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      Po co wybierać inne rozwiązanie? 
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25 lat samoistnego bezpieczeństwa 

 

 

W ciągu ostatniego ćwierćwiecza 
nieprzewodzące systemy rurowe typu UPP były 
instalowane w wielu miejscach na całym świecie. 
 
Daje to w sumie ponad 14 milionów metrów rur, 
dla których nie zanotowano ani jednego 
przypadku wyładowania elektrycznego. Ani 
jednego, bo przy nieprzewodzących rurach 
systemu UPP nie ma możliwości zaistnienia na 
tyle silnego wyładowania elektrycznego, aby 
mogła powstać iskra. 
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Porównanie różnych systemów 
rurowych 
 
SYSTEMY W PEŁNI PRZEWODZĄCE 
Rury metalowe 
• Rura jest wykonana z materiału przewodzącego w 100% 

(na przykład ze stali) 
• Bardzo duża pojemność (C1) 

• Mała rezystancja (R1) względem ziemi 

• Odpływ ładunków elektrycznych jest skuteczny i 
niezawodny 

System jest samoistnie zabezpieczony przed zagrożeniem 
wyładowania elektrostatycznego, ponieważ napięcie (V) 
jest praktycznie zerowe. 
 
SYSTEMY NIEPRZEWODZĄCE 
UPP 
• Rura jest wykonana z materiałów nieprzewodzących 
• Bardzo mała pojemność (C2) 

• Całkowita rezystancja (R2) względem ziemi 

• Maksymalna ilość energii która może zostać 
zmagazynowana jest ograniczona przez małą pojemność 

System jest samoistnie bezpieczny, ponieważ jest 
nieprzewodzący. 
 
 

SYSTEMY PRZEWODZĄCE POLIETYLENOWE 
Nieprzewodząca rura z tworzywa sztucznego z 
wewnętrzną warstwą przewodzącą 
• Bardzo duża pojemność (C3) 

• Całkowita rezystancja (R3) względem ziemi może być 
mała, ale zależy to wyłącznie od skuteczności połączeń 
systemu rurociągowego 

• Brak skutecznej upływności do ziemi może doprowadzić 
do nagromadzenia dużej ilości energii elektrostatycznej 

 

 

System nie jest samoistnie bezpieczny, ponieważ 
bezpieczeństwo zależy od ciągłości instalacji. Jeżeli w 
systemie wystąpi jakakolwiek nieciągłość, napięcie (V) 
może osiągnąć bardzo dużą wartość. 

 
 
"Jest bardzo ważne, aby wszystkie elementy przewodzące 
i powierzchnie narażone na ewentualne działanie 
mechanizmów generowania ładunków, takie jak przepływ 
paliwa, były utrzymywane na potencjale bliskim potencjałowi 
ziemi. Iskry przeskakujące z izolowanych (nieuziemionych) 
przewodników są uważane za najgroźniejszą postać 
wyładowań elektrycznych i są one odpowiedzialne za wiele 
przemysłowych zapłonów i pożarów." 
 
"Powierzchnie o wysokiej przewodności, metalowe i z 
niektórych tworzyw sztucznych z dodatkiem węgla, w razie 
nagromadzenia ładunku bardzo łatwo generują wyładowania 
iskrowe i w takich przypadkach uziemienie jest szczególnie 
ważne. 
 

BGraham Hearn BSc CEng MIEE 

 

gromadzenie 
ładunku 

gromadzenie 
ładunku 

gromadzenie 
ładunku 

odpływ 
ładunku 

odpływ 
ładunku 

odpływ 
ładunku 

System w pełni przewodzący - samoistnie bezpieczny! 

System nieprzewodzący - samoistnie bezpieczny! 

System przewodzący (polietylen) - samoistnie niebezpieczny! 
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Zagrożenia elektrostatyczne - co to jest? 
 
Istnieje pięć podstawowych czynników 
niezbędnych do powstania zagrożenia zapłonem 
od wyładowania elektrostatycznego: 
 
Tylko jeżeli WSZYSTKIE te czynniki występują razem, 
istnieje zagrożenie zapłonem. Jeżeli dowolny z nich 
zostanie zlikwidowany, zagrożenie znika. 

1. Łatwopalna atmosfera 
2. Powstawanie ładunku elektrostatycznego 
3. Gromadzenie ładunku 
4. Wyładowanie elektrostatyczne 
5. Odpowiednia energia wyładowania. 

 

 

Omówienie czynników 
 

1. Łatwopalna atmosfera 
Opary wielu powszechnie stosowanych paliw są łatwopalne w powietrzu w charakterystycznym zakresie stężeń od dolnej 
granicy zapalności (ang. LEL) do górnej granicy zapalności (ang. UEL). Stężenie oparów w powietrzu niezbędne do 
wytworzenia atmosfery łatwopalnej zmienia się w zależności od rodzaju paliwa. Przykładowo dla benzyny wynosi on od 
1,4% do 7,7%, dla paliwa na bazie alkoholu (E-85) - od 1,4% do 19%. 
 
 

2. Powstawanie ładunku elektrostatycznego 
Ładunek elektrostatyczny powstaje podczas przepływania paliwa przez rurę. Na gromadzenie ładunku mają wpływ 
następujące czynniki: 
 

• szybkość przepływu 

• turbulencje 

• materiał, z którego jest wykonany rura 

• przewodność właściwa paliwa 

• obecność wody w paliwie 

• obecność filtrów i wygaszaczy płomienia 

• temperatura 

 

Jednak niezależnie od nich, aby wywołać zapłon paliwa w takiej 
łatwopalnej atmosferze potrzebna jest energia elektrostatyczna 
wystarczająca do wywołania iskry, a mianowicie 0,25 mJ. 
 
W laboratoryjnych badaniach spalin, nawet przy nieprawdopodobnie 
wysokich szybkościach przepływu oraz w systemach wyposażonych 
filtry lub wygaszacze płomieni, które dają efekt przyśpieszenia 
przepływu i zwiększenia tarcia*, maksymalna energia gromadzona 
przez nieprzewodzące rury systemu UPP była rzędu 0,10 mJ, czyli 
zdecydowanie mniejsza od niezbędnej do wytworzenia iskry. 
 

Tak więc rury sytemu UPP nie dopuszczają do nagromadzenia energii niezbędnej do powstania iskry, a zatem został 
usunięty jeden z czynników umożliwiających powstanie zagrożenia. 
 
* Patrz "Poradnik projektowania, budowy, modyfikacji i konserwowania stacji benzynowych" (‘Guidance for the Design, 
Construction, Modifcation and  Maintenance of Petrol Filling Stations’), wydany przez APEA i IP.  
 

3. Gromadzenie ładunku 
Każdy obiekt lub powierzchnia, na których mogą się gromadzić ładunki elektryczne, można traktować jako kondensator. 
A właśnie ilość energii, która gromadzi się i jest potem uwalniania, decyduje o stopniu zagrożenia zapłonem. 
 
Rury systemu UPP, jako nieprzewodzące, samoistnie mają niską pojemność, a więc gromadzą i odprowadzają do ziemi 
bardzo mały ładunek elektryczny. Natomiast na rurach o dużej pojemności, jak rury przewodzące lub hybrydowe 
przewodzące polietylenowe, może nagromadzić się duży ładunek. I w przypadkach gdy nie są one odpowiednio 
skutecznie połączone z ziemią, powstaje zagrożenie. 
 
Na rurach systemu UPP nie gromadzi się ładunek elektryczny, więc, ponownie, zagrożenie zostało usunięte. 

 

 
 
Dla uzyskania takiego samego napięcia (V), 
na rurze o dużej pojemności gromadzi się 
znacznie większa ilość energii i znacznie 
większy ładunek elektryczny (Q), co wynika 
ze wzoru C=Q/V, a stąd Q=C*V. 

rura 
nieprzewodząca 

rura przewodząca 
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4. Wyładowanie elektrostatyczne 
 
Istnieją dwa rodzaje wyładowań elektrostatycznych (ESD): 

• iskrowe 

• snopiaste. 
 
"Wyładowania iskrowe i snopiaste mają bardzo różną naturę. Iskry są w stanie wywołać zapłon oparów paliwa nawet przy 
stosunkowo niskich potencjałach rzędu kilu kilowoltów. Natomiast wyładowania snopiaste potrzebują do tego napięć 
rzędu kilkudziesięciu tysięcy woltów. Mimo że potencjały rzędu dziesiątków kilowoltów są niespotykane na podjazdach, 
napięcia niższe - niezbędne do zapłonu iskrowego - były już obserwowane podczas przepływu paliwa. Wynika stąd, że w 
każdym systemie zawierającym elementy przewodzące ciągłość uziemienia nabiera podstawowego znaczenia." 
Graham Hearn BSc CEng MIEE 
 
Wyładowania iskrowe 
Wyładowania iskrowe są odpowiedzialne za znakomitą większość przemysłowych pożarów i wybuchów. Występują one z 
powierzchni przewodzących, gdy na elektrycznie odizolowanym przewodniku nagromadzi się ładunek elektrostatyczny. 
Jeżeli do takiego obiektu zbliży się inny o przeciwnym potencjale, przeskakuje między nimi iskra jeszcze zanim dojdzie do 
zetknięcia obu obiektów. Ilość energii (E) iskry jest wprost proporcjonalna do pojemności (C). Zależność tę ilustruje wzór 
poniżej, gdzie V oznacza napięcie: E=½CV². Wynika z niego, że jeżeli pojemność (C) jest duża, to i wyzwolona energia 
jest proporcjonalnie wysoka. 
 
 
Wyładowania snopiaste 
Wyładowania snopiaste występują z naładowanych powierzchni izolacyjnych lub nieprzewodzących. Ilość energii 
wyzwalanej w wyładowaniu snopiastym jest znacznie mniejsza niż w wyładowaniu iskrowym ze względu na małą 
pojemność (C) powierzchni nieprzewodzących. 
 
Jak z tego widać, wyładowania snopiaste nie są w stanie wywołać zapłonu oparów łatwopalnych. Wynika to faktu, że z 
powodu małej pojemności jaką charakteryzują się powierzchnie z tworzyw sztucznych nie może się na nich nagromadzić 
odpowiednia ilość energii elektrycznej. 
 
Tak więc systemy rur UPP, jako nieprzewodzące, nie są w stanie nagromadzić ilości energii niezbędnej do zapłonu 
oparów łatwopalnych - kolejny czynnik zagrożenia został usunięty. 
 

 
 
 

5. Energia wyładowania. 
Jak wynika z wykresu obok, do wytworzenia w "obszarze 
zapłonu" iskry, potrzebna jest odpowiednia wielkość 
energii wyładowania elektrostatycznego. 
 
Nieprzewodzące rury systemu UPP nie są w stanie 
nagromadzić energii wyładowania wystarczającej do 
wytworzenia iskry. Jak jednak przedstawiono to na stronie 
7 niniejszego dokumentu, przewodzące rury polietylenowe 
mogą nagromadzić dziesięć razy większą energię od 
minimalnej energii zapłonu benzyny, to jest 2,5 mJ. 

 
 

 
 
 
 

strefa 
zapłonu 

energia wyładowania 
elektrostatycznego 

energia na rurze systemu UPP 

dolna 
granica 

zapalności 

górna 
granica 

zapalności 

do ok. 0,10 mJ 

% 
stężenia 
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System przewodzący polietylenowy 
 
Z technicznego punktu widzenia, norma EN14125 wymaga, 
aby rury izolacyjne z wykładzinami przewodzącymi miały 
rezystancję właściwą objętościową mniejszą niż 10

11Ω•m lub 
rezystancję właściwą powierzchniową mniejszą niż 10 Ω. Rury 
spełniają te wymagania. Jednak badania były 
przeprowadzane na próbkach rur zgodnie z podanymi w 
odpowiednich normach i nie uwzględniały połączeń i złączy. 
 
Częścią przewodzącą rury jest sam jej wewnętrzny otwór. 
Materiał zewnętrzny i połączenia elektrofuzyjne są 
nieprzewodzące. A zatem w systemach hybrydowych 
"warstwa przewodząca" musi być dopasowana na każdym 
połączeniu, aby tworzyć "mostek" łączący wszystkie 
powierzchnie wewnętrzne. 
 
Jeśli jednak którykolwiek z tych mostków nie zapewni 
połączenia lub ulegnie uszkodzeniu, cały system rurociągowy 
zamieni się w kondensator, który może nagromadzić energię 
grożącą wyładowaniem elektrycznym. 
 
"Każda nieciągłość systemu przewodzenia może 
spowodować powstanie szczeliny iskrowej (iskiernika), którą 
musimy traktować jak źródło ewentualnego zagrożenia 
zapłonem. Nieciągłe połączenie może być prawidłowe 
podczas pomiarów poinstalacyjnych, ale nie można 
wykluczyć, że z upływem czasu się pogorszy i uszkodzi. 
Wyładowania iskrowe z nieuziemionych przewodników są z 
reguły znacznie bardziej niebezpieczne od wyładowań 
snopiastych z powierzchni z tworzyw sztucznych i stąd 
zalecenia w Normach bezpieczeństwa nakazują mocno 
łączyć z ziemią wszystkie przewodzące elementy maszyn 
znajdujące się wewnątrz lub w pobliżu atmosfer 
łatwopalnych." 
Graham Hearn BSc CEng MIEE 

 

Nowe paliwa na bazie alkoholu 
Ich wpływ na zagrożenie wyładowaniem 
elektrostatycznym 
 
W efekcie szerszego zakresu zapłonu i właściwości 
zapłonu, nowe paliwa na bazie alkoholu E50 - E100 
(etanol i mieszanka benzynowa) mogą łatwiej ulegać 
zapłonowi. 
 
Przewodność właściwa takich paliw jest kilka rzędów 
wielkości wyższa niż przewodność paliw tradycyjnych. 
Wysoka przewodność właściwa paliwa zapobiega 
odkładaniu się ładunku elektrycznego na rurociągu 
wykonanym i z tworzyw sztucznych i z metalu, ponieważ 
dzięki wysokiej przewodności samo paliwo umożliwia 
odpływ ładunku. 
 
Wynika stąd, że nowe paliwa nie wprowadzają żadnego 
zagrożenia elektrostatycznego. 
 
Rury systemu UPP zostały zaaprobowane przez 
Szwedzki Inspektorat Przemysłowy do przesyłania 
nowoczesnych paliw na bazie alkoholu. 

 

 

 

Informacje o rurach systemu UPP 
• Na całym świecie zainstalowano ponad 14 milionów metrów nieprzewodzących rur systemu UPP w ponad 140 

państwach 

• Nigdzie, żaden użytkownik, nie napotkał ani jednego problemu związanego z wyładowaniami elektrostatycznymi 

• Nieprzewodzące tworzywa sztuczne są stosowane w wielu aplikacjach z płynami łatwopalnymi z absolutnym 
bezpieczeństwem - prawdopodobnie najbardziej wyrazistym z nich są zbiorniki paliwa w samochodach. 

 

Bazując na naturalnych właściwościach zastosowanych materiałów zostało udowodnione, że rurociągi systemu UPP 
stanowią system samoistnie bezpieczny, i że - jeżeli zostaną zainstalowane zgodnie z obowiązującymi procedurami - 
gwarantują najwyższe zabezpieczenie przed zagrożeniami wyładowań elektrostatycznych. 
 

Normy międzynarodowe 
Certyfikaty amerykańskie UL i ULc, Europejska Norma EN14125, japońskie KHK ani brytyjska publikacja HSG41 nie 
odnoszą się do elektryczności statycznej jako czynnika w podziemnym przesyłaniu paliw. 
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Laboratoryjne badania na przeskok iskry 
Wyraźny i przekonujący obraz zagrożeń wnoszonych przez przewodzące rury polietylenowe 

 

 

 
 
Rura nieprzewodząca  
(typu UPP) 
 
"Umieściłem uziemioną elektrodę na wewnętrznej 
powierzchni rury. Iskra z przewodzącej rury polietylenowej 
była wyraźnie widoczna, podczas gdy z rury systemu UPP 
(zgodnie z oczekiwaniami) nie było żadnego wyładowania. 
 
Obliczona energia iskry wynosiła 25 mJ, czyli 
dziesięciokrotnie więcej od minimalnej energii zapłonu." 
 
Odnośnie szczegółowych informacji na temat badania 
prosimy kontaktować się z naszym biurem w 
Zjednoczonym Królestwie (szczegóły na odwrocie). 
 

 

 
 
 
 

Rura przewodząca polietylenowa 
(typu KPS) 
 
Badania wyładowań dla rur nieprzewodzących i 
przewodzących polietylenowych przeprowadził Graham 
Hearn BSc CEng MIEE z laboratorium Wolfson 
Electrostatics Limited w celu określenia wielkości ładunku 
elektrycznego zgromadzonego na każdej rurze. 
 
Powiedział on: "Obydwa odcinki rur nieprzewodzącej typu 
UPP i przewodzącej polietylenowej zostały naładowane 
do napięcia rzędu 6 kV. Jest to najwyższy potencjał, jaki 
zaobserwowaliśmy podczas naszych badań przepływu." 

 

  
 
 

brak wyładowania 

wyładowanie 
iskrowe 
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Czy przewodzący system polietylenowy jest bezpieczny? 
 

Jak wykazało badanie opisane na odwrocie, naładowany odcinek przewodzącej rury polietylenowej o długości 50 m może 
wygenerować iskrę, której energia jest około 1000 razy większa od minimalnej energii zapłonu benzyny. Już na odcinku o 
długości 0,5 m może powstać iskra o energii dziesięciokrotnie większej od minimalnej energii zapłonu benzyny. Jeżeli 
zainstaluje się przewodzące rury polietylenowe, oczywistą staje się obawa przed ryzykiem. Przewodzące rury 
polietylenowe są bezpieczne jedynie pod warunkiem spełnienia przedstawionych poniżej warunków: 

 
• JEŻELI WYSTĘPUJE ODPOWIEDNIA 

REZYSTANCJA POŁĄCZEŃ 
Dobrą praktyką podczas łączenia dwóch elementów 
przewodzących jest zastosowanie siły dociskającej 
obie łączone powierzchnie, aby zminimalizować 
rezystancję połączenia. Typowym przykładem jest 
połączenie śrubowe przewodu z prętem. 
 
Jednak wkładki przewodzące stosowane do 
mostkowania wewnętrznych powierzchni 
przewodzących w hybrydowych rurach HDPE są po 
prostu wsuwane do wnętrza rury, bez jakiegokolwiek 
narzędzia ułatwiającego prawidłowe przyłożenie siły 
dociskającej, minimalizującej rezystancję połączenia. 
 

• JEŻELI ISTNIEJE ODPOWIEDNIA POWIERZCHNIA 
STYKU 
Niektóre wkładki przewodzące są wyposażone w 
żebro, którego zadaniem jest zwiększenie siły 
dociskającej wkładkę do ścianki rury. Żebro wywierając 
pewien nacisk w miejscach styku zmniejsza 
powierzchnię styczności, dzięki czemu poprawia się 
rezystancja styku elektrycznego. 

• JEŻELI DO OBSZARU STYCZNOŚCI NIE MOGĄ SIĘ 
PRZEDOSTAĆ ŻADNE ZANIECZYSZCZENIA 
Podczas eksploatacji do obszaru styczności może 
przedostać się warstwa izolującej cieczy (wiele paliw 
ma własności izolacyjne) i zmniejszyć lub całkowicie 
zlikwidować przewodnictwo między wkładką a rurą. 
Wkładka jest wystawiona w rurze na przepływającą 
ciecz, a żebro ułatwia penetrację tej cieczy. 
 

• JEŻELI NIE DOPUŚCI SIĘ DO POWSTANIA 
SZCZELINY UMOŻLIWIAJĄCEJ POWSTANIE 
ISKRY 
W razie chwilowego przerwania styczności 
elektrycznej, na przykład w wyniku drgań lub 
turbulencji przepływającej cieczy, drobna szczelina 
między wkładką przewodzącą a przewodzącym 
wnętrzem rury może stać się niebezpiecznym źródłem 
wyładowania iskrowego.  
 

 

 
• ALE JEDYNIE WÓWCZAS, GDY SYSTEM JEST PODDAWANY OKRESOWYM KONTROLOM 

PRZEWODNICTWA ELEKTRYCZNEGO 
 
Jest absolutną koniecznością przeprowadzanie okresowych kontroli, na przykład CO 3 MIESIĄCE, sprawdzających 
ciągłość elektryczną wszystkich linii instalacji i potwierdzających, że żaden z przedstawionych wyżej czynników nie 
wpłynął na bezpieczeństwo instalacji. Innymi słowami: sprawdzających, czy w wyniku przerwania w jakimś miejscu 
przewodnictwa, system nie zamienił się w kondensator. 
 
Należy zdawać sobie sprawę z tego, że aby sprawdzić ciągłość linii i jej zabezpieczenie przed wyładowaniem 
elektrostatycznym, koniecznym będzie rozłączenie linii na obu końcach, dokonanie pomiarów i ponowne 
połączenie. W typowej lokalizacji może to oznaczać wykonanie do 30 pomiarów i prowadzenie robót ziemnych na 
podjeździe oraz związany z tym okres przestoju i utratę przychodów i zysków. 
 
Dla 500 setek lokalizacji może to dawać: 

• 60 000 pomiarów w ciągu roku 

• Koszty, których nigdy się nie oczekiwano 

• Koszty, które muszą zostać uwzględnione w budżecie podczas kupowania systemu 

• Znaczące zakłócenie dla klientów 

• Zamknięty podjazd 

• Utratę dochodów ze sprzedaży paliwa i zamkniętych sklepów  

• Ogromny koszt i utrata zysków 

• A wszystko to dla niewielkiej korzyści!  
 
"Istnieje obawa, że wykładzina elektroprzewodząca wewnątrz systemów rurowych z tworzyw sztucznych może być 
narażona na działanie niektórych paliw średnio- i długoterminowo. Degradacja wykładziny przewodzącej może mieć 
poważne implikacje z punktu widzenia zagrożenia zapłonem elektrostatycznym, szczególnie, jeżeli wykładzina ma bardzo 
wysokie przewodnictwo. W takiej sytuacji łatwo sobie wyobrazić, że nieciągłość wykładziny może doprowadzić do 
powstania izolowanych elektrycznie sekcji rurociągu, które z kolei mogą zostać naładowane przez przepływające paliwo i 
doprowadzić do wyładowania iskrowego.”       Graham Hearn BSc CEng MIEE 
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