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ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Прахова експлозия е бързо изгаряне на прах разпръснат във 

въздуха.  

Повечето прахови експлозии са малки, но някои причиняват 

много щети. Те дори може да унищожат цели фабрики.  

 

Газовете и течни частици, смесени с въздуха експлодират по 

същия начин като прахта. 
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Последици от прахови експлозии и пожари 

 Загуба на живот или телесна повреда  

 Загуба на имот 

 Негативена публичност 

 Загуба на доверието на клиентите и обезценяване 

на Компанията 

 Съдебни искове от крайния клиент 

 Правни претенции на трети лица 
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 Класове прах - Kst? 
Kst осигурява най-добрата "един номер” оценка на очакваното 

поведение на една дефлаграцията на прах. 

Kst е повишаване на налягането / единица време 

Горими прахове се класифицират чрез цифровата стойност на Kst. 

Мерна единица :  bar x meter / second  

ST = Staub (Немски за прах) 

Kst Value ST Class 

0 non 

>0 to 200 ST1 

201 to 300 ST2 

>300 ST3 
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DUST EXPLOSION RISKS & PROTECTION 

 Органична прах от хранително-вкусовата промишленост, като 

например брашно за печене, супа на прах, подправки, овкусители, захар.  

 Синтетични органични прахове като прах от шлайфане на пластмаса, 

прахова боя.  

 Метални прахове - Фин прах от алуминий, магнезий, титан, хром, a в 

специални случаи - фин окислен прах от всички метали. 

 Фармацевтични - Голяма част от праховете, използвани в тази 

индустрия са взривоопасни.  

ЕКСПЛОЗИВНИ ПРАХОВЕ 

Някои примери за експлозивни прахове 
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0< Kst<=200 

Дърво 

Хатрия 

Пластмаса 

Зърно 

200 < Kst <= 300                        
Епоксидна смола с 

втвърдител 

Kst  > 300 

Примери: 

Алуминий 

Титан 

 

Типични Kst Стойности ? 
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Dust explosions occur in many types of industries 

Европейската статистика за прахова експлозия

Експлозии Убити Ранени

% % %

Дърво 31.6 11.7 25.0

Храни и фуражи 24.7 36.8 26.0

Метали 13.2 17.5 18.5

Пластмаси 12.9 17.5 20.0

Въглища / Торф 9.2 6.8 8.0

Хартия 2.0 0.0 0.0

Други 6.4 9.7 2.5

Вид на праха
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DUST EXPLOSION RISKS & PROTECTION 

Ефектът от 

прахови 

експлозии може 

да бъде 

опустошителен 

Прахова експлозия- SILO 
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DUST EXPLOSION RISKS & PROTECTION 

Ефект от прахова 

експлозия в 

колектор работещ 

с пластмасов 

прах. 

Прахова експлозия - прахоуловител 
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DUST EXPLOSION RISKS & PROTECTION 

Унищожителния ефект на експлозия включваща метален прах. 

Прахова експлозия - МЕТАЛ 
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Система за безопасност 

Системата за безопасност изисква да се вземат предвид 

всички съществени рискове. Не е достатъчно само с 

единични защитени компоненти.  

 

Много от рисковете могат да бъдат избегнати чрез 

правилен монтаж. За други рискове трябва да се 

погрижите чрез инсталиране на системи за безопасност.  

 

Обучение на оператори и рутинна поддръжка е много 

важна част от сигурността в повечето заводи. 



2005-10-12 

Прахова експлозия - Рискове и защита 

Има два основни подхода за проектиране на 

безопасността в продукт, предназначен за употреба 

във взривоопасна среда. 

ДА СЕ МИНИМИЗИРА РИСКА ОТ ЗАПАЛВАНЕ 

ДА СЕ МИНИМИЗИРА ЕФЕКТА ОТ ЕКСПЛОЗИЯТА 

С цел да се изгради система, която е безопасна дори и да има 

експлозия. 
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Да се минимизира риска от запалване 

• Поддържайте цеха чист 

• Направете анализ на риска и 

идентифицирайте опасни работни процедури  

• Информирайте и обучете персонала 

• Изберете безопасно оборудване 
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ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНА ПРАХ - ПАЗЕТЕ 

РАБОТНОТО ПОМЕЩЕНИЕ ЧИСТО 

• Използвайте локална екстракция за да се 
избегне разпространението на опасен прах в 
работилницата 

 

• Използвайте безопасна и ефикасна система 
за вакуум за почистване на съоръжението 
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ИЗБЯГВАНЕ ЕФЕКТА ОТ ЕКСПЛОЗИЯ 

• Инсталирайте безопасни прахоуловители, които 

освобождават налягането и пламъците по 

контролиран начин. 

• Инсталирайте устройства за изолиране, което 

предотвратява експлозия от разпространение. 

• Маркирайте ясно рисковите зони 

• Информирайте операторите за рисковете и какво да 

правят в случай на извънредна ситуация 

 

 



2005-10-12 17 

 
- 2014/34/EU ATEX – Директива отнасяща към доставчици 

• CE Ex маркиране на някои компоненти 

•  CE 1180 Ex маркиране на системи за безопасност 

•  Анализ на риска на проекта в съответствие с ATEX преди CE маркировка 

•  Резервни части от тип компонент, трябва да отговаря също на ATEX 

- 1999/92 ATEX – Директива отнасяща към потребителите 

• Класификация на ЗОНИ на производствените площадки 

•  Оценка на риска и инструкция за на персонала (Експлозивен документ)  

• Купуване на ATEX маркирани оборудване и системи 

•  Съществуващо оборудване също така  трябва да отговаря на ATEX (от 30.06.2006 г.) 

- 98/37/EC - Директивата за машините 

ATEX = ATmospheres EXplosives = Експлозивни атмосфери 
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Алуминий, шлайфане - отливки 
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Алуминий шлайфане – отливки - Филтрите 
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Алуминий, шлайфане с виброшлайф  
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ЗАЩИТЕНИ ФИЛТРИ ВИСОК ВАКУУМ 
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ФАРМАЦЕВТИЧНАТА ИНДУСТРИЯ 

Поддържане на работното 

място чисто с рамо NEX D 
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Чиста околна среда е безопасна среда 
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Експлозивен 

Облекчаващ 

Панел с 

дефлектор 

Защитен 

(полицейски) 

Филтър 

Фланци на 

тръбите 
Отсекателен 

клапан 

Антистатич

на Медиа 

на филтъра 

Цялостна инсталация  
 

 Една Пълна Безопасна Система с вентилиране на експлозията 

Тръбна система 

оразмерена за 

осигуряване на 

безопасен 

транспорт на 

прах 

Потискане на 

електростатични 

заряди в 

тръбопроводната 

система. 
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Цялостна инсталация  
 

 Една Пълна Безопасна Система с подтискане на експлозията 

Система за 

потискане 

на 

Експлозия 

Защитен 

(полицейски) 

Филтър 

Фланци на 

тръбите 

Отсекателен 

клапан 

Антистатич

на Медиа 

на филтъра 

Тръбна система 

оразмерена за 

осигуряване на 

безопасен 

транспорт на 

прах 

Потискане на 

електростатични 

заряди в 

тръбопроводната 

система. 

Nederman - водещ доставчик 

Последна дума на техниката, но все още прост и безопасен 

продукт и концепция за иновации 
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Nederman разполага с широка гама от 

продукти, подходящи за експлозивни прахове 
NEX D/DX S 

NCF EX 

E-PAK 

FLEX FILTER 
Mobile Ex unit 

../../../../../../../Shared/localdoc/training/NEX/NEX_D_DX Presentation.pdf
../../../../../../../Shared/localdoc/training/NCFEX/NCF_EX Presentation.pdf
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Гама от продукти на Nedderman подходящи за 

взривоопасни газове и течни аерозоли. 

NEX S 

886 

889 



We filter, clean and recycle for  

eco-efficiency in industrial 

environments. 


