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Özet

Günümüzde Avrupa birliği ülkelerinde geçerli olan ve Avrupa dışında birçok ülkede de(Amerika kıtası ve bazı Arap ülkeleri hariç) referans olarak
kabul edilen ATEX yönetmelikleri patlayıcı ortamlar, güvenlik önlemleri ve burada kullanılan ekipmanların sahip olması gereken minimum
şartları belirtmektedir.
94/9/EC (veya ATEX 95) Muhtemel Patlayıcı Ortamlarda Kullanılan Ekipmanlar Yönetmeliği
99/92/EC (veya ATEX 137) Potansiyel Patlayıcı Ortamlar ve Güvenlik Kuralları Yönetmeliği
Anlaşılacağı üzere ilgili iki yönetmelikten birincisi kullanılan ekipmanları diğeri ise patlayıcı ortamı ve güvenlik önlemlerini ortaya koymaktadır.
Ancak bu yönetmelikler içerik bakımından genelleştirilmiş ifadelerden oluşmaktadır. Bu yüzden ilgili ortam ve ekipmanların yönetmeliklere
uyumunu belirlemek için ayrı ayrı standartlar ve sertifikasyon süreçleri tanımlanmıştır. Örneğin 2. Kategori(maden dışı) 2. Grup bir elektrik
motorunun sertifikalandırılması için bağımsız bir kuruluş tarafından test edilmesi (kıvılcım testi, tutuşma testi, statik elektrik testi, vb.) gerekirken, aynı uygulama için santrifüj pompanın sertifikalandırılmasında test gerekmemektedir.
Patlayıcı Ortamlar ve Sınıflandırmalar
ATEX yönetmeliği ve EN 13463-1 standardı kapsamında muhtemel patlayıcı ortamda çalışan ekipmanlar grup ve kategorilere ayrılmaktadır.

Bir akaryakıt depolama terminaline ait bölge ayrımları şöyle verilmektedir;

Bir termik santralin toz kömür aktarma sistemine ait bölge ayrımları şöyle verilmektedir;

Burada başka bir parametre patlayıcı ortamın tutuşma/parlama sıcaklığı olarak karşımıza çıkar. Tozlar standartlarda iki farklı durum için incelenmektedir; havada bulunan toz bulutu ve bir yüzeyde 5mm kalınlığında oluşan birikinti. Bazı tozlu ortamlara ait bilgiler aşağıda verilmiştir;

Sıvı buharı ve gazlar için de tehlike sınıfı ve tutuşma sıcaklığı ayrı olarak belirlenmektedir, bazı gazlara ait bilgiler aşağıda verilmiştir;

Gazlarda Metan referans alınarak Tehlike Grubu tayin edilir. I’den IIC’ye gidildikçe tehlike sınıfı artmaktadır. Yani gazın patlama ihtimali artmaktadır.
Patlayıcı ortamın tutuşma sıcaklıkları referans alınarak ekipmanlarda müsaade edilen Maksimum Yüzey Sıcaklıkları sınıflandırılmış ve patlayıcı ortamı oluşturacak Gaz ve/veya Toz dikkate alınarak gerekli önlemlerin alınması zorunlu koşulmuştur. Sıcaklık sınıfları EN 60079-0:2012
standardında şu şekilde verilmektedir;

Tutuşma sıcaklıklarına bakarak bazı gaz ve toz ortamları için sıcaklık sınıflarını örnekleyelim:
•
Motorin 210°C tutuşma sıcaklığı ile T3, yine Hidrojen Sülfit 260°C tutuşma sıcaklığı ile T3 ve Karbon Sülfit 90°C tutuşma sıcaklığı ile T6
sıcaklık sınıfındadır.
•
Mısır tozu hem bulut hem de birikinti olarak tutuşma sıcaklığı 460°C’nin üzerinde olduğu için T1 sıcaklık sınıfındadır.
•
Sıcaklık sınıfı arttıkça (T1’den T6’ya) patlama riskinin arttığı görülmektedir. Özellikle T5 ve T6 sıcaklık sınıflarına ait uygulamalarda rulman
ve gövde sıcaklıkları bu değerlere kolaylıkla çıkabileceği için pompa ve motor üzerine ilave koruma(cebri soğutma, vb.) ve uyarı (PT100,
vb.)sistemleri gerekli hale gelmektedir.
Standart Pompa olarak üretim programımızda olan çoğu pompa ATEX sertifikasına sahiptir. Bu ürünlerin kullanım bölgeleri, ürün grup/kategorileri ve sıcaklık sınıfları aşağıda verilmiştir;

* Maden ve Zone 0/Zone20 uygulamaları için sertifikamız bulunmamaktadır.
ATEX sertifikalı satılan ürünlerde CE Uygunluk Beyanı ve Pompa Etiketi değişmektedir. Örnek pompa etiketlemesi şu şekildedir;
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