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ATEX Nedir? 

Patlama tehlikesi her türlü endüstriyel üretimde mevcuttur. Madencilikten, tahıl 

değirmenciliğine, her türlü kimyasal imalattan gıda üretimine kadar birçok endüstriyel 

üretim prosesinde patlama riski vardır. Üretim sahalarında patlayıcı ortamlara gazlar, buhar 

veya tozlar neden olabilir. DSEAR (Tehlikeli Maddeler ve Patlayıcı Ortamlar Yönetmeliği 

2002), patlayıcı bir ortamı “atmosferik koşullar altında, tutuşma meydana geldikten sonra 

yanmaların yayıldığı, gazlar, buhar veya tozlar şeklinde hava ile tehlikeli maddelerin karışımı 

olarak tanımlar. 

 

 

Tüm patlamalar büyük kayıplarla sonuçlanmasa da çoğu zaman plansız duruş süreleri, üretim 

kabiliyetinin yitirilmesi ve üretim hattının hasarı nedeniyle ekonomik kayıplarla sonuçlanır. 

Bazı patlamalar çalışanları ve/veya fabrika dışındaki personeli yaralar veya öldürür. ATEX’in 

Avrupa Birliği’ndeki yasal gereklilikleri patlama koruması sistem ve önlemlerinin kullanımını 

zorunlu kılmaktadır. 
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ATEX (“Atmosphère Explosive” veya Türkçesi “Patlayıcı Ortamlar”), Avrupa'daki patlayıcı 

ortamları kontrol etmek için oluşturulan iki Avrupa Birliği mevzuat yönergesine verilen genel 

isimdir. Bu direktifler; 

- İşyeri koşullarını tanımlayan tesis sahipleri / işverenleri için 1999/92 / EC veya 

ATEX 153 Direktifi 

- Ekipman ve koruyucu sistem üreticileri için 2014/34 / EU veya ATEX 114 sayılı 

Direktif. 

 

1. 1999/92/EC-ATEX 153 Direktifi 

ATEX 153 veya İşyeri Direktifi olarak da adlandırılan bu yönerge, patlayıcı ortamlardan dolayı 

potansiyel olarak risk altında olan işçilerin emniyetini ve sağlığını korumak için gerekli 

minimum koşulları tanımlar. Tesis sahibi / işveren, patlayıcı ortamların ortaya çıkması veya 

devam etmesi olasılığını göz önünde bulundurarak ATEX ile ilgili spesifik riskleri 

değerlendirmelidir. 

Tesis sahibi / işveren elektrostatik boşalma da dahil olmak üzere tutuşma/patlama 

kaynaklarının var olabileceği ve bunların aktif ve etkili olabileceği ihtimalini göz önünde 

bulundurmalıdır. Tüm tesisler, kullanılan maddeler, işlemler, prosesler ve bunların olası 

etkileşimleri ile öngörülebilir sonuçların boyutları dikkate alınmalıdır. Patlayıcı ortamların 

oluşabileceği risk altındaki bölgelerin belirtilmesi ve işaretlemesi de yapılmalıdır. 

Bu direktife göre, risk değerlendirmesinin sonuçlarını belirten bir Patlamadan Korunma 

Dokümanı gereklidir ve kanunun gereklerine uygun olarak, bu alanda özel uzmanlığa sahip 

firma personeli veya danışman patlama riskinin değerlendirmesini yapmalıdır (risk 

değerlendirmesi patlayıcı ortam alanların sınıflandırılmasını, oluşturulmasını içerir). 

 

2. 2014/34/EU-ATEX 114 Direktifi 

ATEX 114 Direktifi veya Ekipman Direktifi, petrokimya tesisleri, madenler ve un değirmenleri 

gibi potansiyel olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan ekipman ve koruyucu 

sistem tedarikçileri bu sistemlerin güvenli olmasını sağlar. Bu tür ekipmanlar Avrupa'da 

piyasaya sürüldüğünde, 2014/34 / AB ATEX Direktifine uygun olmalıdır. 
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Üretim ekipmanları, ATEX 114 direktifi ile kategorilere ayrılmıştır ve Avrupa teknik 

standartlarına göre onaylanmış kuruluşlarca doğrulanmış ve onaylanmıştır. Sertifika 

alındıktan sonra, ekipman tanımlamak için 'EX' sembolü ile işaretlenir. 

 

Bütün bunlarla birlikte, ATEX 153 ve ATEX 114 direktifleri üretim tesislerinde bir patlama 

meydana gelme riskini azaltma ihtiyacı ile bağlantılıdır. 

Riski ölçmek için kullanılan Patlama Riski Endeksi (Rexplosion), etkilenen bölgedeki Patlama 

/ Kişi Sayısının (Ec) Sonuçları ile çarpılan patlama olasılığı (Patlama) ile hesaplanabilir: 

 

Rexplosion=Pexplosion×Ec=PATEX×Pignition×Ec 

 

Patlama Olasılığı, bir patlayıcı ortamın (PATEX) var olma ihtimalinin, bir ateşleme kaynağının 

var olma olasılığı (Pignition) ile çarpılmasıdır. 

Tesis sahiplerinin Patlama Riski Endeksini düşürerek yıkıcı patlama riskini en aza indirmek 

için harekete geçmeleri zorunludur. Bu, Pexplosion'un azaltılmasıyla başarılabilir ve bunun 

için tesiste bazı işlemlerin yapılması ve koruyucu tedbirlerin alınması gerekir. 

İlk adım, tesisteki tehlikeli yerlerin / alanların tanımlanması ve ATEX 153'e göre Bölgelerin 

sınıflandırılmasıdır. Daha sonra, örneğin bir alanı temizleyerek veya bir prosesi değiştirerek 

PATEX ve Pignition'ı en aza indirmek için belirli önlemler alınabilir. İmar ve risk 

değerlendirmesinin bulguları Patlama Koruma Belgesinde kayıtlıdır. Bir sonraki adım, toz / 

gazın yanıcılık parametrelerini tanımlamak ve Zoning ile kombinasyon halinde tanımlamak, 
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“yüksek riskli” alanların nerede olduğunu belirlemek ve hangi koruyucu ekipmanın gerekli 

olduğuna karar vermektir. 

PEX patlamalarını azaltmak için ATEX 114'e göre sınıflandırılmış koruyucu ekipman 

kullanılması gerekir. Ekipman türleri iki gruba ayrılır: 

Grup I, her ikisi de madenlerde kullanılan, sırasıyla tehlike altında ve tehlikede olma ihtimali 

yüksek olan M1 ve M2 olarak iki kategoriye ayrılmıştır. 

Grup II, patlayıcı ortamın bulunma olasılığına göre, 1 ile 3 arasındaki kategorilere 

ayrılmıştır. 

 

Zone 0 (gaz) 

Zone 20 (toz) 

PATEX çok 

yüksek 
Sürekli patlayıcı ortam mevcut 

Kat. 1 çok yüksek 

sınıfta güvenlik 

Zone 1  (gaz) 

Zone 21 (toz) 
PATEX yüksek 

Patlayıcı ortam normal imalat 

durumlarında oluşabilir. 

Kat. 2 yüksek sınıfta 

güvenlik 

Zone 2 (gaz) 

Zone 22 (toz) 
PATEX düşük 

Normal çalışma ortamında 

patlayıcı ortam oluşma ihtimalı 

zayıf veya çok kısa süreli patlayıcı 

ortam oluşabilir. 

Kat. 3 güvenli 

normal çalışma 

ortamı 

 

Bölgeler tanımlandıktan ve sınıflandırıldıktan sonra, ekipman tehlikeli bölgeye, mevcut 

maddelere, tutuşma sıcaklığına ve kurulum yerlerinin çevresel özelliklerine göre seçilmeli ve 

AB Yönetmeliği AB 2014/34 / EU ile uyumlu olmalıdır. 

Tesisinizin ATEX Direktiflerine uygun olmasını sağlamak karmaşık bir işlemdir. Yangından 

korunma, patlama koruması, aşırı basınç koruması ve basınç aktivasyonu için dünya çapında 

tanınan hassas mühendislik çözümleri tedarikçisi olarak Elva, şirketleri korumak için 

yardımcı olmuştur. ATEX 114 ve ATEX 153 için uyumlu çözümler sunarken, ATEX 

yönetmelikleri ile ilgili olarak bir tesis veya tesisin nasıl etkili bir şekilde korunacağı 

konusunda tavsiye ve rehberlik sağlayabiliriz. Toz / gaz karakterizasyonundan başlayarak 

koruyucu çözeltilerin uygulanmasına kadar Elva, düzenleme gerekliliklerine uygun olarak 

müşterilere birçok seçenek sunabilir. Hedef, müşterinin her adımı anladığından emin 

olmaktır: patlama tehlikesinin tanımı, korunacak kritik altyapı, koruyucu çözümlerin 
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tasarlanması ve gözden geçirilmesi, düzenlemelerin açıklaması ve yasal gereklilikleri, 

uygulama verdiğimiz hizmetlerin başında gelir.  

Elva Mühendislik olarak; 

- Patlamadan Korunma Sistemleri 

o Aktif Patlama Algılama ve Söndürme Sistemleri 

o Patlama Kapakları 

o Alevsiz Patlama Kapakları 

o Patlama İzolasyon Sistemleri 

 

- Yangından Korunma Sistemleri 

o Yangın Algılama Sistemleri 

o Yangın Söndürme Sistemleri 

 Sprinkler Sistemleri 

 Köpüklü Söndürme Sistemleri 

 Gazlı Söndürme Sistemleri 

 

- Aşırı Basınçtan Korunma Sistemleri 

Konuları ile ilgili çözümler sunmaktayız. 

Daha fazla bilgi için; info@elva.com.tr 

 


