
64 AUTOMA  8-9/2012

komponenty

Ochrana zařízení vnitřním přetlakem s pro-
větráváním (Purging Technology™) je jednou 
z nejdokonalejších metod ochrany před nebez-
pečím výbuchu. Lze ji velmi snadno a pruž-
ně použít ke krytí běžných zařízení (určených 
do prostředí bez nebezpečí výbuchu) v kla-
sifikovaných zónách s nebezpečím výbuchu, 
a to i ve velmi korozivním, a dokonce i praš-
ném prostředí. Hlavním principem ochrany 
zařízení vnitřním přetlakem s provětráváním 
je zajistit bezpečné prostředí uvnitř krytu 
a zabránit průniku korozivní, prašné a po-
tenciálně výbušné atmosféry dovnitř krytu.

V typové řadě Bebco EPS od firmy Pep-
perl+Fuchs je několik systémů určených pro 
zajištění vnitřního přetlaku a provětrávání. 
Z nich budou uvedeny dva, které byly v ne-
dávné době podstatně vylepšeny. Systém 
6000 je určen do zón 1/21, kompaktní a eko-
nomicky úsporný systém 5000Q do zón 2/22.

Systém 6000

Systém 6000 je určen pro atmosféru s vý-
bušnými plyny i prachem a má certifikace pro 
Class I/II/Division 1 podle NFPA a zóny 1/21 
podle IECEx a ATEX (Ex px). Systém má sa-
mostatný kryt z korozivzdorné oceli pro uži-
vatelské rozhraní, desku jiskrově bezpečných 
oddělovačů a volitelně modul pro měření tep-
loty. Komponenty systému mají krytí IP66, 
a lze je tedy použít i v provozním prostředí. 
Uživatelské rozhraní tudíž může být umístě-
no odděleně na místě dostupném pro obsluhu, 
ač ještě v nebezpečném prostředí. 

Nová verze firmwaru systému 6000 zahr-
nuje všechny funkce předchozích verzí plus 
některá nová aplikačně specifická vylepšení, 
díky nimž lze provětrávací systém realizovat 
jednodušeji a s menšími náklady. 

Krátký přehled:
– automatická kontrola tlaku pomáhá řídit 

provětrávání a zabraňuje poklesu tlaku 
v krytu, který by vedl k odstavení zařízení 
z provozu,

– nový jiskrově bezpečný modul pro měře-
ní a regulaci teploty umožňuje regulovat 
teplotu prostřednictvím zpětné vazby ze 
senzorů umístěných uvnitř nebo vně kry-
tu a zajišťuje chlazení nebo vytápění pro-
středí v krytu,

– jiskrově bezpečné vstupy mohou ovládat 
rozpínací kontakty – takové kontakty mo-
hou být využity např. pro signalizaci ote-
vření dveří krytu,

– programovací menu je nyní kromě anglič-
tiny a němčiny dostupné také ve španělšti-
ně a francouzštině.

Ochrana před výbuchem uzávěrem  
s vnitřním přetlakem a provětráváním

Maximální objem krytého prostoru je 
7 m3. Zařízení umístěná v krytu mohou být 
bez vlastní ochrany do prostředí s nebezpe-
čím výbuchu.

si může vybrat vhodný program činnosti za-
řízení, a vyhovět tak požadavkům různých 
úloh. Vestavěný snímač tlaku a digitální so-
lenoidový ventil se starají o automatické pře-
tlakování i odvětrávání. Stejně jako u systému 
6000, i zde mohou být zařízení uvnitř krytu 
zcela bez vlastní ochrany pro prostředí s ne-
bezpečím výbuchu. 

K systému 5000Q je možné připojit ně-
kolik odporových snímačů teploty Pt100, jež 
mohou při dosažení limitů teploty nastave-
ných uživatelem generovat výstražná hláše-
ní. Jestliže teplota překročí stanovenou hod-
notu, automaticky se aktivuje chlazení inte-
riéru krytu. 

Je ochrana vnitřním přetlakem 
a provětráváním vhodná pro prostředí 
s nebezpečím výbuchu prachu?

Dne 7. února 2008 nastal v cukrovaru 
Imperial Sugar Company v Portwentworthu 
(Georgia, USA) výbuch. Následkem bylo tři-
náct mrtvých a 42 zraněných; větší část zá-
vodu byla zničena. Při vyšetřování se zjistilo, 
že na počátku byla malá exploze s následným 
požárem. To nebyla nijak závažná událost, 
ale způsobila, že se do ovzduší dostal cukro-

vý prach, který se následně vznítil, 
a oheň se prostřednictvím prašné-
ho mraku rozšířil po celém závodě. 

O pět let dříve byl v Severní Ka-
rolíně (USA) výbuchem zničen zá-
vod na výrobu plastových uzávěrů 
pro farmaceutický průmysl. Příči-
nou byla exploze prachu vznikají-
cího při výrobě. Látka, která explo-
zi způsobila, neměla v bezpečnost-
ním listu uvedeno, že jde o materiál, 
který může způsobit výbuch, proto-
že v běžné podobě skutečně explo-
zivní není. Při výrobě byla ovšem 
mleta na jemný prášek a ten, zvíře-
ný a ve směsi se vzduchem, již ne-
bezpečný je. 

Havárie upoutaly pozornost ně-
kterých politiků a odborníků na bez-
pečnost práce z amerického Výbo-
ru pro bezpečnost chemického prů-
myslu. Proběhlo několik slyšení 
v kongresu a americká agentura pro 
bezpečnost a ochranu zdraví pra-
covníků OSHA byla obviněna z ne-

dostatečného prosazování směrnic o bezpeč-
nosti práce. 

Situace v Evropě není o nic lepší – odha-
duje se, že ročně dojde přibližně ke 2 200 pří-
padům výbuchu prachu. 

Obr. 1. Systém Bebco 6000 pro zóny 1/21

Obr. 2. Cenově výhodný a kompaktní systém Bebco EPS 
5000Q pro zóny 2/22

Systém 5000Q

Systém 5000Q je mimořádně kompakt-
ní, cenově výhodný a efektivní systém pro 
realizaci uzávěru s vnitřním přetlakem a od-

větráním, určený pro prostředí s nebezpe-
čím výbuchu plynu i prachu, zóny 2/22 pod-
le ATEX (Ex pz). Je to jeden z nejjednoduš-
ších a nejflexibilnějších systémů pro uzávěry 
s vnitřním přetlakem a odvětráním. Uživatel 
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Uvažuje-li se o uzávěrech s vnitřním pře-
tlakem a provětráváním, je důležité vědět, 
že požadavky na zabezpečení proti výbuchu 
jsou v atmosféře s výbušnými plyny a parami 
odlišné od atmosféry s výbušným prachem. 
Systémy s provětráváním mohou mít v praš-
ném prostředí problém, pronikne-li při pokle-
su tlaku prach do krytu. Jestliže se totiž prach 
nahromadí uvnitř krytu, nemusí být provětrá-
vání schopno dostat ho ven. Potom nezbyde, 
než kryt otevřít a manuálně ho vyčistit. Sys-
tém s vnitřním přetlakem a provětráváním 
tedy musí být zvlášť certifikován pro atmo-
sféru s výskytem výbušného prachu. V Ev-
ropě a v Asii to řeší příslušné normy, které 
rozlišují zóny 0, 1 a 2 s výskytem výbušných 
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plynů a par a zóny 20, 21 a 22 pro výbušnou 
směs zvířeného prachu se vzduchem. V Se-
verní Americe bývá nutnost certifikace pro at-
mosféru s výbušným prachem zanedbávána, 
protože se má za to, že kryty Type X a Type 
Z jsou certifikovány pro prostředí s nebezpe-
čím výbuchu plynů i prachu. To ovšem nemu-
sí být pravda a je vždy třeba zkontrolovat, pro 
jaké prostředí daný certifikát platí.

Oba uvedené systémy, 6000 a 5000Q, 
však mají certifikáty i do zón 21, popř. 22, 
a mohou být bez omezení použity v prostře-
dí s nebezpečím výbuchu prachu. Naopak, 
představují pro toto prostředí jedno z nejlep-
ších řešení.

(Pepperl + Fuchs)

krátké zprávy 

  Nový ředitel společnosti 
Dassault Systèmes v Česku

Společnost Dassault Systèmes jmeno-
vala novým ředitelem pro Českou republi-
ku Jána Gajdoše. Manažer s bohatými ob-
chodními i technickými zkušenostmi zod-
povídá za přímý prodej a péči o významné 
zákazníky firmy. V nově vzniklé pozici má 
na starosti i aktivity evropské softwarové 
dvojky v dalších zemích střední Evropy – 
v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Společ-
nost Dassault Systèmes vyvíjí a dodává soft-
ware pro vývoj výrobků a jejich správu v ce-
lém životním cyklu (PLM). Společnost má 
přes 150 000 klientů ve více než 80 zemích 
světa a ve všech průmyslových odvětvích.

„Hlavní výzvou pro Dassault Systèmes 
na českém trhu je navázat na naše předchá-
zející úspěchy v oblasti systémů 3D CAD. 
V souladu s novou firemní strategií, kterou 
v Česku představíme 23. října na pražském 
3D Experience Foru, jsme přesvědčeni, že 
naše aplikace mají co nabídnout nejen auto-
mobilovému, leteckému a a strojírenského 
průmyslu, ale také dalším oblastem, jako je 
finanční sektor, telekomunikace, státní sprá-
va nebo výzkum a vývoj,“ uvedl Ján Gajdoš.

Ján Gajdoš vystudoval technickou kyber-
netiku na Slovenské vysoké škole technické 
v Bratislavě a absolvoval postgraduální stu-
dium teoretické informatiky na Univerzitě 
Komenského v Bratislavě. Po studiích pra-
coval jako programátor a po odborné stáži 
v USA vedl tým složitých průmyslových 
PLM projektů ve společnosti CSA EBO 
v Trnavě. Mnoho manažerských zkušenos-
tí v oblasti řízení životního cyklu výrobků 
(PLM) získal ve společnosti IBM na Slo-
vensku a v Dubaji s působností pro střední 
a východní Evropu a Blízký východ. Pře-
chodně působil také ve firmách Slovak Te-
lekom a Oracle. Do společnosti Dassault 
Systèmes nastoupil v červnu 2012. (ed)

  Pátý společný summit 
sdružení ARTEMIS a ITEA 
se bude konat v Paříži

Společný summit sdružení ARTEMIS 
Joint Undertaking a ITEA 2 se bude konat 
30. a 31. října 2012 v Paříži v kongresovém 
centru CNIT. 

Sdružení ARTEMIS Joint Undertaking 
a ITEA 2 jsou organizace, jejichž cílem 
a posláním je podpora evropského výzku-
mu a vývoje v oblasti vestavných systé-
mů, softwaru a souvisejících služeb. Jejich 
snaha směřuje zejména k systémům, kte-
ré zajistí lepší dostupnost zdravotní péče 
a zlepšení kvality života, bezpečnější do-
pravu a dopravu šetrnou k životnímu pro-
středí, energeticky úsporné bydlení a dal-
ší služby důležité pro život a rozvoj spo-
lečnosti. Motto summitu je „sdílení vizí 
pro inovace v informační a komunikač-
ní technice“.

Klíčovou částí summitu bude přehlíd-
ka již dokončených a právě realizovaných 
projektů. ARTEMIS představí 44 aktivních 
projektů z prvních čtyř výzev z let 2008 až 
2011. Společně s ITEA 2 zde bude během 
dvou dnů představeno více než 90 výzkum-
ných a vývojových projektů. 

První den, v úterý 30. října, se budou 
konat plenární přednášky, na něž navážou 
další konferenční přednášky v jednotli-
vých sekcích. Současně se uskuteční val-
né shromáždění členů ARTEMIS Indust-
ry Association. Druhý den bude konferen-
ce pokračovat přednáškami a panelovými 
diskusemi. 

Akce je určena nejen pro členy sdruže-
ní ARTEMIS a ITEA, ale i pro další zájem-
ce o vestavné systémy a software. Očeká-
vá se více než 700 účastníků z celé Evro-
py. Registrační formulář lze najít na www.
artemis-ia.eu.

(Bk)




