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VÁLVULA DE FECHAMENTO RÁPIDO 

ESCOPO DE APLICAÇÃO 

As válvulas de fechamento rápido para proteção contra explosão pertencem ao grupo de siste-

mas ativos de proteção contra explosão. Elas são usados para isolamento seguro contra explo-

são de vários componentes da planta em que pós explosivos são processados, transportados, 

armazenados e conectados por dutos. 
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PROTEÇÃO CONTRA EXPLOSÕES SECUNDÁRIAS 

Para evitar explosões secundárias, os compo-

nentes da planta conectados devem ser pro-

tegidos contra chamas e transmissão de 

pressão no caso de uma explosão. 

As chamadas válvulas de fechamento rápido 

são ativadas por válvulas solenóides. As vál-

vulas ATEX são válvulas deslizantes operadas 

eletropneumaticamente: 

• O ar flui de um reservatório de ar com-

primido para um cilindro de acionamen-

to e fecha o controle deslizante em mi-

lissegundos. 

• Efetivamente interrompe a propagação 

da chama e da pressão. 

• Após o fechamento, a válvula pode nor-

malmente ser reativada após uma breve 

verificação e pode ser validada a qual-

quer momento graças ao seu modo de 

Exemplos de Aplicação: 

As válvulas de proteção contra explosão são 

usadas sempre em locais com riscos de con-

dução de materiais explosivos normalmente 

transportados por meio de dutos. 

Uma das principais áreas de aplicação é o 

transporte de produtos com cargas elevadas, 

como fábricas de moagem, grandes aspira-

dores de pó ou linhas de enchimento de silos. 

Posição de montagem: 

A instalação é possível em várias posições de 

montagem.  

Segurança sob medida 

A válvula de fechamento rápido são 

equipadas com acumulador de pressão. 

Isso garante que eles permaneçam ope-

racionais mesmo em caso de falha de ar 

comprimido. 

Válvulas solenóides adicionais simplifi-

cam a manutenção. Eles permitem a 

abertura ou fechamento lento do slide. 

Após uma falsa ativação, a válvula corre-

diça de fechamento rápido está total-

mente funcional novamente em alguns 

segundos, sem qualquer trabalho de re-

paro. 

Vantagens: 

• Sem perdas de fluxo devido ao diâ-

metro nominal livre 

• Sem reparos após a instalação 

• Adequado para níveis de alta pres-

são 

• Eficaz para explosões de ambas as 

direções 

• Pode ser usado com altas cargas de 

poeira 

• Validação medindo os tempos de 

fechamento possíveis a qualquer 

momento 

CERTIFICAÇÃO: 

ATEX 2014/34 EU + DGRL 
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Opções 

• Projeto de equipamentos elétricos para uso 

em áreas classificadas com risco de explosão 

• Passagem em aço inoxidável 

• Projeto completo em aço inoxidável 

• Design higiênico 

Meio propulsivo 

Ar comprimido da rede da fábrica com pres-

são operacional de 6 bar 

 

Flanges de conexão 

de acordo com DIN 2526 Form A, PN 10 

 

Materiais 

• Corpo da válvula feito de liga de alumí-

nio fundido de alta qualidade 

• Lâmina deslizante em aço inoxidável 

• Cilindro de acionamento feito de GFRP 

• Acumuladores de ar comprimido, ele-

mentos de conexão, comutação e contro-

le feitos de alumínio ou aço inoxidável 

• Juntas PTFE e NBR 

• outros materiais disponíveis mediante 

solicitação 

Tempo de Fechamento  

dependendo do diâmetro nominal <40 ms 

 

Força compressiva 

Sobrepressão de 10 bar, máx. 19,6 bar 

Temperatura ambiente 

de -10°C a + 40°C 

 

Temperatura do produto 

de -20°C até + 100°C 
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Painel de Controle 

A unidade de controle processa os sinais recebidos 

dos detectores (por exemplo, sensor de pressão de 

explosão tipo PXD) e, quando uma situação de alar-

me é detectada, aciona a operação da unidade de 

proteção (por exemplo, supressor de explosão AIS, 

válvula de fechamento rápido, etc.). Ele também mo-

nitora a capacidade operacional dos dispositivos co-

nectados. 

Na unidade de controle, várias linhas estão envolvi-

das. Cada linha geralmente consiste em uma linha 

de detecção e uma linha de atuação. Um display e 

painel de operação é alocado para cada linha. Os 

valores de status do sistema são indicados pela ilu-

minação dos LEDs no visor e nos painéis de contro-

le. 

Além disso, cada linha possui contatos de alarme flu-

tuantes que estão disponíveis para desligamento de 

emergência do equipamento quando há um alarme 

ou falha ou para quando o trabalho de manutenção 

está sendo feito. 
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Módulo para Válvulas de Fechamento Rápido e 

Floats 

Para as válulas de fechamento rápido e floats há um 

módulo de supervisão que indica no painel se as vál-

vulas estão abertas ou fechadas. 

Esse monitoramento ocorre de forma individual ou 

em combinação entre o mesmo modelo de válvula 

ou válvulas diferentes 

No caso das válvulas de fechamento rápido, elas po-

dem ser operadas a partir desse módulo com a utili-

zação de 2 botões de acionamento. 

Um botão irá abrir a válvula e o outro fechar. Isso 

permite que o operador tenha certeza da operacio-

nalidade da válvula sem que haja necessidade de 

desmontá-la para essa verificação. 
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SENSOR DE EXPLOSÃO PXD 

O sensor de pressão de explosão tipo PXD 

serve para monitorar os aparelhos quanto a 

explosões, como aumentos de pressão. Quan-

do há um aumento de pressão que excede o 

valor de disparo, um sinal FIRED é transmitido 

do sensor para a unidade de controle. 

 

As alterações de pressão do registro PXD den-

tro do vaso protegido entre 300 e 1.800 mbar 

abs. A detecção de pressão é feita por uma 

célula de medição capacitiva que converte a 

pressão aplicada em um sinal elétrico. A su-

perfície da célula de medição é feita de cerâ-

mica. Isso fornece alta resistência a influências 

físicas externas. 

O sinal da célula de medição é monitorado e 

avaliado por um microprocessador que final-

mente gera o sinal de saída do PXD. 

A pressão de base é continuamente calculada 

a partir da pressão atual e é usada para cálcu-

los adicionais como pressão zero. 

Um algoritmo especial (integrador) adiciona 

continuamente a diferença entre a pressão de 

base e a pressão de pico. No caso de uma ex-

plosão, a pressão de pico aumenta muito rapi-

damente em comparação com a pressão de 

base e a integral atinge o valor de alarme críti-

O sensor de pressão PXD consiste em 

um invólucro de aço inoxidável [1] e 

uma célula sensora de pressão de ce-

râmica [2]. 

A vedação entre o interior e o exterior 

do recipiente é feita com um O-ring 

VITON [3], pressionado sem folgas 

contra uma borda de vedação em toda 

a volta. 
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DESENHO TIPICO DE INSTALAÇÃO 


