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ONLINEATEX Direktíva
Követelmények a gyártóval

szemben
– ATEX 114 – 2014/34/EU

Követelmények az
üzemeltetővel szemben

– ATEX 137 – 99/92/EG
Vonatkozó rendelet:

35/2016 (IX.27) NGM
Vonatkozó rendelet:

3/2003 (III.11) FMM ESZCSM

Alkalmazási területek definiálása, 
kategóriához hozzárendelés

Zónabesorolás, 
megfelelő berendezés 

kiválasztása

Kategória 1: G/D 0/20-as Zóna

Kategória 2: G/D 1/21-es Zóna

Kategória 3: G/D 2/22-es Zóna

Vonatkozó szabványok betartása Szerelési, telepítési utasítások 
betartása

Készülékek tanúsítása és jelölése a 
gáz- és porrobbanásveszélynek 

megfelelően G ill. D

Robbanásvédelmi dokumentáció
készítése: zónabesorolás / 

zónatérkép készítése, 
gyújtóforrás analizis, 

felülvizsgálat, munkaköri
kockázatértékelés

OKF követelményrendszere

54/2014 BM, 22/2009 ÖM, 
96 évi XXXI Tv

Fokozottan tűz és robbanásveszélyes gép, 
eszköz, berendezés

Minden tűz- vagy robbanásveszélyes 
technológia

0/20-as Zóna
1/21-es Zóna
2/22-es Zóna

Rb TvMI

Robbanásvédelmi tervfejezet
Zónabesorolás dokumentáció,

Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány,
Tűzvédelmi célú vizsgálat
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ONLINEEx v koncepció

■ Gyártmányvédelem mesterségesen szellőztetett helyiséggel
– Emberi belépésre alkalmas

■ Ez gyakorlatilag egy kivitelezés
– ATEX Direktíva
– Robbanásvédelmi tervfejezet

■ Zónabesorolás
– ATEX készülékek alkalmazása
– TMT vonatkozik rá?

– Robbanásvédelmi dokumentáció
■ Rb felülvizsgálat

– TCV



ONLINEÖsszefoglaló

■ Az IEC 60079 ezen része a belső berendezések védelmére használt helyiségek 
tervezésére, kivitelezésére, értékelésére, ellenőrzésére és jelölésére vonatkozó 
követelményeket írja le: 

■ vagy 2. zóna vagy 21. vagy 22. zóna robbanásveszélyes környezetben (általában 
berendezést igénylő terület) védelmi szint (EPL) Gb, Gc, Db vagy Dc) belső 
gáz/gőzkibocsátó forrás nélkül, és nyomás alatt van; 

■ 2. zóna robbanásveszélyes légkörben (általában EPL Gc-t igénylő terület), belső gáz-
/gőzkibocsátó forrással vagy anélkül, és mesterséges szellőztetéssel védett; 

■ nem veszélyes területen található, belső gáz/gőzkibocsátó forrással és mesterséges 
szellőztetéssel védett; 

■ 1. vagy 2. zóna vagy 21. vagy 22. zóna robbanásveszélyes légkörben található (olyan 
terület, ahol általában EPL Gb, Gc, Db vagy Dc szükséges), belső gáz/gőzkibocsátó 
forrást tartalmaz, és túlnyomással és mesterséges szellőztetéssel is védi. 



ONLINEÖsszefoglaló

■ A jelen dokumentumban használt "szoba" kifejezés egyágyas szobákat, több helyiséget, egy teljes 
épületet vagy egy épületen belüli helyiséget foglal magában. 

– Egy helyiség célja a személyzet belépésének megkönnyítése, és bemeneti és kimeneti 
csatornákkal rendelkezik. Az akusztikus burkolat és más hasonló burkolatok, amelyek 
lehetővé teszik a személyzet belépését, helyiségnek tekinthetők. 

■ Ez a dokumentum a követelményekkel kapcsolatos biztonsági berendezéseket és vezérlőket is 
tartalmazza, amelyek szükségesek a mesterséges szellőztetés, öblítés és túlnyomás 
létrehozásának és karbantartásának biztosításához. A helyszínen összeállított vagy megépített 
helyiség lehet szárazföldi vagy off-shore. A helyiséget elsősorban végfelhasználói beépítésre 
szánják, de megépíthető és értékelhető a gyártó telephelyén is, ahol a végső építkezés, például a 
csatornázás a helyszínen elvégezhető. A helyiségek elhelyezhetők robbanásveszélyes 
gázatmoszférában, amely EPL Gb-t vagy Gc-t igényel, vagy éghető poros légkörben, amely EPL Db-t 
vagy Dc-t igényel. 
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■ Ez a dokumentum nem határozza meg azokat a módszereket, amelyek szükségesek 
lehetnek a megfelelő levegőminőség biztosításához a személyzet számára a 
toxicitás és a helyiség hőmérséklete tekintetében. A személyzet biztonsága 
érdekében nemzeti vagy egyéb előírások és követelmények létezhetnek. 

■ Elismert, hogy az ilyen alkalmazások speciális esetek, amelyek részben az IEC 
60079-2 alapelvei alapján kezelhetők, de minden valószínűség szerint további, 
szigorú műszaki szabványok, eljárások és gyakorlatok tárgyát is képezik majd. Azok 
a berendezések nyomás alatti burkolatai, amelyeknek nem célja a személyzet 
beléptetése, az IEC 60079-2 szabványban szerepelnek, és nem tartoznak a jelen 
dokumentum hatálya alá. 
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