
НАЙ-ГОЛЕМИЯТ
ВТОРАТА СВЕТО

Т ПОЖАР СЛЕД Д
ОВНА ВОЙНА



Нефтеният терминал “Бансфилд”, графств
непосредствена близост до автомагистрал
“Бансфилд” е 5 по големина регионален тф д р
керосин за самолетите на летище Лутън. 

во Хертфордшир, разположен в 
ла М1 и на около 40 км от Лондон. 
терминал за гориво, където се съхранява р р , д р



11 декември 2005

Около 6:01 ч. настъпва 
първата експлозия.



Експлозията избухва в склад за 
i i hсамолетно гориво на British

Petrolium, Texaco и Shell. 

Взвривовете са усетени в 
радиус 80 км от мястото на 
инцидента.



Взривната вълна отнесла покривите 
на къщите в радиус от 30 км. 

2000 домакинства са евакуирани, а 
92 компании  разположени в близост 92 компании, разположени в близост 
са поразени.

Ранените са 43, като 2 
са в тежко състояние.



Препълването на резервоар (с безоловен
горивото. Системата за защита, която е тгоривото. Системата за защита, която е т
включва и пълненето продължава.

н бензин) довежда до преливане на 
трябвало да спре снабдяването, не се трябвало да спре снабдяването, не се 



Това довежда до бързото оТова довежда до бързото о
пари на гориво. Формира 
който попадайки на източ
експлозия.

 образуване на въздушна смес с наситени  образуване на въздушна смес с наситени 
 се голям облак от експлозивни изпарения, 
ник на запалване довежда до буйна 



С е а  о  еСледват нови е
който поглъща

е с оз   образ а е о а о  о ар  експлозии и образуването на голям пожар, 
а над 20 резервоара.







Сградата на Нортгейт



Сградата на Фюджи





ВентилаВентилаВентилаВентила
потенциалнпотенциалн

  и тяхни тяхн

атори за работа в атори за работа в атори за работа в атори за работа в 
но експлозивна среда но експлозивна среда 
отоото приложениеприложение



Въвеждане на Директивите от 

• Директивите от Нов подход са напълно х

Въвеждане на Директивите от 
в националните законодателс

Д р д д
което води до предотвратяване на техни
означава, че те са въведени в законодат
същевременно изцяло заместват съотве
разпоредби. р р д

• Страните членки на Общността имат зад
Новия подход, като ги приспособят към 
подходящия начин  Те трябва да отменяподходящия начин. Те трябва да отменя
противоречат на директивите. 

• Освен това, по общо правило, държавит, щ р , д р
въвеждат по-строги мерки от тези, пред
препятствало свободното движение на с

• Националните нормативни документи  к• Националните нормативни документи, к
действие, трябва да бъдат официално съ
Комисия. 

 Нов подход и Глобален подход 

 хармонизирани в страните членки на ЕО, 

 Нов подход и Глобален подход 
ства на страните-членки на ЕО

р р р ,
ическите пречки пред търговията. Това 
телството на всяка една страна, като 
етстващите им към момента национални 

дължението да въведат Директивите от 
 националното си законодателство по най-
ят всички национални закони  които ят всички национални закони, които 

те-членки нямат право да поддържат или да р д дд р д
двидени в Директивите, което би 
стоки. 

които въвеждат съответните Директиви в които въвеждат съответните Директиви в 
ъобщени и регистрирани в Европейската 



Въвеждане на Директивите от Въвеждане на Директивите от 
в Републик

Днес, България е синхронизирала 
националното си законодателство с 
европейското и е изградила адекватна 
институционална рамка, осигуряваща уц р , ур щ
прилагането му.

За синхронизиране на българското 
техническо законодателство са въведени 
Директивите от Нов и Глобален подход под Директивите от Нов и Глобален подход под 
формата на български закони и наредби. 
Българската нормативна уредба създава 
условия за свободното движение на стоки с 
произход от Европейския съюз към България произход от Европейския съюз към България 
и на български стоки към Европейския съюз. 
За целта, те трябва да отговарят на 
европейските критерии, наричани: 
съществени изисквания за безопасностсъществени изисквания за безопасност.

 Нов подход и Глобален подход  Нов подход и Глобален подход 
ка България



ЗАКОН за техническите из

Обн., ДВ, бр. 86 от 01.10.1999 г.; изм., бр. 63
бр. 18 от 2003 г.; доп., бр. 107 от 2003 г.; изм. и 

С този закон се създават условия за прил
Европейската общност - свободното движени
на европейските изисквания и да имат свобо
П      Прецизирани са задълженията на лицата, ко
производители, вносители и търговци, като у
на продукта. Регламентирани са и процедури
Нотифицираните органи, оценяващи съответ

С       С този  закон се постига пълна хармониза
ЕО в тази област. 

Търговците са задължени да предлагат с
на ЗТИП са: на ЗТИП са: 

с обозначено наименование и адрес на л
маркировка за съответствие; 
с декларация за съответствие, в случаите

придружава продукта; придружава продукта; 
с инструкция и/или указание за употреба

зисквания към продуктите

3 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2002 г.; изм., 
 доп., бр. 45 и бр. 77/2005 г.)

лагането на един от основните принципи на 
ие на стоки. Българските стоки да отговарят 
оден достъп до европейския пазар. 

     оито пускат на пазара продукти -
участници във веригата на разпространение 
ите за издаване на разрешения на 
тствието на продуктите. 

       ация на законодателството ни с правото на 

само продукти, които съгласно изискванията 

лицата, пускащи продукти на пазара; 

е когато се изисква декларацията да 

а на български език. 



АТЕХ диАТЕХ ди

Малко български специалисти знаят, че АТ
ATmospheres EХplosives  АТЕХ директивите имATmospheres EХplosives. АТЕХ директивите им
Приети са от Съвета на Европа и Европейския

• Първата Директива 94/9 EC (ATEX 95) е пр
съоръжения, работещи в потенциално експлосъоръжения, работещи в потенциално експло
е издадена “НАРЕДБА за съществените изискв
съоръжения и системи за защита, предназнач
експлозивна атмосфера” (ДВ, бр. 81 от 21.09.

З   30 06 2003 Задължителна от 30.06.2003 г.

• Втората Директива 1999/92 ЕС (АТЕХ 137)
минималните изисквания, които трябва да взе
безопасността и здравето на работещите, при безопасността и здравето на работещите, при 
Всеки работодател e длъжен да класифицира 
възникване на експлозивна атмосфера. Работ
документация и чертежи, доказващи, че е изв
предприятие Въз основа на тази директива е предприятие. Въз основа на тази директива е 
2004 г. “За минималните изисквания за осигу
работещите при потенциален риск от експлоз

ирективитеирективите

ТЕХ е абревиатура от френския термин 
мат законов характер за всички членки на ЕО  мат законов характер за всички членки на ЕО. 
я Парламент.

редназначена за производителите на 
озивна среда. На основата на директивата у нас озивна среда. На основата на директивата у нас 
вания и оценяване съответствието на 
чени за експлоатация в потенциално 
2001 г.). 

) е предназначена за работодателите и 
емат под внимание, за да осигурят 
 потенциален риск от експлозивна атмосфера.  потенциален риск от експлозивна атмосфера. 
 зоните, където съществуват предпоставки за 
тодателят е длъжен също да изготви 
вършена оценка на риска на цялото 
 издадена Наредба № 11 от 27 декември  издадена Наредба № 11 от 27 декември 
уряване на безопасността и здравето на 
ивна атмосфера”.



АТЕХ 95АТЕХ 95

съоръжения и 
системи

Съществените 
изисквания към 
продуктите  

Отговорности на производителя:

•Проектира и произвежда •Проектира и произвежда 
съоръженията и системите за защита 
съобразно съществените изисквания 
за безопасност, вземайки предвид 
околната среда и условията на 
употреба;употреба;

•Нанася маркировката за 
съответствие върху всяко отделно 
съоръжение, съгласно Наредбата за 
маркировката за съответствие;

•Изготвя писмена декларация за •Изготвя писмена декларация за 
съответствие;

•Предоставя инструкции за монтаж и 
експлоатация.

АТЕХ 137

безопасността и 
здравето на 
работещите

Анализ на 
риска

Отговорности на клиента/крайния 
потребител:

•Предотвратява формирането на 
експлозивни атмосфери;

•Оценка на рисковете от експлозия;
•Класифицира местата, където могат 
да възникнат експлозивни среди  по да възникнат експлозивни среди, по 
зони;

•Избор на оборудване и защитни 
системи според опасната зона;

•Подготвя инструкция за защита от 
експлозии;

•Поставя предупредителни знаци на 
места, където могат да възникнат 
експлозивни среди.



НАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕСНАРЕДБАТА ЗА СЪЩЕС
ОЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТООЦЕНЯВАНЕ СЪОТВЕТСТВИЕТО

ПРИЛАГА СЕ ЗА:

ОЦ С О С ООЦ С О С О
ЗАЩИТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ЗАЩИТА, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА 
ЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРАЕКСПЛОЗИВНА АТМОСФЕРА

ПРИЛАГА СЕ ЗА:
1.  съоръженията и системите за защита, 
предназначени за експлоатация в 
потенциално експлозивна атмосфера;

2   защитните  управляващите и регулиращите 2.  защитните, управляващите и регулиращите 
устройства, предназначени за 
експлоатация извън потенциално 
експлозивна атмосфера, които са 
необходими или допринасят за безопасната д д р
работа на съоръженията и системите за 
защита по отношение на риска от 
експлозия;

3.  компонентите, предназначени за , р д
вграждане в съоръженията и системите за 
защита;

4.  превозните средства, които се използват в 
потенциално експлозивна атмосфера. ф р

СТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И СТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И 
О НА СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА О НА СЪОРЪЖЕНИЯ И СИСТЕМИ ЗА 

НЕ СЕ ПРИЛАГА СЕ ЗА: 

О С О С С ЗО С О С С З
 ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ПОТЕНЦИАЛНО  ЕКСПЛОАТАЦИЯ В ПОТЕНЦИАЛНО 
-- Директива 94/9 EC (ATEX 95)Директива 94/9 EC (ATEX 95)

НЕ СЕ ПРИЛАГА СЕ ЗА: 
1. медицинските изделия, предназначени за 
използване в медицинска среда;

2.  съоръженията и системите за защита, за 
които рискът от експлозия зависи изцяло които рискът от експлозия зависи изцяло 
от присъствието на взривни или химически 
нестабилни вещества;

3.  съоръженията, предназначени за 
използване в битова и непроизводствена използване в битова и непроизводствена 
среда, в която по изключение възниква 
експлозивна атмосфера поради 
непредвидено изтичане на газообразни 
горива;р ;

4.  личните предпазни средства;
5.  плавателните съдове и подвижните 
крайбрежни инсталации, както и 
съоръженията на бордовете на тези съдове съоръженията на бордовете на тези съдове 
или инсталации;

6.  съоръженията, проектирани и произведени 
специално за използване в системата на 
Министерството на отбраната и Министерството на отбраната и 
Министерството на вътрешните работи;

7.  средствата за транспорт.



Какво е експлози
Експлозивна атмосфера е смес на въздух с в

газове, пари, аерозол или прах при атмосферни
горенето се разпространява из цялата неизгоря

Експлозията представлява неконтролирана Експлозията представлява неконтролирана 
вълна, която създава бързо увеличение на 
температурата и налягането. Възникването на 
експлозия зависи от наличието по едно и също 
на три елемента: гориво (напр : експлозивен гана три елемента: гориво (напр.: експлозивен га
окислител (напр.: кислород, съдържащ се във в
и източник на запалване (такъв като електриче
искри). Комбинацията на тези три елемента 
б      “Побикновено е известна под наименованието “По
триъгълник”.

Противоположно на горенето при пожар, ек
разпространяване на зоната на реакцията (плам

ивна атмосфера?ф р
възпламеними вещества под формата на 
и условия, в която, след възпламеняване, 
яла смес.

 горивна  горивна 

 време 
аз)   аз),  
въздуха) 
ески 

 ожарен 

ксплозията позволява самоподдържащо се 
мъка) през експлозивната атмосфера.



Кога е възмож

Експлозия е възможна, когато концентра
вещество във въздуха достига определена м
експлозия). Експлозия не може да възникне
определена максимална стойност (горна гра

Границите за експлозия се променят в за
Границите за експлозия на прах нямат съ

Облаците прах обикновено са нехомогенниОблаците прах обикновено са нехомогенни.
променя в широки граници, поради отлаган

жна експлозия?

ацията на диспергираното възпламенимо 
минимална стойност (долна граница за 
е, когато концентрацията превиши 
аница за експлозия). 
ависимост от налягането и температурата.
ъщото значение като тези за газове и пари. 
 Концентрацията на праха може да се . Концентрацията на праха може да се 
нето му и диспергиране в атмосферата. 



Възможни източнВъзможни източн
Според БДС EN 1127-1 - “Експлозивни ат

защита срещу е

Горещи повърхности;

Пламъци и горещи газове (включител

И    Искри от механичен произход;

Електрическа апаратура;

“Блуждаещи” електрически токове, к

Статично електричество;

Мълния;

Радиочестотни електромагнитни вълн

Електромагнитни вълни от 3х1011 Hz д

Йонизиращо лъчение;

Ултразвук;

Адиабатно сгъстяване и ударни вълни

Екзотермични реакции, включително

ици на запалванеици на запалване
тмосфери, предотвратяване на експлозия и
експлозия”

лно горещи частици);

катодна защита срещу корозия;

ни от 104 Hz до 3х 1012 Hz;

до 3х 1015 Hz;

и;

о самозапалване на прах.



ОСНОВНИ ГРУПИОСНОВНИ ГРУПИ

Група I - съоръжения  предназначени заГрупа I - съоръжения, предназначени за
гризу.

Група II - съоръжения, предназначени за
атмосфера, различна от мините с наличие на га

Подразделения на Група II:
IIА (напр. пропан); 
IIВ (напр. етилен);
IIС (напр. водород)( р р )

Група III - съоръжения, предназначени за
атмосфера, различна от мините с наличие на га

Подразделения на Група III:
IIIА (горими летящи частици);
IIIВ (непроводим прах);
IIIС (проводим прах).

И СЪОРЪЖЕНИЯ:И СЪОРЪЖЕНИЯ:

 експлоатация в мини  при наличие на газ  експлоатация в мини, при наличие на газ 

 експлоатация в места с експлозивна газова 
аз гризу.

 експлоатация в места с експлозивна прахова 
аз гризу.

; 



КЛАСИФИКАЦИЯ НА

Зона 0Зона 0 – място в което експлозивна атмосфера, 
състояща се от смес на въздух с възпламеними 
вещества под формата на газ  пара или аерозол  

ЗОНИ ЗА ГАЗОВЕ, ПАРИ И АЕРОЗОЛИ:

вещества под формата на газ, пара или аерозол, 
съществува постоянно или за дълги периоди или 
често.

Зона 1Зона 1 – място в което експлозивна атмосфера, 
състояща се от смес на въздух с възпламеними 

Зона 2Зона 2 – място в което експлозивна 
атмосфера, състояща се от смес на въздух с 

вещества под формата на газ, пара или аерозол, е 
вероятно да възникне при нормална работа.

възпламеними вещества под формата на газ, пара 
или аерозол, няма вероятност да възникне при 
нормална работа или ако възникне то е само за 
кратко време.

А ОПАСНИТЕ ЗОНИ:

Зона 20 Зона 20 – място в което експлозивна 
атмосфера под формата на облак от горим прах 
във въздух  съществува постоянно или за дълги 

ЗОНИ ЗА ПРАХ:

във въздух, съществува постоянно или за дълги 
периоди или често.  

Зона 21 Зона 21 – място в което експлозивна 
атмосфера под формата на облак от горим прах 

Зона 22 Зона 22 – място в което експлозивна 
атмосфера под формата на облак от горим прах 

ф р ф р р р
във въздух е вероятно да възникне при нормална 
работа.

атмосфера под формата на облак от горим прах 
във въздух няма вероятност да възникне при 
нормална работа или ако възникне то е само за 
кратко време.



КАТЕГОРИИ НА СЪОРЪЖ

Категория 1 – включва съоръжения, проектирани та
експлоатационните параметри, определени от производ
Съоръженията от тази категория са предназначени за и

Категория 2 – включва съоръжения, проектирани та
експлоатационните параметри, определени от производ

Съоръженията от тази категория са предназначени за и
смес на въздуха с газове, пари, аерозол или прах присъ

Съоръженията от тази категория са предназначени за и
образува експлозивна атмосфера от газове, пари, аероз

Категория 3 – включва съоръжения, проектирани та
експлоатационните параметри, определени от производ
Съоръженията от тази категория са предназначени за и
образува експлозивна атмосфера от газове, пари, аероз
в редки случаи и за кратък период. 

ЖЕНИЯТА ОТ II ГРУПА

ака, че да функционират в съответствие с 
дителя, и да осигуряват много високо ниво на защита. 
използване в зони  където експлозивната атмосфера от 

ака, че да функционират в съответствие с 
дителя, и да осигуряват високо ниво на защита. 

използване в зони, където експлозивната атмосфера от 
ъства постоянно, за дълъг период или често.

използване в зони, където има вероятност да се 
зол или прах в смес с въздуха. 

ака, че да функционират в съответствие с 
дителя, и да осигуряват нормално ниво на защита. 
използване в зони, където няма вероятност да се 
зол или прах в смес с въздуха, или ако има такава, тя е 



ПРИМЕРИ ЗА О

З ф

Фигу

За фиг. 1 и

Зона 0Зона 0
Зона 1Зона 1Зона 1Зона 1
Зона 2Зона 2

Фигура 2

ОПАСНИ ЗОНИ

2

ура 1

и 2

За ф  3За фиг. 3

Зона 20Зона 20
Зона 21Зона 21

Фигура 3

Зона 21Зона 21
Зона 22Зона 22



НИВА НА ЗАЩИТА ЗА РАЗЛИЧНИТЕ
Категория Група Потенциално р

на 
съоръже-
нието

Група
на съоръже-

нието

Потенциално 
експлозивна 
атмосфера

Ниво на 
защита

Дв

M1 Група I
газ гризу 
и/или запалим 
прах

Много 
високо

ср
бе
сл
не
дрдр

M2 Група I
газ гризу 
и/или запалим 
прах

Високо

П
но
ек
сл
екек
ус

1 Група II

G
газ, 
пара, 
аерозол Много 

Д
ср
ил
 1 Група II високо в 
не
др

D прах

G
газ, 
пара, 

П
но

2 Група II

р ,
аерозол Високо ек

сл
на
по

D прах

газ  

3 Група II
G

газ, 
пара, 
аерозол Нормално П

пр
D прах

Е КАТЕГОРИИ НА СЪОРЪЖЕНИЯТА:

Действие на 
защитата Зона Условия на работа

ве независими 
С бредства за защита или 

езопасност, дори в 
лучай на две 
езависими една от 
руга повреди.

-

Съоръженията трябва да 
останат действащи при 
наличието на експлозивна 
атмосфера

ру р д
Подходящо за 
ормална 
ксплоатация и също в 
лучай на по-тежки 
ксплоатационни 

-

Съоръженията трябва да се 
изключват от източника на 
енергия при появата на 
експлозивна атмосфераксплоатационни 

словия.
експлозивна атмосфера.

Две независими 
редства за защита 
ли безопасност, даже 
    0

Съоръженията трябва да 
останат действащи в Зони 0, 
1  2 (G) /  З  20  21   случаи на две 

езависими една от 
руга повреди.

0 1, 2 (G) и/или Зони 20, 21, 
22(D)

Подходящо за 
ормална Съоръженията трябва да р
ксплоатация, дори и в 
лучай
а чести смущения или 
овреди.

1
Съоръженията трябва да 
останат действащи в Зони 1, 
2 (G) и/или Зони 21, 22(D)

Подходящо за работа 
ри нормални условия. 22

Съоръженията трябва да 
останат действащи в Зона 2 
(G) и/или Зона 22(D)



Поява на потенциално Упътване за 

ВРЪЗКА МЕЖДУ КА

Зона
Поява на потенциално 

експлозивна 
атмосфера

Упътване за 
честотата на 

поява

Усл
р

0 Постоянно или за дълги 
периоди  или често

Повече от 1000 
пъти годишно

Рядка
неизп20 периоди, или често. пъти годишно. неизп20

1 Случайно или от време 
на време.

От 10 до 1000 
пъти годишно

Очакв
неизп21

2 Рядко или само за кратко От 1 до 10 пъти Норм
време. годишно услов22

G - за експлозивна смес на въздух с газове, пари или
D - за експлозивна смес на въздух с прах

Необходима Приложима 

АТЕГОРИИ И ЗОНИ:

словия на 
работа

Необходима 
категория на 
съоръжението

Приложима 
категория на 
съоръжението

а 
правност

1 G 1 G
1 D 1 Dправност 1 D 1 D

вана 
правност

2 G 2 G и 1 G
2 D 2 D и 1 D

ални 3 G 3 G, 2 G и 1 G
вия 3 D 3 D, 2 D и 1 D

и аерозол



МОДУЛИ ЗА ОЦЕНКА НМОДУЛИ ЗА ОЦЕНКА Н

М
Вътрешен пр

Фаза на проектиране

Вътрешен пр

Модул В 
Изслед-
ване на 
типа

Оси

ПРОИЗВОДИТЕЛ

М
Проверка н

М
Пълно осигу

НА СЪОТВЕТСТВИЕТОНА СЪОТВЕТСТВИЕТО

МОДУЛ А
роизводствен контрол

Фаза на производство

роизводствен контрол

МОДУЛ C
Съответствие с типаСъответствие с типа

МОДУЛ D
Осигуряване на качество на 

производството

МОДУЛ E
игуряване на качеството на продукта

МОДУЛ F
Проверка на продукта

МОДУЛ G
на единичен продукт

МОДУЛ H
уряване на качеството



ПРАВОМОЩИЯ ИПРАВОМОЩИЯ ИПРАВОМОЩИЯ ИПРАВОМОЩИЯ И

К 3 П  • Категория 3 – Производителят самос
процедура “Вътрешен производствен 

• Категория 2  неелектрическо съор• Категория 2, неелектрическо съор
самостоятелно оценява съответствиет
производствен контрол” и предоставя
орган.ор а

• Категория 2, електрическо съоръж
горене) – Оценка на съответствието р ) ц
сертификат.

• Категория 1 – Оценка на съответствр ц
на сертификат.

И И ОТГОВОРНОСТИОТГОВОРНОСТИИ И ОТГОВОРНОСТИОТГОВОРНОСТИ

    стоятелно оценява съответствието чрез 
 контрол”.

ръжение Производителят ръжение – Производителят 
то чрез процедура “Вътрешен 
я техническото досие на Нотифициран 

жение (или двигател с вътрешно 
 от Нотифициран орган. Издаване на ф ц р р д

вието от Нотифициран орган. Издаване ф ц р р д



ЗАКОН за 
техническите 
изисквания 

към 

НАРЕДБА за с
съответствиет
предназнач

експл
продуктите

Група І

Мини

М1 М2

Газ 

GG

съществените изисквания и оценяване 
то на съоръжения и системи за защита, 
чени за експлоатация в потенциално 
лозивна атмосфера (ATEX 95) ф р ( )

Група ІІ

Категория 
1

Категория 
2

Категория 
3

Прах

D

Газ 

G

Прах

D

Газ 

G

Прах

DD G D G D



ГАЗОВЕ/ПАРИ

Съоръжениeто от Група ІІG трябва да
• класифицирано в температурен клас
• определено чрез действителна повър

КЛАСИФИКАЦИЯ НА МАКСИМАЛНИ

Температурен 
клас

Максимална повърхн
температура

Tmax °С
Т1 450Т1 450
Т2 300
Т3 200
Т4 135
Т5 100Т5 100
Т6 85

И И АЕРОЗОЛИ:

а бъдe:

рхностна температура

ИТЕ ПОВЪРХНОСТНИ ТЕМПЕРАТУРИ 

ностна Температура на 
възпламеняване

Ti °С
 > 450… > 450

300 <… ≤ 450
200 < … ≤ 300
135 < … ≤ 200
100 <  ≤ 135100 < … ≤ 135
85 < … ≤ 100



• или, ако е подходящо, ограничено до
ГАЗОВЕ/ПАРИ

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА НЯКОИ ЕКС
ТЕМПЕРАТУРН

или, ако е подходящо, ограничено до
предвидено.

Темпера-
турен
клас Т1

450 °С
Т2

300 °С
Група

I метан -

IIА

ацетон, амоняк,
въгл.окис, етан,
пропан, толуол,
промишлен 

бутан, етилов
алкохол,
изоамилов
алкохол,
изооктан

к

метан,
хлорбензол

изооктан,
метилов 
алкохол х

 акрилова 

IIВ
коксов газ,
синилна 
киселина

акрилова 
киселина,
дивинил, 
етилен

го

водород ацетилен
IIС

водород,
воден газ,
светилен газ

ацетилен,
метилди-
хлорсилан

т

о определен газ или пара, за които е 
И И АЕРОЗОЛИ:

СПЛОЗИВНИ ГАЗОВЕ ПО ГРУПИ И 
НИ КЛАСОВЕ:

о определен газ или пара, за които е 

Т3
200 °С

Т4
135 °С

Т5
100 °С

Т6
85 °С

- - - -

бензин,
дизелово 
гориво

керосин, нефт,
морфолин

ацеталдехид,
декан,

изомаслен 
алдехид, - -

морфолин,
терпентин, 

хептан, хексан

пропионов 
алдехид

 б  дизелово 
ориво (зимно),
сероводород

дибутилов 
етер, 

диетилов етер
- -

трихлорсилан - серовъг-
лерод -



ПРАХ

Съоръжениeто от Група ІID трябва да се опр
температура.  Действителната повърхностна тем
съоръжение, а главно от операционните услови

За различните видове прах, методът за опре
е определен и уеднаквен в БДС EN 61241-0. Пра
има различна температура на възпламеняване.има различна температура на възпламеняване.

Максимално допустимата повърхностна темп
превишава:

• 2/3 от стойността на температурата на запал2/3 от стойността на температурата на запал

(Tmax
и

• намалената с 75 K температура на запалваннамалената с 75 K температура на запалван
прах.

(Tmax= 

По-малката от двете стойности  определени По-малката от двете стойности, определени 
максималната допустима повърхностна темпера

ХОВЕ:

ределя от действителната повърхностна 
мпература зависи не само от самото 
ия (напр. нагрят флуид в помпа).

еделянето на температурата на възпламеняване 
ахът в различните му форми (слой или облак) 

пература на съоръжението трябва да не 

лване на облака прах, измерена в °С лване на облака прах, измерена в С 

x= 2/3 Tcl )

не на слой с дебелина 5 mm от разглеждания не на слой с дебелина 5 mm от разглеждания 

 T5mm– 75 K)

 по горепосочения начин съответства на  по горепосочения начин съответства на 
атура на съоръжението.



ПРАХ
ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРАХОВЕ И ТЯХНАТА ЧЕСТО СРЕЩАНИ ПРАХОВЕ И ТЯХНАТА 

Вещество на облак 

Прах от естествени материали (примери)
Памук 5
Кафяви въглища 3
Какао 5Какао 5
Пшенично брашно 4
Соя 5
Тютюн 4
Нишесте 4
Целулоза 5
Прах от технически химически продукти (пр
Невулканизиран каучук 4Невулканизиран каучук 4
Поливинилхлорид 5
Поливинилацетат 5
Сяра 2
Прах от метали (примери)Прах от метали (примери)
Алуминий 5
Бронз 3
Желязо 3
Магнезий 6
Манган 3
Цинк 5

ХОВЕ:
 ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ: ТЕМПЕРАТУРА НА ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ:

Температура на възпламеняване

 прах   Tcl °С
на слой с дебелина до 5 mm   

T5mm °С5mm 

560 350
380 225
580 460580 460
480 450
500 245
450 300
440 290
500 370
римери)
460 220460 220
530 380
500 340
280 280

530 280
390 260
310 300
610 410
330 285
570 440



РЕЗЮМЕ НА ЕКСПЛОЗИЯ НА ЗЪРН

• Комплексът се състоял от 44 
   цилиндрични силоза, всеки с диаметър

6.2 m и височина 36.5 m.
• Комбинираният капацитет на 
силозите и камерите бил 37200 тона 
зърно. 

ЕН ТЕРМИНАЛ В БЛАЙЕ, ФРАНЦИЯ

• Сряда, 20 август 1997 г. експлодира 
комплекс за съхранение на зърно.р р

• В комплекса са се съхранявали 
смеси на пшеница, царевица и ечемик.



• Експлозията се появява без 
предизвестие.р д

• Загиват 11 души.

• Разрушени са 28 силозару



От кулата за доставка експлозията се 
пренася по галерията, подпомагана от 
слоевете прах или запрашена атмосфера, р р ф р ,
или от двете. Пламъците от експлозията 
проникат в отворения силоз, предизвик-
вайки още по-буйна експлозия.

Колекторите за прах не са били оле ор е за ра е са б л
взривозащитени.

Разследването достига до извода, че 
най-вероятните източници на запалването 
са били отказ или дефект във вентилатора 
на централизираната прахосъбирателна р р р р
система, намираща се в северна кула, или 
само-запалване, причинено от прегряване 
на натрупан прах, в комбинация с висока 
околна температура.р ур



ИЗБОР НА С

От съществено значение за предотвратяване
определяне на зоната е и правилният избор на 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВЕНТИЛАТОРИТЕ ЗА РАБО

Подходяща двойка материали за въртящ
вентилатора;

Кожух и работно колело – здрава констру р др р
Взривозащитен задвижващ електродвиг
Подходящи лагери;
Подходящо присъединяване на работнот
Защита срещу проникване на чужди часЗащита срещу проникване на чужди час
Защита срещу корозия;
Следене на вибрациите (задължително з
и др.

СЪОРЪЖЕНИЕ

е на подобни опасности, освен правилното 
 съоръжение.

ОТА В ПОТЕНЦИАЛНОЕКСПЛОЗИВНА СРЕДА

щите се и неподвижните части на 

рукция;ру ц ;
гател;

то колело към задвижващия вал;
стици;стици;

за вентилатори от категория 2D, 1D и 1G)



Взривозащитен

ОСОВ ВЕН
Взривозащитен
задвижващ 
електродвигател

Защита срещу 
корозия (боя и р (
пластмасово 
раб.колело)

Подходяща двойка 
НТИЛАТОР

материали (раб.колело, 
изработено от 
електропроводима 
пластмаса с повърхностно 
съпротивление
ρs < 109 Ω)

Защита срещу 
проникване на проникване на 
чужди частици 
(предпазна мрежа)



ЦЕНТРОБЕЖЕН

Взривозащитен
задвижващ 
електродвигател

Защита срещу 
корозия (боя)

Н ВЕНТИЛАТОР

Подходяща двойка 
материали (работно 
колело-смукател)

Защита срещу Защита срещу 
проникване на 
чужди частици 
(предпазна мрежа)



ТАБЕЛА С М
(съоръжение

МАРКИРОВКА
е от Категория 2)



ТАБЕЛА С М
(съоръжение

МАРКИРОВКА
е от Категория 2)



МАРКИМАРКИ
на вентилатори предназначени за работа в о

или аерозоли;

на вентилатори предназначени за работа в о

ИРОВКАИРОВКА
опасни зони за смес на въздух с газове, пари 

опасни зони за смес на въздух с прах



МАРКИМАРКИ

II 2 G c Т* /I

II 2 D  Т**°C / III 2 D c Т**°C / I

СИМВОЛ ЗА ЕКСПЛОЗИВНА ЗАЩ

съгласно НАРЕДБАТА за същес
съответствието на съоръжения и ссъответствието на съоръжения и с
предназначени за експлоатация в
атмосфера (ATEX 95) 

ИРОВКАИРОВКА

II 2 G c II*Т*

II 2 D  Т**°CII 2 D c Т**°C

ЩИТА

ствените изисквания и оценяване 
системи за защита  системи за защита, 
в потенциално експлозивна 



МАРКИМАРКИ

II 2 G c Т* /I

II 2 D  Т**°C / III 2 D c Т**°C / I

ГРУПА НА СЪОРЪЖЕНИЕТО

Група I - съоръжения, пред
мини, при наличие на газ гризу.

Група II - съоръжения, пред
места с експлозивна газова атмос
наличие на газ гризуналичие на газ гризу

ИРОВКАИРОВКА

II 2 G c II*Т*

II 2 D  Т**°CII 2 D c Т**°C

дназначени за експлоатация в 

дназначени за експлоатация в 
фера, различна от мините с 



МАРКИМАРКИ

II 2 G c Т* /I

II 2 D  Т**°C / III 2 D c Т**°C / I

КАТЕГОРИЯ НА СЪОРЪЖЕНИЕТ

1 - за използване в зони, къде
смес на въздуха с газове, пари, ае
постоянно, за дълъг период или че

2 - за използване в зони, къде
експлозивна атмосфера от газове,
въздуха.

3 - за използване в зони, къде
образува експлозивна атмосфера 
прах в смес с въздуха, или ако имр у ,
кратък период.

ИРОВКАИРОВКА

II 2 G c II*Т*

II 2 D  Т**°CII 2 D c Т**°C

ТО

то експлозивната атмосфера от 
ерозол или прах присъства 
есто.
то има вероятност да се образува 
, пари, аерозол или прах в смес с 

то няма вероятност да се 
 от газове, пари, аерозол или 
ма такава тя е в редки случаи и за р у



МАРКИМАРКИ

II 2 G c Т* /I

II 2 D  Т**°C / III 2 D c Т**°C / I

СИМВОЛ НА ПОДХОДЯЩАТА ЗА
СМЕС

G = за експлозивна смес на възду
D = за експлозивна смес на възду

ИРОВКАИРОВКА

II 2 G c II*Т*

II 2 D  Т**°CII 2 D c Т**°C

А ТРАНСПОРТИРАНЕ ЕКСПЛОЗИВНА 

ух с газове, пари или аерозол
ух с прах



МАРКИМАРКИ

II 2 G c Т* /I

II 2 D Т**°C / III 2 D c Т**°C / I

ВИД НА ЕКСПЛОЗИВНАТА ЗАЩ

fr – защита чрез обвивка за, ог
d – защита чрез пламъконепро
с – защита чрез безопасност  н
b – защита чрез управление на
k – защита чрез потапяне в те

ИРОВКАИРОВКА

II 2 G c II*Т*

II 2 D Т**°CII 2 D c Т**°C

ЩИТА

граничаване на вентилацията;
оницаема обвивка ;
на конструкцията;
а източниците на запалване;
чност.



ВИДОВЕ ЗАЩВИДОВЕ ЗАЩ
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ГАЗОВЕ, ПАРИ И ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ГАЗОВЕ, ПАРИ И 
АЕРОЗОЛИ (G):

Вид на защита Символ Зони Най-висока 
Категория

Повишена безопасност e 1 и 2 2

Вид на защита "n" 
(Неискрящи съоръжения) nA 2 3

Взривонепроницаеми 
обвивики d 1 и 2 2

Вид на защита "n" Вид на защита n  
(Искрящи съоръжения, в 
които контактите са 
подходящо защитени)

nС 2 3

Запълнени с кварцов пясък q 1 и 2 2

i 0  1  2 1

Собствена безопасност

ia 0, 1 и 2 1

ib 1 и 2 2

iс 2 3
Вид на защита "n" 
(Ограничаващи енергията nL 2 3(Ограничаващи енергията
съоръжения)

nL 2 3

Съоръжения под налягане p 1 и 2 2

Вид на защита "n" 
(Обвивки с опростено nP 2 3
подаване на налягане)
Вид на защита "n" 
(Ограничаващи газообмена 
обвивки

nR 2 3

К
ma 0, 1 и 2 1

Капсуловане
,

mb 1 и 2 2

Потопено в масло o 1 и 2 2

ЩИТИ И ЗОНИ:ЩИТИ И ЗОНИ:
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРАХ (D):ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА ПРАХ (D):

Вид на защита Символ Зони Най-висока 
Категория

Обвивки с вид защита "tD" tD 20, 21 и 22 1

iaD 20  21 и 22 1
Собствена безопасност 

iaD 20, 21 и 22 1

ibD 21 и 22 2

Под налягане pD 21 и 22 2

Капсуловане
maD 20, 21 и 22 1

bD 21  22 2
у

mbD 21 и 22 2

НЕЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ 

Вид на защита Символ Зони Най-висока 
Категория

О   Ограничаване на 
вентилацията, чрез 
обвивката

fr 2, 22 3

Пламъконепроницаема 
обвивка d 1, 2, 21 и 22 2

С б  б 0  1  2  20  21  22 1Собствена безопасност g 0, 1, 2, 20, 21 и 22 1
Безопасност на 
конструкцията с 0, 1, 2, 20, 21 и 22 1

Управление на източниците 
на запалване b 0, 1, 2, 20, 21 и 22 1

Под налягане p 1, 2, 21 и 22 2

Потапяне в течност k 0, 1, 2, 20, 21 и 22 1



МАРКИМАРКИ

II 2 G c Т* /I

II 2 D  Т**°C / III 2 D c Т**°C / I

ГРУПА НА ПОТЕНЦИАЛНО ЕКСП
ЧИЯТО СРЕДА МОЖЕ ДА РАБОТИ С

Подразделения на Група II:
IIА (напр. пропан) 
IIВ (напр. етилен)
IIС (напр. водород)( р д р д)

Подразделения на Група III:
IIIА (горими летящи частици)
IIIВ (непроводим прах)IIIВ (непроводим прах)
IIIС (проводим прах)

ИРОВКАИРОВКА

II 2 G c II*Т*

II 2 D  III*Т**°CII 2 D c III*Т**°C

ПЛОЗИВНАТА АТМОСФЕРА, В 
СЪОРЪЖЕНИЕТО



МАРКИМАРКИ

II 2 G c Т* /I

II 2 D  Т**°C / III 2 D c Т**°C / I

ТЕМПЕРАТУРЕН КЛАС Т*

или

МАКСИМАЛНА ПОВЪРХНОСТНА

ИРОВКАИРОВКА

II 2 G c II*Т*

II 2 D  Т**°CII 2 D c Т**°C

А ТЕМПЕРАТУРА Т**°C



Степени на защита, осигурениСтепени на защита, осигурени
Първата цифра – степента на защита от прон

0 - Специална защита липсва.

р фр р
Втората цифра – степента на защита от прон

1
Защита от проникване в 
обвивката на твърди тела с 

   50 размер по-голям от 50 mm.

Защита от проникване в 
2

Защита от проникване в 
обвивката на твърди тела с 
размер по-голям от 12 mm.

3
Защита от проникване в 
обвивката на твърди тела с 
размер по-голям от 2 5 mmразмер по голям от 2.5 mm.

4
Защита от проникване в 
б      4 обвивката на твърди тела с 
размер по-голям от 1 mm.

и от обвивката (IP код)и от обвивката (IP код)
никване на чужди тела

0 - Специална защита липсва.

у
никване на вода

1

Капките вода, падащи 
вертикално върху обвивката, не 
трябва да оказват вредно трябва да оказват вредно 
въздействие върху изделието.

Капките вода, падащи 
вертикално върху обвивката, не 
трябва да оказват вредно 

2
трябва да оказват вредно 
въздействие върху изделието 
при наклон на обвивката му на 
произволен ъгъл до 15° спрямо 
нормалното положение.нормалното положение.

3

Вода във зид на дъжд, падаща 
върху обвивката под ъгъл до 60°
спрямо вертикалата, не трябва 
да оказва вредно въздействие да оказва вредно въздействие 
върху изделието.

4

Водата, пръскаща върху 
обвивката в произволна посока, 4 обвивката в произволна посока, 
не трябва да оказва вредно 
въздействие върху изделието.



Степени на защита, осигурениСтепени на защита, осигурени
Първата цифра – степента на защита от прон

Проникването на прах не е 
предотвратено напълно, но прах 

     

р фр р
Втората цифра – степента на защита от прон

5 не може да прониква в 
количество достатъчно за 
нарушаване на нормалната 
работа на изделието.

6 Проникването на прах е 
предотварено напълно.

и от обвивката (IP код)и от обвивката (IP код)
никване на чужди тела

 Струята вода, отправена към 
б     

у
никване на вода

5 обвивката в произволна посока, 
не трябва да оказва вредно 
въздействие върху изделието.

В    б   

6

Водните вълни не трябва да 
попадат вътре в обвивката в 
количество, достатъчно за 
повреждане на изделието.

7

Водата не трябва да прониква 
вътре в обвивката, когато тя е 
потопена във вода, при 
определени стойности на 7 определени стойности на 
налягането и времето, в 
количество достатъчно за 
повреждане на изделието

8

Изделията са пригодени за 
продължително потапяне във 
вода при условия, определени 
от производителяот производителя



ЗАБЕЛЕЗАБЕЛЕ

Изисквания към обвивката на задвижващия 
потенциално експлозивна атмосфера в ЗОНИ ЗА

Зона Категория на съо

20 1D20 1D

21 2D

22 3DПроводим прах 3D

22
Непроводим прах 3D

2222
Горими летящи частици 3D

ЕЖКА:ЕЖКА:

 електродвигател, предназначен за работа в 
А ПРАХ

оръжението Степен на защита, 
осигурена чрез обвивката

Забранена употребаЗабранена употреба

IP 6X

IP 6XIP 6X

IP 5X

IP 5X



СЪДЪРЖАНИЕ НА ДЕКЛАРРАЦИЯТА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

1 - Име и адрес на производителя или на 
оторизираният представител

2 - Описание на съоръжението и Маркировка на 2 Описание на съоръжението и Маркировка на 
продукта

3 - Наредба или Директива, за която се отнася 
съответствието

4 - Където е подходящо, номера на сертификата 
за изследване на типа

5 - Където е подходящо, Името, 
индетификационния номер и адреса на индетификационния номер и адреса на 
Нотифицирания орган, извършил оценка на 
съответствието или приело за съхранение 
техническото досие (задължителен елемен за 
съоръжения от категория 2  подходящи за съоръжения от категория 2, подходящи за 
работа в Зона 1 и Зона 21)

6 - Където е подходящо, хармонозираните 
стандарти, цитирани в техническата р р
документация

7 - Където е подходящо, други използвани 
стандарти, цитирани в техническата 
документациядокументация

8 - Идентификация на подписващия



НАШИТЕ СЕРТИФИКАТИНАШИТЕ СЕРТИФИКАТИ

Продуктите произведени от "КОВЕНТ-КЛИМА" 
са проектирани и изработени съобразно 

  б     Н б  

НАШИТЕ СЕРТИФИКАТИНАШИТЕ СЕРТИФИКАТИ

изискванията за безопасност и здраве на Наредбата 
за съществените изисквания и оценяване 
съответствието на машините, въвеждаща 
Директива 98/37/ЕС и Закона за техническите 
изисквания към продуктите. изисквания към продуктите. 

Вентилаторите, предназначени за работа в 
потенциално експлозивна атмосфера, 
произвеждани от "КОВЕНТ-КЛИМА“ , притежават 
сертификати по процедури „Изследване на типа” и 
Съответствие с типа”  издадени от Нотифициран„Съответствие с типа” , издадени от Нотифициран
орган. Сертификатите са в съответствие с 
Наредбата за съществените изисквания и 
оценяване съответствието на
съоръжения и системи за защита, предназначени за 
експлоатация в потенциално
експлозивна атмосфера, въвеждаща Директива 
94/9/EC (ATEX) и са издадени от „Минпроект” ЕАД. 

Вентилаторите на "КОВЕНТ-КЛИМА" са 
висококачествени изделия  което се гарантира от висококачествени изделия, което се гарантира от 
вътрешно производствената система за качество на 
фирмата, сертифицирана по БДС EN ISO 9001.

Всички вентилатори преминават тест за 
качество, провеждан от производителя.



БЛАГОД
ЗА ВНИМЗА ВНИМ

ОДАРИМ 
МАНИЕТО!МАНИЕТО!


