Chronimy Twoje procesy
przed wybuchami
Od 1956 roku

IEP Technologies™:
firma, której możesz zaufać w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
IEP Technologies to czołowy globalny dostawca systemów i usług przeciwwybuchowych. Od ponad 60 lat
dostarczamy rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa, obejmujące tłumienie, izolowanie i wentylowanie
wybuchów powodowanych łatwopalnymi pyłami i oparami w przemyśle przetwórczym. IEP Technologies
prowadzi działalność w swoich zakładach w Stanach Zjednoczonych, Niemczech, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii,
Francji, Turcji, Brazylii, Chinach i Singapurze, w których projektuje i konserwuje swoje systemy dzięki pracy
oddanego zespołu inżynierów ds. zastosowań, regionalnych kierowników sprzedaży i techników.

Cechy wyróżniające IEP Technologies...
Weryfikacje i zatwierdzenia na niezrównanym

Odpowiedzialność jednego źródła

poziomie

Niezależnie od tego, czy dane zastosowanie wymaga

Firma IEP Technologies przeprowadziła tysiące testów

zintegrowanego systemu wykrywającego i tłumiącego

wybuchowych w pełnej skali, aby lepiej zrozumieć

wybuch, urządzenia wentylującego, specjalnego

podstawy naukowe propagacji płomienia i zweryfikować

systemu izolacyjnego czy też ich dowolnej kombinacji,

nasze rozwiązania bezpieczeństwa. Nasze produkty są

IEP Technologies może stawić czoła wyzwaniu i

zgodne z ATEX i / lub FM. IEP Technologies to jedyny

opracować gotowe do użycia rozwiązanie.

dostawca w branży z projektowymi narzędziami
obliczeniowymi zgodnymi z dyrektywą ATEX. Oznacza
to, że każdy projekt wykorzystujący nasze projektowe
narzędzia obliczeniowe jest zatwierdzony przez ATEX.
Od projektowania aż po usługi — możesz zaufać
rozwiązaniom od IEP Technologies.

Centrum badań spalania

Eksperci w zakresie ochrony przeciwwybuchowej
Zespół IEP Technologies obejmuje przedstawicieli
sprzedaży, inżynierów terenowych i ds. zastosowań oraz
techników serwisowych. Wszyscy nasi pracownicy
obdarzeni są unikalnymi zdolnościami, dzięki którym
mogą Ci pomóc. Każdy z nich ma wiedzę nie tylko w
zakresie całej gamy produktów IEP Technologies, ale

Nasz najnowocześniejszy obiekt jest w pełni

także poszczególnych procesów oraz tego, w jaki

wyposażony tak, aby umożliwić nieprzerwane badania

sposób można je chronić.

nad wybuchami oraz ciągłe postępy nauki zajmującej się
ochroną przeciwwybuchową. Zrozumienie charakteru
wybuchowości danego produktu to pierwszy krok ku
opracowaniu rozwiązania ochronnego.

Usługi na całym świecie
IEP Technologies rekrutuje i szkoli odpowiedni personel,
umożliwiający utrzymanie najlepszej sieci
autoryzowanych centrów serwisowych IEP Technologies,
zapewniających szybką reakcję. W ten sposób
działalność naszych klientów nie jest narażona na długie
przestoje. Centra serwisowe działają dzięki ponad 50
strategicznie rozmieszczonym technikom fabrycznym,
zapewniającym naszym klientom techniczne wsparcie
na miejscu.

Kosztowne konsekwencje eksplozji
Rozważ niszczące skutki, jakie eksplozja mogłaby spowodować w Twoim zakładzie
produkcyjnym lub przetwórczym. Proces produkcji mógłby zostać przerwany na całe dni lub
nawet tygodnie. Przerwa w działalności i związana z tym utrata produktywności mogłyby
przyczynić się do spadku konkurencyjności Twojej firmy na rynku. Koszt ubezpieczenia mógłby
drastycznie wzrosnąć.
Średnia wysokość strat na każdy incydent
wybuchu w typowym roku wynosi
3,4 miliona USD.

Całkowite straty w związku z wybuchami są
czterokrotnie wyższe niż straty powodowane
wszystkimi innymi czynnikami razem
wziętymi, włączając w to pożary.

Eksplozje stanowią mniej niż 4% wszystkich
zakłóceń, ale jednocześnie doprowadzają do
prawie 40% wszystkich strat.

Materiał udostępniony przez Zarząd bezpieczeństwa chemicznego w USA

Anatomia wybuchu
Jak dochodzi do eksplozji?

Jak powstają niebezpieczne warunki?

Do wybuchu deflagracyjnego doprowadzić może

Wybuch to rozprzestrzeniająca się fala spalania

połączenie pięciu czynników: paliwa, tlenu,

(deflagracja), przemieszczająca się wolniej niż

dyspersji, źródła zapłonu i ograniczonej

prędkość dźwięku. Płomienie przednie

przestrzeni. Czy te czynniki występują w Twoim

przemieszczają się początkowo powoli, ale szybko

procesie? Paliwo może rozprzestrzeniać się jako

zwiększają prędkość, co przyczynia się do

chmura drobnych cząsteczek, palny gaz lub lotny

powstania czołowej fali wysokiego ciśnienia lub fali

związek chemiczny, który tworzy opary. Tlen jest

uderzeniowej. Ponieważ większość procesów

obecny w większości procesów zakładowych.

przemysłowych nie została opracowana w sposób

Zapłon może zostać zainicjowany przez płomień,

pozwalający wytrzymać ciśnienie powstające

łuk spawalniczy, spontaniczne spalanie, tarcie lub

podczas eksplozji, w procesie uwalniania

iskry elektrostatyczne. Ponadto większość

niszczycielskiej fali ciśnienia i płomieni dochodzi

procesów w placówkach produkcyjnych odbywa

do rozerwania. Wiążące się z tym zniszczenia

się na ograniczonej przestrzeni. Gdy wszystkie

mogą obejmować znacznie większe eksplozje

pięć czynników wystąpi w jednym miejscu,

wtórne, do których dochodzi, gdy wybuch

powstaje potencjalne ryzyko eksplozji.

początkowy naruszy warstwy pyłów zalegające
w zakładzie. W konsekwencji może dojść też do
pożaru powybuchowego.

Paliwo
Dyspersja
Źródło zapłonu
Tlen
Ograniczenie

Punkt zapłonu
Front płomienia
Fala ciśnienia
Chłodzone
gazy
sprężone

Gdzie może dojść do wybuchu?
Materiały wybuchowe

Środowiska wybuchowe

Zasada głosi, że jeśli materiał może się zapalić,

Przenoszenie, przetwarzanie, proszkowanie lub

w pewnych warunkach może też ulec eksplozji.

przechowywanie z materiałów łatwopalnych

Każdy obiekt obsługujący, przechowujący lub

może zapewnić osłonę potrzebną do zwiększenia

przetwarzający łatwopalne gazy, ciecze czy ciała

ryzyka pożaru do ryzyka wybuchu w twoim

stałe, jest narażony na wybuch.

zakładzie.

Wybuchy pyłów zdarzają się regularnie i
obejmują produkty, których większość z nas by
się nie spodziewała. Celuloza, fungicydy, plastik i
żywica to tylko kilka z nich. Zagrożenie mogą
stanowić też czekolada, mąka, papier czy
skrobia.
Zagrożenia związane z oparami obejmują
szerokie spektrum substancji, od acetonu do
toluenu — oraz wiele innych pomiędzy nimi.

ciśnienie wybuchu [bar]
maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax
rozwój zwykłego wybuchu

zredukowane ciśnienie wybuchu Pred

rozwój stłumionego wybuchu
podanie proszku gaśniczegor
P A = ciśnienie odpowiedzi czujnika

czas t [ms]

Wybór właściwego systemu IEP Technologies
Dostępne są trzy podstawowe rodzaje systemów stosowanych w ochronie
przeciwwybuchowej. Są to wentylacja, izolacja i tłumienie. Na wykresie przedstawiono
kolektor pyłów. Jest to przykład typowego zastosowania, przedstawiający proces
wykorzystywany przez inżynierów IEP Technologies w celu dobrania najodpowiedniejszego
systemu dla konkretnych potrzeb klienta. Jesteśmy w ciągłej gotowości, aby służyć Ci
pomocą przy wyborze najodpowiedniejszego podejścia do ochrony przeciwwybuchowej
dla każdego zastosowania.

Systemy wentylacji przeciwwybuchowej IEP Technologies
Bezpieczne odprowadzanie ciśnienia wybuchu.
Odpowietrznik przeciwwybuchowy IEP Technologies to urządzenie odpowietrzające,
ulegające rozerwaniu przy określonym ciśnieniu, aby umożliwić odprowadzenie kuli
ognia i ciśnienia wybuchu do bezpiecznego obszaru. Odpowietrzniki ulegające
rozerwaniu wyróżniają się niskimi kosztami montażu. Są wysoce skuteczne i można
umieścić je na ścianie zbiornika procesowego. Dostępne są w różnych rozmiarach i
konfiguracjach. Aby zapewnić szybkie i niezawodne działanie w razie wybuchu, są wykonane są z
różnych materiałów.
W ofercie IEP Technologies znajduje się również szeroki wachlarz odpowietrzników
bezpłomieniowych, zaprojektowanych tak, aby tłumić front płomienia i odprowadzać ciśnienie.
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2. Chroniony sprzęt
3. Odpowietrznik
przeciwwybuchowy
4. Możliwe miejsca dla
sprzętu izolującego wybuch

Bezpłomieniowy
odpowietrznik EVN
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Bezpłomieniowy
odpowietrznik
przeciwwybuchowy

Przeciwwybuchowe
otwory wentylacyjne

Systemy izolacji przeciwwybuchowej IEP Technologies
Izolowanie wybuchu — chemiczne bądź mechaniczne.
Systemy izolacji IEP Technologies zostały zaprojektowane, aby wykrywać początek
wybuchu i szybko reagować celem zminimalizowania ryzyka przemieszczania się
deflagracji między połączonym ze sobą sprzętem. Metoda izolacji chemicznej polega
na uwolnieniu środka tłumiącego wybuch do rur/przewodów w celu ograniczenia
przedostawania się płomienia i materiałów palnych do połączonych urządzeń.
Metoda izolacji mechanicznej może zostać zaprojektowana tak, aby wykorzystywać „aktywne”
produkty, takie jak szybka zasuwa nożowa IEP Technologies, lub też produkty „pasywne”, takie jak
zawór klapowy. Każde z tych rozwiązań zapewnia mechaniczną barierę izolującą deflagrację.

Izolacja chemiczna

Izolacja pasywna

Pasywny zawór
odcinający Ventex

Pasywny, izolujący
zawór klapowy

Czujnik podczerwieni

Zawór odcinający
wysokiej prędkości

Systemy tłumienia wybuchu IEP Technologies
Wykrywanie i tłumienie eksplozji w ciągu milisekund.
To kwestia milisekund. Twój system tłumiący wybuchy IEP Technologies
został zaprojektowany tak, aby wykrywać wzrost ciśnienia podczas eksplozji i
uwalniać środek tłumiący wybuch do ograniczonej przestrzeni zanim
wytworzy się niszczycielskie ciśnienie. Środek tłumiący uniemożliwia reakcję
wybuchową, zmniejszając temperaturę czoła płomieni deflagracji. W ten
sposób temperatura spada poniżej stopnia koniecznego do spalania. Środek tłumiący wybuch
tworzy również barierę między niespalonymi łatwopalnymi cząsteczkami, aby uniemożliwić
dalsze rozprzestrzenianie się ciepła.
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2. Panel sterowania
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3. Czujnik ciśnienia
4. Tłumik eksplozji

eSuppressor™

Czujnik ciśnienia
MEX-3™

Panel sterowania
EX-8000

Panel sterowania EX-200™

Systemy wykrywania iskier IEP Technologies
Zasada działania systemu wykrywania i gaszenia iskier
Systemy wykrywania iskier i gaszenia pożarów Atexon firmy IEP Technologies zaprojektowano w celu zapobiegania wybuchom pyłów oraz pożarom poprzez wykrywanie iskier i
automatyczne ich gaszenie. Mała ilość wody stosowanej do gaszenia, wynosząca około pięciu
litrów, nie spowoduje uszkodzeń filtrów ani innych urządzeń produkcyjnych. Po usunięciu zagrożenia system automatycznie wstrzymuje proces gaszenia i od razu jest gotowy, aby zapobiec wybuchowi
kolejnego pożaru. Zastosowania systemu wykrywania iskier Atexon obejmują systemy odprowadzania pyłów,
rynny przenośników i maszyny produkcyjne, takie jak strugarki i prasy krawędziowe. Znajdują zastosowanie
w różnych branżach, takich jak przemysł drzewny, bioenergetyczny, recyklingowy, papierniczy, spożywczy,
tekstylny i tworzyw sztucznych.
Zasada montażu systemu wykrywania i gaszenia iskier

1. Wykrywacz iskry wykrywa źródło zapłonu w ciągu milisekundy.
2. Jednostka gaśnicza gasi iskry i żar niewielką ilością wody.
3. Router sygnałowy prowadzi i monitoruje gaszenie.
4. Panel sterowania VR18Z monitoruje stan systemu.
5. Urządzenie sygnałowe uruchamia alarm w postaci syreny lub światła stroboskopowego.
6. Sterownik zatrzymuje dmuchawy w przypadku przegrzania lub iskier.
7. Przewód czujnika przegrzania monitoruje temperaturę łożyska i krawędzi dmuchawy.
8. Kontroler ciśnienia służy do monitorowania pompy wodnej i przewodów grzewczych.
9. Urządzenie ciśnieniowe zapewnia prawidłowe ciśnienie i zapobiega tworzeniu się pęcherzy powietrza w
wodzie przeznaczonej do gaszenia.

Panel sterowania z
18 strefami VR18Z

Jednostka gaśnicza
AS181

Wykrywacz iskier
V300EX

Stacja wzmacniacza

Proces IEP Technologies:
precyzyjna ochrona dla każdego zastosowania
Firma IEP Technologies działa na całym świecie i ma rozległe doświadczenie w
zakresie ochrony przeciwwybuchowej różnych placówek. Zainstalowaliśmy już
ponad 15 000 systemów i opracowaliśmy unikalny proces zapewniający
najwyższy poziom ochrony w każdym zakładzie. Procesy IEP Technologies
obejmują:
Testowanie materiału

Projektowanie systemu

Centrum badań spalania IEP

Inżynierowie IEP Technologies

Technologies wykorzystuje sprawdzone

wykorzystują nasz własny system

metody badań, takie jak te opublikowane przez

projektowania wspomaganego komputerowo, aby

ASTM, U.S. DOT, ONZ i inne organizacje. Centrum

opracować rozwiązania, które są zgodne z

to może przeprowadzić testy określające

unikalnymi potrzebami danego zastosowania.

właściwości spalania przetwarzanego materiału,

Oferujemy kluczowe wsparcie i dokumentację, aby

w tym pyłów, cieczy i gazów. Poznanie właściwości

zapewnić, że działanie całej struktury jest

materiału to pierwszy krok ku zaprojektowaniu

zrozumiałe. Dzięki projektowaniu na miejscu oraz

odpowiedniego rozwiązania ochronnego.

spotkaniom poprzedzającym montaż nasi
inżynierowie ocenią działanie systemu po

Wizyta w zakładzie
Najbardziej doświadczeni w branży
eksperci w zakresie ochrony
przeciwwybuchowej wstępnie określą zagrożenia,
aby zebrać dane, które umożliwią wybranie
systemu IEP Technologies dopasowanego do
konkretnego zastosowania.

wdrożeniu zalecanego rozwiązania.

Montaż, wprowadzenie do użytku i
konserwacja
Prawidłowy montaż i wprowadzenie do użytku
systemu ochrony przeciwwybuchowej to podstawy
skutecznego zapewniania bezpieczeństwa Twoich
procesów i zakładu. IEP Technologies zapewnia

Szkolenia
IEP Technologies zapewnia programy
szkoleń na miejscu, aby zagwarantować
odpowiednią obsługę i zrozumienie działania
systemu ochrony przeciwwybuchowej.

wsparcie począwszy od etapu montażu i wdrożenia
do użytku. Nieprzerwanie dostępne są również
usługi konserwacji oraz pomocy w nagłych
wypadkach. Zapewniamy również części zapasowe.

Kolejny krok
Nie możesz pozwolić na to, aby wybuch zagrażał Twojemu zakładowi. Pozwól
nam sobie pomóc, aby eksplozje przemysłowe nie miały wpływu na wyniki
finansowe. Zadzwoń do IEP Technologies jeszcze dzisiaj.
Europa
IEP Technologies - Austria
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +43 1 2244 0

IEP Technologies - Włochy
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +39 045 2370762

IEP Technologies - Belgia
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +49 2102 5889 0

IEP Technologies - Szwecja
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +46 70 564 3306

IEP Technologies - Finlandia
Tel. +358 10 325 358 0

IEP Technologies – Szwajcaria
Tel: +41 62 207 10 10

IEP Technologies – Francja
Tel: +33 1 5803 3980

IEP Technologies – Turcja
Tel: +90 232 484 4412

IEP Technologies – Niemcy
Tel: +49 2102 5889 0

IEP Technologies – Wielka Brytania
Tel: +44 1242 283 060

Ameryka Północna i Południowa
IEP Technologies – USA
Tel: +1-855-793-8407
IEP Technologies – Ameryka Łacińska
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +55 (11) 4446 7400

Azja
IEP Technologies – Chiny
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +86 21 6485 0855 Ext 8211
IEP Technologies – Korea
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +82 10 2579 8077
IEP Technologies – Azja Południowo
-Wschodnia
(HOERBIGER Safety Solutions)

www.IEPTechnologies.com
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