
Wybuch pyłu cukru  
w zabudowanym przenośniku
efektem wielu lat zaniedbań.

STUDIUM PRZYPADKU

Śmierć poniosło 14 osób. Osiem z nich zginęło na miejscu, sześć w 
wyniku odniesionych poparzeń. Przeżyło 36 rannych osób.

„Jestem zdumiony rozmiarem zniszczeń. Rozumiem niebezpieczeństwo,  
rozumiem ryzyko […] ale nigdy nie wyobrażałem sobie propagacji, jaka miała 
miejsce w Port Wentworth” – tak w czasie przesłuchania komentował katast-
rofę jeden z przedstawicieli załogi zarządzającej zakładem Imperial Sugar 
Refinery. Lata zaniedbań w cukrowni Imperial Sugar Refinery w Port Went-
worth, doprowadziły do serii wybuchów, w wyniku których śmierć poniosło  
14 osób, a kolejne 36 osób zostało poważnie rannych. Zakład został  
doszczętnie zniszczony.

https://www.hazex.eu/
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ZarZąd świadomy,
ale niewidomy
Cofnijmy o ponad 100 lat do początku tej historii. Kompleks Imperial Sugar Refin-

ery powstał w 1917 roku i szybko stał się jednym z największych w USA zakładów 

rafinacji i pakowania cukru. Wtedy nie znano jeszcze zagrożenia związanego z wy-

buchem pyłu cukru. Wiedza ta pojawiła się wśród przedstawicieli branży cukrowej 

dopiero w 1925 roku, kiedy to William Gibbs opublikował pracę naukową pt. “The Dust 

Hazard in Industry“. Od tego czasu stało się jasne, że wybuch pyłu cukrowego może 

mieć tragiczne skutki. 

Jednak zarząd Imperial Sugar Refinery dostrzegł ten fakt dopiero w 1958 roku, kiedy 

to wydano komunikat o zagrożeniu wybuchem pyłu cukru i konieczności jego zapob-

iegania poprzez odpowiednie zaprojektowanie procesów technologicznych i wprow-

adzenie dobrych praktyk, które zminimalizują gromadzenie się pyłu na terenie pro-

dukcji. Świadomość wśród osób zarządzających o występowaniu tego zagrożenia  

Zdjęcie z zakreślonym miejscem, w którym doszło do wybuchu. Wi-
dzimy budynek, pośrodku którego wyłaniają się trzy silosy. Budynek 
pakowni, w której rozpoczęły się wybuchy wtórne znajduje się po  
prawej stronie silosów.
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nie sprawiła, że przejrzeli oni na oczy i doprowadzili do rzeczywistych zmian na  

terenie zakładów produkcyjnych należących do koncernu. Można wręcz stwierdzić, 

że przez kolejne 50 lat byli niewidomi, gdyż nie wprowadzano zmian w zakresie  

bezpieczeństwa wybuchowego, a występujące okresowo incydenty pożarowe były 

przez nich bagatelizowane. Aż w końcu 7 lutego 2008 roku około godziny 19:15 wszy-

scy przejrzeli na oczy - było już jednak za późno. Oślepił ich blask eksplozji, która 

doszczętnie zniszczyła sporą część zakładu w Port Wentworth zbierając śmiertelne 

żniwo. 

Nagrania z okolicznych kamer przemysłowych pokazują ogrom 
eksplozji. U góry widoczne są klatki z nagrania, które uchwyciło 
wybuch pierwotny, a u dołu klatki z nagrania wybuchu wtórnego.
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Film – katastroFalne
skutki wybuchu pyłu cukru

jak dosZło
do wybuchu?

Przez wiele lat przenośnik taśmowy odbierający cukier z trzech silosów znajdował 

się w betonowym tunelu. Pomieszczenie to miało dużą kubaturą i było wentylowane, 

przez co koncentracja pyłu utrzymywała się poniżej dolnej granicy wybuchowości.

Rok przed tragicznym zdarzeniem, władze Imperial Sugar Refinery zdecydowały o 

szczelnym obudowaniu wspomnianego przenośnika taśmowego metalowymi panela-

Materiał premium: Film pokazujący skutki wybuchu
kliknij w grafikę, aby przejść do strony internetowej z filmem.

Obejrzyj film

https://cutt.ly/6jIVlss
https://cutt.ly/Knth4br
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mi. Obudowa nie została jednak wyposażona w system odpylania co, jak się później 

okazało, było poważnym błędem. Od tego momentu koncentracja pyłu w powietrzu 

bez problemu mogła przekroczyć dolną granicę wybuchowości.

Cukier - silos 1

Przenośnik
taśmowy

Przenośnik
taśmowy

Przenośnik
taśmowy

Przenośnik
taśmowy

Podnośnik
kubełkowy

Podnośnik
kubełkowy

Przenośnik
taśmowy

Cukier - silos 2 Cukier - silos 3

Szkic instalacji transportowej do i z silosów. Na żółto zaznaczony 
przenośnik taśmowy, w którym doszło do pierwszego wybuchu.

https://cutt.ly/6jIVlss
https://cutt.ly/Knth4br
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Było to tym łatwiejsze, że zbrylenia cukru często blokowały się między rynną poda-

jącą cukier na przenośnik a jego taśmą, co prowadziło do zsypywania się produktu 

na ramę przenośnika oraz posadzkę. Prowadziło to także do tworzenia się obłoków 

pyłu. Śledczy prowadzący dochodzenie doszli do wniosku, że taka sytuacja musiała 

mieć miejsce także w dniu katastrofy.

7 lutego 2008 r. około godziny 19:15 pył cukrowy napotkał źródło zapłonu –  

najprawdopodobniej przegrzane łożysko podajnika taśmowego, które doprowadziło 

do wybuchu. Eksplozja rozerwała obudowę tunelu. Nagromadzony, osiadły pył  

Archiwalne zdjęcie przenośnika przed zabudową (u góry) oraz za-
znaczone strzałkami wyrwane przez siłę wybuchu stalowe płyty, 
które tworzyły zabudowany tunel.
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cukru został uniesiony i zapalony przez przyspieszającą kulę ognia. Wzniecone w 

ten sposób obłoki pyłu stanowiły paliwo dla reakcji łańcuchowej wtórnych wybu-

chów, które przemieszczały się przez cały budynek. Betonowe stropy zerwały się, 

uwalniając duże ilości cukru i jego pyłu, prosto w płomienie, drastycznie zwiększa-

jąc siłę eksplozji.

jak można było 
uniknąć wybuchu?
W przypadku przenośników taśmowych zabudowanych w betonowych tunelach pod 

silosami podobnie jak to miało miejsce w Imperial Sugar Refinery, możemy zastoso-

wać kilka rozwiązań minimalizujących ryzyko wybuchu. Jednym z nich jest wspomni-

ana wcześniej instalacja odpylająca. Często zalecanym rozwiązaniem jest także lin-

iowy monitoring temperatury łożysk. Najprostszą czynnością, jaką możemy wykonać, 

jest regularne sprzątanie, np. z wykorzystaniem układu centralnego odkurzania  

– mówi Mariusz Balicki, doświadczony specjalista GRUPY WOLFF w zakresie bez-

pieczeństwa wybuchowego. 

Darmowy webinar: ochrona przed wybuchem pyłów. Błędy, ich 
konsekwencje, prawidłowe rozwiązania. WEŹ UDZIAŁ

https://cutt.ly/iljZQlW
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Balicki wspomina także, że stosowanie zabudowy przenośników w celu ochrony 

transportowanego produktu przed zanieczyszczeniem jest dość częstą praktyką.  

Najczęściej jednak buduje się jedynie daszki. Jest to z jednej strony bezpieczniejsze  

z punktu widzenia ryzyka wybuchu pyłu, z drugiej znacznie tańsze. Nie wiemy,  

czy w tym przypadku istniały przesłanki za zabudową zamkniętego tunelu, czy też 

była to swego rodzaju nadgorliwość.

Wspomniana wyżej zabudowa przenośnika taśmowego podyktowana była potrzebą 

zmniejszenia ryzyka zanieczyszczenia produktu podczas transportu. W omawianym 

przypadku nie przeanalizowano jednak wpływu nowego tunelu na ryzyko wybuchu, a był 

on niebagatelny.

Europejskie prawo wręcz wymaga aktualizacji oceny ryzyka wybuchu w przypadku, gdy 

w obrębie instalacji wprowadzone zostały zmiany mogące mieć wpływ na poziom bez-

pieczeństwa wybuchowego. Taka ocena bezsprzecznie ujawniłaby ryzyko. Inną sprawą 

jest, co zarząd zrobiłby z tą wiedzą. Czy wykonałby zalecenia dokumentu, czy też by je 

zbagatelizował?

Betonowe płyty stropowe o grubości trzech cali (ok. 7,62 cm.)  
wyrwane ze stalowych podpór przez ciśnienie wybuchu.
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dlacZego wybuchy wtórne  
są groźniejsZe niż pierwotne?
Kiedy dojdzie do eksplozji, fala wybuchowa rozchodzi się we wszystkich kierunkach jed-

nocześnie i szuka jak najszybszego ujścia. Dlatego też podążała ona nie tylko przez pozi-

omy tunel, ale i w górę, między silosami 1 i 2. Natrafiła wówczas na najbardziej wrażliwy 

element całej konstrukcji - ceglaną pionową ścianę. W wyniku zburzenia tej ściany fala 

wybuchowa przedostała się przez umieszczoną za nią klatkę schodową, na wszystkie 

piętra budynku. Kiedy fala ciśnienia przedostała się do pakowni, wzbiła w powietrze zale-

gający pył cukru. Podążająca tuż za ciśnieniem fala ognia natrafiła więc na kolejną at-

mosferę wybuchową, której to wybuch, według raportu CSB, był bezpośrednią przyczyną 

śmierci większości ofiar.

Wyjaśnienie tego faktu związane jest z energią źródła zapłonu wybuchu pierwotnego  

i wtórnego. Aby doszło do pierwotnego wybuchu zwykle wystarczy niewielka energia 

zapłonu - często jest to pojedyncza iskra, łuk elektryczny, czy ciepło z przegrzanej części 

urządzenia. W przypadku wybuchu wtórnego źródłem zapłonu atmosfery wybuchowej 

jest fala ognia i ciśnienia pochodząca z wybuchu pierwotnego. To sprawia, że już na 

samym początku wybuchu wtórnego jego energia jest znacznie wyższa niż pierwotnego 

i – co gorsza – będzie bardziej gwałtownie wzrastać. Regularne sprzątanie, o którym 

wspominałem wyżej, mogłoby 

zapobiec tej tragedii - stwierdza 

Mariusz Balicki.

Jedno ze zdjęć dokumentujących 
zalegający, niesprzątany  pył. 
Warto wspomnieć, że już niewiel-
ka warstwa pyłu potrafi dopro-
wadzić do tragedii, a co dopiero 
takie jego nagromadzenie.
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Raport CSB ujawnił szereg nieprawidłowości i zaniedbań związanych z procesem produk-

cji oraz utrzymaniem czystości na terenie zakładu w Port Wentworth. W ich konsekwencji 

na terenie całej produkcji zalegały duże ilości pyłu cukrowego. Wśród najpoważniejszych 

zaniedbań, których się dopuszczano, można wymienić:

• urządzenia do transportu cukru i skrobi kukurydzianej nie zostały zaprojektowane 

ani utrzymane w taki sposób, aby ograniczyć do minimum uwalnianie cukru i pyłu 

cukrowego do pomieszczeń

• instalacja odpylania w budynkach pakowania nie była wystarczająco sprawna, a dodat-

kowo trzy tygodnie przed wybuchem doszło do eksplozji w jednym z filtrów. Owszem, 

poprawnie zadziałały wówczas panele dekompresyjne na tym filtrze, ale w dniu wybu-

chu był on wciąż wyłączony z użycia, co dodatkowo zmniejszyło sprawność odpylania 

• oprócz instalacji odpylania niesprawna była także wentylacja pomieszczeń. Dodat-

kowo okazało się, że przewody rurowe w tej instalacji były źle wykonane, przez co 

zatykały się cukrem. To wszystko sprawiło, że wentylatory pracowały znacznie poniżej 

wymaganej krzywej wydajności.

Unikaj wybuchów wtórnych!  Kliknij w grafikę, aby przejść do 
strony z filmem, który tłumaczy zjawisko wybuchu wtórnego. Ten 
typ wybuchów jest silniejszy i bardziej niszczycielski, niż wybuch 
pierwotny. Aby to pokazać, przeprowadziliśmy i sfilmowaliśmy 
eksperyment na bazie pyłu paracetamolu. Obejrzyj film

https://cutt.ly/elxsdu5


Safe industry

To, że na terenie miejsc pracy osiada pył, jest rzeczą niepożądaną, ale często niemożliwą 

do całkowitego usunięcia z procesu produkcji. Dlatego tak ważne jest nie tylko odpylanie, 

ale i regularne sprzątanie z wykorzystaniem metod podciśnieniowych, takich jak odkurza-

nie. Niestety, ale raport CSB ujawnił, że sprzątanie zalegającego pyłu na terenie Imperi-

al Sugar Refinery miało miejsce niezwykle rzadko, a kiedy już do niego dochodziło, to 

stosowano sprężone powietrze. W efekcie, przy każdym sprzątaniu wzbijano zalegający 

pył, który najpierw mieszał się z powietrzem i za każdym razem tworzył atmosferę wy-

buchową, a następnie osiadał z powrotem, często w jeszcze bardziej niedostępnych do 

sprzątania miejscach. Gdyby podczas takiego sprzątania chmura pyłu natrafiła na źródło 

zapłonu, to do wybuchu nie doszłoby w 2008 roku, tylko znacznie wcześniej. - kontynuuje 

wyjaśnienia Mariusz Balicki.

W tym krótkim filmie Mariusz Balicki pokazuje i omawia zagro-
żenie związane ze sprzataniem z użyciem sprężonego powietrza  
lub zamiatania. Obejrzyj film

https://cutt.ly/wnthUlD
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dlacZego prZeZ lata  
bagateliZowano Zagrożenie?
Kiedy “U nas przez 30 lat nie było wybuchu...”. Jest to cytat, który w GRUPIE WOLFF bardzo 

często słyszeliśmy ze strony przedstawicieli firm produkcyjnych podczas 25 lat istnienia 

firmy. Niestety, ale takim samym podejściem kierował się zarząd Imperial Sugar Refinery. 

W tym konkretnym przypadku obiekt na przestrzeni lat doświadczył pożarów cukru spow-

odowanych przez przegrzane łożyska lub urządzenia elektryczne. Jednakże żaden z tych 

incydentów nie niósł za sobą wystarczająco poważnych konsekwencji. Z tego względu 

zarząd firmy, kierownictwo i pracownicy wszystkich zakładów Imperial Sugar Refinery 

bagatelizowali zagrożenie, jakie stanowi pył cukrowy. Tylko nieliczne urządzenia były 

zabezpieczone przed skutkami wybuchu, a plany ewakuacyjne były niewystarczające. 

Zresztą cały teren zakładu był nienależycie przygotowany do ewakuacji. Kiedy więc wy-

buch odciął dopływ prądu do oświetlenia wewnętrznego, w ciemnym labiryncie uszkod-

zonych korytarzy i schodów ucieczka była bardzo trudna. Tym bardziej że pracownicy 

zakładu nie przeszli wcześniej ćwiczeń ewakuacyjnych.

Jednak co interesujące, zagrożenia wybuchem pyłu nie zidentyfikowała także ocena ryzy-

ka obiektu Port Wentworth przeprowadzona przez firmę ubezpieczeniową Zurich Servic-

es Corporation w maju 2007 r. Dlatego, kiedy w październiku 2007 roku dokonano prze-

glądu bezpieczeństwa zakładu, nie podjęto działań w celu poprawy bezpieczeństwa.

Zdjęcie przedstawiające wy-
rwaną ceglaną ścianę, przez któ-
rą wybuch dostał się do budyn-
ku pakowni, a następnie wzbił  
w powietrze zalegający pył  
i rozpoczął propagację wybuchu 
wtórnego.
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Filmy, takie jak powyższe, wykorzystujemy  
w naszych szkoleniach i warsztatach. 

Sprawdź nasze wszystkie darmowe  
warsztaty na kolejnych stronach

ZobacZ jak wybuchowy
jest cukier

Kliknij w grafikę, aby przejść do strony, na której umiesciliśmy  
filmy z pokazu wybuchów organizowanego przez GRUPĘ WOLFF. 
Do zaprezentowania w jaki sposób funkcjonują poszczególne za-
bezpieczenia przeciwwybuchowe użylismy pyłu cukru. Obejrzyj film

https://cutt.ly/rnthzpc
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Zaczniemy od podstaw prawnych, które będą stanowi-
ły dla nas bazę dla dalszej, bardzo praktycznej części. 
Warsztat wesprzemy aż 28 unikalnymi filmami, których nie 
znajdziesz w sieci. Dzięki nim nie tylko zrozumiesz zasadę 
działania poszczególnych typów zabezpieczeń, ale także 
zobaczysz skutki ich błędnego zastosowania. Nie ukry-
wajmy, ta część nie tylko edukuje, ale także daje mocno do 
myślenia.

Weź udział

Ochrona urządzeń i aparatów 
przed skutkami wybuchu pyłów

Jeśli w Twoim zakładzie pracują filtry bądź cyklony, to 
ten warsztat jest dla Ciebie. Dowiesz się z niego jakie 
błędy najczęściej są popełniane przy zabezpieczaniu 
instalacji odpylających. Zobaczysz także studium przy-
padku w formie filmu, który pokazuje konsekwencje tych 
błędów – zdradzę tylko, że film pobudza wyobraźnię. Co 
ważne całość zaczniemy, krótkim wstępem nt. podstaw 
prawnych.

Weź udział

Ochrona jednostek odpylających 
przed skutkami wybuchu pyłów

W czasie warsztatu zaprezentujemy szereg niezwykle 
ciekawych materiałów wideo, a także sporo wiedzy opar-
tej o przepisy, normy i nasze doświadczenie. Poznasz 
również, a może przede wszystkim, sposoby ochrony 
przed elektrycznością statyczną. W warsztacie powinien 
wziąć udział każdy, kto pracuje w zakładzie gdzie wy-
konuje się operacje z palnymi cieczami, a także gazami 
oraz pyłami.

Weź udział

Wyładowania elektrostatyczne jako 
przyczyna wybuchu – jak się chronić

za darmo

za darmo

za darmo

https://cutt.ly/iljZQlW
https://cutt.ly/iljZQlW
https://cutt.ly/VljCk8Y
https://cutt.ly/VljCk8Y
https://cutt.ly/kljLPgX
https://cutt.ly/kljLPgX
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Jak dobrać oświetlenie podstawowe i awaryjne, tak by 
było zgodne z obowiązującymi przepisami? Na jakie 
rozwiązania konstrukcyjne zwrócić uwagę, aby inwestycja 
szybko nie okazała się workiem bez dna? Czy producenci 
opraw zawsze są uczciwi? To tylko kilka z kilkunastu te-
matów jakie zostaną poruszone w tym niezwykle meryto-
rycznym warsztacie. 

Weź udział

Oświetlenie podstawowe i awaryjne 
w strefach zagrożenia wybuchem

Przekrojowy warsztat dla osób mających do czynienia z 
oświetleniem ewakuacyjnym i zapasowym pracujących 
także w strefach zagrożenia wybuchem. Prowadzący 
skupia się na praktycznym podejściu do norm i aktów 
prawnych z zakresu odnoszących się do oświetlenia oraz 
jego zasilania jako jednej ze składowych bezpieczeństwa 
pożarowego w obiektach.

Weź udział

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne i zapasowe 
a aktualne wymogi prawne i normatywne

za darmo

za darmo

Więcej wiedzy znajdziesz na
www.hazex.eu

Potrzebujesz pomocy z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego. Napisz. do nas.
Doradzamy, realizujemy audyty, wykonujemy oceny ryzyka wybuchu, DZPW, zabez-

pieczamy instalacje przed wybuchem. 

biuro@hazex.eu

https://cutt.ly/VljC08r
https://cutt.ly/VljC08r
https://cutt.ly/GljCGjK%0D%0D
https://cutt.ly/GljCGjK%0D%0D

