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MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT ve KORUYUCU
SİSTEMLER İLE İLGİLİ ATEX 2014/34 AB YÖNETMELİĞİ

1. GENEL BİLGİLENDİRME
1.1 KİTAPÇIĞIN AMACI
Bu kitapçık 30.06.2016 tarih ve 29758 sayılı Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve
Koruyucu Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB) kapsamında ATEX Uyumu
gerçekleştirilen STILL FM-X20 model elektrikli makinanın devreye alınması, durdurulması ve
acil durdurulması hakkında temel talimatları servisi ve bakımı ve yönlendirmeleri içerir.

1.2 GENEL GÜVENLİK UYARILARI
STILL FM-X20 model elektrikli makinanın Atex Uyumluluğunun devam etmesi için kullanıcının
genel anlamda dikkat etmesi gereken hususlar vardır.
Airmeex Endüstri, üretici olarak yapmış olduğu her ekipman ve sistemin tip, parti, veya seri
numarası ya da ürünü tanımlamaya yarayan diğer bilgileri ve patlayıcı ortam grup kategori
tanımlamalarını ürün etiketi üzerinde açıklamaktadır.
Ex ekipman ürün etiketi üzerindeki var olan güvenlik uyarıları dikkate alınmalıdır.

Patlayıcı ortamlarda ve patlayıcı ortam oluşma riski olan alanlarda sistem üzerindeki Ex ürünler
açılmamalıdır.
Kullanılan ekipmanların Ex özelliğinin sürekliliğini korumak için yapılacak her müdahale
Airmeex’in sorumluluğunda olmalıdır. Airmeex bilgisi dışında Ex ekipman veya makinenin
kendisine yapılacak olası müdahaleler ürünün garanti kapsamı dışına çıkmasına sebebiyet vererek
Atex Uyum özelliğini yitirmesine neden olacaktır.
Bu kullanım talimatlarını okuduğunuz ve bunlara uyduğunuz için teşekkür ederiz. Herhangi bir
sorunuz veya geliştirme öneriniz varsa ya da herhangi bir hata belirlediyseniz lütfen Airmeex’in
yetkili servis merkeziyle iletişime geçin. (Bakınız ‘6.İletişim’)

1.3 ATEX DİREKTİFLERİ VE İLGİLİ YÖNETMELİKLER HAKKINDA
BİLGİLENDİRME
ATEX, Patlayıcı Ortamın Fransızca tabiri olan “Atmosphere Explosible” kelimesinin
kısaltılmışıdır.
Patlayıcı Atmosfer; yanıcı maddelerin gaz, buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava
ile oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle yanabilen karışımdır.

ATEX kuralları 1 Mart 1996 tarihinden beri gönüllü bir standart olarak uygulanmakta iken 1
Temmuz 2003 tarihinden itibaren patlayıcı atmosferlerde kullanılmak üzere satılan bütün
ürünlerde ATEX onaylı olma ve

sembolünü taşıma mecburiyeti getirilmiştir.

Avrupa Birliği Organizasyonlarının bu kapsamda hazırladıkları ATEX Direktifleri 1 Temmuz
2003 tarihinden itibaren uygulanmaya konulmuştur. Biri ekipmanların üreticileri ve diğeri de
kullanıcıları için olmak üzere iki adet ATEX direktifi vardır.

1)

ATEX 100 Ekipman Direktifi 2014/34/EC;

Potansiyel patlayıcı atmosferlerde kullanılmak amacıyla üretilen Ekipman ve koruyucu sistemler
talimatıdır. Kısaca ATEX için güvenli ekipman direktifidir.
2)
ATEX 137 Çalışanların Patlayıcı Ortam Tehlikelerinden Korunması
Hakkındaki Direktif 99/92/AT;
Patlayıcı atmosferlerden potansiyel riskteki çalışanların iş güvenliğinin ve sağlığının iyileştirilmesi
için minimum gereklilikler talimatıdır. Kısaca ATEX için işçi koruma direktifidir.
Bu direktifler gereği ülkemizde de ATEX kapsamında yürürlüğe giren yönetmeliğimiz 30.06.2016
tarih ve 29758 sayılı Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu Sistemler İle
İlgili Yönetmelik (2014/34/AB), bir diğer yönetmeliğimiz ise 30.04.2013 tarih ve 28633 sayılı
Çalışanların Patlayıcı Ortamların Tehlikesinden Korunması Hakkında Yönetmelik (1999/92 AB)
dir.

1.4 PATLAMA RİSKİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
A)

Risk Değerlendirme Yönteminin Tanımlanması

Patlama riskinin değerlendirilmesinde, PHA (Proses tehlike analizi), HAZOP, LOPA, BOWTIE gibi risk değerlendirmesi metotlarının kullanılması uygun olacaktır. Uygulanacak risk
değerlendirmesi metodu açıklanmalıdır.

B)

Risk Değerlendirmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmeliğin 6
Maddesine göre, risk değerlendirmesi yaparken patlayıcı ortamdan kaynaklanan özel risklerin
değerlendirmesinde aşağıdaki hususları dikkate alınmalıdır.
•

İşyerinde bulunan tesis, kullanılan maddeler, prosesler ile bunların muhtemel karşılıklı
etkileşimleri,

Patlama risk değerlendirmesi yapılması sırasında prosesler ve varsa diğer proseslerle etkileşimi
üzerinde durulmalıdır. Ayrıca risk değerlendirilmesi sırasında, kullanılan kimyasal maddelerin
parlama noktası, kendi kendine tutuşma noktası, patlama limitleri, kaynama noktası, yoğunluk, gaz
veya buharının havaya göre yoğunluğu vb güvenlik kriterlerini bilmemiz gerekmektedir. Proses
tanımlaması ve kimyasalların güvenlik parametreleri dokümanda yer almalıdır.
•

Patlayıcı ortam oluşma ihtimali ve bu ortamın kalıcılığı,

•

Öncelikle patlayıcı ortam oluşmasının önlenmesi için, ikame, konsantrasyonları
sınırlandırma ve inertleştirme gibi yöntemlere öncelik verilmelidir.

•

Statik elektrik de dahil tutuşturucu kaynakların bulunma, aktif ve etkili hale gelme
ihtimalleri,

EN 1127-1 (Patlayıcı Ortamlar - Patlamayı Önleme Ve Korunma – Bölüm 1: Temel Kavramlar
Ve Metodoloji) standardında belirtilen tutuşturucu kaynakların tehlikeli bölgelerde aktif hale
gelmesi değerlendirilerek, bu bölgelerde kullanılacak iş ekipmanlarının bölge sınıfına uygun olarak
seçiminin yapılması gerekmektedir.
•

Olabilecek patlamanın etkisinin büyüklüğü ve patlamanın etkisinin azaltılması,

Meydana gelebilecek bir patlamada, patlamanın etkisinin hafifletilmesi alınacak önlemler
(patlamaya dayanıklı tasarım, patlama kapakları, patlama bastırma ve patlamanın izole edebilecek
sistemler) değerlendirilmelidir.

C)

Patlayıcı Ortam Oluşabilecek Tehlikeli Bölgelerin Sınıflandırılması

Yanıcı gaz veya buhar risklerinin meydana gelmesi ihtimali olan tehlikeli bölgelerde kullanılan
cihazların uygun şekilde seçilmesini ve kurulmasını sağlamak amacıyla söz konusu tehlikeli
bölgelerin sınıflandırılması yapılmaktadır.
TS 3491 EN 60079-10 (Patlayıcı Gaz Ortamlarında Kullanılan Elektrik Cihazları İçin Genel
Kurallar – Bölüm 10: )no.lu standardına göre tehlike bölge, Tehlikeli bölge İçinde cihazların
yapılması, kurulması ve kullanılması için özel tedbirlerin alınmasını gerektirecek miktarlarda
patlayıcı gaz ortamı bulunan veya bulunması beklenen bölge olarak tanımlanmaktadır.
Tehlikeli yerler, patlayıcı ortam oluşma sıklığı ve bu ortamın devam etme süresi esas alınarak,
bölgeler halinde sınıflandırılır.

Bölge 0 Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı
ortamın sürekli olarak veya uzun süre ya da sık sık oluştuğu yerler.
Bölge 1 Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışımından oluşan patlayıcı
ortamın normal çalışma koşullarında ara sıra meydana gelme ihtimali olan yerler.
Bölge 2 Gaz, buhar ve sis halindeki parlayıcı maddelerin hava ile karışarak normal çalışma
koşullarında patlayıcı ortam oluşturma ihtimali olmayan yerler ya da böyle bir ihtimal olsa bile
patlayıcı ortamın çok kısa bir süre için kalıcı olduğu yerler.
Bölge 20 Havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların, sürekli olarak veya uzun süreli ya da sık
sık patlayıcı ortam oluşabilecek yerler.
Bölge 21 Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde bulunan yanıcı tozların ara sıra
patlayıcı ortam oluşturabileceği yerler.

Bölge 22 Normal çalışma koşullarında, havada bulut halinde yanıcı tozların patlayıcı ortam
oluşturma ihtimali bulunmayan ancak böyle bir ihtimal olsa bile bunun yalnızca çok kısa bir süre
için geçerli olduğu yerler.
Tablo 1:

D)

ZONE SINIFI

Süreklilik, t (Saat/Yıl)

Olasılık, P (Yıl-1)

ZONE 0/20

t > 1000 saat/yıl

P > 0,1

ZONE 1/21

10 saat/yıl < t < 1000
saat/yıl

0,1 > P > 10-3

ZONE 2/22

t < 10 saat/yıl

10-3 > P > 10-5

Tehlikeli Bölge Hesaplamasında Kriterler

a) Boşalma kaynakları
Patlayıcı gaz ortamı oluşacak şekilde atmosfere yanıcı gaz, buhar veya sıvının boşalmaya başladığı
nokta veya yer olarak tanımlanmaktadır.
b) Boşalma dereceleri
Patlayıcı gaz ortamının oluşma sıklığı ve ihtimalinin azalan sırasına göre aşağıda listelenen üç
temel boşalma derecesi vardır:

1) Sürekli boşalma derecesi veren kaynaklar
• Sabit bir çatı tankında bulunan ve atmosfere kalıcı havalandırması olan yanıcı bir sıvının yüzeyi,
• Atmosfere devamlı olarak veya uzun sürelerle açık olan yanıcı bir sıvının yüzeyi (su/yağ ayırıcısı
gibi).
2) Ana boşalma derecesi veren kaynaklar
• Normal çalışmada yanıcı madde yayması beklenen pompa, kompresör ve vana keçeleri,
• Kaplarda bulunan ve normal çalışmada su tahliye edilirken atmosfere yanıcı madde yayması
mümkün olan su tahliye noktaları,
• Normal çalışmada atmosfere yanıcı madde yayması beklenen numune alma noktaları,

• Normal çalışmada atmosfere yanıcı madde yayması beklenen tahliye vanaları, havalandırma
vanaları ve diğer açıklıklar.
3) Tali boşalma derecesi veren kaynaklar
• Normal çalışmada yanıcı madde yayması beklenmeyen pompa, kompresör ve vana keçeleri,
• Normal çalışmada yanıcı madde yayması beklenmeyen flanşlar, bağlantılar ve boru bağlantı
parçaları,
• Normal çalışmada atmosfere yanıcı madde yayması beklenmeyen numune alma noktaları,
• Normal çalışmada atmosfere yanıcı madde yayması beklenmeyen tahliye vanaları, havalandırma
vanaları ve diğer açıklıklar.
c) Gazın veya buharın boşalma hızı
Boşalma hızı ne kadar yüksek olursa tehlikeli bölgenin yayılma sınırı da o kadar büyük olur.
Boşalma hızının kendisi de aşağıdaki parametrelere bağlıdır
a)

Boşalma kaynağının geometrik şekli

Bu husus boşalma kaynağının fiziksel özelliğiyle ilgilidir, açık yüzey, kaçak yapan flanş gibi
b)

Boşalma hareket hızı

Belli bir boşalma kaynağı için, boşalma hızı boşalma hareket hızı ile doğru orantılı olarak artar.
c)

Yoğunluk

Yayılan karışımdaki yanıcı gaz veya buhar yoğunluğu arttıkça boşalma hızı da yükselir.
d)

Yanıcı sıvının uçuculuğu

Bu husus esas olarak buhar basıncına ve buharlaşma ısısına (entalpi) bağlıdır. Buhar basıncı
bilinmiyorsa, kaynama noktası veya parlama noktası rehber olarak alınabilir. Parlama noktası ne
kadar düşük olursa kuşağın yayılma sınırı da o kadar büyük olur.

e)

Sıvı sıcaklığı

Buhar basıncı sıcaklıkla artar, böylece buharlaşmadan dolayı boşalma hızını yükseltir.
d) Alt patlayıcılık sınırı (LEL)
Belirli bir yayılma hacmi için, LEL ne kadar düşük olursa tehlikeli bölgenin yayılma sınırı o kadar
büyük olur.
% 15 LEL değerine sahip amonyak boşalması açık havada hızla dağılır ve bundan dolayı patlayıcı
gaz ortamının sınırları ihmal edilebilecek kadar küçük olur.
e) Havalandırma
Normal olarak havalandırma arttıkça kuşağın yayılma sınırı küçülür.

Havalandırmaya mani olan engeller kuşağın yayılma sınırlarını arttırabilir.
f) Gazın veya buharın boşaldıktan sonraki bağıl yoğunluğu
Eğer gaz veya buhar havadan önemli ölçüde hafifse yukarıya doğru hareket eder. Eğer önemli
ölçüde ağırsa zemin seviyesinde birikir.
Kuşağın yatay yayılma sınırı zemin seviyesinde artan bağıl yoğunlukla artar, kaynağın yukarısında
azalan bağıl yoğunlukla artar.

EXPROOF EKİPMAN KORUMA TİPLERİ
•

“i” tipi koruma, kendinden emniyetli (intrinsic safety)

•

“ia” tipi koruma, birden çok arıza için kendinden emniyetli

•

“ib” tipi koruma, bir arıza için kendinden emniyetli

•

“d” tipi koruma, Alev sızdırmaz koruma (flameproof enclosure)

•

“e” tipi koruma, artırılmış emniyetli (increased safety)

•

“p” tipi koruma, basınçla koruma (pressurisation)

•

“q” tipi koruma, toz doldurma (sand filling)

•

“o” tipi koruma, yağa daldırma (oil immersion)

•

“m” tipi koruma, kapsül içine alma (encapsulation)

•

“n” tipi koruma, sızdırmaz korunma (non-sparking)

•

“s” tipi koruma, özel koruma (special type of protection)

Koruma Tiplerinin Kuşaklara Göre Uygulanması
Kuşak 0 (Zone 0) için kullanılan ekipmanın koruma tipi: ia, s
Kuşak 1 (Zone 1) için kullanılan ekipmanın koruma tipi: d, e, ib, o, p, q, m
Kuşak 2 (Zone 2) için kullanılan ekipmanın koruma tipi: n

Tablo 2:

Tablo 3:

SICAKLIK SINIFI
Sıcaklık Sınıfı

Maksimum
Yüzey Sıcaklığı

T1

4500C

T2

3000C

T3

2000C

T4

1350C

T5

1000C

T6

850C
GAZ GRUPLARI

Gaz Grubu

Gaz Tipi

I

Metan

IIA

Propan

IIB

Etilen

IIC

Hidrojen/Asetilen

MUHTEMEL TUTUŞMA KAYNAKLARI
Sıcak yüzeyler: Patlayıcı ortamlar ısıtılmış bir yüzeyle temas ederse, tutuşma meydana gelebilir.
Sadece sıcak yüzeyin kendisi bir tutuşturma kaynağı olarak görev yapmaz, ayrıca sıcak yüzeyle
temas eden ve sıcak yüzey tarafından tutuşturulan bir toz tabakası veya yanıcı bir katı madde de
bir patlayıcı ortam için tutuşturma kaynağı olarak görev yapabilir.
Alevler ve sıcak gazlar (sıcak parçacıklar dâhil): Alevler, 1000°C’ın üzerindeki sıcaklıklardaki
yanma tepkimeleriyle ilişkilidir. Sıcak gazlar, tepkime ürünü olarak oluşur ve tozlu ve/veya isli
alevler oluşması durumunda, ateş halindeki katı parçacıklar da oluşur. Alevler, bunların sıcak
tepkime ürünleri veya yüksek sıcaklıktaki gazlar, patlayıcı bir ortamı tutuşturabilir.
Mekanik olarak oluşan kıvılcımlar: Öğütme gibi sürtünme, parçalama veya aşındırma
işlemlerinin bir sonucu olarak, taneler katı malzemelerden ayrılır ve ayırma işleminde kullanılan
enerjiden dolayı sıcak hale gelir. Bu taneler, demir veya çelik gibi indirgenebilen maddeler ihtiva
ederse, bunlar indirgeme işlemine maruz kalır ve dolayısıyla daha da yüksek sıcaklıklara erişebilir.
Bu taneler (kıvılcımlar), yanıcı gazlar ve buharlar ile belirli toz-hava karışımlarını (özellikle metal

tozu-hava karışımlarını) tutuşturabilir. Birikinti halindeki tozlarda, kıvılcımlar alevsiz yanmaya
sebep olabilir ve bu durum, patlayıcı ortam için bir tutuşma kaynağı oluşturabilir.
Elektrikli cihazlar: Elektrikli cihazlar kullanıldığında, tutuşma kaynağı olarak elektrik kıvılcımları
ve sıcak yüzeyler oluşabilir. Elektrik kıvılcımları, aşağıdakilerden kaynaklanabilir:
- Elektrik devrelerinin açılması ve kapatılması,
- Gevşek bağlantılar,
- Kontrolsüz akımlar.
Kontrolsüz elektrik akımları ve katodik korozyon koruması:
-Kontrolsüz akımlar, elektrik ileten sistemlerde veya bunların parçalarında;
- Enerji üretim sistemlerinde dönüş akımı olarak -özellikle elektrikli demiryolu hatları ve yakın
çevresinde- meselâ, ray ve yeraltına serilen kablo koruyucuları gibi elektrik sistem bileşenleri, bu
dönüş akım yolu direncini düşürdüğünde,
- Elektrik tesisatı arızalarına bağlı olarak oluşan kısa devrenin veya toprağa olan kısa devrenin bir
sonucu olarak,
- Manyetik indüklemenin (yüksek akımlı veya radyo frekanslı elektrik tesisatlarının yakınında) bir
sonucu olarak,
- Yıldırım çarpmasının bir sonucu olarak mevcut olabilir.
Kontrolsüz akımları taşıyabilecek bir sisteme ait parçalar ayrıldığında, bağlandığında veya
köprülendiğinde hafif potansiyel farklılıklar olması durumunda bile patlayıcı bir ortam, elektrik
kıvılcımlarının ve/veya arklarının bir sonucu olarak tutuşabilir. Tutuşma ayrıca bu akım yollarının
ısınması nedeniyle de oluşabilir. Baskılı akım katodik korozyon koruması kullanıldığında da
yukarıda belirtilen tutuşma riskleri muhtemeldir. Ancak, aşınmış (sacrificial) anotlar
kullanıldığında, anotlar alüminyum veya magnezyum olmadıkça elektrik kıvılcımlarından
kaynaklanan tutuşma riskleri söz konusu değildir.
•
Statik elektrik: Yangına yol açabilen statik elektrik boşalmaları belirli şartlar altında
oluşabilir. Yüklenmiş, yalıtılmış iletken parçalardan olan boşalmalar, kolayca yangına yol açan
kıvılcımlara yol açabilir.
•
Yıldırım: Patlayıcı bir ortamda yıldırım oluşması durumunda, her zaman tutuşma
meydana gelecektir. Ayrıca, yıldırım iletkenlerinin ulaştığı yüksek sıcaklık sebebiyle de tutuşma
ihtimali söz konusu olacaktır. Yıldırımın oluştuğu yerden büyük akım çıkışları olur ve bu akımlar,
çakma noktası civarında kıvılcım üretebilir. Yıldırım oluşmadığında bile, gök gürültülü fırtınalar,
donanımlar, koruyucu sistemler ve bileşenlerde yüksek gerilime sebep olabilir.
•
Adyabatik sıkışma ve şok dalgaları: Adyabatik sıkışma olduğu durumlarda ve şok
dalgalarında, patlayıcı ortamların tutuşabileceği derecede yüksek sıcaklıklar oluşabilir. Sıcaklık
artışı, esas itibariyle basınç farkına değil de basınç oranına bağlıdır.

Not 1 - Hava kompresörlerinin basınç hatlarında veya bu hatlara bağlı olan konteynerlerde,
yağlama yağ artıklarının basınca bağlı olarak tutuşmasının bir sonucu olarak patlamalar meydana
gelebilir. Meselâ, yüksek basınçlı gazların aniden boru hattına bırakılması sırasında şok dalgaları
oluşur. Bu işlemde şok dalgaları, düşük basınçlı bölgelere ses hızından daha hızlı ilerlerler.
Şok dalgaları, boru dirsekleri, borunun daralan kısımları, bağlantı flanşları, kapalı vanalar vb.
tarafından saptırıldığında veya yön değişikliğine maruz bırakıldığında çok yüksek sıcaklıklar
oluşabilir.
Not 2 - Yüksek oranda indirgeyici gazlar (meselâ, saf oksijen veya yüksek oksijen derişimine sahip
gaz ortamları) ihtiva eden donanım, koruyucu sistem ve bileşenler, adyabatik sıkıştırma hareketi
ve şok dalgaları altında veya normal akışta bile etkin bir tutuşturma kaynağı oluşturabilirler.
Sonuç itibariyle, yağlar, contalar ve hatta imalat malzemeleri tutuşabilir. Bu tutuşma, donanım,
koruyucu sistem ve bileşenlerin tahrip olmasına neden olursa, bu durumda çevreleyen patlayıcı
ortam tutuşacaktır.
•
Ekzotermik tepkimeler (tozların kendiliğinden tutuşması dâhil): Ekzotermik
tepkimeler; ısı oluşma hızı, çevreye olan ısı kayıp hızını geçtiğinde bir tutuşma kaynağı olarak
görev yapabilir. Çoğu kimyasal tepkimeler ekzotermik özelliktedir. Tepkimenin yüksek sıcaklığa
ulaşıp ulaşmadığı hususu, diğer parametrelerin yanı sıra tepkime sisteminin hacim/yüzey oranına,
ortam sıcaklığına ve tepkime süresine bağlıdır. Bu yüksek sıcaklıklar, patlayıcı ortamların
tutuşmasına ve ayrıca için, için yanmaya ve/veya normal yanmaya yol açabilir.
-Parlayıcı veya yanıcı maddelerin hava ile yaptıkları karışımların, bağımsız olarak bir patlama
meydana getirmeyecekleri yapılacak araştırmalarla kanıtlanmadıkça, bu maddeler “ Patlayıcı
Ortam Oluşturabilecek Maddeler “ olarak kabul edilir.
-Tabaka veya yığın halinde yanıcı tozların bulunduğu yerler de, “ Patlayıcı Ortam Oluşturabilecek
Diğer Bir Kaynak “ olarak dikkate alınmalıdır.

PATLAMANIN OLASI ETKİLERİ
Patlamadan kısa bir süre sonra, bir yüksek basınç dalgası oluşur ve harekete geçer. Buna statik, ek
basınç (normal atmosfer basıncının üstünde) denir. Bu şok dalgalarından sonra da, oluşan çok
güçlü rüzgârların yarattığı basınç gelişir. Buna da dinamik basınç denir.
Statik ek basınç hedefleri (örneğin, bina ve tesisleri) yıkmakta, onu izleyen güçlü rüzgârlar da
(dinamik basınç) ayrıca büyük zararlara neden olmaktadır.
İnsan vücudu çok yüksek ek basınca direnç gösterebilmektedir. Ama oluşan dinamik basınç,
nesneleri ve insanları havaya uçuracak, bu da, özellikle uçuşan maddelerin çarpmasından dolayı
ölümlere yol açacaktır. Patlama sonucu insan ölümleri aşağıdaki dolaylı ve dolaysız biçimlerde
olmaktadır:

•

Yıkılan yapıların enkazı altında kalarak;

•
Ani ve yüksek basınçtan içeri doğru oluşan hareket özellikle hava içeren organlarda
etkili olmaktadır. Örneğin, ciğerlere hava dolar, hemoraji ve ödem görülür, birkaç dakika içinde de
ölüm meydana gelir;
•
Dinamik basınç sonucu binalardan dışarı fırlamalar, uçuşan maddelerin sadmeleri, toz
bulutlarından boğulma, vs.
5 psi’lik basınç yaratan patlamaya maruz kalan insanların %1’inde kulak zarı patlamakta, 45 psi de
ise bu oran %99 olmaktadır. Akciğer hasarı ise 15 psi de meydana gelmekte ve 35-45 psi basınç
değerinde % l'lik ölüm oranı 55-65 psi de %99 oranına çıkmaktadır
Tablo 4:
Ek basınç (psi)

Rüzgâr hızı (km/saat)

Sonuç

1

60

Binalar hasar görür, uçuşan
maddeler insanlara zarar verir.

3

160

Duvarlar yıkılır, evler büyük hasar
görür. Açıktaki insanlar ölür.

5

260

Normal yapılar yıkılır, çelik
konstrüksiyonlar büyük hasar
görür.

10

465

Fabrika, tesis ve binalar yıkılır.
Küçük evlerin kiremit ve tahtaları
uçuşur.

20

670

Her şey yerle bir olur

PATLAMAYA KARŞI ALINAN TEKNİK ÖNLEMLER
Birincil Önlemler: Patlayıcı ortam oluşmasını önlemek amacıyla alınan önlemlerdir.
•
Parlayan malzemelerin mümkünse parlama özelliği olmayanlarla değiştirilmesi
•
Konsantrasyonu sınırlandırma
•
İnertizasyon - Etkisizleştirme
•
Yakın ünitelerde patlayıcı ortam oluşmasını önleme, sınırlandırma
•
Gaz alarmı kullanım
İkincil Önlemler: Kıvılcım kaynaklarını yok etmek amacıyla alınan önlemlerdir. Alanın patlama
bölgelerine ayrılması ile birlikte kıvılcım kaynakları belirlenir. Belirlenen kaynaklara göre önlemler
alınır.
Üçüncül Önlemler: Patlamanın etkilerini azaltmak amacıyla alınan önlemlerdir.
•
Patlamaya dayanıklı tasarım
•
Patlamanın boşaltılması
•
Patlamayı bastırma
•
Patlama ve alev yayılmasını engelleme

1.5 ÜRETİCİ SORUMLUĞU
30.06.2016 tarih ve 29758 sayılı Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat Ve Koruyucu
Sistemler İle İlgili Yönetmelik (2014/34/AB), III. Bölüm, madde 8, Airmeex Endüstri’nin bu
kapsamdaki üretici yükümlülüklerini tanımlamaktadır.

1.6 KULLANICI SORUMLULUĞU
Ex ekipman ya da iş makinasına sahip kullanıcının yani ilgili işletmenin, ilgili standart ve
yönetmeliklere (2014/34 AB Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu
Sistemler ile İlgili Yönetmelik) uygun yapılan Exproof ekipman ve sistemlerin işletme
koşullarındaki kullanımdan kaynaklanan eskimelerin ürün ya da ürünlerin Atex Uyum özelliğinin
sürekliliğini denetlemelidir. Airmeex’ in üretmiş olduğu Ex ekipman ve iş makinesinin garanti
kapsamında ya da garanti kapsamı dışında tamir ve bakımları ile ilgili yapılacak her müdahalenin
Ex Uyum özelliğinin sürekliliğinin korunması için Airmeex’in bilgisi dahilinde olması
sağlanmalıdır.Tesisatların denetleme ve bakımı, alan sınıflandırmasının genel prensiplerinde ve
korumanın çeşitli tiplerinde eğitimli olan, tesisat pratiği bulunan, ilgili standartlar ile ulusal
yönetmelikler/şirket kurallarını tesisata uygulayabilen deneyimde personel tarafından yapılmalıdır.
Exproof aletlerin tamiratı özel teknikler gerektirdiği için yapılan işlemlerin itinalı ve çok sıkı
şekilde kayıt altına alınması oldukça önemlidir. Bu sebeple kullanıcı ekipman üzerinde yaptığı ve
işlev değişikliğine neden olacak modifikasyonların ekipmanın exproof özelliğinin bozduğunu
unutmamalıdır.

2. KULLANIM
2.1 BAŞLAMA ÖNCESİ KONTROLLER
Makina çalıştırılmadan önce ilk olarak acil durdurma butonunun basılı olup olmadığı kontrol
edilmeli ve buton basılı konumda içe çevrilerek açık hale getirilmelidir.
Akü prizinin takılı konumda olup olmadığının görsel kontrolü yapılmalıdır.
Akü kesicinin açık olduğunun kontrolü yapılmalıdır.

2.2 BAŞLANGIÇ
Öncelikle sistemin komple sorunsuz çalışılabilmesi için koltukta oturmuş vaziyette olmak
gerekmektedir.
Kontak çevrildikten sonra 3 saniye boyunca Canbus denilen sistemin araç üzerindeki beyinler ve
sistemler arasında iletişim kurması beklenir.
Makinanın ekranından sistemin herhangi bir uyarı kodu verip vermediği kontrol edilir. Eğer hata
kodu varsa makinaya ait ilgili dökümana gidilerek kodun ne anlama geldiği tespit edilir ve gereken
önlemler alınır.
Makina üzerindeki lift-boom-tilt kollarının doğru çalışıp çalışmadığının kontrolü yapılır ve
makinanın kullanımına başlanılır.

2.3 DURDURMA
Normal Durdurma: Elektrikli makinanın durdurma işlemi kontağın kapatılması ile gerçekleştirilir.
Acil Durdurma: Akü kesici kapatılarak tüm sistem kapalı hale getirilir.
Not : Tavsiye edilen iş makinesinin kullanılmadığı zamanlarda Akü Kesici’ ninde kapatılması
tavsiye edilir.

2.4 ŞARJA BAĞLAMA
•

Makinayı şarj alanına yanaştır.

•

Kontağı kapat

•

Akü kesiciyi (emegency button) kapat

•

Prizin emniyet kilidini aç

•

Redresörü şarj prizine tak

NOT: Tüm bu işlemler yapılırken redresör kapalı olmalıdır
•

Redresörü aktif hale getir.

2.5 ŞARJDAN SÖKME
•

Redresörü pasif hale getir.

•

Redresörü şar prizinden çıkar

•

Prizin emniyet klidini kapat

•

Akü kesiciyi (emergency button) aç

•

Kontağı aç ve çalıştır

3. ELEKTRİKSEL VE ELEKTRİKSEL OLMAYAN Ex
EKİPMANLAR
Aşağıdaki listede Airmeex tarafından sertifikalı olarak üretimi gerçekleşmiş ve makine üzerinde
kullanılmış olan Ex ekipmanlar adetleri ve grup kategori tanımlamalarıyla verilmiştir.
Tablo 5:
MAKİNE ÜZERİNDE KULLANILAN Ex EKİPMANLAR
ADET Ex SERTİFİKA
ÜRÜN ADI
REFERANS
ATEX GRUP
NUMARASI
STANDART
KATEGORİ
TANIMI
1
TSE 17 ATEX 0069X ATEX ELECTRIC EN 60079-0
II 2 G Ex db
BOX MODEL 6
EN 60079-1
IIB T6 Gb

RESİM
NUMARASI
E5299-400

11

MP 17 ATEX
0110X

ATEX
SOLENOID

EN 60079-0
EN 60079-1

II 2GD Ex db
IIC Gb

E5299-601

1

MP 18 ATEX
0219X
MP 17 ATEX
0121U
MP 17 ATEX
0124X

ATEX BATTERY
CONNECTOR
ATEX ELECTRIC
BUTON
ACCUMULATOR
BATTERY

EN 60079-0
EN 60079-1
EN 60079-0
EN 60079-1
EN 60079-0
EN 60079-7

II 2 G Ex db
IIC T5 Gb

S5027-100

II 2 G Ex d
IIC Gb

S5114-100

II 2 G Ex eb
IIB T* Gb

E5299-500

SCA 12 ATEX 018
X

CABLE GLAND

II 2G Ex d
IIC / Ex e II T6

S5029-100
CER A

1

MP 17 ATEX
0108X

FLASHING
BEACON

EN 60079-0 EN
60079-1
EN 60079-7
EN 60079-0
EN 60079-1

II 2 G Ex db
IIC T4 Gb

S515-950

1

MP 17 ATEX
0106X

EN 60079-0
EN 60079-1

II 2 G Ex db
IIB T6 Gb

E5299-300

1

MP 17 ATEX
0106X

EN 60079-0
EN 60079-1

II 2 G Ex db
IIB T6 Gb

E5299-100

1

MP 17 ATEX
0106X

EN 60079-0
EN 60079-1

II 2 G Ex db
IIB T6 Gb

E5299-200

1

MP 17 ATEX
0119X

ELECTRIC
MOTOR MODEL
2 (HYDRAULIC
MOTOR)
ELECTRIC
MOTOR MODEL
2 (DIRECTION
MOTOR)
ELECTRIC
MOTOR MODEL
2 (DRIVING
MOTOR)
ATEX CAP

II 2 G Ex db
IIC Gb

S5029-105

2

MP 17 ATEX
0129X
SİRA
05ATEX2084X
PTB 01 ATEX
1061U

EN 60079-0
EN 60079-1
EN 60079-7
EN 60079-0
EN 60079-1
EN 60079-0
EN 60079-11

II 2 G Ex db
IIC T6 Gb

S5051-100

8
1

1
1

RECTANGLE
LIGTH
BUZZER
SOUNDER
‘e’ TYPE BOX

II 1 G Ex ia
IIC T4 Ga
II 2 G Ex e
IIC Gb

3.1 ELEKTRİKSEL PARÇALAR

ELEKTRİK KOFRASI

Elektrık Kofraları EN 60079-1 standardına uygun II 2 G Ex d IIB T6 Gb koruma tipindedir.
Bu muhafaza, akü izolatörü, kontrol ünitesi, kontaktörler, röle, sigorta ve elektronik parçaların
tümü için alev geçirmez koruma sağlar.
Elektrik kutusunda, dahili güvenlik arabirimleri de takılmıştır. Bu üniteler, makinanın kontrolleri
için gerçek emniyet akımını ve gerilimini sağlar.
Pil konektörleri patlamaya dayanıklı muhafaza ile de korunmaktadır.
Bakım için;
• Kablo girişlerinin sıkılıp takılmadığını kontrol edin.
• Sensör kontrol cihazlarını her 6 ayda bir kontrol edin.
• Her güvenliği birer birer ayırın ve kusurların her göstergesinin açık olduğundan ve makinann
durdurulduğundan ve kapatıldığından emin olun.
• Sıcaklık sensörlerinin kalibrasyonunu kayıtlı değerlere göre yılda bir kez kontrol edin.
Sigortalar kofranın içine yerleştirilmiştir.
Kofrayı açmak için sabitleme vidalarını sökünüz ve patlamaya karşı koruma yüzeylerine dikkat
ediniz.
Tekrar kapağı monte edeceğiniz zaman patlamaya karşı koruma yüzeyini yağlayınız.

Rakorların sıkılma durumunu kontrol ediniz.
Her 3 ayda kontrol sistemini denetleyiniz.

Her emniyeti tek tek sökünüz, bu işlemi yaptığınızda ikaz lambaları sırasıyla yanmalı ve makina
durmalıdır.

YÖN MOTORU

YÜRÜYÜŞ MOTORU

HİDROLİK MOTORU

Motorlar II 2G Ex d IIB T6 Gb emniyet kutusu tarafından patlamaya karşı korunmuştur ve d tipi
muhafaza içine alınmıştır.
Emniyet kutuları herhangi bir kıvılcım veya gaz sızıntısı olduğunda patlamayı engellemektedir.
Motor yüzeyinin maksimum sıcaklığı 85 ° C'den düşük olmalıdır. (T6 değeri).
DEMONTAJ
Sökme sırasında, tehlike altındaki temiz yüzey hasar görmüşse kontrol edilmelidir
Exproof yüzeyleri yağlanmalıdır.
Kablo rakorlarını gevşetin ve giriş kablosunu dikkatlice çekin.
Motor etrafında vidaları sökün ve daha sonra arka kapağı çıkarın
Tüm tozları temizleyin ve tüm kabloları kontrol edin.
Kablo üzerinde herhangi bir çizik görülüyorsa, tüm kabloyu değiştirin.
MONTAJ

Kapanışa hazır gövde sırasında, her vidanın takılı olup olmadığını kontrol edin.
Vidayı sınıf 8,8'den bir veya daha kısa değiştirmeyin.
Exproof yüzeyleri yağlayın. (Moligrafit içermeyen yağ).
Motorun şasiden ayrılıp ayrılmadığını kontrol edin.
Vidaların sabitleme torklarını kontrol edin.
BAKIM
Her 250 saatte bir:
- Motorun dışını kontrol etmek
- Motor ve şasi arasındaki izolasyonu kontrol etmek.

- Tüm vidaların ve bezlerin sabitlenmesi.
- Motorlardan kutup kutusuna geçen kabloların durumunun kontrolü
- Redüktöre sızma.
Her 500 saatte bir:
- Gövdeyi açmak için aşağıdaki başlıktan ayrılmak.
- Kömür yataklarını kontrol edin ve gerekirse değiştirin.
- Tüm tozları temizleyin.
- Kömür birikintileri iyi durumda ise, bir sonraki kontrol 1000 saat sonra gerçekleşebilir.

AKÜ KOFRASI

Akü, II 2G Ex e II Gb arttırılmış emniyetle korunmaktadır. Kablolar başlıklara kaynatıldıktan
sonra ziftle kaplanır. Hiç bir bağlantı dışarda kalmaz, görünmez.
Değişim gerektiğinde, sadece AIRMEEX şirketinin sağladığı patlamaya karşı korumalı özel aküyü
temin etmeniz gerekmektedir.
Demonte etmek için, patlamaya karşı korumalı kofradan kabloları rakorlardan geçecek şekilde
sökün ve bunu akü ile birlikte çıkarın.

Tekrar monte etmek için bu işlemi tersinden rekorların sızdırmazlık özelliklerini kontrol ederek
gerçekleştiriniz.
Orijinal olan parçaların dışında bir parça monte edilmemelidir.
Her iki haftada akü suyu seviyesi kontrol edilmelidir. Bu kontrolü yapabilmek için;
•

Kontağı kapat. (Akü kesici butonu basılı olmalıdır)

•

Prizin emniyet kilidini sök.

•

Prizi yerinden sök.

•

Makinanın yan kapağını aç.

•

Akü kofrası yuva kilidi aç

•

Aküyü bir makina yardımı ile dışarı al.

•

Akü kapağını aç.

•

Hücreler üzerindeki şamandırada su seviyesini kontrol et.

•

Su seviyesi eksikse saf su ilavesi yap.

•

Su ilavesi tamamlandıktan sonra Akü kapağını kapat.

Not: Yukarıdaki kontroller tamamlandıktan sonra akünün yukarıdaki talimatların tersi yapılarak
yerine montaj edilmesi gerekmektedir.

TEPE LAMBASI

Sinyal ışığı II 2G Ex d IIC T4 Gb olarak korunmaktadır. 12 / 24V MAXIMUM 48W tipi ampul
içeren bir parabol içerir. Elektronik flaş lambası, belirli bir lamba ile elektronik bir cihaz içerir.
Açılması için kapağın vidasını sökün ve eşleştirme düzleminde ADF'ye dikkat edin. Eşleştirme

düzlemini yeniden birleştirmek için yağlayın. Paketleme proseslerinin sıkılıp kalmadığını kontrol
edin.

DİKDÖRTGEN FAR

Aydınlatma ve sinyal aygıtları II 2G Ex d IIC T6 Gb olarak korunmuştur. Lambadan geçen akımı
filtrelemesi için flaşlı lambalarda elektronik bir kart mevcuttur. Açmak için kapağı sökünüz ve
patlamaya karşı koruma yüzeylerine dikkat ediniz. Tekrar kapağı monte ettiğiniz zaman patlamaya
karşı koruma yüzeyini yağlayınız. Rakorların sıkılma durumuna bakınız.

AKÜ PRİZİ

Alüminyum akü prizi Zone 1 makinelerde kullandığımız bir komponenttir.
Dişi ve erkek olarak iki parçadan oluşur ve ortasında despirasyon vidası mevcuttur ki kullanıcı
priz ve fişi birleştirirken ters bir bağlantı yapmasını engeller.

SOLENOID

Makinede bulunan 11 adet selenoid bobini krom bir kutuya alınıp içine araldit uygulaması
yapılmaktadır.

3.2 ELEKTRİKSEL OLMAYAN PARÇALAR
Anti-statik olmayan çeşitli plastik parçalar anti-statik boyama ile kaplanır ve anti statik akımların
oluşması engellenir.
Koltuklar statik yüke karşı özel deri malzeme ile kaplanmıştır ve her 500 saatte kontrol edilmeli,
özelliğini yitirmiş ise değiştirilmelidir.

Tüm
elektrikli bileşenler topraklama kablosu ile bağlıdır. Makinanın topraklama hattı şasiye bağlı bir
zincir ile sağlanmıştır. Makine brandasına da topraklama uygulaması yapılmıştır.

4. PARÇALARIN PERİYODİK BAKIMI VE KORUNMASI
Makine üzerindeki her bir Ex ekipmanın özellikle tepe lambası, farlar, kofra ve diğer Ex
ekipmanların periyodik olarak vurma ve çarpmaya yönelik hasar görmesini önceleyecek tedbirlerin
alınması ve o şekilde çalıştırılmasının sürdürülmesi gerekmektedir.
Elektriksel teçhizatların bakımında darbeye dayalı bir hasar veya zarara uğrayan kablo yenisiyle
değiştirilmelidir. Patlayıcı bir ortamda soyulmuş ve izolasyonunu kaybetmiş bir kablo kabul
edilemez. Daha detaylı bilgilendirme ekipmanların tanımlandığı kısımda açıklanmıştır.
Şüphe durumunda veya problemle karşılaşırsanız, AIRMEEX şirketine başvurunuz

5. TAMİR VE SERVİS
5.1 OLASI ARIZALAR : SORUN GİDERME
Elektrikli makina kullanıcısı makinanın ekranda verdiği hata uyarılarına mutlaka dikkat etmelidir.
Gösterge paneli üzerinde 7 numaralı tuşa basılarak geriye dönük hata uyarıları incelenmeli ve
gereken önlem ve düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilmelidir.
Aküden kaynaklanan sorunlarda kullanıcı akü suyunun kontrolünü sağlamalıdır.
Olası arızalarda akü prizinin doğru takılıp takılmadığının da kontrolü yapılarak problem
giderilmeye çalışılmalıdır.
Kullanıcının düzeltemediği ve yetersiz kaldığı arızalarda, bireysel olarak makine üzerinde herhangi
bir Ex ekipmana müdahale etme yetkisi bulunmadığından mutlaka Airmeex’den teknik destek
isteğinde bulunulmalı ve herhangi bir müdahale yapılmamalıdır.

5.2 TEKNİK DESTEK İSTEĞİ
Airmeex, müşterinin ürün hakkında arıza kaydı açmak istemesi, periyodik bakım talebinde
bulunması ve yedek parça ihtiyacından kaynaklanan problemlerini çözüme ulaştırması ile
sorumludur. Yedek parça dağıtımından satış-sonrası servisimiz sorumludur. Satış sonrası
servisimiz ile ilgili iletişim bilgilerini İletişim kısmında bulabilirsiniz.
Yedek parka siparişleriniz için gerekli bilgileri ekte bulunan yedek parka kataloğundan
bulabilirsiniz. Sadece üretici tarafından onaylanan yedek parçalar kullanılmalıdır. Kullanılması
onaylanmayan yedek parçalar ürüne takıldığında, kalite eksiklikleri veya yanlış uygulama nedeniyle
ciddi kazalara neden olunabilir. Onay olmamış yedek parçaları ürüne takan, yanlış parça kullanımı
nedeniyle doğacak olumsuz sonuçların ve tehlikelerin sorumluluğunu üstlenmiş olur.

UYARI!
ARACIN ATEX BÖLGESİ DIŞINDA BAKIM VE KONTROLLERİ YAPILMALIDIR.
ATEX BÖLGESİ İÇERİSİNDE ELEKTRİK KOFRASI VE DİĞER EKİPMANLARI
KESİNLİKLE AÇMAYIN.
ATEX BÖLGESİ İÇERİSİNDE AKÜ DEĞİŞİMİ YAPMAYIN.
EKİPMANLAR ÜZERİNDE AŞIRI TOZ VE KİR BİRİKMESİNE İZİN VERMEYİN.
DEMONTE EDİLEN EKİPMANLARIN BU KİTAPÇIĞIN SONUNDA
BELİRTİLEN TORK TABLOSUNA GÖRE BAĞLANTISI
GERÇEKLEŞTİRİLMELİDİR.

5.3 GARANTİ ŞARTLARI
•

Ex Uyumu gerçekleştirilmiş STILL FM-X20 ‘nin kullanıcı hatasından, periyodik
bakımlarının zamanında yapılmamasından vb. sebeplerden dolayı yaşanabilecek sorunlar
garanti kapsamı dışındadır.

•

Ex Uyumu gerçekleştirilmiş STILL FM-X20 STILL RX 20-20 için garanti kapsamı
süresince ATEX kapsamındaki hizmetler Airmeex Endüstri tarafından verilecektir. Aksi
bir durum tespit edilmesi durumunda Garanti kapsamından çıkacaktır.

•

Garanti sadece Ex Uyumu gerçekleştirilen parçalar içindir.

•

İlgili standartlara ve Yönetmeliğe uygun olarak yapılacak Dizel İş Makinesi için Ex
Uyumu, egzoz sıcaklığının istenilen değere düşürülmesi için üretilen sistemler, alev
tutucuların kullanılması vb. uygulamalar Dizel İş makinalarında belirli oranlarda
performans düşmesine sebep olabilir. Dolayısı ile Ex Uyumu gerçekleşmiş bir dizel iş
makinasıyla aynı tip ve özellikte fakat Ex uyumu olmayan bir dizel makinasının
performans değerlerinin aynı olması beklenmemelidir.

•

İlgili standartlara ve yönetmeliğe uygun olarak yapılacak elektrik ile çalışan iş makinesi için
yapılan Ex uyumunda herheangi bir performans düşüklüğü olmaz.

•

Garanti bakım ve kullanım talimatlarına uyulması koşulu ile 1 yıl ya da 5000 saattir.
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