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DEDYKOWANY SYSTEM
BEZPIECZEŃSTWA 
WYBUCHOWEGO
Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego to – opracowana przez eks-

pertów GRUPY WOLFF – kompleksowa koncepcja ochrony zakładów przemysło-

wych przed skutkami niekontrolowanego wybuchu pyłów, gazów, par, cieczy oraz 

mieszanin hybrydowych. 

 

JAKIE DZIAŁANIA OBEJMUJE DSBW

DSBW obejmuje 6 podstawowych działań (lista poniżej). Ponieważ jednak każdy 

przypadek traktujemy indywidualnie, ostateczny zakres niezbędnych prac określa-

my na podstawie audytu bezpieczeństwa wybuchowego. Co ważne, DSBW może 

być stosowany dla pojedynczych urządzeń, fragmentów instalacji, jak również ca-

łych zakładów przemysłowych.

2

3
4

5

6
DSBW

1

przeprowadzenie audytu (istniejące instalacje) lub wstępnej oceny  
ryzyka wybuchowego projektu (instalacje w fazie projektowej)1

identyfikacja aparatów/węzłów procesowych, wobec 
których należy podjąć działania w pierwszej kolejności2

opracowanie koncepcji poprawy bezpieczeństwa 
wybuchowego dla danego zakładu/instalacji/urządzenia3

wdrożenie – w systemie „pod klucz” – zaakceptowanej 
koncepcji poprawy bezpieczeństwa wybuchowego4

aktualizacja oceny ryzyka wybuchowego  
i/lub dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem5

szkolenia z zakresu bezpieczeństwa wybuchowego 
dostosowane do specyfiki danego zakładu przemysłowego6
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Zakres wdrożenia Dedykowanego Systemu Bezpieczeństwa Wybu-
chowego uwarunkowany jest rzeczywistymi potrzebami zakładu prze-
mysłowego. W celu ich określenia eksperci GRUPY WOLFF przepro-
wadzają audyt bezpieczeństwa wybuchowego instalacji procesowych, 
budynków oraz hal podlegających dyrektywie ATEX. W efekcie sporzą-
dzony zostaje raport, który w sposób jednoznaczny wskazuje krytycz-
ne punkty badanych obiektów. Raport ten jest podstawą do określenia 
zakresu, w jakim DSBW zostanie wdrożony w konkretnym zakładzie 
przemysłowym. 

Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego pozwala
w sprawny sposób dostosować pojedyncze urządzenia, fragmenty
instalacji, jak i całe zakłady do wymogów dyrektywy ATEX.

DLA KOGO ZOSTAŁ STWORZONY 
PROGRAM DSBW

INSTALACJA 
ZGODNA Z ATEX

CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?
SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI...

TEL.: +48 12 632 81 41

E-MAIL: info@grupa-wolff.eu
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DZIAŁANIA FORMALNOPRAWNE 
IDENTYFIKACJA I OCENA ZAGROŻEŃ

AUDYT BEZPIECZEŃSTWA 
WYBUCHOWEGO
 

Audyt bezpieczeństwa wybuchowego stanowi szybką 

metodę określenia krytycznych punktów instalacji, które 

– w celu zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeń-

stwa – powinny zostać objęte działaniami w pierwszej 

kolejności. Inżynierowie GRUPY WOLFF realizują audyty 

zarówno dla istniejących instalacji, jak i w fazie budowy 

(audyt projektu). Proces audytowania zostaje zakończo-

ny wydaniem odpowiedniego raportu.

WYZNACZENIE STREF
ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

Realizujemy prace polegające na wyznaczeniu stref za-

grożenia wybuchem dla istniejących, jak również nowo 

budowanych instalacji i obiektów przemysłowych. W tym 

ostatnim przypadku analizie poddawana jest dokumenta-

cja techniczna oraz projektowa. Rozwiązanie to umożliwia 

dobór urządzeń procesowych oraz osprzętu elektrotech-

nicznego (o odpowiednim stopniu ochrony przeciwwybu-

chowej) przed ich zakupem i montażem. Eliminujemy w ten 

sposób ryzyko nieprawidłowości, które mogłyby skutko-

wać koniecznością późniejszej wymiany sprzętu/urządzeń.

OPRACOWANIE
OCENY RYZYKA WYBUCHU

Dokonujemy profesjonalnych ocen ryzyka wybuchu dla 

projektowanych oraz oddanych do użytku instalacji pro-

cesowych. Opracowane dokumenty wskazują zagroże-

nia na terenie zakładu pracy związane z występowaniem 

palnych i wybuchowych pyłów, proszków, cieczy, oparów 

oraz gazów. Ponadto precyzują one kroki, które należy 

podjąć w celu wyeliminowania lub ograniczenia tych za-

grożeń do akceptowalnego poziomu.

DOKUMENT ZABEZPIECZENIA
PRZED WYBUCHEM

Sporządzane przez naszych inżynierów dokumenty za-

bezpieczenia przed wybuchem to kompletne, a zarazem 

najważniejsze opracowania w zakresie bezpieczeństwa 

wybuchowego, jakie powinien posiadać pracodawca. 

Obowiązek ten – podobnie jak w przypadku określenia 

stref zagrożenia wybuchem oraz dokumentu oceny ry-

zyka – wynika bezpośrednio z rozporządzenia ministra 

gospodarki. Co ważne, DZPW swoim zakresem obejmuje 

zarówno ocenę ryzyka wybuchu, jak i wyznaczenie stref 

zagrożonych wybuchem. 

Inżynierowie GRUPY WOLFF na przestrzeni ostatnich lat 
dostosowali do wymogów prawa setki instalacji produk-
cyjnych. Nasze działania obejmowały zarówno zagadnie-
nia formalnoprawne, jak i fizyczne modernizacje. Współ-

pracowaliśmy przy tym z  największymi koncernami, jak 
również firmami z sektora MŚP. Do grona naszych klien-
tów należą firmy z branży energetycznej, chemicznej, far-
maceutycznej, spożywczej oraz drzewnej.

DLACZEGO MY



Bezpieczeństwo wybuchowe stanowi jeden z najważniejszych obszarów działal-
ności GRUPY WOLFF. Doświadczenie zdobyte na przestrzeni ostatnich 20 lat 
pozwala nam realizować najbardziej złożone projekty, wymagające specjali-
stycznej wiedzy.
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DZIAŁANIA PREWENCYJNE
OGRANICZENIE RYZYKA WYBUCHU

SZKOLENIA ATEX

Oferta szkoleń ATEX przewiduje możliwość uczestnictwa 

w szkoleniach otwartych, wedle konkretnie ustalonego 

programu, bądź zamkniętych, dostosowanych do specyfiki 

danego zakładu produkcyjnego lub organizacji. Podstawo-

wy zakres szkolenia obejmuje zagadnienia formalnopraw-

ne wynikające z  dyrektyw ATEX137 oraz 114, podstawy 

prawne związane z bezpieczeństwem pożarowym, zasady 

klasyfikacji stref zagrożonych wybuchem, zasady prowa-

dzenia prac i eksploatacji urządzeń w strefach zagrożenia 

wybuchem, typy zabezpieczeń przeciwwybuchowych 

oraz zasady ich doboru, a także zabezpieczenia urządzeń 

według norm z grupy PN-EN 60079.

WERYFIKACJA DOBORU
URZĄDZEŃ DLA STREF EX

Weryfikujemy poprawność doboru urządzeń proceso-

wych i elektrycznych pod kątem ich pracy w wyznaczo-

nych strefach zagrożenia wybuchem. Działania te mogą 

być realizowane dla projektowanych lub pracujących 

instalacji. Poprawny dobór urządzeń ogranicza ryzyko 

wystąpienia źródła zapłonu (np. w postaci iskier lub gorą-

cych powierzchni), a tym samym ma kluczowe znaczenie 

dla poprawy bezpieczeństwa wybuchowego. 

WYPOSAŻENIE ELEKTROTECHNICZNE
DLA STREF EX

Realizujemy dostawy wyposażenia elektrotechnicznego 

w wykonaniu przeciwwybuchowym. Nasza kompleksowa 

oferta obejmuje dobór, montaż iserwis takich rozwiązań 

jak: oprawy oświetleniowe, elementy sygnalizacji aku-

stycznej i optycznej, osprzęt łączeniowy, puszki rozgałęź-

ne i skrzynki zaciskowe, kasety i panele sterujące, syste-

my zasilania i sterowania, dławnice kablowe czy latarki.

INSTALACJE ODPYLANIA, CENTRALNEGO 
ODKURZANIA I WENTYLACJI

GRUPA WOLFF mając do dyspozycji własne biuro pro-

jektowe oraz dział serwisowo-montażowy, wykonuje in-

stalacje odpylania, centralnego odkurzania oraz wentyla-

cji przemysłowej dla stref zagrożonych wybuchem.

Instalacje odpylania oraz centralnego odkurzania poprzez 

obniżenie zapylenia w obrębie instalacji produkcyjnych po-

zwalają ograniczyć zasięg i/lub klasyfikację stref zagrożenia 

wybuchem. Z jednej strony zwiększa to bezpieczeństwo wy-

buchowe, z drugiej umożliwia zastosowanie tańszego wy-

posażenia instalacji o niższym poziomie zabezpieczeń. 

Z kolei wentylacja przemysłowa ma zapewnić taką wy-

mianę powietrza w pomieszczeniach zagrożonych wy-

buchem, aby stężenia palnych gazów i par miały war-

tość poniżej ich dolnych granic wybuchowości. 

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM 
I UTRZYMANIEM RUCHU – SYSTEM ExPlant

GRUPA WOLFF wspólnie z PROCOM SYSTEM S.A. opra-

cowała oprogramowanie ExPlant, będące bazą wiedzy o in-

stalacjach produkcyjnych oraz złożonym systemem nadzo-

ru nad eksploatacją urządzeń technologicznych. ExPlant 

umożliwia stały monitoring urządzeń, jak również całych 

instalacji pod kątem bezpieczeństwa technicznego i środo-

wiskowego. Przewiduje lub wcześnie wykrywa awarie, dzię-

ki czemu obniża ich koszty.  ExPlant to innowacyjny system 

klasy CMMS, zawsze skrojony na miarę Twoich potrzeb.



Naszym celem jest rozwiązywanie Twoich problemów. To właśnie tą ideą kieruje-
my się każdego dnia, dostosowując urządzenia, instalacje i zakłady przemysłowe 
naszych Klientów do wymogów dyrektywy ATEX.
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Butla z czynnikiem tłumiącym –
element wykonawczy systemu 
HRD. Czynnik tłumiący w  butli 
znajduje się pod ciśnieniem 
60  barów. Zamknięcie butli sta-
nowi całkowicie szczelna, stalo-
wa płyta, która w chwili aktywa-
cji zostaje rozcięta. 

Czujnik ciśnienia MEX oraz pod-
czerwieni IR. 

Centrala sterująca EX8000 
systemu tłumienia wybuchu. 
Centrala umożliwia obsługę do 
32 niezależnych stref (urządzeń, 
instalacji itp.). Aktywacja syste-
mu w danej strefie nie wywołuje 
aktywacji w pozostałych.

System tłumienia wybuchu zabudowany na: 
1. suszarni rozpyłowej, 2. młynie węgla, 3. filtrze powietrza.

1

2

3

OGRANICZENIE
SKUTKÓW WYBUCHU

TŁUMIENIE WYBUCHU

Tłumienie wybuchu polega na identyfikacji początkowej fazy wybuchu oraz wtry-

sku środka tłumiącego do wnętrza chronionego urządzenia. W ten sposób wybuch 

zostaje stłumiony w początkowej fazie, co zapobiega powstawaniu w aparacie nad-

miernego ciśnienia i pożaru. Czas od wykrycia wybuchu do jego stłumienia liczony 

jest w tysięcznych częściach sekundy (od 0,0075 do 0,0300 s).

System tłumienia wybuchu stanowi najbardziej uniwersalną metodę ochrony urządzeń 
i instalacji przed skutkami niekontrolowanego wybuchu. Jako jedyny całkowicie niwelu-
je skutki wybuchu oraz nie dopuszcza do powstania pożaru.
 
 

ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ WOLFF
• opracowanie koncepcji i projektu systemu przeciwwybuchowego

• dostawa i montaż (mechaniczny i elektryczny)

• przeglądy i serwis



TESTY ZABEZPIECZEŃ 
PRZECIWWYBUCHOWYCH

TEST SYSTEMU TŁUMIENIA WYBUCHU – 
aktywacja butli HRD (BEZ ODSPRZĘGANIA)

Opis: Po lewej stronie przedstawiono test systemu tłumie-
nia wybuchu HRD. W pokazowym filtrze odpylającym za-
inicjowano wybuch około 1000 gramów cukru pudru. 

System tłumienia wybuchu natychmiastowo wykrył zarze-
wie wybuchu (przy użyciu czujników ciśnienia i/lub pod-
czerwieni), a następnie stłumił go poprzez wtrysk do wnę-
trza filtra specjalnego proszku. Czas od wykrycia wybuchu 
do jego stłumienia liczony jest w  tysięcznych częściach 
sekundy. Dzięki tak szybkiej reakcji system nie dopuszcza 
do nadmiernego wzrostu ciśnienia w aparacie oraz chroni 
przed ewentualnym pożarem. 

Ze względu na zasadę działania system tłumienia wybu-
chu jest najbardziej uniwersalną metodą ochrony przed 
wybuchem, która może być stosowana zarówno wewnątrz 
budynków jak i na otwartej przestrzeni. Ponadto może być 
on stosowany w  przemyśle spożywczym, jak również dla 
substancji toksycznych.

Należy zwrócić uwagę na to, że w teście nie zastosowano 
tzw. odsprzęgania wybuchu (inaczej izolacji wybuchu), któ-
re polega na natychmiastowym zamknięciu rurociągów łą-
czących aparat z pozostałą częścią instalacji. Jest to częsty 
błąd jaki spotykamy na instalacjach procesowych. Test po-
kazuje m.in. jak skutki wybuchu w jednym aparacie mogą 
przedostać się poprzez kanały, przesypy i rurociągi na po-
zostałą część instalacji (nawet w przypadku, gdy zastosowa-
no system odciążania lub tłumienia wybuchu). Taka propa-
gacja wybuchu może doprowadzić do wtórnego wybuchu 
w  sąsiednich aparatach, a skutki takiego zdarzenia nie są 
możliwe do przewidzenia. W czasie testów zjawisko to zo-
stało zobrazowane przy użyciu stojącego przy wylocie rury 
manekina.
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Panele dekompresyjne stanowią prosty, a zarazem niezawodny system ochrony przed 
skutkami wybuchu. Ze względu jednak na szereg ograniczeń ich zastosowanie często 
jest utrudnione lub niemożliwe. Dlatego też przy doborze tego rozwiązania należy za-
chować szczególną ostrożność.

ODCIĄŻANIE (ODPOWIETRZANIE) WYBUCHU

Odciążanie wybuchu polega na wyprowadzeniu skutków wybuchu (ciśnienie, pło-

mień) poprzez układ odpowietrzający poza chronione urządzenie. W rezultacie ciśnie-

nie wewnątrz urządzenia zostaje zredukowane do bezpiecznego poziomu.

Na rynku dostępne są trzy podstawowe typy układów odciążających, tj. panele de-

kompresyjne, klapy z mechanizmem samozamykającym oraz tzw. bezpłomieniowe 

układy odciążające. Te ostatnie – dzięki specjalnej konstrukcji – mogą być stosowane 

w pomieszczeniach zamkniętych. Pozostałe, ze względu na bezpośredni wyrzut fali 

wybuchu do atmosfery, należy stosować na otwartej przestrzeni.

ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ WOLFF
• dobór optymalnego systemu odsprzęgania

• dostawa i montaż

• przeglądy i serwis

Panele dekompresyjne – prosta 
i skuteczna forma ochrony przezna-
czona głównie do stosowania na 
otwartej przestrzeni. Stosując pane-
le, należy pamiętać o wyznaczeniu  
w  ich obrębie strefy zagrożenia, któ-
ra w pewnych przypadkach może 
sięgać kilkudziesięciu metrów. 

Układ bezpłomieniowego od-
ciążania wybuchu – unikalna 
konstrukcja umożliwia stosowa-
nie tego rozwiązania także w po-
mieszczeniach zamkniętych oraz 
na ciasno zabudowanych insta-
lacjach. 

Klapa odciążająca wybuch – 
system po wybuchu ulega auto-
matycznemu zamknięciu – brak 
dopływu powietrza chroni urzą-
dzenie przed pożarem. Rozwiąza-
nie to najczęściej stosowane  jest 
w przypadku pyłu węglowego.

Panele dekompresyjne zabudowane na silosach biomasy.



Opis: w pokazowym filtrze odpylającym zainicjowano wy-
buch około 1000 gramów pyłu herbaty. 

Wybuch chmury pyłu doprowadził do nagłego wzrostu 
ciśnienia w filtrze. W rezultacie doszło do zadziałania bez-
płomieniowego odciążania wybuchu (system ten został za-
montowany na dachu filtra). Układ zabezpieczający zatrzy-
mał kulę ognia we wnętrzu filtra, a do otoczenia upuszczone 
zostało jedynie resztkowe ciśnienie wybuchu, które nie sta-
nowi zagrożenia dla ludzi czy urządzeń zlokalizowanych 
w bezpośredniej okolicy. 

W tym przypadku również nie zastosowano tzw. odsprzę-
gania wybuchu, dlatego tak jak wcześniej dochodzi do pro-
pagacji skutków wybuchu przez niezabezpieczony rurociąg.

Z technicznego punktu widzenia bezpłomieniowe systemy 
odciążania wybuchu stanowią połączenie panelu dekom-
presyjnego z efektywnym, perforowanym wymiennikiem 
ciepła. Ten ostatni odpowiada za ugaszenie kuli ognia oraz 
stopniowe upuszczenie ciśnienia wybuchu do otoczenia. 
W  rezultacie rozwiązanie to (w odróżnieniu od paneli de-
kompresyjnych) może być stosowane w pomieszczeniach 
zamkniętych oraz w obrębie ciasno zabudowanych instalacji.

GRUPA WOLFF jest organizatorem jedynych w tej części 
Europy konferencji skupiających międzynarodowych eksper-
tów z dziedziny bezpieczeństwa procesowego i wybuchowego 
w przemyśle oraz realizujących praktyczne pokazy wybuchów 
i systemów ochronnych. 

Więcej na: www.hazex.eu

TESTY ZABEZPIECZEŃ 
PRZECIWWYBUCHOWYCH

TEST UKŁADU BEZPŁOMIENIOWEGO 
ODCIĄŻANIA WYBUCHU (BEZ ODSPRZĘ-
GANIA)
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Safe industry
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ODSPRZĘGANIE (ODCINANIE) WYBUCHU

Opisane wcześniej systemy (tłumienie oraz odciążanie) niwelują skutki wybu-

chu do bezpiecznego poziomu, chroniąc instalację przed zniszczeniem. Mimo to 

szczątkowe skutki wybuchu w postaci fali ognia i ciśnienia mogą rozprzestrzeniać 

się poprzez układ rur, kanałów i przesypów na sąsiednie urządzenia.  Zjawisko to 

prowadzi do powstania – dużo groźniejszych w skutkach – wybuchów wtórnych. 

W skrajnych przypadkach może ono spowodować całkowite zniszczenie instalacji 

procesowych. Aby przeciwdziałać temu zjawisku – zgodnie z polskim i europejskim 

prawem – należy stosować systemy odsprzęgające (odcinające) wybuch. Ich zada-

nie polega na natychmiastowym zamknięciu rurociągów, kanałów i przesypów łą-

czących aparat, w którym doszło do wybuchu, od pozostałych części instalacji.

ZAKRES PRAC REALIZOWANYCH PRZEZ GRUPĘ WOLFF
• dobór optymalnego systemu odsprzęgania

• dostawa i montaż

• przeglądy i serwis

Jako systemy odsprzęgania wybuchu stosuje się:

• barierę proszkową HRD

• klapy zwrotne

• zawory celkowe w wykonaniu 

przeciwwybuchowym

• zawory Ventex

• zawory zaciskowe QV

• zasuwy odcinające

• śluzy ciśnieniowe

Butla HRD pełniąca funkcję bariery proszkowej dla płomienia i ciśnienia wybuchu

Klapa zwrotna – prosta i sku-
teczna forma ochrony.

System HRD – uniwersalna i nie-
zawodna metoda odsprzęgania.

Zawór Ventex – pasywny system 
ochronny jedno- lub dwukierun-
kowego działania.

Więcej na 
WWW.GRUPA-WOLFF.EU



Opis: w pokazowym filtrze odpylającym zainicjowano wy-
buch około 1000 gramów cukru. W konsekwencji narasta-
jącego w zbiorniku ciśnienia doszło do otwarcia panelu 
dekompresyjnego. Skutki wybuchu w postaci fali ciśnie-
nia oraz kuli ognia zostały uwolnione do atmosfery, dzięki 
czemu zbiornik nie został rozerwany. Na rurociągu zasto-
sowano klapę zwrotną (odsprzęganie wybuchu), dzięki 
czemu nie doszło do propagacji skutków wybuchu przez 
rurociąg do pozostałej części instalacji.

Pomimo niewielkiej skali doświadczenia fala wybuchu 
osiągnęła kilka metrów wysokości. W skali rzeczywistej 
jej rozmiar może sięgnąć nawet kilkudziesięciu metrów. 
To właśnie z tego powodu w przestrzeni, do której wy-
prowadzane są skutki wybuchu poprzez panel dekom-
presyjny, nie mogą być zlokalizowane budynki, instalacje 
procesowe oraz ciągi komunikacyjne.

GRUPA WOLFF dostarczając systemy odciążające dba o to, 
aby były one właściwie dobrane, tj. z uwzględnieniem dy-
rektywy ATEX, zharmonizowanych norm oraz dobrych 
praktyk inżynierskich.

TESTY ZABEZPIECZEŃ 
PRZECIWWYBUCHOWYCH

TEST UKŁADÓW ODCIĄŻANIA (PANEL 
DEKOMPRESYJNY) ORAZ ODSPRZĘGANIA 
WYBUCHU (KLAPA ZWROTNA)

SAFETY AND INNOVATIONS
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INWENTARYZACJE APARATÓW 
I INSTALACJI PROCESOWYCH
Po kilku latach funkcjonowania instalacji procesowej jej dokumentacja techniczna 
może być niekompletna lub znacząco odbiegać od stanu faktycznego. Taka sytuacja 
utrudnia, a w pewnych przypadkach praktycznie uniemożliwia realizację jej re-
montu, modernizacji czy przebudowy. Aby rozwiązać ten problem, GRUPA WOLFF 
proponuje swoim Klientom wykonanie inwentaryzacji pojedynczych aparatów, jak 
również kompletnych instalacji przemysłowych. Inwentaryzacja tego typu, w zależ-
ności od celu, powinna uwzględniać:

¤¤ pomiary gabarytowe urządzeń,
¤¤ pomiary rzeczywistej grubości ścianek,
¤¤ obliczenia aktualnej wytrzymałości konstrukcyjnej urządzeń i aparatów,
¤¤ weryfikację doboru urządzeń i zabezpieczeń pod kątem bezpieczeń-

stwa wybuchowego i procesowego,
¤¤ opracowanie rysunków 2D, modeli 3D lub szczegółowego projektu 

wykonawczego,
¤¤ opracowanie raportu wraz z wytycznymi w zakresie poprawy wydaj-

ności, skuteczności lub bezpieczeństwa instalacji.

JAK DZIAŁAMY

W zależności od przeznaczenia inwentaryzacja może mieć różny poziom szczegóło-
wości. Przykładowo jej podstawowa wersja obejmuje wymiarowanie gabarytowe 
poszczególnych elementów instalacji (urządzenia, kanały, rurociągi, przesypy itp.) 
oraz wykonanie rysunków 2D. Z kolei wersja rozbudowana może obejmować pomiar 
rzeczywistej grubości ścianek oraz obliczenia aktualnej wytrzymałości konstrukcyj-
nej poszczególnych urządzeń i rurociągów. Niezwykle ciekawym rozwiązaniem jest 
również opracowanie kompletnych projektów wykonawczych oraz modeli 3D, które 
w znaczący sposób ułatwiają i przyspieszają remonty oraz przebudowy instalacji.

WYBRANE REALIZACJE

¤¤ Inwentaryzacja instalacji odciągowych zakładu Nestle w Toruniu
¤¤ Inwentaryzacja pakowni w Cukrowni Glinojeck
¤¤ Inwentaryzacja obszaru młynowni w EC Czechnica
¤¤ Inwentaryzacja obszaru kotłowni w EC Czechnica
¤¤ Inwentaryzacja stolarni w zakładzie Volvo
¤¤ Inwentaryzacja młynowni węgla Cementowni Górażdże
¤¤ Inwentaryzacja silosów w zakładzie Lambertz

Gradient przemieszczeń [mm] – 
wizualizacja obrazuje sztywność 
konstrukcji na  zadane obciążenie. 
Poszczególne kolory przedstawia-
ją przesunięcie danej płaszczyzny 
względem położenia początkowego.

Gradient naprężeń von Misesa 
[MPa] –  wizualizacja wytrzymałości 
konstrukcji na zadane obciążenie. Na 
rysunku można dostrzec strefy, w któ-
rych wartości naprężeń przekraczają 
wartość naprężenia niebezpiecznego 
σnieb = 235 MPa.

Współczynnik bezpieczeństwa – wi-
zualizacja wartości współczynnika 
bezpieczeństwa dla konstrukcji filtra.

Wyniki analizy MES na 
przykładzie filtra powietrza
(obciążenie 0,1 bara, grubość płaszcza s = 3 mm)

SAFETY AND INNOVATIONS
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Działamy na rzecz najważniejszych gałęzi przemysłu – zaczynając od energetyki, 
przez chemię i farmację, na przemyśle spożywczym i drzewnym kończąc. Do grona 
naszych klientów należą zarówno małe i średnie zakłady przemysłowe, jak i mię-
dzynarodowe koncerny z wieloletnią tradycją.

SAFETY AND INNOVATIONS
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BIURO PROJEKTOWE

BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE

BEZPIECZEŃSTWO WYBUCHOWE

1   Projektowanie instalacji technologicznych

2   Projektowanie obiektów przemysłowych

3   Przemysłowe instalacje odpylania

4    Przemysłowe instalacje centralnego odkurzania

5   Przemysłowe instalacje wentylacji

6   Projektowanie instalacji elektrycznych i AKPiA

7   Inwentaryzacje instalacji procesowych

8   Modelowanie 3D instalacji / Analizy MES  

1   Dedykowany System Bezpieczeństwa Wybuchowego – DSBW

2   Opracowania ATEX / Audyty ATEX

3   Szkolenia ATEX

4    Zabezpieczenia przeciwwybuchowe

5   Elektrotechnika EX

6   Uziemienia elektrostatyczne

7   Parogaszenie

8   Światłowodowy pomiar temperatury

9   Instalacje wentylacji i odpylania w wykonaniu ATEX

Biuro projektowe GRUPY WOLFF realizuje zadania polegające na 
pozyskaniu niezbędnych dokumentów, opracowaniu projektów oraz 
dokumentacji instalacji i obiektów przemysłowych.

Zapewniamy dobór optymalnego rozwiązania, niezbędne obliczenia, 
dostawę oraz montaż zabezpieczeń, które chronią urządzenia i instalacje 
przed uszkodzeniem w wyniku nieprawidłowego przebiegu procesu.

Realizujemy kompleksowe prace związane z dostosowaniem urządzeń, 
instalacji oraz całych zakładów przemysłowych do wymogów dyrektyw 
ATEX. Nasze prace wykonujemy w systemie „pod klucz”.

1   Prace „pod klucz”

2   Płytki bezpieczeństwa

3   Zawory bezpieczeństwa

4    Zawory redukcyjne

5   Zawory oddechowe

6   Przerywacze płomienia

7   Detekcja gazu i płomieni 

SAFETY AND INNOVATIONS
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URZĄDZENIA DLA PROSZKÓW

MODERNIZACJE / MONTAŻE / SERWIS

URZĄDZENIA DLA CIECZY I PAST

1   Instalacje transportujące

2   Młyny dla proszków

3   Przesiewacze wibracyjne

4    Granulatory / Suszarnie / Chłodnice

5   Załadunek / rozładunek big-bagów

6   Próbobiernie materiałów sypkich

7   Zawory celkowe i rozdzielcze / Przepustnice motylkowe

8   Separatory magnetyczne

9   Odpylanie i odkurzanie przemysłowe

1   Serwis instalacji i urządzeń przemysłowych

2   Montaże / Demontaże / Remonty

3   Prace elektryczne dla przemysłu

4    Automatyka przemysłowa

5   Relokacja instalacji

1   Młyny kuleczkowe / Mieszalniki / Odgazowywacze

2   Pompy membranowe i tłokowe

3   Suszarnie szlamów i zawiesin / Płatkownice

4    Próbniki cieczy

Zapewniamy dobór, dostawę, montaż oraz serwis szerokiej gamy urządzeń 
do transportu i produkcji materiałów sypkich. W przypadku nietypowych 
aplikacji, dostawę poprzedzamy testami w partnerskich centrach badawczych.

Nasz dział serwisowo-montażowy stanowi idealne dopełnienie oferty 
GRUPY WOLFF. Dzięki wysokiej jakości usług oraz doświadczeniu w zakresie 
prac w strefach zagrożenia wybuchem z powodzeniem działamy na terenie 
UE oraz poza jej granicami.

Zapewniamy dobór optymalnego rozwiązania, testy w skali 
półtechnicznej, dostawę, montaż oraz uruchomienie i serwis szerokiej 
gamy urządzeń do produkcji różnego typu cieczy i past.

SAFETY AND INNOVATIONS
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