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ONLINEKiválasztás külső hatások 
elleni védelem szempontjából

A villamos / nem villamos gyártmányokat 
úgy kell kiválasztani és/vagy telepíteni, 
hogy védve legyenek azoktól a külső 
hatásoktól, amelyek károsan 
befolyásolhatják a robbanás elleni 
védelmet, mint például:

■ szélsőségesen alacsony vagy magas 
hőmérséklet;

■ napsugárzás;

■ nyomásfeltételek;

■ korrozív környezet;

■ rezgés, mechanikai ütés, súrlódás vagy 
dörzsölés;

■ szél;

■ festési eljárások;

■ vegyszerek;

■ víz és nedvesség;

■ por;

■ növények, állatok, rovarok.



ONLINEKiválasztás külső hatások 
elleni védelem szempontjából

■ A külső hatásokat a telepítési terv részeként kell azonosítani, és a gyártmányok 
telepítés céljából történő kiválasztását, valamint az ellenőrzésre alkalmazott 
intézkedéseket dokumentálni kell az ellenőrző dossziéban is feltüntetve.

■ Ha a gyártmány hosszabb ideig van nedvességnek és nagy hőmérsékleti 
változásoknak kitéve, amely a védelmi módot érintő kondenzációhoz vezethet, a 
gyártmányt alkalmas eszközökkel kell ellátni a kondenzvíz kialakulásának megfelelő 
megelőzésére vagy annak elvezetésére.

■ Óvintézkedéseket kell tenni, a tervezett szellőzési feltételek befolyásolása nélkül, 
annak megakadályozására, hogy idegen testek eshessenek be függőleges irányból a 
függőleges villamos forgógépek szellőzőnyílásaiba.
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elleni védelem szempontjából

■ A villamos / nem villamos gyártmány épségére káros hatással lehet, ha az a 
gyártmányra tervezett hőmérséklet- vagy nyomáshatárokon túl üzemel. Ilyen 
körülmények esetén további tájékoztatást kell kérni.

■ Ha fennáll az a kockázat, hogy a nagynyomású feldolgozandó folyadék bejut a 
gyártmányba (pl. a nyomáskapcsolókba vagy a szivattyúk tokozott villamos 
motorjaiba) üzemzavar esetén (pl. a válaszfal vagy tokozás megsérülésekor), a 
folyadék a következők közül bármelyiket vagy egyszerre mindhármat is előidézheti:

– a gyártmány tokozásának szétrepedését;

– közvetlen gyújtás kockázatát;

– a folyadék bevezetését a kábel vagy védőcső belseje mentén.
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■ Ha a gyártmány veszélynek van kitéve, úgy kell kiválasztani, hogy a feldolgozandó 
folyadék munkakamrája megbízhatóan el legyen különítve a villamos 
berendezésektől (pl. egy elsődleges tömítés alkalmazásával a fő technológiai 
illesztésnél, és egy másodlagos tömítéssel a gyártmány belsejében arra az esetre, 
ha az elsődleges tömítés meghibásodik). 

■ Ha ezt nem lehet megvalósítani, gondoskodni kell a gyártmány szellőzéséről (egy 
megfelelően robbanásvédett szellőzőnyíláson, levezető csövön vagy légzőnyíláson 

keresztül) és/vagy a vezetékrendszert tömíteni kell a folyadék átbocsátásának 
megakadályozására. Az elsődleges tömítés hibáját jelezni kell pl. látható 
szivárgással, a gyártmány önfeltáró hibájával, hangjelzéssel vagy elektronikus 
érzékeléssel.
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■ A vezetékrendszer lehetséges tömítési módjai: különleges tömítő összekötő vagy egy 
kábelbevezető használata, amely magában foglal egy tömítést az egyes vezetők 
körül vagy egy adott hosszúságú ásványi anyag szigetelésű, fémköpenyű (MIMS) 
kábel, illetve egy „epoxi” összekötő beiktatása a kábelvonalba. 

■ Meg kell jegyezni, hogy a kábeltömítő eszköz alkalmazása csak mérsékli a gőz 
terjedésének az ütemét; további csillapító intézkedésekre lehet szükség. 

■ A szellőzőrendszereket úgy kell kialakítani, hogy bármilyen szivárgás előfordulása 

nyilvánvaló legyen.
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■ Ha a választott tokozás behatolás elleni védelme (IP) magasabb fokú, mint amelyet 
a védelmi mód előír (esetleg azért, hogy kedvezőtlen környezetben való 
alkalmazásra tegye alkalmassá), a tokozás IP-besorolását a hely IP-besorolási 
követelményéhez vagy a védelmi mód által megkövetelt szinthez kell igazítani 
(amelyik magasabb). 

■ Az ellenőrző dossziéban jelezni kell, ha a gyártmányra meghatározott IP-besorolás 
nincs betartva.
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