különféle anyagú (fém, fa, üveg, stb.) lapok felületbevonása miatt tőz- és 

robbanásveszélyesek, tehát igen jól meg kell gondolni azt, hogy a feltöltıdések hol 

keletkeznek a technológiai folyamatban, és hol szabad a töltéslevezetést megvalósítani. 

Fólia és lap töltéslevezetési módjai: 

• Mőanyag (szigetelı anyagú) és papír esetén, az ábrán látható módszerek külön-külön 

és együttesen is alkalmazhatók: 

o Passzív 

ionizátor, 

o Aktív 

ionizátor, 

 

• Fém vagy vezetıképes fólia és lap esetén a töltéslevezetést a robbanásveszélyes 

zónán kívül földelı-kontaktussal lehet megoldani: 

 

8.5. Antisztatikus padlószerkezetek 

A személyek feltöltıdésének levezetéséhez szükséges – a cipık vezetıképes talpával 

együttesen – a padló elektrosztatikai szempontú vezetıképessége és persze földeltsége is. E 

kettı közül bármelyik hiánya a módszer mőködésképtelenségét okozza! Mint az elızıekben 

már tárgyaltuk, a személyek esetében szükséges levezetési ellenállás (RL ≤ 108 Ω) csak akkor 

biztosítható, ha a padló járófelületének levezetési ellenállása ≤ 106 Ω. Robbanásveszélyes 

környezetben az sem kívánatos, hogy nagyon kis levezetési ellenálláson keresztül történjen 



 

meg a feltöltıdések levezetése, mert ekkor a gyújtóképes energiájú kisülés veszélye állhat elı! 

Az ideális „antisztatikus padló” levezetési ellenállása 103-105 Ω tartományba esik. 

Milyen padlószerkezetek ezek? A teljesség igénye nélkül felsorolunk néhányat a 

leggyakrabban alkalmazottak közül: 

Úsztatott cementsimítás, mészkıbeton, esztrichbeton: 

• a levegı (és talaj) páratartalmával megfelelı levezetési ellenállást biztosítanak, 

• e mellett a szikramentességi követelményt is teljesítik (a töltıanyagot is 

figyelni kell az esztrichbeton esetében a mechanikus szikraképzés 

szempontjából!). 

Öntött mőgyantaburkolat: 

• különbözı gyártmányú vezetıképes mőgyantabevonat-rendszerek, beépített 

vezetıhálóval, 

• rendkívül fontos a vezetıháló sőrősége és a kivezetések gyakorisága, 

• a mechanikus szikrázás esetükben kizárható. 

Ragasztott PVC padlók, padlószınyegek: 

• a vezetıháló kialakítása és a ragasztás kivitelezése a meghatározó. 

 

Általános követelmény minden esetben, hogy a várható igénybevételeknek megfelelı 

padlószerkezetet kell választani, és biztosítani kell azt is, hogy ne csak az elkészítés 

pillanatában biztosítsa a megkívánt levezetési ellenállást, hanem esetleg évek múlva is. 

Elıfordulhat, hogy a technológia, vagy egy berendezés adottságai miatt a járófelület 

fémrácsszerkezető, amelynek levezetési ellenállása ≤ 1 Ω! Ebben az esetben csak a cipı 

ellenállása a kisülési energiát korlátozó ellenállás. Itt fokozottan kell figyelni a fémszerkezet 

mechanikus szikrabiztosságára! 

 

8.6. Egyéb szerkezetek, ahol antisztatikus anyag alkalmazása, vagy a 
töltéslevezetés indokolt: 

Berendezések mőanyag szerkezeti elemei: 

Minden olyan elem esetén, ahol várható elektrosztatikus feltöltıdés, végig kell gondolni a 

következı szempontokat: 

• mekkora lehet a feltöltıdés mértéke? 

• számolni kell-e töltésfelhalmozódással? 

• létrejöhet-e gyújtóképes kisülés? 



 

Indokolt esetben alkalmazni kell az antisztatikus anyagok, vagy a 

töltéslevezetés/töltésközömbösítés elfogadható módszereit. A kérdéssel konkrét elıírások, 

illetve vizsgálatok szintjén foglalkozik az MSZ EN 13463-1 szabvány. 

 

8.7. Területre vonatkozó szabványok és rendeletek 

MSZ EN 13463 szabványsorozat 

A sorozat a „Nem-villamos gyártmányok alkalmazása robbanásveszélyes 

környezetben” címen imert. Az MSZ EN 13463-1 szabvány 7.4. pontja tartalmazza a 

berendezésrészek elektrosztatikus feltöltıdés elleni védelmére vonatkozó elıírásokat: 

• Mőgyantabevonatokon keletkezı kúszó-kefekisülések elkerülésére a szabvány 

két elıírást tartalmaz: 

o a nem vezetıképes bevonat átütési feszültsége < 4 kV legyen, 

o poros (II D) környezetben a szigetelıréteg vastagsága < 10 mm legyen 

(ekkor a felületen keletkezhetı kefekisülés energiatartalma még < 3 mJ, 

ami porok esetében még nem gyújtóképes). 

• A következı táblázat meghatározza a gépek készülékek nem vezetıképes 

felületeinek megengedhetı nagyságát: 

Megengedhetı felület cm2-ben ** 

Gázcsoport Kategória Éghetı porok 
(MIE < 3 mJ) IIA IIB IIC 

1 250 50 25 4 

2 500 100 100 20 

3* Nincs érték Nincs érték Nincs érték Nincs érték 

* Ha nem elırelátható ok miatt normál üzemben gyújtóképes kisülés következhet be, a 2 

kategóriának kell megfelelni. 

** Ha a nem vezetıképes felület földelt vezetıbıl készült kerettel van körülfogva, a felület 

nagyságát 4-gyel lehet szorozni. 

 

• A gáz/gız/köd által veszélyeztetett (II G) környezetben IIA és IIB gázcsoport 

esetén a fém szerkezeteken alkalmazott nem vezetıképes bevonat vastagsága < 

2 mm lehet, IIC gázcsoport esetén ez a rétegvastagság < 0,2 mm lehet. 

 



 

MSZ EN 5005X szabványsorozat 

A sorozat tagjai az elektrosztatikus szóróberendezések biztonsági elıírásait 

tartalmazzák a következık szerint: 

• MSZ EN 50050:2001 - Sújtólég- és robbanásbiztos villamos gyártmányok. 

Elektrosztatikus kézi szóróberendezések. 

• MSZ EN 50053-1:1994 - Gyúlékony anyagokat felhasználó, elektrosztatikus 

szóróberendezések kiválasztási, telepítési és használati elıírásai. 1. rész: Kézi 

elektrosztatikus festékszórók 0,24 mJ energiahatárral és kapcsolódó 

berendezéseik. 

• MSZ EN 50053-2:1994 - Gyúlékony anyagokat felhasználó, elektrosztatikus 

szóróberendezések kiválasztási, telepítési és használati elıírásai. 2. rész: Kézi 

elektrosztatikus porszórók 5 mJ energiahatárral és kapcsolódó berendezéseik. 

• MSZ EN 50053-3:1994 - Gyúlékony anyagokat felhasználó, elektrosztatikus 

szóróberendezések kiválasztási, telepítési és használati elıírásai. 1. rész: Kézi 

elektrosztatikus szálszórók 0,24 mJ vagy 5 mJ energiahatárral és kapcsolódó 

berendezéseik. 

• MSZ EN 50059:2000 - Elektrosztatikus kézi szóróberendezések vizes 

lakkokhoz.  

A fenti szabványsorozatban a tőz- és robbanásveszély és a személyek védelme 

szempontjából fontos valamennyi követelmény rögzítve van a kézi szóróberendezések 

vonatkozásában. Miután ezen berendezések Tőzvédelmi Megfelelıségi Tanúsításra 

kötelezettek, minden szükséges elıírás megtalálható a Tanúsítványokban. 

 

Automatikus (és robotos) elektrosztatikus szórások: 

Az MSZ EN 50176 szabvány az automatikus elektrosztatikus festékszórók, az MSZ 

EN 50177 szabvány pedig az automatikus elektrosztatikus porszórók biztonsági 

követelményeit tartalmazza. Itt is a Tőzvédelmi Megfelelıségi Tanúsítvány tartalmazza a 

szükséges elıírásokat. 

 

Porszóró kabinok elıírásai: 

Az EN 12981 szabvány tartalmazza az általános elıírásokat, azonban témakörünkbe 

ill ıen rendkívül fontosak azok az elıírások, amelyek a mőanyagból készülı porszóró 

kabinokra vonatkoznak. A mőanyag kabinszerkezetek, miután üzemszerően állandó 



 

nagyfeszültségő erıtérben vannak, hajlamosak kúszókefekisülések létrehozására, amelyek a 

kabinban üzemszerően jelenlévı por-levegıkeveréket begyújthatják. 

A szabvány a fenti kisülések elkerülésére két elıírást tartalmaz: 

• a szigetelıréteg átütési szilárdsága < 4 kV legyen a földelés felé, 

• a mőanyagszerkezet nem vezetıképes részének vastagsága > 9 mm legyen. 

 

Ami a tőz- és robbanásveszélyes környezetben alkalmazásra kerülı gyártmányokra, 

berendezésekre az elektrosztatika szempontjából vonatkozik az általánosságban a következı 

mondatban foglalható össze: 

 

Gondoskodni kell arról, hogy gyújtásveszélyt ne jelentsenek és  

a töltésfelhalmozódást meg kell akadályozni! 

 

8.8. Ellenırzı kérdések 

1. Foglalja össze az elektrosztatikus feltöltıdések keletkezésének módjait. 

2. Ismertesse az elektrosztatikus feltöltıdések kisülésének fajtáit. 

3. Tárgyalja a töltéslevezetési módokat a közeg (éghetı folyadékok, porok) és a 

technológiai berendezések szerkezeti elemeinek feltöltıdése szempontjából. 

 



 

9. POR- ÉS GÁZROBBANÁS ELLENI VÉDELEM ESZKÖZEI  

9.1. Általános elıírások 

Amennyiben  

• a robbanóképes közeg kialakulásának megakadályozása vagy korlátozása, valamint 

• az effektív gyújtóforrás kiküszöbölése 

intézkedések nem hajthatók végre, vagy nem ésszerőek, akkor a készülékeket, 

védırendszereket és elemeket úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy a robbanás 

következményei biztonságos szintre korlátozódjanak. Ez elérhetı: 

• robbanásálló építésmóddal; 

• a robbanási nyomás levezetésével; 

• robbanáselfojtással; 

• a láng- és robbanásterjedés megakadályozásával. 

Ezek az intézkedések rendszerint a készülékek, védırendszerek és elemek belsejébıl kiinduló 

robbanások veszélyes hatásainak korlátozására vonatkoznak. Összekapcsolt készülékek, 

védırendszerek és elemek, csıvezetékek vagy fekvı tartályok esetén a robbanás a lángfront 

gyorsulásával kiterjedhet az egész rendszerre. A turbulenciát növelı szerelvények vagy 

akadályok (pl. mérıperemek) ugyancsak gyorsíthatják a lángfrontot. A rendszer geometriai 

adottságai szerint a gyorsulás ahhoz vezethet, hogy a deflagráció ott, ahol nagy lökéshullám 

fordul elı, detonációba megy át. 

9.2. Robbanásálló építésmód 

9.2.1. Általános elıírások 

 A készülékeket, védırendszereket és elemeket úgy kell gyártani, hogy repedés nélkül 

viseljék el a belsı robbanást. Általában a következı kivitelek különböztethetık meg: 

• a legnagyobb robbanási nyomásra készült kivitel; 

• a csökkentett robbanási nyomásra készült kivitel, összekapcsolva a robbanási nyomás 

levezetésével vagy robbanáselfojtással. 

A készülékek, védırendszerek és elemek vagy robbanási nyomásnak ellenállóra, vagy 

robbanási nyomáshullámnak ellenállóra tervezhetık. 

 



 

 

9.1. ábra: A robbanásálló építésmód vázlata 

 

Ha a készülékek, védırendszerek és elemek belseje szakaszokra van osztva (pl. 

csıvezetékkel összekötött tartályok), akkor az egyik szakaszban fellépı robbanás esetén a 

nyomás megnı a készülékek, védırendszerek és elemek más szakaszaiban is. Ezáltal a 

robbanás ezekben a szakaszokban megemelkedett kimeneti nyomással fut le. 

Következésképpen a légköri körülmények között várható értéknél nagyobb nyomáscsúcsok 

keletkeznek. Ilyen elrendezések esetén megfelelı intézkedéseket kell alkalmazni, pl. 

méretezett robbanásálló építésmódot vagy robbanás esetén önmőködı lekapcsolást. 

 

9.2.2. Robbanási nyomásnak ellenálló építésmód 

A robbanási nyomásnak ellenálló készülékek, védırendszerek és elemek maradó 

alakváltozás nélkül álljanak ellen a várható robbanási nyomásnak. Ezen készülékek, 

védırendszerek és elemek méretezésére és gyártására a nyomástartó edények tervezési és 

számítási elıírásait kell alkalmazni. Méretezési nyomásként a várható robbanási nyomást kell 

alapul venni. 

9.2.3. A robbanási nyomáshullámnak ellenálló építésmód 

A robbanási nyomáshullámnak ellenálló készülékeket, védırendszereket és elemeket 

úgy kell gyártani, hogy azok ellenálljanak a várható robbanási nyomásnak, de eközben 

megengedettek bizonyos maradó alakváltozások. 

A robbanási nyomáshullámnak ellenálló készülékek, védırendszerek és elemek 

méretezésére és gyártására ennek megfelelıen kell alkalmazni a vonatkozó szabályzatokat és 

szabványokat. Robbanások után az érintett rendszerrészeket felül kell vizsgálni, hogy 

megállapítható legyen, vajon a készülékek, védırendszerek és elemek még biztonságosan 

üzemeltethetık-e.  

 



 

9.3. A robbanási nyomás lefúvatása 

9.3.1. Általános megállapítások 

A robbanási nyomás lefúvatása az a védelmi elv, amelynél az elégett és az el nem 

égett keverék, valamint az égési gázok szabadba engedésével csökkentik a robbanási nyomást. 

Ez azáltal érhetı el, hogy megfelelı nyílásokat terveznek, amelyekkel megakadályozzák a 

készülékek, védırendszerek és elemek roncsolódását. 

 

9.2. ábra Lefúvatásos védelem nélküli és védelemmel ellátott rendszer nyomás-idı diagramja 

 

Lefúvatóeszközként pl. hasadótárcsák, hasadópanelek vagy robbanóajtók 

alkalmazhatók. A biztonsági szelepek erre a célra alkalmatlanok. 

A nyomáslefúvató rendszer szükséges lefúvatófelülete fıleg a következıktıl függ: 

• a tartály szilárdsága; 

• a robbanás hevessége (szokásos módon a legnagyobb idıbeli nyomásnövekedés és 

a legnagyobb robbanási nyomás jellemzi); 

• a lefúvatóeszköz mőködési nyomása; 

• a lefúvatóeszköz típusa és tömege; 

• a tartály térfogata és geometriája; 

• a lefúvatócsatornák (ha vannak) méretei; 

• a kezdeti vagy az indukált turbulencia a tartályban. 

A nyomáslefúvatás lehetıleg rövid, egyenes úton következzen be. A nyomáslefúvatás esetén 

fellépı visszalökı erıket figyelembe kell venni. 



 

 

9.3. ábra Lefúvatásos védelemmel ellátott siló porrobbanást követıen 

 

A nyomáslefúvató rendszereket úgy kell létesíteni, hogy a lefúvatási folyamat miatt 

személyek ne károsodhassanak. Tehát a nyomást egy biztonságos térségbe kell lefúvatni. 

Munkatérbe való nyomáslefúvatás nem engedhetı meg, kivéve ha egyértelmően igazolták, 

hogy személyek nem károsodhatnak (pl. lángok, kirepülı részek vagy nyomáshullámok 

miatt). A lefúvatás környezetre gyakorolt hatásait figyelembe kell venni. 

  

9.4. ábra Lefúvatásos védelemmel ellátott 250 és 20 m3-es siló robbanása 



 

 

9.3.2. Lefúvatás eszközei 

Lefúvóvatás eszközök alapvetı típusai: 

• visszazáródó elemő eszköz (robbanóajtók), 

• újbóli mőködéshez kezelıi beavatkozást igénylı eszköz (Törı/kihajló elemő 

védelem), 

• nem visszazáródó eszköz (hasadópanel, hasadótárcsa, Q-csı). 

 

9.3.2.1. Hasadótárcsák, hasadópanelek 

A hasadópanelek olyan vissza nem záródó nyomáshatároló biztonsági szerelvények, 

amelyek szerkezeti kialakításuknál fogva meghatározott, garantált nyitónyomáson 

roncsolódnak illetve hasadnak. Ezáltal a befogójukban szabaddá tett nyílásukon a túlnyomást 

okozó közeget rendkívül kis nyitási holtidıvel lefúvatják. A hasadópaneleknek 

figyelemreméltó elınyös tulajdonságaik vannak: 

• tömören záróak, 

• nem tudnak befeszülni, leragadni, lefagyni vagy eldugulni, 

• megbízhatóan és rendkívül gyorsan kis holtidıvel mőködnek,  

• mozgó alkatrészeik nincsenek, így karbantartást sem igényelnek, 

• nem rozsdásodó anyagból készülnek, így festésre, illetve egyéb 

felületvédelemre nincs szükségük, 

• nagymérető lefúvófelülettel illetve rendkívül kis nyitónyomással is 

készülhetnek. 

A panelek mőködését kiváltó rendkívüli esemény (robbanás) általában csak ritkán 

fordul elı, így a roncsolódott elem nem gyakori cserélése a szerkezet alkalmazásával járó 

elınyök mellett nem vehetı hátrányos tényezınek. A hasadópanelek minıségi szerkezeti 

anyagokból, korszerő gyártási technológiával készülnek. Általában három lapos 

anyagrétegbıl állnak.  
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1 belsı fémlemez   2 tömítımembrán

3 külsı fémlemez
 

9.5. ábra  A hasadópanel szerkezetének elvi kialakítása 

 

Ezek egy szakaszosan átmetszett belsı és külsı fémlemez, valamint a két fémlemez 

közé helyezett tömítımembrán. A fémlemezeket a kerületük mentén ponthegesztéssel 

egyesítik. Így a több réteg egy elıszerelt komplett, viszonylag merev szerkezeti egységet 

képez. A szükséges nyitónyomást – egy kísérlettel ellenırzött bevált képlet szerint – a 

fémlemezekben lézeres vágóberendezéssel készített furatokkal, átmetszésekkel illetve a 

megmaradó gátméretekkel lehet megvalósítani. A nyitónyomás elérésekor a panel a közepérıl 

kiindulva az átvágások mentén rendkívül kis nyitási holtidıvel hasad, így szilánkmentesen 

szétnyílva a biztonságtechnikailag szükséges értéken vezeti le a robbanási nyomást. Lefúvatás 

után a részekre nyílott betét kerülete mentén a keretszerkezetben marad. 

A panelek a szabványos elıírásoknak megfelelıen készülnek. A beépítés céljára szánt 

elemek nyitónyomást a velük egy adagból készített mintapaneleken végzett próbavizsgálatok 

eredményeivel igazolják. A szerelvények azonosító adatokkal és a szabványos elıírásoknak 

illetve a hatóságoknak megfelelı mőbizonylatokkal rendelkeznek. 

A panel alkalmazásakor a berendezésekben üzemszerően kialakulható vákuumot, 

valamint a szélnyomásból származó nyomásterhelést is figyelembe kell venni. Ezért a panelek 

befogójába támasztó részeket is kell helyezni (vákuumtámasz). A támasztó részek a panel 

mozgását a lefúvatás irányába nem gátolják, így azok nyitónyomást sem módosítják.  

A hasadópanel nyitásérzékelıvel mint kiegészítı tartozékkal is felszerelhetı. A 

nyitásérzékelı a panel kilépı oldalára van szerelve, amely a panel nyitásakor nyitott áramköri 

jelzést ad, amivel 

• kezelıszemélyzet részére hang, fény, vagy mőszerjelzés váltható ki, 



 

• a berendezésekhez kapcsolódó eszközök (ventilátorok, rédlerek, 

elevátorok, tömlıtisztító vezérlés, stb.) vészleállítása is megoldható. 

 

Szeretnénk nyomatékosan felhívni a figyelmet arra, hogy a lefúvó felületként pld. 

alumínium lemezt vagy fóliát alkalmazni tilos és szakszerőtlen. Ezek nem alkalmasak a 

robbanási nyomás pontos értéken való gyors levezetésére. A lefúvó felületekbe csakis a 

robbanási nyomás levezetésére kifejlesztett szerelvényt az un. hasadópanelt szabad használni, 

amelynek: 

• nyitónyomása ismert és az elfogadható tőréshatáron belül garantálható, 

• keresztmetszetnyitó képessége gyors, ill. elfogadható holtidıvel nyitni 

képes a 10-2-10-3 s-os nagyságrendő nyomásnövekedési sebességnél, 

• mőszaki jellemzıi prototípus vizsgálattal igazoltak, ill. vizsgálati 

bizonylattal rendelkezik. 

 

Hasadótárcsa, hasadópanel típusok: 

    

9.6. ábra Kör keresztmetszető hasadópanelek 



 

  

9.7. ábra Domborított négyszög és kör keresztmetszető hasadópanelek 

 

 

9.8. ábra Különbözı alakú hasadópanelk 

 

 

9.9. ábra Nyitásjelzıvel szerelt hasadópanelek 



 

 

9.10. ábra Cukortároló siló védelme hasadópanelekkel 

 

 

9.11. Szállítószalag védelme hasadópanelekkel 

 

9.3.2.2. Lángelfojtó védelmi eszköz (Q-csı) 

A lángelfojtó rendszer egy hasadópanelen keresztül az Q-csıbe vezeti le a 

berendezésben kialakuló robbanást (Quenching-tube). A robbanás során keletkezı forró 

gázok a csı speciális nemesacél hálószerkezetén keresztül lehőlnek. Az intergrált kerámia 

szőrıbetétek biztosítják, hogy pormentes gázok és kondenzálódó égéstermékek kerülhessenek 

a környezetbe.  

A Q-csöveket St2 porrobbanási osztályig a szerves porokhoz lehet alkalmazni 

legfeljebb 25 m3 térfogatú berendezésekhez, ha a védelmi eszköz nyitónyomása 0,1 barg, és a 

berendezés teherviselı képessége legfeljebb 0,5 barg. A következı ábrán egy Q-csı felépítését 

és mőködését mutatjuk be. 



 

 

9.12. ábra Q-csı felépítése és mőködése 

 

 

9.13. ábra Q-csı konstrukciók 

 

9.3.2.3. Törı/kihajló elemő védelmi eszközök 

Ezen eszközök közös jellemzıje, hogy tartalmaznak egy gyengített alkatrészt, amely az 

eszköz aktiválása (lefúvatás) esetén deformálódik vagy törik, ezzel szabad utat engedve a 

térbıl távozó égéstermékeknek. 

  

9.14. ábra Törı/kihajló elemő védelem (1-lefúvó elem; 2-törı/kihajló elem; 3-tartószerkezet) 



 

 

9.15. ábra Grafit hasadótárcsa perforált vákuum támasszal 

 

 

9.16. ábra Gumi szakadóelemmel ellátott robbanópanel törıelemmel kombinálva 

 

9.3.2.4. Robbanóajtók 

A robbanóajtók visszazáródni képes robbanás elleni védelmi eszközök. A zárást 

biztosító rendszer szerint megkülönböztetünk súlyterheléső és rugóterheléső robbanóajtókat.  

 

9.17. ábra Robbanóajtó szerkezet 

 



 

 

9.18. ábra Beépített robbanóajtók vákuumtörıvel kombinálva 

 

9.4. Robbanáselfojtás 

A robbanáselfojtó rendszerek robbanás esetén az oltóanyagnak a készülékekbe és 

elemekbe való gyors befújása révén megakadályozzák a legnagyobb robbanási nyomás 

elérését. Ez azt jelenti, hogy az így védett szerkezetek és elemek a csökkentett robbanási 

nyomásra méretezhetık. 

Ha a robbanáselfojtást alkalmazzák, akkor a robbanás következményei rendszerint a 

készülékek, védırendszerek és elemek belsejére korlátozódnak.  

A robbanáselfojtó rendszerek lényegében a kialakuló robbanást felismerı érzékelı 

rendszerbıl és nyomás alatt álló oltóanyagtartályokból állnak. Az oltóanyagtartály 

kiömlınyílásának szabaddá tételét az érzékelı rendszer váltja ki. Az oltóanyagtartály tartalma 

rövid idı alatt a védendı készülékekbe, védırendszerekbe és elemekbe kerüljön, és lehetıleg 

egyenletesen legyen elosztva. Ennek következtében a robbanási lángok és a robbanási nyomás 

úgy lecsökkennek, hogy a készülékek, védırendszerek és elemek szerkezete nem károsodik. 

 

9.5. A robbanásterjedés megakadályozása (szakaszolás) 

9.5.1. Általános elıírások 

A robbanásterjedés megakadályozására, pl. csövekkel, légzıszerkezetekkel vagy töltı- 

és ürítıvezetékekkel, aktív és passzív eszközök alkalmazhatók. 



 

Nagy lángterjedési sebesség esetén vagy ha detonáció várható, szükség lehet 

különleges intézkedésekre. Ilyen esetekben célszerő elınyben részesíteni a passzív rendszerek 

alkalmazását pl. lángzárakat, folyadékzárakat vagy lefúvatócsatornákat mint választható 

rendszereket, vagy ezeket aktív rendszerekkel együtt használni. 

A robbanóképes közeg különbözı fajtáira, ami a levegıben lévı gáz, gız, köd, por és 

hibrid keverék, a következı eszközök alkalmazhatók. Igazolni kell, hogy ezek megfelelıek a 

tervezett alkalmazási célra. 

9.5.2. Gázok, gızök és ködök védelmi eszközei 

Gázokhoz, gızökhöz és ködökhöz az alábbi védelmi eszközök alkalmasak: 

Egyszerő lángzárak 

Ezek az eszközök megakadályozzák a robbanás lángok általi átterjedését és ellenállnak 

a robbanási nyomásnak, valamint a deflagráció miatti hıterhelésnek (lángzárak, 

szalagbiztosítók vagy szinterfém zárak, valamint nagysebességő lefúvatószelepek). 

 

Tartós tőz elleni lángzárak 

Ezek a szerelvények a robbanás kialakulását olyan lánggal akadályozzák meg, amely 

stabilan ég a záróelemen vagy annak közelében. 

Detonációbiztos lángzárak 

Ezek olyan szerelvények, amelyek ellenállnak a robbanás mechanikai és 

hıterhelésének, továbbá annak tovaterjedését megakadályozzák, és egyszerő lángzárakként is 

hatnak (pl. fémszalagos szerelvények ütközıfelülettel vagy anélkül, merülıszerelvények, 

folyadékzárak). 

 

Lángvisszacsapás elleni eszközök 

Ezek olyan eszközök, amelyekben a lángvisszacsapást a keverék bemeneti helyének 

sajátos formájával (pl. Venturi-csı) akadályozzák meg, valamint olyan eszközzel, amely a 

keverék áramlását teljesen megszakítja, ha az áramlási sebesség a legkisebb érték alá csökken 

(pl. átfolyásszabályozós csappantyú). Ezeket az eszközöket pl. égık gázhozzávezetési 

rendszerében alkalmazzák. 

 

Tőzoltó gátak 

A robbanás csövekben és vezetékekben való terjedésének megakadályozására a 

robbanás oltóanyag befecskendezésével elfojtható. Az oltóanyag befecskendezése megfelelı 



 

érzékelıkkel megoldható. Azonban a már elégett keverékbıl kiinduló nyomáshullám 

terjedését a tőzoltó gát nem befolyásolja, és ezért ezt figyelembe kell venni. Az oltóanyag 

feleljen meg a megfelelı éghetı anyag fajtájának. 

Figyelembe kell venni az alkalmazott anyagok fajtáját, valamint azt a lehetıséget, 

hogy ezek az eszközök eldugulhatnak a tőzoltóanyagoktól. 

 

9.5.3. Porok védelmi eszközei 

Az elızı szakasz szerinti eszközök némelyike a porok okozta dugulásveszély miatt nem 

alkalmazható. A porrobbanások csıvezetékeken, kürtıkön, szállítóeszközökön stb. való 

terjedésének elkerülésére, valamint a készülékekbıl, védırendszerekbıl és elemekbıl való 

lángkilépés elkerülésére az alábbi eszközök használhatók. 

 

Tőzoltó gátak (az elızı szakasz szerint) 

 

Gyors zárású szelepek és gyors zárású csappantyúk 

A láng- és nyomásterjedés csıvezetékekben való megakadályozására olyan szelepek 

(tolózárak vagy fojtószelepek) vagy csappantyúk alkalmazhatók, amelyek kellıen rövid idı 

alatt záródnak. A zárási folyamat érzékelıvel vezérelt kioldószerkezet vagy a robbanási 

nyomáshullám hatására következhet be. 

 

Forgócellás adagolók 

A láng- és nyomáskiterjedés megakadályozására különleges kivitelő forgócellás 

adagolók alkalmazhatók. Robbanás esetén a forgórészt egy érzékelırendszerrel önmőködıen 

le kell állítani az égı termék kiömlésének megakadályozása érdekében. 

 

Lefúvatócsatorna 

A lefúvatócsatorna olyan különleges kialakítású csıszakasz, amely az áramlási irány 

megváltoztatásával képes megakadályozni a robbanás terjedését, egyidejő robbanáslefúvatás 

mellett. Ez a csıszakasz a szokásos módon lényegében egy kürtıbıl áll, amelybe az áramlási 

irányban koncentrikusan egy csıkönyököt iktatnak be. A nagyobb átmérıjő csı 

lefúvatószerkezettel van lezárva. 

Lefúvatócsatornával nem mindig akadályozható meg megbízhatóan a robbanás 

terjedése, jóllehet erısen lecsökkenti a lángsebességet. 



 

 

Kettıs tolózárak 

A robbanás terjedésének megakadályozására használhatók a kettıs tolózárrendszerrel 

ellátott anyagszállító szerkezetek. Megfelelı vezérlést kell alkalmazni annak biztosítására, 

hogy a tolózárak egyike mindig zárva legyen. 

 

Fojtások (a közeg, mint gát) 

A közeg maga is megakadályozhatja a robbanás terjedését, pl. szintjelzık alkalmazása 

révén vagy a szállítócsiga egy szakaszán a lapátok eltávolításával. Ilyenkor biztosítani kell, 

hogy anyaggát mindig kialakuljon. 

9.5.4. A hibrid keverékek védelmi eszközei 

Mőködési okokból hibrid keverékek esetén rendszerint az elızı szakasznak megfelelı 

intézkedések jönnek szóba. A gázösszetevı miatt azonban alkalmazásuk korlátozott. Ezekre a 

helyzetekre nincsenek szabványos megoldások, minden egyes esetet önmagában kell 

megvizsgálni. 



 

9.6. Kapcsolódó képi anyagok 

 

9.1. Video: Robbanásveszélyek, robbanás elleni védelmi eszközök 

9.7. Ellenırzı kérdések 

1. Ismertesse a robbanásálló éptésmódot, mint a por- és gázrobbanás elleni védelem 

egyik eszközét. 

2. Ismertesse a robbanás lefúvatását, mint a por- és gázrobbanás elleni védelem egyik 

eszközét. 

3. Ismertesse a hasadótárcsák és a hasadópanelek, mint a lefúvatás eszközeinek 

mőködését. 

4. Ismertesse a lángelfojtást, mint a lefúvatás egyik eszközét. 

5. Ismertesse a törı/kihajló elemő védelmi eszközök mőködését. 

6. Ismertesse a robbanóajtók mőködését. 

7. Ismertesse a robbanáselfojtás és a szakaszolás elvét. 

 



 

10. POR- ÉS GÁZROBBANÁS ELLEN VÉDETT BERENDEZÉSEK 

SZILÁRDSÁGI ELLEN İRZÉSÉNEK ALAPJAI  

 Ez a fejezet az adott berendezés robbanás elleni védelmével kapcsolatos szilárdsági 

számításokat, ill. az erre vonatkozó elméleti és kísérleti megfontolásokat tartalmazza. A 

számításhoz szükséges alapadatokat (por/gáz robbanási jellemzıi, geometriai és szerkezeti 

tulajdonságok) a szakirodalmi adatok, kísérletek, a berendezés dokumentációi vagy helyszíni 

adatfelvételezés (UH falvastagság mérés) segítségével határozható meg. A mértékadó 

robbanástechnikai paraméterek alapadatul szolgálnak a védelem kialakításához.  

 Általában a vizsgálat tárgyát képezı készülékek eredetileg nem robbanásbiztos 

kivitelben készültek, így azokat szilárdságilag vélelmezhetıen nem méretezték. A 

robbanópaneles védelem kialakítása során a meglévı készülékek egyes elemeit olymértékben 

szükséges módosítani, hogy azok megfelelı teherviselı képességgel rendelkezzenek. Mivel a 

készülékek méretei, kialakításai adottak voltak, a konstrukciós módosítások során a meglévı 

adottságokat figyelembe kellett venni. 

 A robbanás elleni védelemre vonatkozó számításokat az MSZ EN 14491 és MSZ EN 

14994 hazai elıírásokon túl a külföldi irodalmi forrásokra, elsısorban a VDI 3673, az NFPA 

68 elıírásaira, valamint elméleti és tapasztalati megfontolásokra alapozva végezzük el. 

10.1. Számítási alapelvek 

 A robbanás nem üzemszerő állapot, hanem kis valószínőséggel, egy-egy alkalommal 

elıforduló, véletlenszerő, ritka, de nem kizárható esemény, amely a berendezést az üzemi 

terheléstıl eltérı mértékben és módon veszi igénybe. A robbanási nyomás ellen lefúvással 

védett berendezésekben a nyomásnövekedés korlátozott (redukált nyomás), amely a közeg 

robbanási paramétereitıl és az alkalmazott lefúvó felületek nagyágától függ. A redukált 

nyomás célszerően megválasztott, vagy a berendezés teherviselı képességének 

figyelembevételével meghatározott érték. Meglévı berendezések utólagos robbanásvédelme 

esetén a redukált nyomást (ezzel együtt a szükséges lefúvó felületek nagyságát) a szerkezet 

maximális terhelhetısége szolgáltatja.  

 Az egyes szerkezeti elemek nyomással szembeni teherviselı képessége lényegesen 

eltérı lehet. A mértékadó redukált nyomás a leggyengébb elemre megengedhetı igénybevétel. 

Adott esetben célszerő lehet egyes szerkezeti elemek utólagos megerısítése az egyenletesebb 

szilárdsági kihasználás érdekében. 



 

 A robbanási nyomás lefúvásakor a normál üzemi állapottól való nagyságrendileg 

eltérı terhelésre tekintettel a biztonság kellı szavatolása mellett megengedhetı a redukált 

nyomáshoz tartozó feszültségek olymértékő korlátozása, hogy az ne lépje túl a törést elıidézı 

terhelés 2/3-át a szerkezet leggyengébb pontján (NFPA 68 amerikai szabvány). Mivel a 

feszültségek és az alakváltozások között egyértelmő összefüggés van, célszerőbb a robbanási 

nyomás lefúvásakor az alakváltozások korlátozása. 

 A megengedhetı alakváltozásra vonatkozó általános szabály, hogy a robbanási 

nyomás lefúvása után a berendezés teherviselı elemei minden további javítás nélkül 

üzemelésre alkalmas állapotban maradjanak. Ennek megfelelıen egyes szerkezeti elemekben 

(pl. csavarkötésekben) csak rugalmas, más elemekben korlátozott mértékő maradó 

alakváltozás is megengedhetı (pl. a határoló lemezek, egyes merevítı elemek). 

 A lefúvás során kialakuló redukált nyomást az egyes szerkezeti elemekre vonatkozóan 

az elıbbiek figyelembevételével úgy állapítjuk meg, hogy a szerkezeti elemben ébredı 

feszültség a szerkezeti anyag folyáshatárával legyen egyenlı, vagy azt csak kismértékben 

lépje túl. 

10.2. Nyitó- és redukált nyomások megválasztása 

A berendezések hatásos túlnyomás elleni védelmének megtervezéséhez meg kell 

határozni a védelmi eszközök nyitónyomását. El kell dönteni, hogy a berendezésben egy 

esetleges robbanáskor a mőködésbe lépı védelem által lekorlátozva milyen legnagyobb 

nyomást, un. redukált nyomást engedünk meg. 

A nyitónyomást és a redukált nyomást a védendı berendezés üzemi nyomásának és 

teherviselı képességének a figyelembevételével határozzuk meg. 

A nyitónyomásnak olyan értékőnek kell lennie, hogy üzemi állapotban a védelmi 

eszköz ne sérüljön ill. annak nyitása ne következzen be. Ezt alapul véve a nyitónyomást a 

lehetı legkisebb értékőre választjuk. Ez azért is célszerő, mert így adott redukált nyomás 

esetén, a legkisebb lefúvó felületet kell alkalmazni. Ezen kívül a védendı berendezés 

terhelése esetleges robbanáskor így a legkisebb, ami csökkenti az esetlegesen szükséges 

megerısítési költségeket. 

A védelmi eszköz méretezésénél a nyitónyomásnál nagyobb, a lefúvásnál fellépı un. 

redukált nyomással is számolni kell. A redukált nyomás meghatározásánál figyelembe kell 

venni, hogy minél kisebb a redukált nyomás, annál nagyobb lefúvó felületre van szükség. A 

redukált nyomás növelésekor a szükséges lefúvó felület csökken. A nagyobb redukált nyomás 

esetén viszont a berendezést erısebb kivitelben kell készíteni. Az esetlegesen alkalmazott 



 

lefúvócsı a hosszától függıen különbözı mértékben az esetlegesen kialakuló robbanás esetén 

a maximális nyomás növekedését okozza. A tervezéskor tehát el kellett döntenünk azt az 

ésszerő redukált nyomás nagyságot, ami a lefúvó felület nagyságában és a berendezések 

szilárdságilag szükséges konstrukciós kialakításában egy optimális megoldást szolgáltat.  

10.3. A szerkezeti anyagok jellemzıi 

Bizonylatolt szerkezeti anyagok esetén a mértékadó szilárdsági jellemzı a szabványos, 

illetve a 20°C-on mért folyáshatár, szakítószilárdság, rugalmassági modulusz. Nem 

bizonylatolt szerkezeti anyagok esetén idomacélokra, lemezekre és csavarzatra egységesen 

alapminıségő anyagok jellemzıit választjuk. 

Anyag Elem 
Rp0,2 

[MPa] 
fm 

[MPa] 
fmh 

[MPa] 
fR 

[MPa] 
fmc 

[MPa] 

S235JRG2 
berendezések 

acélszerkezeti elemei 
235,0 203,7 235,0 391,7 - 

5.6  csavar 300,0 - - - 195,0 

 

A táblázatban található jellemzık:  

Szerkezeti anyag folyáshatára 20°C-on: Rp0,2,  

Megengedett membránfeszültség robbanási nyomás lefúvásakor: 

5,1

R
3,1f 2,0p

m ⋅= . 

Megengedett feszültség általános hajlításra:  

2,0pmh Rf = . 

Megengedett feszültség helyi hajlításra:  

5,1

R
5,2f 2,0p

R ⋅= . 

Megengedett feszültség csavarokra robbanás esetén: 

2

R
3,1f 2,0p

mc ⋅= . 

10.4. Síkfalú szerkezetek tervezési alapjai 

10.4.1. Definíciók 

Fıtartók (merevítı gerendák): A síkbeli rácsszerkezet leghosszabb folytatólagos egy vagy 

többnyílású rúdjai, amelyekhez merılegesen a rövidebb merevítı tartók csatlakoznak. 

Melléktartók (közbülsı merevítések): Két fıtartóhoz vagy más merev szerkezeti elemhez 

csatlakozó egynyílású, két végükön lefogott rácsrudak. 



 

 

10.1. ábra Fıtartók és melléktartók síkfalú berendezésen 

 

Zárt keret: Egyes szerelési egységek határain vagy közbülsı helyzetben egymáshoz 

merılegesen csatlakozó sík lemezek folytatólagos merevítése  

 

10.2. ábra Zárt keret terhelése és igénybevétele 

 

Terhelési sáv (t): A lemezmezık azon területe, amelyre ható Pr redukált nyomásból a rúd 

mértékadó q megoszló vonalterhelése számítandó. A terhelési sáv szélessége egyenletes 

rácsosztás esetén a két tartó közötti távolság.  

Zárt keret esetén egyoldalú terhelésnél: 

( ) msba3t 1z ++= , 

kétoldalú terhelésnél: 

1z2z t2t = , 

ahol a és b mm a keret belsı mérete s mm a lemez vastagsága, m mm az idomacél mérete.  

Vonalterhelés 

tpq r ⋅=   N/mm, 

zárt keret esetén  

1ztt = , vagy 2ztt = . 



 

Szerelılemez: A lemezmezı mértékadó területe, a merevítések közötti terület és a furatok 

területének különbsége: 

4

d
zlaA

2

sz

π⋅−⋅= , 

terhelési sáv 

l4

d
za

l

A
t

2
sz

sz

π⋅−== , 

ahol 

 a mm  a merevítések távolsága, 

 l  mm  a merevítés hossza, 

 d mm  a szőrızsák számára készített furat átmérıje, 

 z a furatok száma a merevített mezıben. 

 

Sarokmerevítés: A derékszögben (ritkábban más szögben) csatlakozó oldalak (sík lemezek) 

összekapcsolására és merevítésére szolgáló egyenlıszárú L acél. Terhelési sávok a 

lemezmezık legközelebbi merevítéseinek fél távolsága.  

 

10.3. ábra Sarokmerevítés terhelése és igénybevétele 

 

Távtartó (vonórúd): Szemközti, párhuzamos felületeket összekötı merevítés a mértékadó 

terhelı felületekkel számított húzó-igénybevétellel. 

Terhelési sávok az ábra szerint.  

 

10.4. ábra Távtartó rúd terhelése és igénybevétele 



 

10.4.2. Együttmőködı keresztmetszetek számítása 

A merevítı elemeket a saját keresztmetszeti jellemzıivel és a merevítéssel együttmőködı 

lemezsáv merevítı hatásával vesszük figyelembe. Az együttmőködı keresztmetszetek 

súlyponti távolságát, másodrendő nyomatékát, illetve keresztmetszeti tényezıjét a következı 

összefüggésekkel számítjuk.  

 

10.5. ábra Merevítés együttmőködı keresztmetszete 

 

Súlyponti távolság 

 ( )11

2
11

2

1 hbbh2

hbbh
e

−
−= , 

 12 ehe −= , 

 ( ) ( )
( )11

2
1113

1
3

x hbhb4

hhhbhb
hbbh

12

1
I

⋅−⋅
−⋅⋅⋅

−−= , 

 
1

x
1 e

I
K = , 

 
2

x
2 e

I
K = . 

Mértékadó keresztmetszeti tényezı a K1 és K2 közül a kisebb érték. 

Bonyolultabb együttmőködı keresztmetszetek számítása a párhuzamos tengelyek tételével 

végezhetı el.  

 

10.6. ábra Bonyolultabb merevítések együttmőködı keresztmetszete 



 

Az a ábra szerinti esetben 

AeII 2
2ux ⋅−=  

ahol 

 Iu az u tengelyre számított másodrendő nyomaték 

 ( )[ ]∑
∧

−⋅−+==
i

3
11

3
ee

3
uu hbsstbh

3

1
I

3

1
I  

Az e2 súlyponti távolság az u tengelyre vett statikai nyomatékból határozható meg. 

10.4.3. Teherviselı képesség (redukált nyomás) számítása  

Két végén befogott egynyílású tartó q megoszló terheléssel 

Befogásnál 

 
2

mhmin
r tl

fK12
p

⋅⋅
=  

középen 

 
2

mhmin
r tl

fK24
p

⋅⋅
=  

   ahol 

l  mm  a tartó hossza, 

t  mm a terhelési sáv szélessége, 

Kmin mm3  a (K1) vagy (K2) közül a kisebb érték. 

 

Két végén támasztott egynyílású tartó q megoszló terheléssel 

A tartó közepén 

2
mhmin

r tl

fK8
p

⋅⋅
=  

 

Egynyílású tartó q megoszló terheléssel és rúdirányú húzóerıvel 

A rúdirányú húzóerıt a pr redukált nyomás létesíti. A befogásnál 

 

A

tt

K12

tl

f
p

21

min

2
mö

r ⋅+
=  

   ahol 

  t1, t2 mm a rúdra merıleges síkban a terhelés sávok mérete, 

 A     mm2 a rúd keresztmetszete. 



 

A tartó közepén 

 

A

tt

K24

tl

f
p

21

min

2
mö

r ⋅
+

=  

Zárt keret 

 

10.7. ábra Zárt keret kialakítása és terhelése 

 

A méretek, vizsgált keresztmetszetek az ábra szerint. Geometriai paraméterek 

1

2
a I

I
k = ,  

2

1
b I

I
k =  

A sarokpontokban  
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o  

Az A pontban 
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A a3
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A B pontban 









−

+⋅
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b

33
z

B b3
bak
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2

24

t
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Redukált nyomások a fenti sorrendben, a rudakban ébredı húzóerıket is figyelembe véve (A1 

és A2 mm2 a rudak keresztmetszete) a következık: 

Az 1 rúd végén 



 

1

z

1

o

mö
01r

A2

at

K

C
f

p
⋅

+
=   

A 2 rúd végén 

2

z

2

o

mö
02r

A2

bt

K

C
f

p
⋅

+
=   

Az 1 rúd közepén a B pontban 

1

zB

mö
B0r

A2

at

K

C
f

p
⋅

+
=   

A 2 rúd közepén az A pontban 

2

z

2

A

mö
A0r

A2

bt

K

C
f

p
⋅

+
=   

 

10.4.4. Merevítetlen lemezmezık ellenırzése 

 A következıkben a maximális mérető lemezmezık szilárdsági ellenırzését mutatjuk 

be. A lefúváskor jelentkezı robbanási nyomás hatására bekövetkezı lemez kihajlás 

korlátozott. A bordás megerısítéssel kialakított lemezmezık széleiken befogott lemezeknek 

tekinthetık.  

Alapadatok: 

a mm: a merevítésekkel határolt lemezmezı rövidebb oldalának hossza 

b/a: a merevítésekkel kialakuló lemezmezık oldalaránya  

t mm  lemezvastagság 

 

A lemezmezık ellenırzésére az MSZ ENV 1993-1-7 szabvány (Eurocode 3: Design of steel 

structures  - Part 1-7: General rules – Supplementary rules for planar plated structural 

elements with out of plane loading) számítási eljárását alkalmazzuk. 

Mivel a lemezmezı élei befogottnak tekinthetık, az elıírás szerint meghatározhatók 

az alábbi konstansok (1 index a lemez közepét, 2 index a legnagyobb igénybevételő hosszabb 

oldal felezıpontját jelöli): 

1wk , 1bxkσ , 1bykσ , 2bxkσ , 1mxkσ , 1mykσ , 2mykσ  



 

Lemezmezı maximális lehajlása: 

3

4
r

1w tE

ap
kw

⋅
⋅⋅=  

Feszültségek az 1 és 2 pontokban: 

2

2
r

bxbx t

ap
k

⋅⋅=σ σ   

2

2

r
byby

t

ap
k

⋅
⋅=σ σ   

2

2

r
mxmx

t

ap
k

⋅
⋅=σ σ  

2

2

r
mymy

t

ap
k

⋅
⋅=σ σ  

Redukált feszültség: 

yx

2

y

2

xeq σ⋅σ−σ+σ=σ , ahol 

mxbxx σ+σ−=σ , mybyy σ+σ−=σ  

A lemezmezı szilárdságilag megfelel, ha 

eqσ  < fm. 

 

10.5. Hengeres szerkezetek szilárdsági ellenırzése 

10.5.1. Általános elvek 

Bizonyos szerkezetek (ciklonos, silók, szőrıciklonok) határoló felületei henger- és 

kúphéjak, valamint sík vagy bordákkal merevített körlemezek. A héj- és lemezelmélet 

alkalmazásával a robbanási nyomás lefúvásakor megengedhetı redukált nyomást, vagy ennek 

megfelelı feszültségeket határozzuk meg. 

10.5.2. Definíciók 

Együttmőködı sáv (elhalási hossz)  

sDl e ⋅=  

ahol 

D mm a körmetszet átmérıje, 

s mm   a héj vastagsága. 

 



 

Egyenértékő keresztmetszet: 

Bordával merevített lemezt helyettesítı állandó vastagságú lemez, amelynek 

keresztmetszeti tényezıje azonos a merevített lemezével. 

 

10.5.3. Együttmőködı keresztmetszet 

Bordával merevített karima 

 

10.8. ábra Merevített karima kialakítása 

Keresztmetszet 

yshbA ⋅+⋅=  

Súlyponti távolság 

( )22
0 hbyhs2ys

A

5,0
y ⋅+⋅⋅⋅+⋅=  

A keresztmetszet másodrendő nyomatéka 

2
0

223

x yA
2

y
h

12

y
ys

3

bh
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 ++⋅+=  

021 yyy −=  

10.5.4. Teherviselı képesség (redukált nyomás) számítása 

Hengeres köpeny, membrán állapot 

D

svf2
p m

r

⋅⋅⋅=  

ahol 

pr MPa redukált nyomás, 

v  varratszilárdsági tényezı, 

s m  falvastagság,  

D m  a héj középátmérıje, 



 

fm  mm2 megengedett feszültség. 

Kúpos öv, membrán állapot 

D

cossvf2
p m

r

α⋅⋅⋅⋅
=  

D mm az aktuális átmérı, 

α °  félkúpszög. 

 

Kúpos öv pornyomással terhelve  

 

10.9. ábra Kúpos öv pornyomás terhelése 

 

Meridián élerı 

( ) α⋅






 α−⋅⋅ρ=ρ tgcosx
3

2
bxg

2

1
N x  

α
=

sin

R
x  

Kerületi élerı 

( ) ( ) α⋅α−⋅ρ=ρ tgcosxbgN t ) 

ρ kg/m3  térfogatsőrőség. 

Meridián feszültség 

( ) ( )
s

N x
x

ρ=ρσ  

Kerületi feszültség 

( ) ( )
s

N t
t

ρ
=ρσ  

 

Kúpos és hengeres öv csatlakozása 

cα feszültségkoncentráció tényezıvel a mértékadó meridián feszültség a kúpos övben 



 

α
⋅⋅⋅α=σ
cos

1

s4

pD r
ca  

Peremén befogott körgyőrő lemez 

 

10.10. ábra Befogott körgyőrő lemez kialakítása, igénybevétele 

 

Mértékadó keresztmetszeti tényezı: 

1

x
x y

I
K =  

Egyenértékő merevítetlen lemez vastagsága 

b

K6
h x

e

⋅=  

Megoszló terhelés 
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⋅⋅−⋅⋅−=σ  

Redukált feszültség 

tiri
2
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2
riei σ⋅σ−σ+σ=σ  

 

 



 

10.6. Ellenırzı kérdések 

1. Ismertesse a por- és gázrobbanás ellen védett berendezések szilárdsági 

ellenırzésének számítási alapelveit. 

2. Tárgyalja a lefúvó eszközök nyitó- és redukált nyomások meghatározásának elvét. 

3. Foglalja össze a síkfalú szerkezetek tervezési alapjait. 

4. Foglalja össze a hengeres szerkezetek tervezési alapjait. 

 

 



 

11. TÉVES BIZTONSÁGI NÉZETEK , TIPIKUS TERVEZÉSI HIBÁK A 

LEFÚVÁSOS ROBBANÁS ELLENI VÉDELEM TERÜLETÉN  

A robbanás elleni védelem leggyakrabban alkalmazott módja a lefúvatás. Ennek 

lényege, hogy a védendı berendezés meghatározott helyén vagy helyein egy méretezett 

nagyságú gyengített, ill. nyíló felületet alakítanak ki. E felületet a robbanási nyomás az elıre 

kalibrált értéken nyitja és ezáltal a túlterhelést okozható túlnyomás létrejöttét a berendezés 

tartalmának lefúvása révén megakadályozza. 

A lefúvásra szolgáló gyengített felületeket garantált nyitónyomású hasadótárcsák 

(hasadópanelek) formájában vagy nyíló-záródó ajtókkal szokás megvalósítani. A 

következıkben a védelem kialakításával kapcsolatban néhány téves nézetre ill. tipikusan 

elkövetett hibákra szeretnénk felhívni a figyelmet. 

11.1. Hibás biztonsági filozófia 

A robbanás bizonyos valószínőséggel véletlenszerően elıforduló esemény. Ezért nem 

minden robbanásveszélyes berendezés élettartama alatt következik be robbanás. Ebbıl 

adódóan találkozni olyan téves nézettel, hogy konstrukciós védelmi intézkedésekre nincs is 

szükség. 

Köztudomású, hogy az éghetı anyagok robbanásának a bekövetkezéséhez három feltétel 

szükséges: 

- kritikus koncentrációjú robbanóképes közeg,  

- kellı energiájú gyújtóforrás, 

- elegendı oxigén. 

Amennyiben e három közül valamelyik tényezı hiányzik, akkor a robbanás nem jön létre. 

A feltételek valamelyikének kizárása tehát lehetıséget kínál a védekezésre. Ezzel 

kapcsolatban azonban mérlegelni kell a következıket: 

- inertizált rendszerek kivételével az oxigén jelenlétével számolni kell, azt az esetek 

többségében nem lehet kizárni a rendszerbıl, 

- a kritikus koncentrációjú robbanásveszélyes közeg kialakulása ellen különbözı 

intézkedéseket hozhatunk. Például célszerő adagolási technikát, elszívást, 

koncentráció-mérést stb. alkalmazhatunk, 

- a gyújtóforrás létrejöttét akadályozhatjuk úgy, hogy az elektromos szelvények 

megfelelı védettségőek legyenek. A sztatikus feltöltıdést levezetjük. A szikrát 



 

okozható fémalkatrészek eltávolításához mágneses leválasztót alkalmazunk. A forró 

felületeket hőtjük stb. 

Az elızı védıintézkedések azonban csak szükségesek, de nem elégségesek a robbanás 

elleni védelemhez. A kritikus koncentrációjú közeg kialakulását valamint a gyújtóforrások 

létrejöttét a legkörültekintıbb óvintézkedésekkel sem lehet teljesen elkerülni. Gondoljunk 

például egy áramkimaradás okozta elszívás megszőnésre, csılyukadásra, téves kezelıi 

beavatkozásra, emberi hanyagságra. Ezeket és az ehhez hasonló jelenségeket 100%-os 

biztonsággal nem lehet kizárni. Ezért a megelızı intézkedésekkel csak a robbanás 

bekövetkezésének a valószínőségét csökkenthetjük. Így ezek mellett a berendezést önvédelmi 

állapotba kell hozni, azaz konstrukciós védelmi óvintézkedést, például lefúvásos védelmet is 

kell alkalmazni. 

Hibás tehát az a biztonsági filozófia, amely a robbanás elleni védelmet csakis a 

robbanóképes közeg kialakulásának a megelızésére, valamint a gyújtóforrás esetleges 

kizárására alapozza. Egyedül a megelızı intézkedések megtételével a robbanás elleni 

védelmet nem lehet megoldani. 

11.2. A teherviselı-képesség helytelen megítélése 

A robbanás ellen lefúvással védett berendezések szilárdsági méretezésénél 

különbséget kell tenni a üp  üzemi nyomásból származó terhelésre való méretezés és a 

robbanáskor fellépı redp redukált nyomásra való méretezési mód között. 

11.2.1. Szilárdsági méretezés üzemi nyomásra 

A szilárdságilag szükséges falvastagság meghatározásához a méretezési 

összefüggésekben a szerkezeti anyagra jellemzı eHR  folyáshatárból és n biztonsági 

tényezıvel származtatott mf  megengedett feszültséggel kell számolni: 

n

R
f eH
m = . 

Ez azt jelenti, hogy a szerkezeti anyagban csak rugalmas nyúlást engedünk meg, amit a 

következıképpen írhatunk fel: 

E

ReH
r =ε . 



 

 

11.1. ábra Szénacélok jellegzetes szakítódiagramja 

 

Az mf  megengedett feszültséghez tartozó megengedett nyúlás: 

5,1

r
m

ε
=ε . 

Vonatkoztassuk az elızıeket például egy általános ötvözetlen szénacélra, amelynek átlagos 

szilárdsági jellemzıi szobahımérsékleten a következık: 

Folyáshatár:    Rp = 240 N/mm2 

Szakítószilárdság:  Rm = 427 N/mm2 

Szakító nyúlás:    A5 = 15-20 % 

Rugalmassági modulus:  E = 2,1·105 N/mm2 

Legyen a biztonsági tényezı:  n=1,5 

Így az mf =160 N/mm2; εr=1,14·10-3=0,114%; mε =0,076%. 

Összevetve látható, hogy a szerkezeti anyag a teljes alakváltozás (vagyis a törés) 

bekövetkezését tekintve csak igen kis mértékben van igénybe véve. Az alak és mérettartást 

vizsgálva, megállapítható az is, hogy a forgásfelülető héjak sugárirányú alakváltozása 

kismértékő, valamint a síkfalak ϖ0 lehajlása kisebb, mint az s falvastagság (0ω < s). 

A lefúvással robbanás ellen védett berendezéseknél szoros összefüggés van a 

berendezésben megengedhetı redp  redukált nyomás értéke és az A lefúvófelület nagysága 

között. Minél nagyobb lehet a redp , annál kisebb a felületre van szükség. Illetve ha üp  üzemi 

nyomásnál csak kismértékkel lehet nagyobb a pred, akkor a védelem csak nagyobb A felülettel 

oldható meg. 

Az alkalmazható lefúvó felület nagyságát a védett berendezés szerkezeti adottsága 

korlátozza. A berendezésen rendelkezésre álló felület az alkalmazható A értékében felsı határt 



 

szab. Ebbıl következik, hogy a berendezéseket a üp  üzemi nyomásnál nagyobb redp  

nyomásterhelésre is méretezni kell. Amennyiben ilyenkor csakis rugalmas alakváltozást 

engednénk meg a berendezés teherviselı részein, akkor az eddig alkalmazott falvastagságok 

nem volnának megfelelıek illetve a berendezést nagyon meg kellene erısíteni. A 

megerısítésnek is vannak ésszerő határai, ezért a megoldás érdekében egy más szilárdsági 

méretezési filozófia alkalmazása szükséges. 

11.2.2. Szilárdsági méretezés redukált nyomásra 

A redukált nyomás a berendezést tartósan nem terheli. Ez csak pillanatszerően a 

robbanási nyomás lefúvatásakor hat. Ennek megfelelıen a méretezés biztonsági filozófiája is 

különbözik az állandó terheléssel igénybevett szerkezetététıl. A felesleges túlméretezés 

elkerülésére, de a kellı biztonság szavatolására az amerikai NFPA 68 elıírása megengedi, 

hogy a redukált nyomás ne lépje túl a repesztési nyomás 2/3-át.  

Ha a repesztési nyomást, a szakítószilárdságot elérı feszültséget kiváltó terhelésnek 

tekintjük, akkor az elıbbi feltételekkel a robbanáskor megengedett valódi feszültség: 

5,1

R
f

'
m'

mr ≤ . 

A szénacélok idealizált szakítódiagramjából kiindulva levezethetı, hogy a 15%-os szakadó 

nyúlást figyelembe véve: 

48642714,1R14,1R m
'
m =⋅=≅  N/mm2 

Így a megengedett feszültség: 

324
5,1

R
f

'
m'

mr ==  N/mm2 

Tehát az elızıekben meghatározott 160fm =  N/mm2-el szemben a robbanást figyelembe 

véve 324f 'mr =  N/mm2 feszültség engedhetı meg a berendezés leggyengébb részén. 

Az idealizált szakítódiagram segítségével bármely szerkezeti anyagra megállapítható a 

feltételt kielégítı, illetve azzal egyenértékő megengedett maximális nyúlás. Mivel az 

alakváltozások kész szerkezeteken vagy kísérleti modelleken közvetlenül mérhetık és 

azokból a nyúlásokat meg lehet határozni (illetve megfordítva, a nyúlásokhoz 

alakváltozásokat lehet rendelni), célszerőbb a megengedett feszültség helyett a robbanási vagy 

redukált nyomáshoz tartozó megengedett maximális nyúlást elıírni. 



 

A vizsgált szerkezeti anyag esetében a szilárdsági jellemzıktıl függıen az '
mrf  megengedett 

feszültséggel egyenértékő nyúlás %15,5mr =ε . Kiszámítható, hogy a megengedett nyúlás 

aránya a szabványos vagy mért A5 szakadási nyúláshoz viszonyítva közel állandó (kb. 34%).  

Ezt a filozófiát követve az ilyen nagyságrendő megengedett nyúlás már maradó 

alakváltozással jár a szabványos méretezési összefüggésekkel a berendezés szilárdsági 

méretezését, illetve ellenırzését nem lehet elvégezni.  

Természetesen a robbanáskor fellépı igénybevétel csökkentése, vagyis kisebb nyúlás 

elıírása különbözı szempontok szerinti mérlegelés kérdése. A szakszerően méretezett, 

elméletileg és kellı tapasztalatok birtokában kialakított robbanásvédelem esetén azonban sem 

biztonsági, de fıleg gazdasági szempontból nem indokolt a berendezés túlméretezése, illetve 

az állandó terhelésre méretezett szerkezetek biztonsági filozófiája, a normál üzemvitelhez 

szabott biztonsági tényezık használata. 

A berendezés leggyengébb pontján egyszeri igénybevételre kialakuló alakváltozás 

olyan mértékben korlátozandó, hogy helyi törés vagy szakadás (beleértve a kezdı repedéseket 

is) ne keletkezzen. A maradó alakváltozások, azok kijavítása nélkül ne akadályozzák a 

berendezés további rendeltetésszerő használatát. 

A csavarkötések, robbanáskor is csak rugalmas alakváltozási tartományban 

terhelhetık, hogy a készülékek robbanás esetén is tömörzáróak maradjanak. 

A síkfalú, közel atmoszférikus nyomáson üzemelı berendezéseknél (porszőrıknél; 

elevátoroknál; síkfaló tartályoknál) az elsı robbanás után a sík határoló felületek lapos (kis 

görbülető, de nem forgásszimmetrikus) héjakká deformálódnak. Emiatt teherbíró képességük 

némileg növekszik. Ezért a berendezés további rendeltetésszerő használatát nem akadályozó 

korlátolt alakváltozások nem csökkentik a biztonságot. 

11.3. Lefúvó felület számítása téves alapadatokkal 

Lefúvó felület meghatározására különbözı méretezési összefüggések és diagramok 

állnak rendelkezésre. Ezek szerint a lefúvó felület a következı tényezık függvénye: 

( )rednst p;p;V;KfA =  

Ahol:  stK  a robbanás  hevességére jellemzı szám, 

 V a védett berendezés jellemzı térfogata, 

 pn a lefúvó szerelvény nyitó nyomása, 

 pred a védett berendezésben a lefúváskor megengedhetı nyomás. 



 

A lefúvó felület téves meghatározása az elızı tényezık helytelen felvételébıl. Ill. 

számításából adódhat. Azt is tudni kell, hogy a számítással meghatározott felület szabad 

nyílásra vonatkozik. Így lefúvatóként csak kis nyitási holtidıvel rendelkezı szerelvények 

alkalmasak. 

 

A robbanás hevességre jellemzı Kst szám 

A különbözı térfogatú edényekben végzett robbantási kísérletekbıl azt a 

következtetést vonták le, hogy  

állandóVpK 3/1 =⋅= ɺ  

A veszélyesség, illetve a védekezés szempontjából a V = 1 m3 -es edényben mért legnagyobb 

nyomásemelkedési sebességet tekintjük mértékadónak. Eszerint ha a tartály térfogata 1 m3, 

akkor kapjuk a robbanás hevességére jellemzı számot, amelyet szabványos anyagjellemzınek 

tekintünk. Az éghetı illetve robbanásveszélyes gázokat és porokat eszerint az érték alapján 

sorolják be a robbanási osztályba. 

A lefúvó felület meghatározásához tehát csakis a V = 1 m3-es edényben kimért jellemzıt 

szabad alkalmazni. Gyakori hiba, hogy kis laboratóriumi készülékekben mért értékekkel 

számolnak.  

11.4. A védett berendezés jellemzı térfogatának helytelen kiszámítása 

A lefúvó felület számításánál nem minden esetben kell az összes térfogattal számolni. 

Ezért ha a készülék belsejében beépítmények ill. betétek vannak, akkor az azok által elfoglalt 

térfogatot le kell vonni az összes térfogatból és csak maradék résszel kell számolni. Például 

porszőrınél a szőrzsákok által elfoglalt térfogat levonható a ház térfogatából stb. 

Vannak olyan esetek elsısorban a porokat feldolgozó berendezéseknél, hogy a tér 

nincs teljesen kitöltve homogén robbanóképes keverékkel. Gondoljunk például a serleges 

elevátorokra, ahol elsısorban a fej és a lábrésznél van porképzıdés. Ilyenkor megfelelı, ha a 

teljes térfogatnak csak egy bizonyos százalékával számolunk. 

Az elızı szempontok figyelmen kívül hagyása a feladatot megoldhatatlanná is teheti. 

11.5. A lefúvó szerelvény nyitó nyomásának és a berendezésben fellépı 
redukált nyomás helytelen kapcsolata 

A lefúvó szerelvény nyitónyomásának megválasztásánál figyelembe kell venni, hogy 

az üzemi nyomás a nyitó nyomásnak csak bizonyos százaléka (X %) lehet. Azaz 



 

X

p
p ü

n =  

Hasadótárcsáknál és hasadópaneleknél: Xh ≅ 0,5 … 0,95 

Robbanóajtóknál:     Xr ≅ 0,7 … 0,8 

Az X értéke mindig az alkalmazandó szerelvény típusától és a nyitónyomás nagyságától 

függı érték. 

 

Amennyiben az üzemi nyomás és a nyitó nyomás aránya nem a szükséges értékő, akkor ez a 

szerelvény állandó szivárgását, valamint hasadótárcsáknál illetve hasadópaneleknél azok idı 

elıtti tönkremenetelét okozza. 

 

 

11.2. ábra Robbanási nyomásgörbék 

a – lefúvás nélkül, b – lefúvás esetén 

 

A redukált nyomás minden esetben nagyobb a nyitónyomásnál (11.2. ábra). Ez azért van, 

mert a szerelvények nyitásához idı kell. Ez alatt a védett berendezésben a nyomás növekszik. 

Tehát a lefúvó felület méretezésénél a nyitónyomásnál nagyobb redukált nyomással is 

számolni kell. Minél kisebb a redukált nyomás, annál nagyobb lefúvó felületre van szükség. A 

redukált nyomás növelésekor a szükséges lefúvó felület csökken. Ebben az esetben viszont a 

berendezést erısebb kivitelben kell elkészíteni. A tervezésnél tehát el kell dönteni azt az 

ésszerő redukált nyomást, ami a lefúvó felület nagyságában és a berendezés konstrukciós 

kialakításában optimális megoldást szolgáltat. 



 

11.6. Nem megfelelı lefúvó szerelvény alkalmazása 

A piacon rendelkezésre álló különbözı lefúvó szerelvények más-más jellemzıkkel 

bírnak, amelyek csak meghatározott alkalmazásoknál nyújtanak elınyöket. Ezért egy adott 

helyre a legmegfelelıbb szerelvény kiválasztása rendkívül fontos feladat. 

A robbanási nyomás lefúvatására csak olyan szerelvények alkalmasak, amelyeknek: 

- nyitónyomása ismert, és az elfogadható tőréshatáron belül garantálható. 

- keresztmetszetnyitó képessége gyors, ill. elfogadható holtidıvel nyitni képes, a 10-2 

…10-3 sec-os nagyságrendő nyomásnövekedési sebesség esetén , 

- mőszaki jellemzıi prototípus vizsgálattal igazoltak ill. vizsgálati bizonylattal 

rendelkeznek. 

 

Az ipari üzemekben gyakran lehet találkozni olyan szakszerőtlen és veszélyes mőszaki 

megoldásokkal, amikor a lefúvónyílásba egyszerően valamilyen fóliát (például teflon vagy 

alumínium fóliát) helyeznek. Az ilyen megoldások hibái a következık: 

- vékonyak, így azok rendkívül érzékenyek, 

- nincs tartásuk, a szinte fályolként lebegı szerkezetek már a legkisebb légmozgásokra 

is alakváltoznak, ill. rezgésbe jöhetnek, így a nyitónyomásuk sem garantálható, 

- A keresztmetszetnyitó képességük viszonylag lassú, mert a laza szerkezeten a 

felhasadás elıtt nagymérető az alakváltozás, 

- A robbanásból származó dinamikus terhelés a szerkezeti anyagot felkeményítheti, ami 

a nyitónyomás értékét bizonytalan határig növelheti, 

- lefúváskor a szétszakadt és elrepülı darabok sérülést okozhatnak, 

Az ilyen fóliás szerelvényeknél hiába van fokozatos nyomásnövekedéses vizsgálattal igazolva 

a nyitónyomás és annak szórása. Ez a gyors nyomásnövekedéssel járó robbanáskor ugyanis 

nem érvényes. Robbantásos vizsgálatokkal igazolt, hogy az ilyen fóliás védelemmel védettnek 

vélt berendezések sok esetben megsérülnek és felhasadnak. 

 

Nem tekinthetı szakszerő megoldásnak az sem, hogy a berendezésen üvegbıl törıfelületet 

képezzük ki.  

Az üvegbıl készült lefúvó szerelvények hátrányai: 

- nyitónyomásuk nem megbízható, ill. nem garantálható, 

- mőködéskor darabokra törnek, így a szétrepülı szilánkok sérülést okozhatnak, 

- a fényt, ill. a napsugarat fókuszálják, ezáltal gyújtóforrást képezhetnek. 



 

A fóliás vagy üveges szerelvényeket alkalmazók rendkívül magabiztosan hirdetik, 

hogy a szerelvényekkel évek óta semmi probléma. Mint általában kiderül, ez csak a normális 

üzemi viszonyokra érvényes. Mivel a robbanási nyomás levezetésére ritkán van szükség, így 

ezen szerelvények alkalmassága robbanási körülmények között még nem volt igazolva. 

Az elızıekben említett fóliás és üveges szerelvényeket, az ismertetett hátrányok miatt 

a fejlett ipari országokban már régen nem használják, mert alkalmazásuk amellett, hogy 

szakszerőtlen, még a veszély forrása is lehet. 

A fóliás, ill. üveges lefúvószerelvények hátrányait küszöbölik ki a speciális kialakítású 

korszerő köralakú hasadótárcsák és a négyszögletes vagy egyéb tetszıleges alakú 

hasadópanelek. A robbanási nyomás biztonságos lefúvására csak ezek alkalmasak. 

A hasadótárcsák (hasadópanelek) elınyei: 

- kellı merevségőek és kevésbé sérülékenyek, 

-  megbízhatóan és rendkívül gyorsan, kis holtidıvel garantált nyomásértéken 

mőködnek, 

- olyan a szerkezeti kialakításuk, hogy a statikus és dinamikus nyitónyomások közötti 

különbség elhanyagolható, 

- mőködésükkor leváló darabok, szilánkok nem képzıdnek, 

- tömören zárnak, 

- nem tudnak befeszülni, leragadni lefagyni vagy eldugulni,  

- mozgó alkatrészeket nem tartalmaznak, így karbantartást sem igényelnek, 

- nem rozsdásodó anyagból készülnek, így festésre, ill. egyéb felületvédelemre sincs 

szükség, 

- robbantásos típusvizsgálati eredményeken alapuló mőbizonylattal rendelkeznek, 

- hosszú élettartamúak, univerzális szerkezetek (minden robbanási osztályban 

használhatók). 

A hasadótárcsákat, ill. hasadópaneleket a mőködésük után cserélni kell. Vegyük azonban 

figyelembe, hogy a robbanás nem tartós üzemszerő állapot, hanem kis valószínőséggel 

elıforduló ritka esemény. Így a lefúvásból adódóan, ill. a roncsolódás miatt az elemeket 

meglehetısen ritkán kell cserélni. Ezért ezt figyelembe véve a szerelvény egyszer használatos 

volta nem hátrányos tényezı. 

A hasadótárcsák és hasadópanelek alternatívájaként lefúvó szerelvényként szóba 

jöhetnek a fészekbıl kipattanó, a szakadócsapos, a kilincses, a súlyzáras, valamint a 

rugóterheléső robbanóajtók alkalmazási lehetıségei is. Ezen szerelvények egyedüli elınye, 

hogy a lefúvás után záródnak és többnyire újra használhatók. Bár az eredeti állapotban való 



 

újra használhatóság sok esetben kétsége. Ugyanis a lefúváskor fellépı eróziós, abráziós 

hatások, a robbanással együttjáró tőz az ajtók tömítıfelületét tönkretehet. A nyitáskor ébredı 

dinamikus erıhatás deformációkat okozhat. Ezért bizonyos esetekben egy lefúvás után a 

robbanóajtókat csak karbantartás és javítás után lehet tovább használni. 

 

 

11.3. ábra Keresztmetszetnyitási jelleggörbék 

a – hasadópanel, b – robbanóajtó ; A – lefúvófelület, τ - idı 

 

 

11.4. ábra A redukált nyomás és a lefúvófelület közötti elv összefüggés 

a – hasadópanel, b – robbanóajtó  

A robbanóajtók hátrányai: 

- általában nagy térfogatúak és nehéz kivitelőek, így a keresztmetszetnyitó képességük 

viszonylag lassú, 

- kevésbé tömören záróak, 

- nyitónyomásukat a környezeti tényezı nagymértékben befolyásolja. Tömítı felületük 

a portól, festéktıl, esıtıl fagytól leragadhat. Mozgó alkatrészeik berozsdásodhatnak, 

befeszülhetnek, ezáltal mőködésképtelenné válhatnak, 

- rendszeres karbantartást igényelnek, 



 

- a hasadótárcsával (panellel) azonos felülető ajtó alkalmazásánál a védett 

berendezésben fellépı redukált nyomás növekszik, 

- egy meghatározott redukált nyomás esetén a hasadótárcsánál (panelnél) nagyobb 

felülető ajtó alkalmazása szükséges, 

- nem univerzálisak, nem minden esetben használhatók. Az egyes típusok csak a rájuk 

típusvizsgálattal megállapított nyomásnövekedési sebességnél alkalmazhatók. Ezért az 

adott helyre megfelelı típust az elızıekben ismertetett robbanási osztálynak 

megfelelıen kell kiválasztani. Emiatt egy termékváltásnál számítani kell arra, hogy 

esetleg a robbanó ajtót más típusúra kell cserélni, 

- a robbanást követı visszazáródásuk után a zárt térben az égés megszőnését követı 

lehőlés vákuumot is okozhat. Ez a berendezés összehorpadását eredményezeti. 

Amennyiben ilyen veszély fennáll, a berendezésre szippantó biztonsági szelepet is fel 

kell szerelni. 

11.7. A lefúvó szerelvény hibás elhelyezése és beépítése 

A lefúvó felület elhelyezésénél figyelembe kell venni, hogy a telepítési helyen mi a 

megengedhetı és legkedvezıbb lefúvási irány. 

A lefúvó felületet a védett berendezés beépítményei lehetıleg ne árnyékolják. Port 

tartalmazó készülékeknél a lefúvás a porszint felett legyen. Vegyük figyelembe, hogy 

általában a függılegesen felfelé irányuló lefúvatás a legkedvezıbb, mert az így fellépı 

reakcióerı a berendezésre felborító hatást nem tud kifejteni. Ezen kívül a lefújt 

égésterméknek a levegıben való elosztását így lehet a legjobban megoldani. 

Nagy lefúvófelületigény esetén a felületet meg lehet osztani és ezeket a berendezés különbözı 

helyein lehet elhelyezni. Például egy robbanásveszélyes terméket szállító serleges elevátornál 

a szükséges tehermentesítési felületet a következı helyekre célszerő elosztani. 

- fıleg a fej és a lábrésznél van a legnagyobb porképzıdési illetve robbanásveszély, 

ezért ide lefúvó szerelvények elhelyezése feltétlenül szükséges, 

- - a fejrészen a lefúvónyílást a fel és a lemenı ág irányába célszerő elhelyezni, mivel ez 

az ágakban kialakuló robbanási nyomás levezetése szempontjából ez a legkedvezıbb 

megoldás, 

- a láb és a fejrész között a fel- és a lemenı ágban is nyomásnövekedésre lehet 

számítani, ezért a lefúvó felület elhelyezésére itt is szükség van. 



 

11.8. A robbanási nyomás szabadba vezetésének hiánya vagy 
szakszerőtlen megoldása 

Üzemcsarnokban elhelyezett berendezéseknél a lefúvó nyíláson kiáramló 

égésterméket és a még el nem égett keveréket az épületen kívüli szabad légtérbe veszélytelen 

irányba, védett övezetbe kell vezetni. 

Gondolni kell arra, hogy a lefúvócsıben másodlagos robbanás jöhet létre, ami a 

kiáramlást akadályozza. Ezért a lefúvócsı alkalmazása a redukált nyomásban növekedést 

eredményezhet. A lefúvócsı hatására fellépı redukált nyomás meghatározására megfelelı 

számítási módszerek vannak. Figyelembe kell venni, hogy lefúváskor a tehermentesítı 

nyílásból ill. a lefúvócsıbıl több méter hosszúságú láng csapódhat ki. 

Ajánlatos a lefúvócsı végére drótháló erısíteni, hogy a csıbe a madarak ne tudjanak 

bemenni, illetve befészkelni. A drótháló osztása azonban 25x25 mm-nél kisebb nem lehet, 

mert akkor ez a tehermentesítı képességet nagymértékben korlátozza. 

Meg kell oldani, hogy a lefúvócsıbe esı, hó ne kerülhessen. A vízszintes csövek végét 

ajánlatos 45°-ban levágni. A függıleges csövekre pedig olyan oldalkiáramlású fedelet vagy 

felnyíló sapkát kell helyezni, amely a lefúvás útjában nagymértékő akadályt nem jelent. 

11.9. A lefúváskor fellépı reakcióerı elhanyagolása 

A tehermentesítı felület nyitásakor, a robbanási nyomás lefúvásakor jelentıs nagyságú 

reakcióerı lép fel, amit egy kísérlettel ellenırzött összefüggéssel számítani lehet: 

( )redR pAfF ;=  

Ez a külsı erı nemcsak a berendezést, hanem annak tartószerkezetét, az alapokat vagy az 

épületet is terheli. 

A berendezést alátámasztó állványszerkezet a robbanási nyomás lefúvásakor 

nagyságrenddel nagyobb terhelést kap, mint normális üzemi állapotban. Vízszintes irányú 

lefúvatás esetén az állványzatot eltolódás és felborulás ellen egyaránt rögzíteni kell. Fontos 

körülmény, hogy az állványzat egyes oszlopaiban megváltozik az erı iránya (egyes nyomott 

oszlopok húzottá válnak). Az alapozást, ill. a födémeken elhelyezett berendezések esetén az 

épület teherhordó szerkezeti elemeit ennek megfelelıen kell méretezni. 

11.10. Szakaszolás és a vészleállítás hiánya 

Robbanás esetére a lefúvó szerelvény beépítésével csak a berendezés védelme van 

megoldva. A láng, illetve a robbanás, a berendezéshez csatlakozó részekbe is átterjedhet. Ezt 



 

a továbbterjedést a leghatékonyabban szakaszolással lehet megoldani. Ehhez gyorszárású 

szelepek, illetve tolózárak állnak rendelkezésre, amelyeket igen rövid, 50ms körüli zárási idı 

jellemez. Ezt úgy valósítják meg, hogy pl. 20-40 barg nyomású levegıt vagy nitrogént 

expandáltatnak a tolózár munkahengerébe, vagy pedig 5-6 barg nyomású sőrített levegı 

terheli a dugattyút, és az elmozdulást mechanikus retesz kioldásával vezérlik. 

A szakaszolástól csak indokolt eseten lehet eltekinteni. Például egy tömlıs porszőrı esetében 

a szakaszolástól azért tekintettek el, mert: 

- a poros gáz belépıcsonkját ütközılemez árnyékolja, ami a robbanási nyomás 

terjedésében nagy valószínőséggel akadályt, illetve jelentıs áramlási ellenállást jelent, 

- a tiszta levegı kilép csonkja a szőrı tiszta gázterébe csatlakozik. A tiszta gázteret a 

tömlıs szőrıket tartó perforált lemez és a tömlıs szőrık választják el a poros 

gáztértıl. A poros gáztérben bekövetkezı robbanás terjedését a kilépı csonk irányában 

a poros tömlık valószínő, hogy jelentıs mértékben gátolják, 

- a szőrı alján lévı ürítınyílásba cellás adagoló van beépítve. 

Egy esetleges robbanáskor a berendezést le kell állítani, illetve az anyagáramlást meg kell 

szüntetni. 

Például egy tömlıs porszőrınél 

- le kell állítani a ventillátort, 

- meg kell szüntetni a friss levegıs tömlıtisztítást, 

- le kell állítani a cellás adagoló stb. 

Mindezeket a lefúvószerelvények nyitásával a legcélszerőbb vezérelni úgy, hogy a 

lefúvószerelvényeket a nyitásérzékelıvel látjuk el. A nyitásérzékelıvel megszüntethetı a 

ventilátor villanymotorjának áramellátása is stb. 

11.11. A lefúvó szerelvény ellenırzésének és karbantartásának az 
elmulasztása 

A lefúvó szerelvények normális üzemmenet esetén passzív állapotban vannak. Az 

esetleges hibájuk csak a mőködéskor derül ki. Azért, hogy szükség esetén megfelelı 

mőködésképességőek legyenek ill. a rendelkezésre állásuk a lehetı legnagyobb 

megbízhatósági szinten biztosított legyen, a szerelvényeket a gyártó cég ajánlásai szerint 

idınként ellenırizni kell és szükség szerint karban kell tartani. Az ellenırzési illetve 

karbantartási ciklusidıt a védett berendezés karbantartási rendjébe célszerő illeszteni. Az 

ellenırzés és a karbantartás módját utasításban kell rögzíteni. 

 



 

11.12. Ellenırzı kérdések 

1. Foglalja össze a teherviselı képesség helytelen megítélését, mint a lefúvásos 

védelem hibás tervezésének egyik okát. 

2. Foglalja össze a lefúvószerelvények helytelen kiválasztásával és elhelyezésével 

kapcsolatos problémákat, mint a lefúvásos védelem hibás tervezésének egyik okát. 

3. Ismertesse a lefúvás kivezetésének és a kialakuló reakcióerı kérdéskörével 

kapcsolatos problémákat, mint a lefúvásos védelem hibás tervezésének egyik okát. 

4. Tárgyalja a lefúvószerelvények ellenırzési, karbantartási hibáit. 

 



 

12. ESETLEGES ROBBANÁS HATÁSA ÉS A ROBBANÁSKOR 

FOGANATOSÍTANDÓ INTÉZKEDÉSEK  

Egy esetleges robbanáskor a védelmi eszköz a kalibrált nyitónyomás értéken kinyit és 

a védendı berendezés mentesül a veszélyes túlnyomástól. Nyomatékosan hangsúlyozzuk, 

hogy a védelmi eszköz csakis az adott berendezés túlnyomás elleni védelmére szolgál. A 

berendezéshez csatlakozó különbözı szerkezetek túlterhelés elleni védelméhez ill. a 

technológiát megvalósító teljes rendszer biztosításához még egyéb mőszaki megoldások is 

szükségesek vagy szükségessé válhatnak. Azt is figyelembe kell venni, hogy a robbanás 

tőzképzıdéssel is jár. 

 

12.1. A berendezések üzemelését kiszolgáló gépi mechanizmusok 
vészleállítása 

Robbanáskor a tőz táplálásának megakadályozása érdekében valamint a további 

károsodások elkerülése céljából a szállítást, ürítést, stb. azonnal le kell állítani. Ez a 

hasadópanelre szerelt nyitásérzékelık segítségével megvalósítható. 

 

12.2. Tőzoltás 

A robbanás elleni lefúvásos védelem akkor igazán hatásos, ha az kellı hatékonyságú 

tőz elleni védelemmel párosul. Egy esetleges robbanáskor valószínő, hogy a berendezés 

belsejében tőz is keletkezik. Nem szabad arra várni, hogy a tőz magától kialudjon, ezért a 

tüzet el kell oltani, már csak azért is, hogy az nehogy újabb tüzet indikáljon. A tőzoltásra 

külön tőzvédelmi tervet kell készítni és azt az üzem tőzvédelmi utasításába be kell építeni. 

 

12.3. A robbanási nyomás lefúvatásának következményei 

Egy esetleges robbanás után a berendezést ki kell takarítani a meghibásodott 

alkatrészeket ki kell cserélni, vagy fel kell újítani, tehát az eredeti mőködési állapotának 

megfelelıen rendbe kell hozni. 

A lefúvás során lángkicsapódásra lehet számítani. Ezért azokat közlekedési területekre 

nem szabad irányítani ill. ezeken a területeken a személyzet rendszeres közlekedését meg kell 

szüntetni. 



 

 

12.1. ábra  A panelek lefúvatását közlekedési területre nem szabad irányítani 
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