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Produkcja wyrobów ze szk a od wielu lat w Polsce nieustannie wzrasta. Tradycja 
hutnictwa szk a si ga XIV wieku. Szybki post p w rozwoju hutnictwa szk a daje si  
zauwa y  zaraz po odzyskaniu niepodleg o ci w latach 20. i 30. XX wieku.

Technologia dzia a  podczas awarii 
pieca hutniczego do wytopu szk a 
– analiza akcji

Postęp technologiczny, a tak-

że wzrost zapotrzebowania 

na wyroby ze szkła użytkowe-

go przyczyniły się do zautomatyzo-

wania produkcji, co z kolei wpłynę-

ło na wprowadzenie pieców hutni-

czych o zwiększonej pojemności. 

Niestety specyfika produkcji szkła – 

zarówno stosowanie środków che-

micznych, jak i wysoka temperatu-

ra procesu produkcyjnego – sprzyja 

powstawaniu stanów awaryjnych. 

W niniejszym artykule zostaną omó-

wione problem powstawania awa-

rii pieców hutniczych i propozycje 

rozwiązań ratowniczych podczas 

likwidacji tego typu awarii. 

Na terenie południowego Ma-

zowsza znajduje się kilka zakładów 

przemysłowych zajmujących się wy-

topem i wytwarzaniem wyrobów 

ze szkła. W zależności od techno-

logii wytwarzania produktów mo-

żemy je podzielić na tradycyjne 

i zautomatyzowane. W hutnictwie 

tradycyjnym w piecu jednorazowo 

może znajdować się zaledwie kilka 

ton. Wielkość załadunku jest tu uza-

leżniona od sposobu pobierania su-

rówki szklanej i polega na zaczerp-

nięciu porcji, tzw. kropli, przy po-

mocy specjalnego narzędzia, tzw. 

piszczeli, z otworu pobierczego. 

Następnie pracownik, „dmuchacz 

szkła”, wydmuchuje żądany kształt 

naczynia. Temperatura szkła to ok. 

1100-1200°C. Piec postawiony jest 

na betonowej posadzce i ma kształt 

podobny do donicy – stąd nazwa 

piec donicowy. 

W zakładach o zautomatyzowa-

nej produkcji zapotrzebowanie 

na surówkę szklaną jest znacznie 

większe i sięga kilkuset ton dziennie. 

Ze względu na większe ilości płyn-

nego szkła inna też jest budowa ta-

kich pieców. Najczęściej ze względu 

na kształt komory, w której odby-

wa się proces topienia szkła, piece 

te nazywa się u-płomiennymi. Za-

ładunek surowca – piasku kwarco-

wego wraz z dodatkami (stłuczka 

szklana, soda) – odbywa się auto-

matycznie. Następnie w komorze 

topnienia pod wpływem działania 

wysokiej temperatury z zespołu por-

tu palników gazowych dochodzi 

do topnienia substratów. Ze wzglę-

du na konieczność uzyskania tem-

peratury ok. 1500-1560°C układem 

wspomagającym jest system odzy-

sku ciepła znad powierzchni surów-

ki i kierowania go poprzez rekupe-

rator do ogrzania basenu topienia. 

bryg. Marcin Ziomek
dowódca JRG PSP nr 2 w Radomiu

Przebieg procesu produkcyjne-

go jest następujący:

• przygotowanie mieszaniny – ze-

stawu szklarskiego wg określonej 

receptury, wymieszanie w mie-

szarce talerzowo-grabkowej;

• transport wsadu do kieszeni zasy-

powej przy wannie pieca szklar-

skiego;

• topienie surowców w piecach 

szklarskich w temp. ok. 1500°C;

• po stopieniu płynna masa szklar-

ska przechodzi do części wyrobo-

wej pieca, skąd dalej przekazywa-

na jest do kolejnych zasilaczy;

• odbiór szkła – odbywa się au-

tomatycznie poprzez zasilacz 

do dystrybutorów linii produk-

cyjnej; kropla masy szklanej zo-

staje uformowana na prasach;

• obtapianie ostrych krawędzi, 

transport do odprężarki tunelo-

wej w celu likwidacji naprężeń 

wewnętrznych;

• sortowanie i magazynowanie.

Ze względu na chemiczne dodat-

ki do szkła i wzdłużny spływ szkła 

w czasie eksploatacji dochodzi 

do korozji mechanicznej i chemicz-

nej ścianek basenu topienia wyko-

nanych z ceramicznie wypalanych 

bloków o szerokości ok. 250 mm. 
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skich u-płomiennych. Dzienna pro-

dukcja to ok. 150 000 szt. różnego 

asortymentu szklanego: szklanki, 

misy, znicze itp. Żeby podołać ta-

kiemu zapotrzebowaniu, potrze-

ba wytworzyć dziennie ok. 350 ton 

plastycznego szkła. Piece szklar-

skie połączone z układem miesza-

nia i transportowania surowców 

oraz automatyczną linią produkcyj-

ną połączone są w jeden sterowa-

ny komputerowo system. Obecnie 

eksploatowane w zakładzie piece 

szklarskie mają następujące wielko-

ści: 50 m3, 70 m3 oraz 125 m3. Przy 

gęstości szkła ok. 2,5g/cm3 daje 

to wsad do pieca rzędu: 80 ton, 115 

ton i 200 ton. Firma pracuje w ukła-

dzie ciągłym – trójzmianowym. Jed-

nocześnie na terenie zakładu może 

Osłabienie konstrukcji ścian jest suk-

cesywnie niwelowane przez nad-

budowanie nowych warstw z ze-

wnątrz w miejscach, gdzie nastą-

piło wcześniejsze ich osłabienie. 

Operację taką wykonuje się pierw-

szy raz po ok. 4 latach od chwili uru-

chomienia pieca, następnie mniej 

więcej po kolejnych 4 latach. Czas 

żywotności pieca tej konstrukcji 

to ok. 12-14 lat. Niestety proces 

ten nie jest w pełni przewidywal-

ny i do awarii dochodzi wcześniej. 

Do takiej sytuacji doszło kilkukrot-

nie w jednej z hut na terenie Rado-

mia w październiku zeszłego roku. 

Charakterystyka 
zak adu
Zdarzenie, o którym mowa, miało 

miejsce w zakładzie zajmującym 

się produkcją szkła gospodarczego 

w cyklu automatycznym przy wy-

korzystaniu trzech pieców szklar-

Rys. 1. Schemat ideowy pieca u-p omiennego [arch. autora]
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przebywać do 250 osób. Ze wzglę-

du na charakter produkcji, w którym 

do ogrzania pieców stosuje się pal-

niki gazowe na metan, na terenie za-

kładu znajduje się stacja redukcyjna 

średniego ciśnienia gazu. Przyciski 

do sterowania wyłączeniem gazu 

znajdują się w sterowni kierowni-

ka zmiany na hali produkcyjnej. 

Obiekt wyposażony jest w sieć hy-

drantów zewnętrznych zasilanych 

z sieci miejskiej oraz w zbiornik 

wodny o pojemności 400 m3 słu-

żący do zasilania instalacji hydran-

towej z możliwością podniesienia 

ciśnienia w instalacji do 5 barów, 

która zabezpiecza magazyn wyro-

bów gotowych. Na halach produk-

cyjnych i w części administracyjno-

-biurowej znajdują się hydranty we-

wnętrzne zasilane z sieci miejskiej. 

Awaria
Na skutek samoistnego rozszczel-

nienia pieca ok. godz. 13.04 doszło 

do powstania nieszczelności w ścia-

nie pieca i wycieku surówki z base-

nu topienia do wanny awaryjnej. 

W bezpośrednim oddziaływaniu 

wysokiej temperatury (ok. 1500°C) 

znajdowała się instalacja gazowa 

zasilająca palniki grzewcze pieca.

Wyznaczeni pracownicy odpo-

wiedzialni za obsługę pieca wyłą-

czyli zasilanie pieca w gaz ziemny 

i podjęli próbę ograniczenia wycie-

ku przez chłodzenie go dwoma prą-

dami wody z hydrantów wewnętrz-

nych. Po  kilkunastu minutach, 

ok. godz. 13.16, z powodu braku 

efektów swoich działań zgłosili awa-

rię do SK KM.

Dysponowanie
Ze względu na fakt, że w tym obiek-

cie wcześniej już dwukrotnie docho-

dziło do podobnych awarii, dyżurni 

mieli wiedzę o siłach i środkach nie-

zbędnych do likwidacji zagrożenia, 

dlatego dyspozycja sił I rzutu obej-

mowała 5 GCBA oraz SLPgaz z naj-

bliżej położonych jednostek PSP 

i OSP, pozostałe siły dysponowane 

zostały na żądanie KDR-a.

Dzia ania ratownicze
Po dotarciu na miejsce zdarzania 

zastano rozszczelnienie basenu to-

pienia szkła nr 2 oraz wyciek masy 

szklanej do wanny awaryjnej pod 

piecem. Przed przybyciem zastępów 

PSP kierownictwo zakładu ewaku-

owało pracowników hali produk-

cyjnej (40 osób). 

W ramach rozpoznania pierwszy 

KDR uzyskał informację, że przez 

otwór usytuowany za portem pal-

ników gazowych doszło do pęknię-

cia w ścianie tworzącej palisadę pie-

ca o następujących parametrach:

− basen topienia: długość – 

11,5 m, szerokość – 7 m, wyso-

kość – 1,2 m,

− pojemność basenu topienia pie-

ca: 96,6 m3,

Fot. 4. Instalacja doprowadzaj ca gaz ziemny do palników

Fot. 3. Port palnikowy

Fot. 5. Stanowiska pr downików ch odz cych wyciekaj c  surówk

Fot. 1. Kiesze  zasypowa [arch. autora] Fot. 2. Elementy konstrukcyjne wanny awaryjnej pod 
piecem
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− ilość surówki szkła w basenie topienia: ok. 200 ton,

− wykonanie z materiałów ognioodpornych cyrkono-

wych typu AZS ZDV I o szerokości 250 mm,

− konstrukcja stalowa pieca: St3S,

− liczba wentylatorów chłodzących – wydajność 110 

tys. m3/godz. (ze względu na fakt, że technologicznie 

palisada pieca musi być chłodzona z zewnątrz, nie 

można wyłączyć zasilania zakładu w energię elek-

tryczną, w celu zapewnienia odpowiedniego chło-

dzenia należy zapewnić przepływ powietrza w ilo-

ści min. 60%).

Wielkość otworu, z którego wyciekała surówka szkla-

na, umiejscowionego w połowie wysokości basenu to-

pienia według informacji uzyskanych od pracowników 

zakładu ustalono już po zakończeniu działań, wynosi-

ła ona ok. 18 x 12 cm.

Działania zastępów rozpoczęto od podania 4 prą-

dów wody (dwa prądy podawane przez pracowników 

zostały przejęte przez ratowników PSP, którzy konty-

nuowali podawanie wody w ubraniach żaroodpor-

nych). Miejsce rozszczelnienia wanny natarto w celu 

wychłodzenia ciekłego szkła, a tym samym zaczopo-

wania uszkodzonej instalacji do całkowitego powstrzy-

mania wycieku. 

Następnie podano kolejne 4 prądy wody w obronie 

instalacji gazowej (oraz pozostałego osprzętu pieca 

do wytopu szkła). Ze względu na bardzo duże zapo-

trzebowanie na wodę do chłodzenia (w kulminacyj-

nym momencie podawano jednocześnie 8 prądów 

wody) na miejsce zdarzenia dysponowane zostały do-

datkowe dwa plutony gaśnicze, w tym GCBA25/16, 

grupa operacyjna z KM PSP w Radomiu, oraz służby 

współpracujące: policja, straż miejska i zespół PRM. 

Działania, które doprowadziły do zaczopowania wy-

cieku, trwały ok. 80 minut i zużyto ok. 120 m3 wody. 

Schłodzono wypływającą surówkę z ok. 1500°C 

do 1200°C (wtedy rozpoczyna się proces krystaliza-

cji szkła). Dzięki skutecznym działaniom nie doszło 

do przegrzania konstrukcji pieca, a odpompowanie 

wody zapobiegło uszkodzeniu wentylatora chłodzą-

cego i rekuperatora.

Zaopatrzenie wodne realizowane było z naziemne-

go zbiornika wodnego o pojemności 400 m3, służące-

go do zasilenia hydrantów zewnętrznych zaopatrze-

nia instalacji tryskaczowej sąsiedniej hali magazyno-

wej oraz z hydrantów nadziemnych (oddalonych o ok. 

400 m od miejsca zdarzenia). 

W celu usprawnienia prowadzenia akcji teren pro-

wadzenia działań ratowniczych podzielono na trzy 

odcinki bojowe: 
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• pierwszy – w bezpośrednim na-

tarciu na wyciek oraz w zakresie 

działań w obronie pod kierow-

nictwem zastępcy dowódcy JRG;

• drugi (zaopatrzenie wodne) – pod 

kierownictwem dowódcy zmia-

ny JRG1;

• trzeci – odcinek bojowy pod 

kierownictwem dowódcy zmia-

ny JRG2 (wypompowywanie 

wody użytej ww. akcji), obejmu-

jący swoimi działaniami ochro-

nę wentylatorów chłodzących 

ww. wanny przed zatopieniem; 

podanie kolejnych dwóch prą-

dów wody do obrony konstruk-

cji nośnej wanny (słupy żelbeto-

we) na poziomie piwnicy. 

Poziom wody, która zbierała się 

w wannie awaryjnej i mogła przy 

dłuższym oddziaływaniu wpływać 

niekorzystnie na elementy kon-

strukcyjne rekuperatora służące-

go do odzysku ciepłego powietrza 

na poziomie piwnic, a także zagra-

żała zalaniu wentylatora chłodzące-

go dno pieca, był zbyt wysoki, dla-

tego zdecydowano się na odpom-

powywanie z wanny jej nadmiaru 

przy pomocy pomp szlamowych. 

Skutki wycieku
W wyniku odziaływania wysokiej 

temperatury częściowemu uszko-

dzeniu uległa instalacja gazowa, 

a do wanny awaryjnej przedosta-

ło się ok. 40 ton surówki szklanej. 

Wnioski
W tego typu działaniach należy 

w miarę możliwości i umiejętno-

ści precyzyjnie operować prąda-

mi wody. Przy kontakcie z surów-

ką szklaną, która ma temperaturę 

ok. 1400-1500°C, woda podawana 

do chłodzenia gwałtownie paruje. 

Przy dużej intensywności podawa-

nia środków gaśniczych powoduje 

to powstawanie bardzo dużej ilo-

ści pary wodnej, której obecność 

Fot. 6. Wanna awaryjna, widoczny wentylator ch odz cy

Rys. 2. Szkic terenu dzia a

Fot. 7. Miejsce odzia ywania p ynnej surówki szklanej na instalacj  gazow
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znacznie utrudnia prowadzone działania i stanowi 

realne zagrożenie poparzeniem. Po wprowadzeniu 

wentylatorów oddymiających ratownicy zabezpiecze-

ni w ubrania żaroochronne mogli podejść z prądami 

wodnymi na odległość ok. 1 m od źródła wycieku. Mia-

ło to na celu zwiększenie skuteczności przy jednocze-

snym zmniejszeniu intensywności podawania wody. 

Idealnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie w po-

bliże miejsca wycieku wysokociśnieniowej lancy gaśni-

czej, co spowodowałoby zwiększenie precyzji oddzia-

ływania na wyciek. Obecnie tylko część jednostek jest 

w posiadaniu takiego sprzętu, który z powodzeniem 

może być wykorzystywany przy innego typu działa-

niach gaśniczych. Praca ratowników w ubraniach ża-

roochronnych mogła zająć ok. 15-20 minut, dlatego 

bardzo ważne było zadysponowanie dodatkowych sił 

w celu zmiany ratowników. Istotnym elementem pod-

czas działań była konieczność odpompowania gorą-

cej wody, która zagrażała zalaniem wentylatora chło-

dzącego dno pieca. Zadanie to realizowano przy po-

mocy dwóch pomp szlamowych, starając się obniżać 

temperaturę surówki szklanej w wannie awaryjnej po-

przez intensywne podawanie wody.

Pomimo tych działań doszło do  uszkodze-

nia węża ssawnego, a także uszczelnienia pompy. 

Dlatego w ramach wniosków płynących z akcji opra-

cowano metodę odpompowania gorącej wody przy 

wykorzystaniu wysysaczy liniowych i węży o podwyż-

szonej temperaturze czynnika tłoczonego. 

Ponadto – pomimo że huty szkła nie należą do za-

kładów dużego bądź zwiększonego ryzyka powsta-

nia awarii przemysłowych – należałoby, opierając się 

na wcześniejszych doświadczeniach w tego typu dzia-

łaniach, uwzględnić w zasadach dysponowania siły 

i środki niezbędne do likwidacji tego typu zdarzeń. 

Poniżej propozycja:

Pierwszy rzut: 

• 2 GCBA 5/32 i 2 typu GCBA 8/50 (w miarę posiada-

nia GCBA 25/16 lub podobne);

• SPgaz lub samochód z dodatkowym sprzętem ODO.

Drugi rzut: 

• dwa plutony gaśnicze GCBA z OSP w KSRG;

• SLkw z dodatkowym sprzętem: pompy M16/8, WT40X, 

wysysacze liniowe, dodatkowe ubrania żaroochron-

ne, węże o podwyższonej temperaturze czynnika 

tłoczonego;

• SDł – grupa operacyjna, SD lub SH.

Ze względu na konieczność pracy ratowników włą-

czonych do OSP w plutony odwodowe do działań 

w zakładach przemysłowych należy zwrócić szczegól-

Rys. 3. Schemat rozwini cia bojowego

Fot. 8. Odkute szk o, które wyciek o z pieca

ną uwagę na stopień wyszkolenia druhów w zakresie 

przygotowania do pracy w sprzęcie ODO i ubraniach 

żaroochronnych.

Ze względu na niekorzystne oddziaływanie wyso-

kich temperatur tam, gdzie jest to możliwe, należy 

dążyć do doposażenia zastępów PSP w lekkie szybko 

sprawialne działka przenośne w celu budowy bezob-

sługowych stanowisk gaśniczych. 

Ze względu na możliwość wykorzystania w szero-

kiej gamie działań gaśniczych należy doposażyć JRG 

w prądownice z lancami gaśniczymi, rekomenduje się 

wprowadzenie lanc do wyposażenia normatywnego 

samochodów gaśniczych. 

W jednostkach, które posiadają na swoim terenie 

huty szkła, należy rozważyć opracowanie systemu wy-

pompowywania gorącej wody z wanny awaryjnej (ko-

nieczność doposażenia w węże o podwyższonej tem-

peraturze pracy i wysysacze głębinowe). 


