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Podręcznik

Urz¹dzenia elektryczne w strefach zagro¿onych wybuchem.
Wybrane zagadnienia
STRESZCZENIE
Atmosfery wybuchowe z powietrzem mog¹ powstawaæ wszêdzie tam, gdzie s¹
produkowane, przechowywane lub u¿ytkowane czynniki palne - gazy palne, ciecze
palne lub py³y Jednym z bardziej niebezpiecznych Ÿróde³ ciep³a, które mo¿e siê przyczyniæ do zainicjowania wybuchu atmosfer wybuchowych s¹ iskry i ³uki elektryczne
oraz nagrzane powierzchnie urz¹dzeñ elektrycznych i technologicznych. W publikacji podano podstawowe definicje i wiadomoœci o tworzeniu siê atmosfer wybuchowych z powietrzem i o sposobach zapobiegania ich powstawaniu. Podano wymagania w zakresie klasyfikacji przestrzeni potencjalnie zagro¿onych wybuchem do stref
zagro¿enia. Kolejny rozdzia³ poœwiêcono zagadnieniom zwi¹zanym z dyrektyw¹
ATEX. W nastêpnym rozdziale opisano konstrukcje urz¹dzeñ elektrycznych przeciwwybuchowych oraz zasady prawid³owego ich doboru do stref zagro¿enia wybuchem
i wykonania instalacji elektrycznych. Omówiono równie¿ zasady eksploatacji urz¹dzeñ elektrycznych w strefach zagro¿onych wybuchem.
Publikacja oparta jest o aktualne normy i przepisy.

Electrical apparatus for potentially explosive atmospheres.
Selected issues
ABSTRACT
Explosive atmospheres composed of the air can be formed anywhere, where any
combustible matters, combustible gases, fluids or dusts are produced , stored or utilized. The most dangerous heat sources, which can initiate the explosions, are sparks
and electric arcs or hot surfaces of electric or technological devices. This book contains basic definitions and some principal information supported by the most actual
norms and recommendations for forming the explosive atmospheres composed of the
air and the measures for avoiding theirs formation. Moreover there is also classification
of the areas potentially hazardous for explosions. The following chapter is devoted to
ATEX directive. The next chapter covers problems of the constructions of electrical
equipment for explosive atmospheres. Also the principles of proper selection of equipment in the hazardous zones and its installations are explained. The principles of maintenance of the electric equipment used in the hazardous areas are also discussed.
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