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Maailman johtavaa räjähdyssuojausta
IEP Technologies™:

IEP Technologies on maailman johtava räjähdyksensuojausjärjestelmiä ja -palveluita tarjoava yritys. Jo 
yli 60 vuoden ajan olemme toimittaneet suojausratkaisuja, joilla voidaan tukahduttaa, eristää ja purkaa 
prosessiteollisuudessa syttyvät pöly- ja höyryräjähdykset. IEP Technologies suunnittelee ja huoltaa 
suojausjärjestelmiä Yhdysvalloissa, Saksassa, Sveitsissä, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Ranskassa, 
Turkissa, Brasiliassa, Kiinassa ja Singaporessa sijaitsevaa toimipisteverkostoa hyödyntäen. Työlleen 

omistautunut työtiimimme koostuu sovellusinsinööreistä, aluemyyntipäälliköistä ja kenttäinsinööreistä.

Mikä erottaa IEP Technologiesin muista...

Erittäin kattavat tuotetestaukset ja hyväksynnät

Olemme suorittaneet tuhansia täysimittaisia 
räjähdystestejä ymmärtääksemme mahdollisimman 
hyvin räjähdyksiin liittyvää teoriaa ja tiedettä. 
Lisäksi testaamme itse kaikki suojausratkaisumme. 
Tuotteemme ovat ATEX-yhteensopivia ja / tai 
FM-hyväksyttyjä. IEP Technologies on 
räjähdyssuojausalan ainoa yritys, joka on saanut 
ATEX-hyväksynnän myös suunnittelussa 
käytettäville laskentatyökaluille. Tämä tarkoittaa, 
että kaikilla laskentatyökaluillamme laadituilla 
suunnitelmilla on automaattisesti ATEX-hyväksyntä. 
IEP Technologiesin tarjoamissa ratkaisuissa voit siis 

luottaa sekä suunnitelmaan että toteutukseen.

Räjähdys-ja palotutkimuskeskus

Korkealuokkaisen palo- ja 
räjähdystutkimuskeskuksemme henkilöstö on 
erikoistunut räjähdysten tutkimukseen ja kehittää 
tutkimuksen pohjalta tieteeseen perustuvia 
suojausratkaisuja. Keskus suunnittelee kunkin 
ratkaisun asiakaskohtaisten räjähdysominaisuuksien 

pohjalta.

Kaikki ratkaisut samalta valmistajalta

Tilaatpa sitten räjähdyksen ilmaisu- ja 
tukahduttamisjärjestelmän, murtokalvoja, 
räätälöidyn räjähdyksen eristämisjärjestelmän tai 
minkä tahansa edellisten yhdistelmän, halutessasi 
saat sen IEP Technologiesilta avaimet käteen 
-pakettina, eli täysin käyttövalmiiksi suunniteltuna 
ja asennettuna. Lisäksi voimme tarjota 

järjestelmällesi ympärivuorokautisen teknisen tuen.

Räjähdyssuojauksen huippuammattilaiset

IEP Technologies -tiimiimme kuuluu 
myyntiedustajia, kenttä- ja sovellusinsinöörejä sekä 
huoltoteknikoita, jotka tukevat sinua kaikissa 
vaiheissa suunnittelusta suojaukseen. Tiimimme 
jäsenet tuntevat IEP -tuotevalikoiman lisäksi laajasti 
prosessiteollisuutta ja perehtyvät aina asiakkaan 
prosessiin parhaan mahdollisen suojausratkaisun 

löytämiseksi.

Maailmanlaajuinen palvelu

IEP Technologies ylläpitää laajaa IEP Technologies 
-palvelukeskusverkostoa, johon rekrytoidun, 
koulutetun ja sitoutetun henkilöstön tehtävänä on 
tarjota tuotantokatkokset minimoivaa asiakastukea. 
IEP Technologies -tukikeskuksia palvelee 
strategisissa sijaintipaikoissa toimiva yli 50 
tehdasinsinöörin verkosto, jonka avulla pystymme 
tarjoamaan asiakkaillemme kaiken tarvittavan 
kenttätuen.



Räjähdys voi vaikuttaa tuotanto- tai prosessilaitoksesi toimintaan erittäin tuhoisalla tavalla. 

Usein prosessit joudutaan pysäyttämään päivien tai jopa viikkojen ajaksi. Tällainen 

liiketoiminnan keskeytyminen ja siitä seuraava tuotannon menetys voivat heikentää yrityksesi 

kilpailukykyä ja markkina-asemaa. Samalla laitoksesi vakuutusmaksut voivat nousta 

huomattavasti.

Räjähdyksestä aiheutuu yritykselle 

keskimäärin kolmen miljoonan euron vahingot

Räjähdysten aiheuttamien rahallisten 

menetysten yhteenlaskettu summa on neljä 

kertaa suurempi kuin kaikista muista syistä, 

mukaan lukien tulipaloista, aiheutuneet 

rahalliset menetykset.

Räjähdykset aiheuttavat vain 4 % 

tuotantokatkoista, mutta lähes 40 % kaikista 

rahallisista menetyksistä.

Kuva: US Chemical Safety Board

Räjähdyksen tuhoisat seuraukset



Räjähdyksen anatomia
Miten räjähdys syntyy?

Humahdusmaiseen räjähdykseen vaaditaan viisi 

elementtiä: polttoainetta, happea, polttoaineen 

riittävä sekoittuminen ilmaan, syttymislähde ja 

suljettu tila. Sisältääkö prosessisi nämä elementit? 

Polttoainetta voi olla mikä tahansa palava 

pölyilmaseos, tulenarka kaasu tai haihtuva 

kemikaali, josta syntyy höyryjä. Happea löytyy 

lähes kaikista tuotantoprosesseista. Syttymisen 

voi aiheuttaa liekki, hitsauksen valokaari, 

itsesyttyminen tai kitkasta johtuva tai 

sähköstaattinen kipinöinti. Myös suljettu tila 

löytyy jokseenkin kaikista tuotantoprosesseista. 

Kaikkien viiden elementin ilmetessä 

samanaikaisesti tuotantolaitoksessasi voi 

tapahtua räjähdys.

Miten räjähdys kehittyy?

Räjähdys on etenevä palorintama – tai humahdus 

– joka liikkuu äänen nopeutta hitaammin. Aluksi 

palorintama etenee hitaasti, mutta sen nopeus 

kasvaa äkillisesti, jolloin palorintaman eteen 

muodostuu korkeapaineinen paineaalto. Koska 

suurinta osaa teollisista prosesseista ei ole 

suunniteltu kestämään räjähdyksen synnyttämää 

painetta, prosessilaitteissa tapahtuu murtuminen, 

jonka seurauksena paineaalto ja liekki pääsevät 

purkautumaan tuhoisasti. Räjähdys nostattaa 

ympäristöstä ilmaan uutta pölyä ja seurauksena voi 

olla huomattavasti edellistä suurempi 

sekundääriräjähdys. Myös räjähdyksen jälkeiset 

tulipalot voivat aiheuttaa merkittäviä tuhoja 

teollisuuslaitokselle.

Polttoaine

Riittävä sekoittuminen ilmaan

Syttymislähde

Happi

Suljettu tila

Syttymispiste

Palorintama

Paineaalto

Viileät, 
tiivistyneet



Missä räjähdys voi tapahtua?

Räjähdysalttiit ympäristöissä

Kuljetetaan, jalostetaan, jauhetaan tai varastoidaa 

palavat materiaalit voivat tarjota tarvittavan 

eristämisen paloriskin nostamiseksi 

räjähdysvaaraa laitoksessasi.

Räjähtävät materiaalit

Yleissääntö on, että mikäli materiaali palaa, 

oikeissa olosuhteissa se voi aina myös räjähtää. 

Räjähdys voi periaatteessa sattua missä tahansa 

kohteessa, jossa säilytetään tai käsitellään 

räjähtäviä kaasuja, nesteitä tai kiinteitä aineita.

Pölyräjähdykset ovat yleisiä, ja niitä ilmenee 

myös odottamattomilla tuotteilla. Tällaisia ovat 

esimerkiksi selluloosa, sienimyrkyt ja hartsit, ja 

jopa suklaa, jauhot, paperi ja tärkkelys.

Räjähdysherkkien höyryjen piiriin kuuluu 

puolestaan kaikkea asetonista tolueeniin.

sammutusjauheen syöttö

aika t [ms]

räjähdyspaine [bar]

suurin räjähdyspaine Pmax

räjähdyksen tavanomainen 
eteneminent

alennettu räjähdyspaine   Pred

tukahdutetun räjähdyksen eteneminen

PA = paineilmaisimen hälytyspaine



Oikean IEP Technologies -järjestelmän valinta
Räjähdyksensuojausjärjestelmä perustuu yleensä joko paineen purkamiseen, räjähdyksen 

eristämiseen tai räjähdyksen tukahduttamiseen. Alla oleva kaavio kuvaa prosessia, kuinka 

IEP Technologies -insinöörit valitsevat kyseiseen kohteeseen parhaiten soveltuvan 

räjähdyksensuojausjärjestelmän. Esimerkkikohteena on käytetty teollista 

pölynpoistojärjestelmää.  Henkilöstömme avulla löydät omiin kohteisiisi parhaiten sopivat 

räjähdyssuojausratkaisut.



IEP Technologies -murtokalvot

Liekitön paineenkevennin, 
EVN 

Murtokalvot

1. Sulkuventtiili

2. Suojatut laitteet

3. Murtokalvo

4.  Räjähdyksen 
eristämislaitteiden 
mahdolliset 
sijaintipaikat
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Vapauta räjähdyksen paine turvallisesti.

IEP Technologies -murtokalvo toimii kuten kertakäyttöinen varoventtiili. Murtokalvo 

avautuu räjähdyspaineen saavuttaessa etukäteen määritellyn raja-arvon, jolloin 

räjähdyspaine ja palorintama pääsevät purkautumaan prosessista turvalliselle alueelle. 

Paineen vaikutuksesta avautuva murtokalvo on kustannustehokas ratkaisu ja sen voi 

asentaa suoraan suojattavan kohteen seinään. Valikoimaamme kuuluu eri kokoja, 

vahvuuksia ja materiaaleja, jolloin kuhunkin kohteeseen saadaan toteutettua luotettava ja nopeasti 

toimiva paineenpurkuratkaisu. IEP Technologies -tuotevalikoimaan kuuluu lisäksi liekittömät 

paineenkevennyslaitteet, jotka tukahduttavat palorintaman ja vapauttavat räjähdyspaineen 

prosessin ulkopuolelle. Liekittömiä paineenkevennyslaitteita käytetään etenkin sellaisissa kohteissa, 

joissa räjähdyspainetta ja palorintamaa ei ole mahdollista ohjata turvalliseen ulkotilaan. Sekä 

murtokalvojen että liekittömien paineenkevennyslaitteiden yhteyteen asennetaan yleensä myös IEP 

Technologies -räjähdyksen eristämisjärjestelmä.
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IEP Technologies -räjähdyksen eristämisjärjestelmät

Passiivinen  
Ventex-eristysventtiili

Passiivisesti eristävä 
läppäventtiili

Infrapunailmaisin Yhden/kahden u 
lostulon eristyspää

Passiivinen eristäminen

Kemiallinen eristäminen

Eristä räjähdykset kemiallisesti tai mekaanisesti

IEP Technologies -eristämisjärjestelmät on suunniteltu tunnistamaan alkamassa oleva 

räjähdys ja reagoimaan siihen heti, jotta paineaalto ja palorintama eivät pääsisi 

etenemään prosessissa. Kemiallisessa eristysjärjestelmässä kohdejärjestelmän 

putkistoon/kanaviin syötetään räjähdyksen tukahduttavaa ainetta, joka estää liekkejä 

ja palavia materiaaleja pääsemästä prosessin muihin laitteisiin.

Mekaaninen eristämisjärjestelmä voidaan suunnitella joko aktiiviseksi tai passiiviseksi. Aktiivisessa 

järjestelmässä käytetään erittäin nopeita IEP Technologies -sulkuventtiilejä ja passiivisessa puolestaan 

passiivisella toimintaperiaatteella toimivia tuotteita, kuten läppäventtiilejä. Kumpikin tuote muodostaa 

mekaanisen esteen, joka eristää paineaallon ja palorintaman etenemisen muihin prosessin osiin.



IEP Technologies -räjähdyksentukahduttamisjärjestelmät

1. Suojatut laitteet

2. Ohjauspaneeli

3. Paineenilmaisin

4. Räjähdyksen tukahduttaja

MEX-3™-paineenilmaisin EX-8000-ohjauspaneeli EX-100™-ohjauspaneeli

Havaitsee ja tukahduttaa räjähdyksen millisekunneissa

Millisekunneissa toimivat IEP Technologies -räjähdyksentukahduttamisjärjestelmät 

on suunniteltu havaitsemaan räjähdyksen synnyttämä paineennousu ja syöttämään 

suljettuun tilaan tukahdutusainetta ennen kuin paine ehtii nousta tuhoisalle tasolle. 

Tukahduttamisaine keskeyttää räjähdyksessä tapahtuvan reaktion jäähdyttämällä 

humahduksen palorintaman ja sammuttamalla syttyneen tulipalon. Lisäksi 

räjähdyksen tukahduttamisaine muodostaa esteen palon ja syttyvien, mutta vielä palamattomien 

hiukkasten väliin estäen lämmön ja palon etenemisen palamattomaan materiaaliin.
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eSuppressor™



IEP Technologies  -kipinänilmaisujärjestelmät
Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän toimintaperiaate

IEP Technologiesin Atexon®-kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmät on suunniteltu suo-

jaamaan teollisuusprosesseja pienentämällä syttymislähteistä prosessille aiheutuvaa riskiä. 

Järjestelmä on suunniteltu sammuttamaan kipinät ja hiilihehkut automaattisesti ennen kuin 

ne saavuttavat pölyräjähdysvaarallisen tilan tai suojattavan kohteen. Kipinänilmaisu- ja sam-

mutusjärjestelmä käyttää vain pienen määrän vettä, noin 5 litraa sammutusta kohti, ja pysäyttää tuotannon 

vain, mikäli kipinöitä esiintyy useita peräkkäin. Tämä mahdollistaa mahdollisimman häiriöttömän tuotannon. 

Kun vaara on ohi, järjestelmä keskeyttää sammutusprosessin automaattisesti ja on heti valmiina sammut-

tamaan uusia kipinöitä.  Atexon® -kipinänilmaisujärjestelmiä voidaan asentaa esimerkiksi pölynpoistojärjest-

elmiin, kuljettimien jälkeisiin purkutorviin sekä lukuisiin tuotantokoneisiin, kuten höyliin tai levypuristimiin. Täl-

laisia järjestelmiä ja koneita käytetään muun muassa puu-, bioenergia-, kierrätys-, paperi-, elintarvike-, tek-

stiili- ja muoviteollisuudessa.

1. Kipinänilmaisimien reaktioaika on vain muutamia millisekunteja.
2. Sammutusyksikkö sammuttaa havaitut kipinät ja hiilihehkut pienellä vesimäärällä.
3. Signaalireititin ohjaa ja valvoo sammutustapahtumaa.
4. VR18Z-ohjausyksikkö valvoo järjestelmän toimintaa.
5. Merkinantolaite ilmoittaa hälytyksistä sireenillä ja vilkkuvalolla.
6. Puhallinohjain pysäyttää puhaltimet kipinäsuihku- ja ylikuumentumistapauksissa.
7. Ylikuumenemisen tunnistava kaapeli valvoo puhaltimen kehän ja laakerien lämpötilaa.
8. Paineenkorotusaseman ohjausyksikkö valvoo ja ohjaa vesipumppua ja saattolämmityskaapeleita.
9. Paineenkorotusasema varmistaa, että sammutusvesi syötetään riittävällä paineella ja ettei sammutusveden sekaan muodostu ilmataskuja.

Kipinänilmaisu- ja sammutusjärjestelmän asennusperiaate

18-alueinen 
VR18Z-ohjausyksikkö

AS181-
sammutusyksikkö

V300EX-
kipinänilmaisin

Paineenvahvistusasema



Täsmäsuojaus kaikkiin kohteisiin

The IEP Technologies -prosessi:

IEP Technologies on asentanut räjähdyssuojausjärjestelmiä hyvin monenlaisiin 
laitoksiin lukuisissa eri maissa –  olemme alamme kokenein toimija. Tähän 
mennessä olemme asentaneet jo yli 15 000 järjestelmää ja kehittäneet samalla 
ainutlaatuisen asiakasprosessin, joka takaa joka laitokselle korkeimman 
mahdollisen suojan. IEP Technologies -prosessiin kuuluu:

Materiaalien testaus

Muun muassa ASTM:n, Yhdysvaltojen 

liikenneministeriön, YK:n sekä muiden 

tahojen julkaisemia ja yleisesti hyväksyttyjä 

testausmenetelmiä soveltava IEP Technologies 

-räjähdys- ja palotutkimuskeskus pystyy testaamaan 

yrityksesi prosessissa käsiteltävät materiaalit – pölyt, 

nesteet ja kaasut – ja määrittelemään niiden 

syttymisominaisuudet. Kun materiaalien tarkat 

ominaisuudet on selvitetty, voimme ryhtyä 

suunnittelemaan juuri teille parhaiten soveltuvaa 

suojausratkaisua.

Kohdekäynti

Käynnin aikana alan kokeneimmat 

räjähdysasiantuntijat tarkastavat kohteesi 

etukäteen määritellyt räjähdysvaarat ja 

keräävät tarvittavat tiedot yksilöllisen IEP 

Technologies -järjestelmän suunnittelua varten.

Koulutus

IEP Technologies tarjoaa kohteessa 

järjestettäviä koulutusohjelmia, joiden 

avulla laitoksen henkilöstö oppii 

räjähdyksensuojausjärjestelmän toimintaperiaatteet 

ja käytön.

Järjestelmän suunnittelu

Oman tietokonemallinnukseen perustuvan 

järjestelmäsuunnittelumenetelmämme 

avulla IEP Technologies -insinöörit 

suunnittelevat juuri sinun kohteillesi parhaiten sopivat 

suojausratkaisut. Ennen suunnitelman toteuttamista 

saat kaikki tarvittavat suunnittelu-asiakirjat, jotta voit 

tutustua siihen huolella ennen asennuksen 

aloittamista. Tämän jälkeen järjestämme laitoksessasi 

asennusta edeltävän suunnittelupalaverin, jossa 

insinöörimme käyvät läpi suunnitellun ratkaisun 

toiminnan.

Asennus, käyttöönotto ja huolto

Räjähdyksensuojausjärjestelmien oikein 

suoritettu asennus ja käyttöönotto ovat 

erityisen tärkeässä asemassa, jotta laitoksesi ja 

prosessisi saadaan suojatuiksi onnistuneesti. IEP 

Technologies tukee sinua prosessin kaikissa vaiheissa 

asennuksesta ja käyttöönotosta käytön aikaiseen 

huoltoon ja auttaa sinua lisäksi mahdollisissa 

hätätilanteissa sekä varaosatarpeissa.



Miten edetä?

Jos laitoksessasi on räjähdysvaara, sen sivuuttaminen ei ole vaihtoehto. Ota 

meihin yhteyttä, niin autamme sinua minimoimaan räjähdyksiin liittyvät vaarat 

ja riskit. Soita IEP Technologiesille jo tänään.

www.IEPTechnologies.com 417FI-21.5

IEP Technologies – Yhdysvallat
Tel: +1-855-793-8407

IEP Technologies – Latinalainen Amerikka
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +55 (11) 4446 7400

Pohjois- ja Etelä-Amerikka

IEP Technologies – Kiina
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +86 21 6485 0855 Ext 8211

IEP Technologies –  Korea
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel:  +82 10 2579 8077

IEP Technologies –  Kaakkois-Aasia
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel: +65 6890 0770

Aasia

Eurooppa

IEP Technologies - Itävalta
(HOERBIGER Safety Solutions)
Tel. +43 1 2244 0

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

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

IEP Technologies – Ranska
Tel: +33 1 5803 3980

IEP Technologies – Saksa
Tel: +49 2102 5889 0

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

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

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

IEP Technologies – Turkki
Tel: +90 232 484 4412

IEP Technologies – Yhdistynyt 
kuningaskunta
Tel: +44 1242 283 060


