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WENTYLATORY GŁOWICOWE PRZEĆIWWYBUCHOWE DLA PRZEMYSŁU OKRĘTOWEGO
Streszczenie: Przedstawiono i omówiono zebrane w wyniku prac nad.
typoszeregiem wentylatorów głowicowych przeciwwybuchov/ych dla
przemysłu okrętowego przepisy i zalecenia. Wymieniono czynniki
łatwo zapalne i pomieszczenia do wentylacji,których są używane
wentylatory głowicowe przeciwwybuchowe.
1. Wsteo
Ze strony krajowego przemysłu okrętowego istnieje zawsze - choć
zmieniające się w zależności od stanu koniunktury - zapotrzebowanie
na wentylatory. Na większości statków, część wentylatorów przetłacza
powietrze zanieczyszczone gazami lub parami substancji łatwopalnych
lub wybuchowych - najczęściej są to wentylatory głowicowe w wykonaniu
przeciwwybuchowym. Konstrukcja tych wentylatorów musi zapewniać w
czasie normalnej pracy, a także w maksymalnym stopniu w stanie awarii,
br,ak zdolności inicjacji wybuchu lub pożaru na statku. Wentylatory
głowicowe przeciwwybuchowe montowane na statkach budowanych w polskich
stoczniach, są w znacznej części importowane z różnych europejskich
wytwórni. W kraju produkowany jest jeden typ wentylatora głowicowego
przeznaczonego na statki. Jest to wentylator WG-20P, posiadający
świadectwo przeciwwybuchowości na mieszaninę powietrza z parami ben
zyn y , a produkowany przez Malborską Fabrykę Wentylatorów "Mawent".
Wobec stale istniejącego zapotrzebowania przemysłu okrętowego na
wentylatory przeciwwybuchowe w OBR "Barowent" prowadzone są prace,
których.celem jest opracowanie typoszeregu wentylatorów głowicowych
przeciwwybuchowych.
2. Ogólna charakterystyka wentylatorów głowicowych

przeciwwybuchowych

Wentylatory głowicowe przeciwwybuchowe montowane są na pokładach
otwartych lub masztach, w pozycji pionowej, na zrębnicach szybów
wentylacyjnych. Ponieważ najczęściej znajdują się na statkach o
nieograniczonym zakresie pływania, są narażone na wpływ wszystkich
rodzajów klimatu morskiego /zakres temperatur od - 25 do + 4-5°C
i wilgotności względnej do.100 %/ oraz-na przechyły, kołysania i wi
bracje. Wentylatory głowicowe przeciwwybuchowe charakteryzują się
masywną konstrukcją, a najważniejszą ich-cechą jest niezawodność
ruchowa i zabezpieczenia gwarantujące bezpieczną pracę w warunkach
przepływu p rzez wentylator czynników wybuchowych.
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I\Ta rys.1 przedstawiono przykład rozwiązania wentylatora głowicowego
przeciwwybuchowego f-my Klima /Holandia/.

n

Rys. 1. Wentylator głowicowy przeciwwybuchowy P-DSS f-my "Klima"
Wentylatory są zaopatrzone w silniki elektryczne w wykonaniu przeciw
wybuchowym, przystosowane do pracy w warunkach morskich.
Ze znanych zagranicznych producentów tego-typu wentylatorów należy
wy linie: "Kordisk" /Dania/ - wentylatory HGB, "Myson" /Anglia/,

"Defer"/Dania/ - wentylatory MHLIX, "FlSkt" /Szwecja/ - wentylatory KTB,
"Hlima" /Holandia/ - wentylatory P-D3S. Wentylatory są wykonywane
w wersjach wyciągowej i nawiewnej. Najczęściej jest stosowane rozwią
zanie układu przepływowego z wirnikiem osiowym bez kierownic, z napędem
poprzez sprzęgło i łożyskowanie. Wentylatory i ich.silniki posiadają
świadectwa uznsnia towarzystw klasyfikacyjnych.
3. Czynniki łatwopalne i pomieszczenia do wentylacji których
stosowane sa wentylatory głowicowe przeciwwybuchowe
Ha podstawie, rozeznania przeprowadzonego w Centrum Techniki
Okrętowej w Gdańsku, Stoczni Gdańskiej, Stoczni Dółnocnej w Gdańsku
oraz Stoczni Szczecińskiej ustalone czynniki i pomieszczenia do
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wentylacji których stosuje się najczęściej wentylatory głowicowe
przeciw/wybuchowe.
Rodzaj pomieszczenia

* Czynniki stwarzające zagrożenie

1. Pompownie, składy węży ładunkowych, pomieszczenia wirówek
paliwa na tankowcach, magazyny lamp i smarów,

różne'gatunki ropy naftowej,
benzyny, paliwa dieslowe, produkty
naftowe,

2. Pompownie i inne przestrzenie

metan, propan, butan i pochodne,

zagrożone na statkach do
przewozu skroplonych gazów,
3.

Akumulatornie,

wodór,

4.

Magazyny farb, malarnia ,

rozpuszczalniki wchodzące w
wyrobów malarskich,

5. Spawalnie i magazyny gazów

skład

acetylen, tlen,

technicznych. .
Ponadto wymieniane były takie czynniki, jak: kwas octowy, eter i amo
niak. Wymienione czynniki należą do klas wybuchowości od IIA do IIC
. i grup zapłonowych od Tl do T3 wg A 7 .
CTO sugerowało stosowanie wentylatorów głowicowych przeciwwybuchowych
do wentylacji ładowni,w których pyły nogą tworzyć z powietrzem mie
szaniny wybucłiowe. Byłyby to pyły takich ładunków,jak: węgiel,
siarka, azbest, cement, bawełna, rudy metali, apatyty, mączka rybna,
itp. Wymienione wyżej czynniki nie wyczerpują całkowicie listy gazów
i par cieczy łatwopalnych oraz mieszanin pyłów z powietrzem, ze
względu na dużą różnorodność produktów wożonych statkami.
'4'. Przeoisy i zalecenia dotyczące wentylatorów głowicowych
■ przeciwwybuchowych.
Wentylatory głowicowe przeciwwybuchowe przeznaczone na statki
muszą spełniać wymagania Przepisów Polskiego Rejestru Statków /i_7,
oraz być poddane procedurze uznania wyrobu przez PRS. Niezbędnym
warunkiem uznania wyrobu przez PRS jest uzyskanie przez wentylator
świadectwa rrzeciwwybuchowości /na określone czynniki wybuchowe/
z Głównego Instytutu Górnictwa, Kopalnia Doświadczalna "Barbara".
Przepisy PRS są oparte na wydanej przez Międzynarodową Organizację
Morską - BIO - Konwencji bezpieczeństwa na morzu, oraz zaleceniach
Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych - IACS. Tekst Przepićóv;
PRS został wspólnie opracowany i uzgodniony przez Instytucje Nadzoru
Technicznego i Klasyfikacji Statków: Bułgarii, .Czechosłowacji,
,
Jugosławii, Polski, Rumunii, KRL-D, ZSRR i Węgier. Są one co pewi n
czas aktualizowane zgodnie ż postępem wiedzy i doświadczeniami
eksploatacyjnymi. Do wentylatorów głowicowych przeciwwybuchowych'
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.stasuje się ozęsć Przepisów P3S dotyczącą wentylatorów pompowni,
'bowiem wentylacja pompowni- jest ich typowym, przykładem zastosowania.
Wymagania stawiane wentylatorom pompowni stosuje się również do wen
tylatorów przeznaczonych do wentylacji?
- zamkniętych pomieszczeń na promach, oraz ładowni przeznaczonych
do przewozu samochodów i innych pojazdów mechanicznych,
- pomieszczeń i skrzyń akumulatorowych,
.
- pomieszczeń na zbiornikowcach do przewozu ropy naftowej i ropomasowcach.
Przepisy PHS stawiają wentylatorom pompowni następujące, wymagania:
- Szczelina powietrzna między korpusem wentylatora i wirnikiem
powinna być nie mniejsza niż 0,1 średnicy czopa łożyskowego wału
wirnika oraz nie mniejsza niż 2 mm, lecz nie wymaga się aby szcze
lina ta była większa ód 1 3 mm.
- Końce przewodów wentylacyjnych powinny być zabezpieczone przed
przedostaniem się ciał obcych do korpusów wentylatorów osłonami
z siatki o oczkach kwadratowych o długości boków nie większej od
13 mm.
- Korpus wentylatora i części wirujące powinny być wykonane z mate
riałów nie wywołujących gromadzenia się ładunków, elektrostatycznych,
a instalowane wentylatory powinny być uziemione do kadłuba statku.
- M i m i k oraz części korpusu stanowiące osłonę wirnika powinny być
wykonane z materiałów, które przy zetknięciu ze sobą nie powodują
iskrzenia. Za nie iskrzące uważa się następujące zestawienia
materiałów wirników i korpusów:
1 . Mimik i korpus wykonane z materiałów niemetalicznych o właściwo
ściach antystatycznych,
2.M i m i k i korpus wykonane zę stopów metali nieżelaznych,
J.Mirnik i korpus wykonane z nierdzewnej stali austenitycznej,
4-.M i m i k wykonany ze stopu aluminium lub stopu magnezu, korpus z. żeliwa lub stali /w tym również z nierdzewnej stali austenity
cznej/, przy czym wewnątrz korpusu w obrębie wirnika zastosowano
pierścień z odpowiedniej grubości materiału nieżelaznego',
5.Dowolne zestawienie żeliwnych i stalowych wirników i korpusów
/przy czym wirnik może być z nierdzewnej stali austenitycznej/,
jeżeli luz promieniowy pomiędzy nimi jest nie mniejszy niż 1 3 mm,
6.Inne zestawienia materiałów wirnika i' korpusu mogą być stosowane
po przeprowadzeniu prób stwierdzających ich niepodatność na
iskrzenie.
Przepisy PHS nie zezwalają na stosowanie następujących materiałów
Y/imika i korpusu .wentylatora:

1. M i m i k wykonany ze stopów aluminium lub magnezu, a korpus ze
stopów żelaza,
2. M i m i k i korpus wykonane ze stopów żelaza, jeżeli luż promieniowy
między nimi jest mniejszy niż 13 mm.
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Przepisy PRS stanowią także, że od wentylatorów, do wentylacji ładowni
przystosowanych do przewozu ładunków niebezpiecznych /chodzi o łatwo
zapalne ciecze i gazy/, wymaga się, aby ich konstrukcja w maksymalnym
stopniu wykluczała możliwość iskrzenia.
Pozostałe wymagania PRS dotyczą wszystkich wentylatorów instalowanych
na statkach:
- części wirnika powinny być tak dobrane, aby przy liczbie obrotór?
wynoszącej 1,3 znamionowej liczby obrotów, naprężenia zredukowane
w dowolnym przekroju były nie większe od 0,95 granicy plastyczności,
- wirniki wraz z sprzęgłami należy wyważyć dynamicznie, a dokładność
wyważenia dynamicznego należy określić ze wzoru:
^ . 24000
’
n
'i - odległość pomiędzy środkiem ciężkości a geometryczną osią obrotu
n - liczba obrotów na minutę .
- wentylatory powinny być przystosowane do pracy w warunkach:
ay długotrwałego przechyłu 15°,
b y długotrwałego przegłębienia 5°»
ć^ przy kołysaniu poprzecznym - 22,5° o okresie 7 do 9 s,
d) przy kołysaniu wzdłużnym - 7,5°,
e) równoczesnym występowaniu kołysania wzdłużnego i poprzecznego.
Od silników elektrycznych wentylatorów montowanych do wentylatorów'
głowicowych przeciwwybuchowych wymaga się stopnia ochrony IR5S i wy
konania przeciwwybuchowego. Należy zauważyć, że £ \7 zawiera klasyfika
cję pomieszczeń i przestrzeni zagrożonych wybuchem różną od klasyfi
kacji "lądowej". Pomieszczenia i przestrzenie zagrożone wybuchem nie
są podzielone ze względu na stałość lub okresowość występowania zagro
żenia, lecz wymienia się konkretnie,
które pomieszczenia lub prze
strzenie i o jakich wymiarach, mające styczność z cieczami lub
materiałami łatwo zapalnymi, do jakiej kategorii zagrożenia wybuchem
należą. W klasyfikacji PRS występują trzy kategorie pomieszczeń
i przestrzeni.‘Wentylatory głowicowe przećiwwybuchowe -jwg tej klasyfi
kacji stosuje się głównie do drugiej kategorii pomieszczeń i prze
strzeni zagrożenia wybuchem. Kategoria trzecia dotyczy ładowni i po
mieszczeń, w których mogą się tworzyć wybuchowe mieszaniny pyłów z po
wietrzem. Zalecenia GIG zebrano na. podstawie pracy [ ? J ■, oraz współ
pracy z tym Instytutem przy uzyskaniu świadectwa przeciwwybuchowości
na wentylator W0MG-31-W, wobec .par benzyny do lakierów, ksylenu,
toluenu, octanu etylu i alkoholu etylowego.
1. Najmniejszy prześwit szczeliny nadłopa.tkowej wentylatora osiowego
powinien

wynosić cp najmniej 1 % średnicy wirnika w miejscu

szczeliny...
2. Wentylator powinien posiadać Osłony siatkowe na wlocie i wylocie
wykonane ze stopu miedzi lub stali odpornej na korozję o oczkach
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nie przekraczających 12x12 ma.
3» Zalecany pod względem'przeciwwybuchowości zestaw materiałów to:
wirnik stalowy lub ze stopu miedzi, a obudowa ze stali z wyłożeniem
obudowy i kierownicy w obrębie pracy wirnika mosiądzem. Mocowanie
wyłożeń nitami mosiężnymi lub miedzianymi.
4. ITie dopuszczone pod względem przeciwwybuchowości zestawy materiałów:
- wirnik ze stopu aluminium,a obudowa ze stali z wyłożeniem wewnątrz
obudowy wykonanym ze stopu aluminium;;
- wirnik ze stopu aluminium,a obudowa ze stli stopowej 1H181T9T.
5. Szczególnie starannie należy zabezpieczać przed przesunięciem
osiowym w obudowie wirnik wentylatora.
S. Wirniki powinny być odwirowane przy liczbie obrotów równej co naj
mniej 1,2-krotnej znamionowej liczbie obrotów.
7. Żywotność Zastosowanych łożysk powinna wynosić co najmniej
40.000 godz.
8. Tabliczki znamionowe i kierunkowe nie mogą być wykonane z aluminium,
mogą być wykonane z mosiądzu.
9. Do malowania wentylatorów nie mogą być stosowane materiały alumi
niowe i nitrocelulozowe.
5» Wnioski, końcowe
Przepisy PHS i zalecenia GIG dotyczące wentylatorów przeciwwybucho
wych, różnią się szczególnie w zakresie zestawów materiałów uważanych
za nieiskrzące i szczelin nadłopatkowych.
1. Przepisy FR3 dopuszczają zestaw materiałów: wirnik ze stopu alumi
nium, a korpus wykonany ze stali z wyłożeniem w obrębie wirnika ze
stopu aluminium, zaś zalecenia GIG zestaw ten wykluczają.
Zawarte w /37 opisy wentylatorów produkcji zagranicznej taki wła
śnie zestaw materiałów zawierają.
. :. ,
2. Szczeliny nądłopatkowe zalecone przez obie instytucje są większe
od powszechnie przyjętych w budowie wentylatorów.
Zawarte w pracy C$] wartości minimalnych szczelin nadłopatkowych
przyjętych dla typoszeregu wentylatorów głowicowych przeciwwy
buchowych,są większe od wartośći wyliczonych na podstawie Przepi
sów PHS. Porównanie tych wielkości zawiera tab.1. '
Tabela 1. Porównanie wartości minimalnych .szczelin nadłopatkowych
.dla .wentylatorów głowicowych przeciwwybuchowych WCMG
■"ielkość wentylatora
?7c ;.:g

20

25

51

40

63

80

Min.szczelina nadłopatkcwa
"G /37
/mm/

2,0

2,5.

3,1

4,0

6,3

8,0

Min.szczelina nadłopatkowa
wyliczona j_iwjg Przepisów PR3

2,0

2,0

2,0

2,4

3,8

4,8
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Zawarto v; "rzopisach PPS wyn- ;er:ia dotyczące wentylatorów 'do
różnych czynników eksplozyjnych mogą posłużyć przy konstruowaniu ;
' wentylatorów w wykonaniu lądowym.

4. Ze względu na specyficzne zastosowanie wentylatorów głowicowych
przeć iv.Tiybuchc>wych, konieczne jest poświecenie dużej uwagi i wielu
starań dla spełnienia wymagań natury formalno-prawnej.
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PUMP ROOM PANS POR SCHIPBUHJOTG JRDUSTHY
S u m m a r y
This paper presents and discusses these regulations and counsels which
have bean arrived of as a result of the investigations on the series of
types of explosion - proof bead fans for eohipbuilding industry. Some
factors of flammability and rooms, in which explosion - proof head fans
are used, have been listed.

