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1. Podstawa prawna 
 

1) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 
sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
(Dz. U. 2010 nr 109 poz. 719). 

2) PN-EN 60079-10-1:2016-02 Atmosfery wybuchowe -- Część 10-1: Klasyfikacja 
przestrzeni -- Gazowe atmosfery wybuchowe.  

3) PN-EN 13463-1:2010 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem 
-- Część 1: Podstawowe założenia i wymagania 

4) PN-EN 62485-3:2014-12 - wersja angielska. Wymagania bezpieczeństwa dotyczące 
akumulatorów i ich instalowania -- Część 3: Akumulatory trakcyjne 

5) Projekt budowlany "Hali magazynowo przeładunkowej z częścią socjalno-biurową"  
Starogardzka 10, 83-010 Staraszyn, numery ewidencyjne działek: 182/14 i 183/39. MTJ  

6) Informacje i dokumentacja uzyskana od zleceniodawcy: 

-Instrukcja obsługi i konserwacji akumulatorów NexSys otrzymana od zleceniodawcy. 
"Akumulatory trakcyjne Motive Power, seria regulowanych zaworem (VRLA) 

akumulatorów ołowiowo-kwasowych NexSys: Technologia TPPL (cienkie płyty z czystego 
ołowiu)"; 
Instrukcja obsługi prostownika NexSys+ "Aspekty Bezpieczeństwa".  
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2.  Wstęp do oceny zagrożenia wybuchem 

 

Ocenę zlecono, w celu identyfikacji  zagrożeń i wymagań związanych z 

możliwością tworzenia atmosfery wybuchowej. Podczas procesu ładowania 

akumulatorów trakcyjnych, wewnątrz hali magazynu logistycznego. Ocena 

zakłada stosowanie się użytkownika do wymagań zawartych w 

dokumentacji producenta (zał. nr 1 i 2). 

Akumulatory umieszczone są w wózkach. Wózki będą ładowane na Hali 

między bramami umieszczonymi z prawej i lewej strony Hali (górna Hala).  

W elektrycznych wózkach  magazynowych będą użytkowane baterie 

wyprodukowane w technologii VRLA (szczelne ogniwa z zaworem 

ciśnieniowym) i elektrolitem uwięzionym w separatorze z maty szklanej 

AGM (Absorbent Glass Mat). Do ładowania baterii zastosowane będą 

prostowniki regulowane automatycznie z ograniczeniem prądu w fazie 

gazowania baterii, co zapobiega nadmiernej emisji wodoru. Baterie będą 

ładowane w wózkach elektrycznych w rozproszonych miejscach ( 

Producent: DUPLOBAT, Typ baterii: DB7239TRX ), podczas parkowania 

przy dokach załadowczych. Prostowniki do ładownia baterii będą 

powieszone na ścianie. 

3. Parametry fizykochemiczne substancji 

 

Wzór chemiczny H2; 

Masa cząsteczkowa 2,016; 

Ciężar względem powietrza 0,068; 

Temperatura samozapłonu 580 oC; 

Klasa temperaturowa T1; 

DGW 4%; / 3,4 g/m3; 

GGW 75%;/ 63 g/m3; 

Grupa wybuchowości IIC; 

MIE 0,011 mJ; 

Maksymalny przyrost ciśnienia przy wybuchu w mieszaninie z powietrzem 

ΔPmax = 625 kPa. 
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4. Obliczenia i wnioski 

 

Max. 20 stanowisk ładowania  

Napięcie baterii: 24V 

Pojemność: 375 Ah na jednym stanowisku 

 

Wentylacja wymuszona mechaniczna: 

 

Q - przepływ wentylacji powietrza m3/h 

v - niezbędne rozrzedzenie wodoru współczynnik = 24 

q - 0,42 x 10-3 m3/Ah 

s - ogólny współczynnik bezpieczeństwa 

n - liczba ogniw 

Igas- wartość prądu wytwarzającego gaz użyta do kalkulacji przepływu 

wentylacyjnego powietrza 

Wymagane minimalne Q=346.5 m3/h dla Igas=7 (zwiększona emisja, 

tradycyjne baterie i prostownik) 

Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości co do wydajności wentylacji naturalnej 

należy wykonać pomiary, a wyniki zapisać w protokole, dla możliwości 

porównania z przyszłymi pomiarami  (zakładany jest naturalny przepływ 

powietrza przez otwory o prędkości minimum 0.1 m/s) . 

A=28 x Q 

A- wolna powierzchnia otworu wlotowego i wylotowego powietrza [cm2] 

A=9702 [cm2] 

Otwory wlotowe i wylotowe powinny być zlokalizowane możliwie najlepiej 

tworząc dobre warunki do wymiany powietrza tzn.: 

- otwory na przeciwległych ścianach; 
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Baterie z systemem rekombinacji gazu rozpoczynające cykl użytkowy 

(nowe baterie) mogą produkować tyle wodoru co zwykłe baterie. W 

związku z tym zwiększenie wydajności wentylacji powinno być rozważone 

przez użytkownika.  

 

Jeżeli do obliczeń przyjmiemy Igas=1.5 (normalna emisja). 

Wówczas Q=74,356 m3/h 

A=2072 [cm2] 

 

Wniosek nr 1 

Wymagany przepływ powietrza nad źródłem emisji powinien wynosić 

74,356 m3/h i może być realizowany przez otwory pasywne o wymiarach 

wolnej powierzchni 0,2072 [cm2]. 

Zawsze liczą się najgorsze możliwe warunki pracy. Norma nie określa 

dokładnie jak mają być realizowane otwory, wiadomo że mają być i jakie. 

Zawsze podczas ładowania baterii i przez godzinę po zakończeniu 

ładowania, jest emisja wodoru. 
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mmax - masa substancji która biorąc udział w reakcji wybuchu spowoduje przyrost 

ciśnienia na poziomie 5 kPa 
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maxP - maksymalny przyrost ciśnienia wybuchu dla danej substancji przy wybuchu 

stechiometrycznej mieszaniny  z powietrzem w zamkniętej komorze = 5 kPa 

W - współczynnik przebiegu reakcji wybuchu dla palnych gazów 

V - objętość wolnej przestrzeni powietrznej w pomieszczeniu 5000 [m3] 

P - wartość przyrostu ciśnienia 

   

kgm 7246.5max   

 

 

Wniosek nr 2 

Masa substancji, która biorąc udział w reakcji wybuchu spowoduje przyrost ciśnienia 

równy 5 kPa, w pomieszczeniu o objętości wolnej przestrzeni równej 5000 [m3]. Wniosek 

zgodnie z wymaganiami dla wentylacji [4] mmax nie zostanie przekroczone, pomieszczenie 

nie jest zagrożone wybuchem. Występują strefy 2 zagrożenia wybuchem, w promieniu 

0.5 m od źródła emisji – zaworów baterii. Przy zaworach baterii należy zachować wolną 

przestrzeń, w celu swobodnego przepływu powietrza. 

5. Źródła zapłonu 
 

PODSTAWOWYMI ŹRÓDŁAMI ZAPŁONU MOGĄ BYĆ: 

- Iskry wytwarzane mechanicznie 

- Iskry elektryczne 

- Iskry elektrostatyczne 

- Gorące powierzchnie 
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Należy uwzględnić ochronę przed źródłami zapłonu w postaci: 

 

-  gorących powierzchni T1; 

-  płomieni i gorących gazów / zakazy palenia i używania otwartego ognia,  

-  iskier generowanych mechanicznie / stosować narzędzia Ex; / iskra spawalnicza – 

zgodnie z procedurą prac spawalniczych należy zabezpieczyć teren przyległy / 

cięcie, szlifowanie i inne czynności będące źródłem iskier wykonywać zgodnie z 

procedurą prac pożarowo niebezpiecznych 

 

-  urządzeń elektrycznych / klasyfikacja urządzeń  

Pary cieczy i gazy 

Ex GRUPA II ; kategoria 3 (strefa 2)/ kategoria 2 (strefa 1)/ kategoria 1 

(strefa 0)  G; (IIC - grupa wodoru, T1) 

 

-  prądów błądzących i katodowej ochrony przed korozją / w przypadku urządzeń 

nieposiadających cert. zgodności z dyr. EMC (elektro-magnetyczna kompatybilność) 

które zostałyby umieszczone w pobliżu strefy zagrożenia wybuchem należy 

wykonać pomiary; 

-  elektryczności statycznej / wymagana pełna ochrona – połączenia uziemiające, 

wyrównawcze – protokoły z pomiarów kontrolnych; 

-  uderzenia pioruna / ochrona podstawowa; 

- fal elektromagnetycznych / nie należy dopuszczać do oddziaływania ponad   

   normalnych fal elektromagnetycznych w strefie zagrożenia wybuchem / w strefach 

zagrożenia wybuchem nie są zainstalowane nadajniki przemysłowe lub generatory 

RF, 

- promieniowania jonizującego / nie występuje w strefach zagrożenia wybuchem; nie 

są zainstalowane źródła promieniowania jonizującego  

- reakcji egzotermicznej / nie występują reakcje substancji piroforycznych z 

powietrzem, metali alkalicznych z wodą, reakcje termitowe, które mogłyby stanowić 

efektywne źródło zapłonu potencjalnej atmosfery wybuchowej,  

-  ultradźwięków / nie występują silne generatory w strefie zagrożenia wybuchem 

- zjawisko sprężania adiabatycznego i fal uderzeniowych nie występuje. 
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