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Systemy Bezpieczeństwa Przemysłowego

Wodór

▪ 14-razy lżejszy od powietrza

▪ Ulatnia się i rozprasza

▪ Czyste spalanie – powstaje para 
wodna

▪ Temperatura spalania niższa niż 
konwencjonalnych paliw

▪ Spala się jasnoniebieskim 
podłużnym płomieniem 
emitującym niewiele 
promieniowania UV

Wodór, a konwencjonalne paliwa 

Benzyna, Olej Napędowy, LPG

▪ Ciecze, LPG – cięższe od powietrza

▪ Rozlewa się, gromadzi w 
zagłębieniach

▪ Podczas spalania powstają 
niebezpieczne tlenki

▪ Przy spalaniu powstają kolorowe 
płomienie, duża ilość 
emitowanego promieniowania UV
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Wodór, a konwencjonalne paliwa 

▪ Eksperyment dr 
Michaela Swaina z 
Uniwersytetu w 
Miami

▪ Wyciek i zapłon 
wodoru z zaworu 
bezpieczeństwa

▪ Rozszczelnienie 
przewodu 
paliwowego i zapłon 
paliwa
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Wodór, a konwencjonalne paliwa 



Systemy Bezpieczeństwa Przemysłowego

Postępowanie z wodorem

▪ Wodór to gaz silnie penetrujący – mały rozmiar cząsteczki

▪ Zjawisko korozji wodorowej
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Postępowanie z wodorem

▪ Urządzenia do pracy w strefie zagrożonej wybuchem wodoru

▪ Kategoria urządzeń IIIC (grupa wodorowa) lub IIB+H2
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Postępowanie z wodorem

Bezpieczne przechowywanie – ASE Expert

Detekcja wycieku – ASE SAFETY

Detekcja gazu – ASE SAFETY

Systemy wentylacji Ex

Detekcja pożaru – ASE SAFETY

Gaszenie pożaru – ASE SAFETY
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Wykrywanie wycieków wodoru

▪ Detektory punktowe

▪ Detektory aspiracyjne

▪ Detektory ultrasoniczne

▪ Detektory płomienia
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Detektory punktowe
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Detektory aspiracyjne
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Detektory ultrasoniczne

▪ Detektor wyposażony w cztery ultrasoniczne sensory, które stale monitorują

szerokie obszary ultradźwięków generowanych z wycieku sprężonego gazu
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Detektory ultrasoniczne

Poziom odgłosów „tła” Wyciek gazu

| 0 - 25 KHz |              25 KHz to 100 KHz               | | 0 - 25 KHz |              25 KHz to 100 KHz               |

Słyszalne Ultrasoniczne(INCUS)

Wyciek gazu pod ciśnieniem
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Detektory ultrasoniczne

Dźwięki tła

Poziom alarmu

Alarm offset

Shaded Obszar wykrywalny

Dźwięk generowany przez 
wyciek zależy od:

▪ Ciśnienia i temperatury gazu
▪ Temperatury i wilgotności 

powietrza
▪ Składu gazu wykrywanego
▪ Wielkość otworu wycieku 

(mm)
▪ Poziom alarmu musi być 

wyższy niż poziom dźwięków 
tła
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Detektory ultrasoniczne
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Modelowanie 3D i symulacje komputerowe

Symulacje 3D wycieku i emisji gazów

▪ Symulacje komputerowe CFD 
rozprzestrzeniania się gazu

▪ Symulacja wycieków z instalacji 
ciśnieniowych

▪ Optymalizacja ilości detektorów 
pomiarowych

▪ Maksymalne pokrycie obszaru 
detekcją
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Detektory płomienia
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Detektory płomienia
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Modelowanie 3D i symulacje komputerowe

Modelowanie 3D – dobór detektorów 
płomienia 

Dobór miejsc rozmieszczenie detektorów 
za pomocą aplikacji modelowania 3D to 
pewność pokrycia obszaru detekcją oraz 
optymalizacja kosztów:

▪ Osadzenie urządzeń detekcyjnych w 
przestrzeni 3D

▪ Dobór optymalnej ilości detektorów

▪ Zapewnienie maksymalnego pokrycia 
obszaru detekcją
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ASE oferuje wszechstronną pomoc w zakresie: 

▪ Konsultingu

▪ Doboru rozwiązań

▪ Projektowania

▪ Dostaw

▪ Realizacji systemów

▪ Serwisu

▪ Modernizacji

Systemów bezpieczeństwa

Architekt i Integrator Systemów Bezpieczeństwa
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Bezpieczeństwo pożarowe i wybuchowe w przemyśle

Kompleksowa koordynacja w zakresie bezpieczeństwa pożarowego dla zakładów i instalacji 
przemysłowych na etapie projektowania, eksploatacji i modernizacji w branżach: chemicznej, 
petrochemicznej, wydobywczej, energetycznej, spożywczej i wielu innych

▪ Analiza bezpieczeństwa pożarowego i wybuchowego

▪ Opracowanie scenariuszy pożarowych

▪ Określenie warunków ochrony przeciwpożarowej

▪ Koordynacja projektu w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i 
wybuchowego

▪ Opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Doradztwo i konsulting
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Projektowanie

Wykonywanie specjalistycznych projektów:

▪ Systemów detekcji pożaru SSP / FDS

▪ Detekcji Gazu GDS

▪ Systemów gaszenia pożaru

▪ Wodnych instalacji hydrantowych

▪ Systemów zabezpieczeń przeciw 

wybuchowych
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Wybrane realizacje i dostawy

Zrealizowane projekty związane z instalacjami 

wodorowymi:

▪ System detekcji wycieku wodoru z stacji wodorowych w 

EC Gdańsk i Gdynia (EDF)

▪ System detekcji wodoru w okrętach podwodnych typu 

ORP (zabezpieczenie jam akumulatorowych)

▪ Ultrasoniczny system detekcji wycieku wodoru w 

Stalprodukt SA

▪ System monitoringu wycieku wodoru z zaworów 

wodorowych – Grupa Lotos


