materiál trubky

kat. ã.

prÛmûr trubky
rozsah upnutí

nerez

Cu

FeZn

Ex-BRS 27

540 821

6 mm – 12 mm
12 mm – ¾“
¾“

10 kA
12 kA
25 kA

10 kA
20 kA
25 kA

–
–
–

Ex-BRS 90

540 801
540 810

¾“ – 3“

25 kA

50 kA

50 kA

Ex-BRS 300

540 803
540 810

3“ – 300 mm

typ

50 kA

Páskové objímky jsou urãeny pro pouÏití v zónách Ex 1
a Ex 2 (plyny, páry, mlhy) a zónách Ex 21 a 22 (prach).
Zóny jsou jednoznaãnû definovány v Prohlá‰ení o shodû.

Z publikace Redeker / Nabert / Schön „Sicherheitstechnische Kennzahlen brennbaren Gase und Dämpfe“
byly vybrány v‰echny látky uspoﬁádané do skupin a byl
zji‰Èován jejich procentuální podíl. V˘sledek ‰etﬁení je
zobrazen v následující tabulce. Skupina v˘bu‰nosti IIB
postihuje 99 % v‰ech pﬁípadÛ. Je tﬁeba si v‰ak uvûdomit,
Ïe plynné smûsi se obãas chovají rozdílnû.

Skupiny v˘bu‰nosti IIA, IIB nebo IIC oznaãují
- vlastnosti nebezpeãné plynné látky. Oznaãují se téÏ
jako „skupiny materiálÛ“ a mají pﬁi v˘bûru elektrick˘ch
zaﬁízení kategorie II charakter minimální poÏadované
hodnoty;
- vlastnosti úrovnû bezpeãnosti v ochranû elektrick˘ch
zaﬁízení pﬁed v˘buchem a mají charakter skuteãné
hodnoty. Platí, Ïe skuteãná hodnota musí odpovídat
minimální poÏadované hodnotû.

1) Pod pojmem „Summa“ je dán poãet oznaãen˘ch látek

Skupiny v˘bu‰nosti jsou nûkdy oznaãované jako skupiny
provozních prostﬁedkÛ.
Skupina IIA oznaãuje minimální poÏadavky a skupina IIC
reprezentuje nejvy‰‰í poÏadavky.

Plynné smûsi vznikají pﬁi nejrÛznûj‰ích chemick˘ch procesech s rozdíln˘mi teplotami a tlaky. A proto je nutné
pﬁed pouÏitím páskové objímky zjistit a zdokumentovat
skupinu v˘bu‰nosti.

DEHN + SÖHNE
ochrana pﬁed bleskem
ochrana pﬁed pﬁepûtím
ochrana pﬁi práci

pro prostﬁedí s nebezpeãím v˘buchu Ex

typick˘ plyn
propan
etylén
vodík, acetylén, sirouhlík

IIA
85,2 %
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UÏivateli jsou pﬁedkládány pﬁednosti nov˘ch páskov˘ch
objímek. Zaﬁízení se nebudou muset odpojovat kvÛli
sváﬁení a vrtání, následnû se tím sníÏí i ãas potﬁebn˘ pro
montáÏ. Zmûny v struktuﬁe ocelového materiálu, které
mohou b˘t zpÛsobeny sváﬁením, napﬁ. pﬁi sváﬁení potrubí, nemohou nastat.

Páskové objímky

obr. 6
Prohlá‰ení o shodû

Tiskopis ã. DS154/CZ/05.09

Zástupci evropské agentury pro dohled nad trhem (skupina ATEX-ADCO) v Bruselu potvrdili, Ïe páskové objímky
nespadají pod dikci smûrnice 94/9 EG. Nespadá-li zaﬁízení
do rámce smûrnice 94/9 EG o zaﬁízeních Ex, a proto jim
nemÛÏe b˘t udûlen certifikát ATEX-ADCO, resp. není
nutn˘.
DÛkaz, jeÏ podala firma DEHN + SÖHNE, Ïe páskové objímky pﬁi prÛchodu bleskového proudu nejiskﬁí,
otevírá cestu k situaci, kdy svaﬁování a ﬁezání závitÛ pﬁi
pﬁipojování potrubí k soustavû pospojování bude minulostí.
PouÏití a montáÏ objímek je detailnû popsáno v
montáÏním návodu ã. 1599.

Tiskopis ã. DS154/CZ/05.09

V prostﬁedí s nebezpeãím v˘buchu Ex se pﬁívody k soustavû pospojování obvykle pﬁivaﬁí nebo pﬁi‰roubují, napﬁ.:

Objímka se mechanicky upevÀuje pomocí dvou páskÛ
a upínacích hlav, které jsou ke kontaktním tﬁmenÛm
pﬁipojeny pomocí izolovaného tûla z polyamidu.
Upínací pásky slouÏí pouze k mechanickému upevnûní
objímky a nevedou Ïádn˘ elektrick˘ proud.

- na konstrukci se pﬁivaﬁí pﬁívodní pásky, svorníky
nebo
- v pﬁírubû se vyvrtá otvor se závitem pro pﬁipojovací
‰roub.
Standardní technika má spoustu nev˘hod. Napﬁíklad pﬁi
svaﬁování nebo vrtání se musí ãasto celé zaﬁízení nebo
jeho ãást odstavit - v dne‰ní dobû velmi tûÏko realizovatelné opatﬁení.

Talíﬁovité pruÏiny uloÏené v tûle objímky kompenzují zmûny materiálu zpÛsobené teplem a sv˘m tlakem
zaji‰Èují trval˘ nejiskﬁící kontakt. V‰echny mechanické
a elektrické spoje jsou, jak je v prostﬁedí Ex bûÏné,
zaji‰tûny proti samovolnému uvolnûní.

Spoje pﬁes objímky jsou pﬁípustné pouze tehdy, pokud se
zkou‰kami potvrdí, Ïe pﬁi prÛchodu bleskového proudu
nezaãne spoj jiskﬁit a Ïe objímka bude upravena tak,
Ïe bude zaji‰tûna spolehlivá pevnost spoje.

Páskové objímky do prostﬁedí Ex jsou dodávány v rÛzn˘ch
velikostech od Ø 6 mm do Ø ¾“, od Ø ¾“ do Ø 3“
a od Ø 3“ do Ø 300 mm nebo jako oddûlené upínací
hlavy a nekoneãná páska.

Obr. 1 znázorÀuje zatíÏení bûÏné objímky zku‰ebním
rázov˘m proudem, pﬁi kterém do‰lo k jiskﬁení
na kontaktních plochách. Z obrázku je patrné, Ïe bûÏné
objímky nesplÀují poÏadavek nejiskﬁení.

obr. 4
Pásková objímka slouÏí ke zﬁízení spolehlivého elektrického propojení potrubí se soustavou pospojování
v prostﬁedí Ex, viz DIN EN 62305-3 (âSN EN 62305-3).

MoÏnosti pﬁipojení k soustavû pospojování
nebo pﬁímo k uzemnûní:

obr. 1
O tom, Ïe by zde nejiskﬁilo, jistû hovoﬁit nelze!

Firma DEHN + SÖHNE se k této v˘zvû
postavila ãelem a podala dÛkaz,
Ïe spoje s páskov˘mi objímkami
pﬁi prÛchodu bleskového proudu nejiskﬁí.

Páskové objímky Ex-BRS 27 jsou kombinovány kabelov˘m
okem z pocínované mûdi podle DIN 46235.
K objímkám mohou b˘t pﬁipojeny:
- slanûné vodiãe Cu s prÛﬁezem od 16 do 35 mm2
(napﬁ. pro vodiã o prÛﬁezu 16 mm2 se pouÏije kabelové
oko Klauke, kat. ã. 103R8);

Pﬁi testu spoje ve v˘bu‰né atmosféﬁe podle
DIN EN 50164-1 (VDE 0185-201), která je ekvivalentní
s âSN EN 50164-1 ed. 2 Souãásti ochrany pﬁed bleskem
(LPC) - ãást 1: PoÏadavky na spojovací souãásti,
se prokázalo, Ïe zku‰ební vzorek páskové objímky pﬁi
prÛchodu bleskového proudu nejiskﬁil.

obr. 5
Pﬁipojení nerezové trubky pomocí páskové objímky
do prostﬁedí Ex.

Struktura testu je znázornûna na obr. 3
Pﬁed vlastní zkou‰kou musí zku‰ební vzorek podstoupit umûlé zestárnutí podle DIN EN 50164-1. Pﬁi nûm
jsou zku‰ební vzorky nejdﬁíve 3 dny vystaveny slané
mlze a poté 7 dní sirné atmosféﬁe. Skvrny po korozi na
zku‰ebních vzorcích jsou patrné na obr. 2.
Zestárlé vzorky se umístí do plastového vaku, kter˘ se
nafoukne vyrobenou v˘bu‰nou smûsí vzduchu a vodíku.
Vyrobená v˘bu‰ná plynová smûs odpovídá podle
DIN EN 60079-11 poÏadavkÛm skupinû v˘bu‰nosti II B
(napﬁ. etylénu).
Po tûchto rozsáhl˘ch pﬁípravách je kaÏd˘ vzorek 3 krát
vystaven úãinkÛm bleskového proudu, napﬁ. tﬁídy poÏadavkÛ N podle DIN EN 50164-1 (50 kA 10/350 µs).
Speciálnû upravené a pruÏnû uloÏené kontakty zaji‰Èují
elektricky spolehliv˘ dotyk objímky a potrubí rÛzn˘ch
prÛmûrÛ, aniÏ by docházelo k jiskﬁení.

Pásková objímka
Ex-BRS 27
kat. ã. 540 821
velikost Ø 6 mm - ¾“

obr. 2
Zku‰ební vzorek po umûlém zestárnutí
podle DIN EN 50164-1 (âSN EN 50164-1)

Pásková objímka
Ex-BRS 90
kat. ã. 540 801
velikost Ø ¾“ – 3“

izolační páska

výfuk

zkušební vzorek

Pásková objímka
Ex-BRS 300

kat. ã. 540 803
velikost Ø 3“ – 300 mm

uzávěr/ventil

směšovač plynové směsi

obr. 3
Schéma zkou‰ky jiskﬁení

nebo
- hromosvodáﬁské dráty ze slitiny Al, Cu, FeZn
nebo z korozivzdorné oceli V2A o prÛmûru 8 mm
(prÛﬁez 50 mm2).
PouÏije se kabelové oko Klauke kat. ã. 106R10;
nebo
- hromosvodáﬁské dráty ze slitiny Al, Cu, FeZn
nebo z korozivzdorné oceli V2A o prÛmûru 10 mm
(prÛﬁez 78 mm2).
PouÏije se kabelové oko Klauke kat. ã. 107R10.

inferometr
(měřák plynové směsi)

Kabelová oka se musí ﬁádnû nalisovat pomocí náﬁadí
s ‰estihrann˘mi nástavci, které specifikuje v˘robce.
stlačený vzduch

tlakový redukční ventil
lahev s vodíkem

K páskov˘m objímkám typ Ex-BRS 90, typ Ex-BRS 300
nebo k oddûlen˘m upínacím hlavám se mohou pomocí
kabelov˘ch ok z pocínované mûdi (DIN 46235)
pﬁipojit:
- slanûné vodiãe Cu s prÛﬁezem min. 16 mm2
(napﬁ. pro vodiã o prÛﬁezu 16 mm2 se pouÏije kabelové
oko Klauke, kat. ã. 103R10);

zkušební bleskový proud 50 kA 10/350 µs

plastový vak

1. spolehlivû elektricky vodiv˘ kontakt
pomocí jednoho kontaktního dílu (Ex-BRS 27)
nebo dvou kontaktních tﬁmenÛ (Ex-BRS 90)
a
2. mechanická fixace elektricky izolovaného tûla objímky

- dráty ze slitiny Al, Cu, FeZn nebo z korozivzdorné oceli
V2A o prÛmûru 8 mm (prÛﬁez 50 mm2).
PouÏije se kabelové oko Klauke kat. ã. 106R8.

NOVINKA

izolační páska

V konstrukci nové páskové objímky Ex-BRS
jsou zohlednûny poÏadavky na:

nebo

Oddûlené tûlo
objímky

kat. ã. 540 810
velikost Ø ¾“ – 300 mm
Kombinace
s nekoneãn˘m páskem

K pﬁipojení objímky lze pouÏít i páskového vodiãe Cu
s minimálními rozmûry 20 x 2,5 mm
a navrtan˘m otvorem Ø 10,5 mm.

