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Tarihçe
Patlamadan korunma ile ilgili ilk
çalışmalar maden sektöründe
yapılmıştır. 1800 lü yıllarda
buharlı gemilerin gelişmesi
sonucu kömür ihtiyacını
artırmıştır. Kalorisi yüksek olan
taş kömürünü çıkarmak için çok
derinlere maden galerileri açmak
gerekiyordu. Derinlere inildikçe
artan metan gazı, açık alevli
petrol lambaları nedeniyle
patlamalara sebep oluyordu.



Tarihçe

İlk patlamadan korunma çalışması İngiliz kimyager Sir Davy
tarafından 1815 yılında ve kendi adı ile anılan “Davy emniyet
lambası” nı geliştirmesiyle başlamıştır.
Bu lamba da petrol ile çalışmakta olup üzerindeki özel
ızgaralar sayesinde içerdeki ateşi dışarıya vermemektedir.

Bir özelliği de alevi uzayınca grizunun
arttığını işaret etmesidir ki, bu

durumda çalışanlar tehlikeli ortamı
terk edip patlamadan

kurtulmaktadırlar.
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Flameproof
Elektrikli aletlerin madenlerde
kullanılmaya başlamasıyla birlikte ilk
alev sızmaz (flameproof) koruma tipi
geliştirilmiştir.

İngiliz Standardı
Alev sızdırmazlık
(flameproof) ile ilgili ilk
standart  İngiltere’de

Güncelleme
60079-10-1:2015
60079-10-2:2015

 60079-10-1
Gaz
Atmosferler
Standardı.

Alman
Standardı
Alev
sızdırmazlık
(flameproof) ile
ilgili  standart
Almanya’da

Atex
Direktifleri

Avrupa
Birliğinde

Yayınlandı

60079-10-2
Tozlu Ortamlar Standardı

Dünya
IEC-Ex

direktiflerinin
dünya çapında

standartlaştırılma
sı

Exproof
Yönetmeliklerinin

Avrupa’da
Standartlaştırılma

sı



Avrupa Birliği Organizasyonlarının ATEX
direktifleri 1 Temmuz 2003 tarihinden

itibaren uygulanmaya konulmuştur. ATEX,
Fransızca    “ATmosphéresEXplosives”

kelimelerinin ilk hecelerinin birleşiminden
oluşmuş bir kelimedir ve Patlayıcı Ortam

anlamına gelmektedir.

Atex Nedir ?



60079-10-1 : Tutuşma sonrasında alevin kendi kendine devam
edecek şekilde yayılmasına imkan veren, gaz, buhar, toz,
elyaflar veya uçuşan parçacıklar biçimindeki alevlenebilir
maddelerin atmosfer şartları altında hava ile karışımı.
Ç.P.O.T.K.H.Y. :  Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz, buhar,
sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile oluşturduğu
ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla temasında tümüyle
yanabilen karışımı,

Patlayıcı ortam Nedir ?

Ç.P.O.T.K.H.Y. : ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK



Atex Sertifikası Nedir ?

Patlayıcı,parlayıcı ve kolay yanıcı
ortamlarda kullanılan ürünlere ve
üretimin yapıldığı yere alınan
uluslararası sertifikadır.



Kimler PKD Hazırlayabilir?

Ç.P.T.K.H.Y.  EK-2 -2.8. Patlayıcı ortam oluşabilecek bölümleri bulunan işyerlerinde; faaliyete
başlanılmadan önce bütün işyerinin patlama yönünden güvenliğinin sağlandığı kanıtlanacaktır.
Patlamadan korunmayı sağlamak için bütün koşullar yerine getirilir. Patlama yönünden güvenliğin
sağlandığının kanıtlanması, patlamadan korunma konusunda eğitim almış ve/veya deneyimli ehil
kişilerce yapılır.

60079-10-1	:	4.4	Personelin	yetkinliği
Alan	sını�landırması,	alevlenebilir	maddelerin	özelliklerinin,	gaz/buharın	dağılma	prensiplerinin	birbiriyle	alakası	ve
önemini	kavrayan	kişilerce	ve	proses	ve	donanıma	aşina	olan	kişilerce	yapılmalıdır.	Bu	durum,	elektrik	ve	makina
mühendisleri	gibi	diğer	teknik	mühendisler	için	ve	alan	sını�landırma	prosesinin	bir	parçası	olan	ve	bu	proses
üzerinde	bir	etkisi	olan,	güvenlikle	ilgili	özel	sorumluluklara	sahip	personel	için	yararlı	olabilir.	Personelin	yetkinliği,
alan	sını�landırmasının	gerçekleştirilmesi	için	kullanılan	yöntem	ve	tesisin	yapısı	ile	alakalı	olmalıdır.	Gerektiğinde
personelin	düzenli	ve	sürekli	bir	eğitime	tabi	tutulması	tavsiye	edilir.
	
NOT	Yetkinlik,	milli	düzenlemeler	veya	standartlar	veya	kullanıcı	gereksinimleriyle	alakalı	bir	eğitim	ve
değerlendirme	programına	göre	gösterilebilir.
 



(ATEX 95) Ekipman Direktifi 94/9/EC
Potansiyel Patlayıcı Atmosferlerde kullanılmak
amacıyla üretilen Ekipman ve Koruyucu
Sistemler Talimatıdır. Kısaca ATEX için güvenli
ekipman direktifidir.
 

AB ATEX DİREKTİFLERİ

(ATEX 137) Çalışma Ortamı Direktifi
99/92/EC

Patlayıcı Atmosferlerden Potansiyel Riskteki Çalışanların İş
Güvenliğinin ve Sağlığının İyileştirilmesi İçin Minimum

Gereklilikler Talimatıdır.
Kısaca ATEX için çalışan koruma direktifidir.

.

2
Çalışma
Ortamı

1
Ekipman



“Muhtemel Patlayıcı
Ortamda Kullanılan
Teçhizat ve Koruyucu
Sistemler ile İlgili
Yönetmelik(94/9/AT)”

Yayın : 27.10.2002

“Muhtemel Patlayıcı
Ortamda Kullanılan
Teçhizat ve Koruyucu
Sistemler ile İlgili
Yönetmelik(94/9/AT)”

Yeni : 30.06.2016

ÜLKEMİZDE ATEX
MEVZUATI NASILDIR ?



Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması
Hakkında Yönetmelik
(99/92/EC)

Yayın : 26.12.2002

Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden
Çalışanların Korunması
Hakkında Yönetmelik
(99/92/EC)

Yeni : 30 Nisan 2013

ÜLKEMİZDE ATEX
MEVZUATI NASILDIR ?



Niçin PKD Hazırlanır ?
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

PKD hazırlamanın amacı işyerlerinde
muhtemel patlayıcı ortamları belirli
yaklaşımlarla tespit ederek çalışanları
sağlık ve güvenlik yönünden
işyerlerinde oluşabilecek patlayıcı
ortamların tehlikelerinden korumak
için alınması gereken önlemler
hakkında bilgi vermektir.

Ex
Patlayıcı Ortam



KAPSAM
Patlayıcı Ortamların Tehlikelerinden Çalışanların Korunması Hakkında Yönetmelik

30.04.2013 tarih ve  28633 sayılı
resmi gazetede yayımlanan
Çalışanların Patlayıcı Ortamların
Tehlikelerinden Korunması Hakkında
Yönetmelik kapsamında belirtilen
6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği
Kanunu kapsamına giren ve patlayıcı
ortam oluşma ihtimali bulunan
işyerlerini kapsar.

Ex
Patlayıcı Ortam



Hastalara tıbbi tedavi uygulamak için ayrılan yerler ve tıbbi tedavi
uygulanması,

PKD Kapsam Dışı (Yönetmelik)

1/4/2011 tarihli ve 27892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaz
Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2009/142/AT) kapsamında yer alan
cihazların kullanılması,

Patlayıcı maddelerin ve kimyasal olarak kararsız halde
bulunan maddelerin üretilmesi, işlemlerden geçmesi,
kullanımı, depolanması ve nakledilmesi,

Sondaj yöntemiyle maden çıkarma işleri ile yeraltı ve
yerüstü maden çıkarma işleri,

Patlayıcı ortam oluşabilecek yerlerde kullanılan her
türlü taşıma aracı hariç, uluslararası antlaşmaların ilgili
hükümlerinin uygulandığı kara, hava ve su yolu taşıma
araçlarının kullanılması,

5
Taşıma
Araçları

4
Maden

3
Dinamit

2
Kombi vs.

1
Hastaneler



Grizu riskiyle karşı karşıya kalan maden ocakları

PKD Kapsam Dışı (60079-10-1)

Patlayıcıların işlenmesi ve imalatı,

Bu standart kapsamındaki olağan dışı durumlar kavramının ötesindeki
yıkımsal arızalanmalar veya nadiren meydana gelen işlev bozuklukları ,
Felaket düzeyindeki hatalar veya normal çalışma şartları dışında kalan ve ender rastlanan anormal arızalar

Tıbbi amaçlar için kullanılan odalar,

Örneğin yemek pişirme, su ısıtma ve benzeri
kullanımları olan cihazlarda sadece düşük basınçlı yakıt
gazının kullanıldığı, tesisatın ilgili gaz yönetmelikleriyle
uyumlu olduğu ticari ve endüstriyel uygulamalar,

5
Düşük
Basınç

4
Hastane

3
Afet

2
Barut

1
Maden



Mesken olarak kullanılan binalar

PKD Kapsam Dışı (60079-10-1)

Yanıcı tozların veya uçuşan yanıcı parçacıkların varlığı nedeniyle bir
tehlike ortaya çıkabileceği ancak hibrid bir karışımın
değerlendirilmesinde bazı prensiplerin kullanılabileceği yerler (bk IEC
60079-10-2)

7
Hibrit

6
Konut



PKD Kapsam Dışı (Ek Bilgi)

patlayıcı ortamı patlayıcı
maddelerin hava ile karışımı

olarak tariflemektedir.

Basınçlı kap patlamaları da
kapsam dışıdır.

Basınçlı kap patlamaları da
kapsam dışıdır.

60079 serisi standartlar ve Çalışanların Patlayıcı
Ortamların Tehlikelerinden Korunması Hakkında

Yönetmelik

60079-10-1 : Tutuşma sonrasında alevin kendi kendine
devam edecek şekilde yayılmasına imkan veren, gaz,
buhar, toz, elyaflar veya uçuşan parçacıklar biçimindeki
alevlenebilir maddelerin atmosfer şartları altında hava ile
karışımı.
Ç.P.O.T.K.H.Y. :  Patlayıcı ortam: Yanıcı maddelerin gaz,
buhar, sis ve tozlarının atmosferik şartlar altında hava ile
oluşturduğu ve herhangi bir tutuşturucu kaynakla
temasında tümüyle yanabilen karışımı,



Nerelere PKD Hazırlanır ?
Parlayıcı – Yanıcı Gaz/Sıvı/Toz bulunan veya bulunması muhtemel işletmelere

 

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

LPG ve Diğer Petrol Ürünleri Üretim, Dolum ve
Dağıtım Tesisleri,
 Un Değirmenleri,
 Basınçlı yanıcı gaz tüpü  depoları
Elektrikli Cihaz ve Teçhizat İmalathaneleri,
Elektrostatik Boya Yapılan İşyerleri,
Akü Şarj İstasyonları,
Boya ve Tiner İşleri,
Kimyevi Tahlil Laboratuvarları
Matbaalar
İlaç üretim endüstrisi
Kimyasal madde depoları



PATLAYICI ORTAM NEDİR?
 

Atmosferik koşullar altında,  kendi
kendine yanabilen gaz, buhar, toz, lif
yada uçabilen partiküllerin hava ile
karışımıdır. Ç.P.O.T.K.H.Y.



Patlama Üçgeni (Gaz/Sıvı)?

Gaz ve sıvılarda patlayıcı ortam
oluşması ve tehlike
yaratabilmesi için üç unsurun bir
araya gelmesi gerekir. 

Yakıt: Yanıcı Madde
Oksijen: Havanın içerisindeki oksijen
Tutuşturucu: Ateşleme kaynakları

Tu
tu

şt
ur

uc
u

Yakıt

Hava
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Parlama Limitleri
LFL = LEL/100

% 0 100

LFL UFLDüşük
Konsantrasyon

Yüksek
Konsantrasyon

Alt Alevlenebilirlik sınırı
(LFL)
Metan LEL = %4
Metan LFL = 4/100=0,04

Daha altındaki seviyelerde patlayıcı gaz ortamının oluşmayacağı,
havadaki alevlenebilir gaz, buhar veya sis derişimi. Bu konsantrasyon
oranı altında patlayıcı ortam oluşmaz.

Üst Alevlenebilirlik sınırı
(UFL)

Daha üstündeki seviyelerde patlayıcı gaz ortamının oluşmayacağı,
havadaki alevlenebilir gaz, buhar veya
sis derişimi. Bu konsantrasyon oranı üstünde patlayıcı ortam oluşmaz.

•
•

LFL değeri  altında karışım  fakir karışımdır (yakıt az  oksijen fazla)
UFL  değeri üstünde karışım zengin karışımdır (yakıt  fazla oksijen az)
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Parlama Limitleri

•
•
•
•
•
•

Not 1: Konsantrasyonu alt parlama sınırı (UFL) üzerinde olan karışımlar patlayıcı
ortam oluşturmazlar ve patlayıcı ortam olarak kabul edilmezler ise de alan
sınıflandırma uygulamalarında ise genelde patlayıcı ortam olarak kabul edilmesi
tavsiye edilir.
 
Not 2: %100 konsantrasyonda dahi patlayıcı olan gazlar mevcuttur.
Örnek:

asetilen CAS no. 74-86-2 C2H2;
monovinyl acetylene, CAS no. 689-97-4, C4H4;
1-propyl nitrate (buharı), CAS no. 627-13-4, CH3 (CH2)2 NO3;
isopropyl nitrate (buharı), CAS no. 1712-64 -7, (CH3)2 CH ONO2;
ethylene oxide (buharı), CAS no. 75-21-8, (CH2)2 O;
hydrazine (buharı), CAS no. 302-01-2, H4N2)
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Gaz Karışımlarının LEL Hesabı

LEL değerleri bilinen gaz karışımlarının LEL
değerlerini hesaplamak için  Le Chatelier
denkleminden yararlanılır.

: Her bir gazın % miktarı

: Her bir gazın LEL değeri

Meditek PKD2 Editörü

Bütan Propan

LPG



Tehlikeli olmayan alan (patlayıcı gaz ortamları nedeniyle)

Donanımın yapılış, tesis ve kullanımında özel tedbirlerin
alınmasına ihtiyaç duyacak miktarlarda patlayıcı gaz
ortamının bulunması beklenmeyen alan

Meditek PKD2 Editörü



Tehlikeli alan (patlayıcı gaz ortamları nedeniyle)

Donanımın yapılış, tesis ve kullanımında özel tedbirlerin
alınmasına ihtiyaç duyacak miktarlarda patlayıcı gaz ortamının

bulunması beklenen veya beklenebilen alan.



Bölge, Kuşak, Zone

Oluşma aralıklarına ve
süresine bakılarak
(hesaplanarak)
sınıflandırılan tehlikeli
alanlar, patlayıcı ortamlar.
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Tehlikeli Bölge Sınıflandırma (Gaz/Sıvı)

Bölge (Zone) 0
Patlayıcı gaz ortamının sürekli olarak veya uzun periyotlar
boyunca veya sıklıkla bulunduğu bir alan
 

Not 1: "uzun süreli" ve "sık aralıklarla"
sözleri ile patlayıcı ortamın oluşma
ihtimalinin çok yüksek olduğu
belirtilmektedir. Bu anlamda bu terimlerin
mutlaka ölçülebilir olması gerekmez



Tehlikeli Bölge Sınıflandırma (Gaz/Sıvı)

Bölge (Zone) 1
Patlayıcı gaz ortamının
normal çalışmada oluşması
nadiren veya periyodik
olabilen bir alan.



Tehlikeli Bölge Sınıflandırma (Gaz/Sıvı)

Bölge (Kuşak) (Zone) 2
Patlayıcı gaz ortamının normal
çalışmada oluşması muhtemel
olmayan ancak oluşursa
yalnızca kısa bir periyot
boyunca mevcut olacağı alan.



Tehlikeli Bölge Sınıflandırma (Gaz/Sıvı)

Meditek PKD2 Editörü



Bölge Tiplerinin Tahmin Edilmesi (Gaz)
Salım derecesi ve havalandırmanın etkinliğine karşılık gelen bölgeler Tablo 1)
Salım Kaynakları Metodu

Salım
(Boşalma)

derecesi

HAVALANDIRMA  ETKİNLİĞİ

Yüksek Seyreltme Orta Seyreltme Düşük Seyreltme

Havalandırmanın Emre Amadeliği
IYI Vasat ZAYIF IYI Vasat ZAYIF IYI, VASAT, ZAYIF

Sürekli Tehlikeli Değil
(Bölge 0 İE)

(Bölge 0 İE)
Bölge 2

(Bölge 0 İE)
Bölge 1 Bölge 0

Bölge 0
+

Bölge  2

Bölge 0
+

Bölge 1
Bölge  0

Birincil Dereceli
(Ana)

(Bölge 1 İE)
 

(Bölge 1 NE)
Bölge 2

(Bölge  1 İE)
Bölge  2 Bölge 1

Bölge  1
+

Bölge 2

Bölge 1+
Bölge 2

Bölge  1
veya

Bölge  0

İkincil Dereceli
(Tali)

Tehlikeli Değil
(Bölge 2 İE)

 

Tehlikeli Değil
(Bölge 2 İE)

 
Bölge  2 Bölge 2 Bölge  2 Bölge  2

Bölge  1
veya

Bölge  0
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Salım Derecesini Tespit Et
Sürekli Salım
Birincil Salım
İkincil Salım





Havalandırmanın (Seyreltme) Etkinliğini Hesapla
Yüksek Seyreltme
Orta Seyreltme
Düşük Seyreltme





Havalandırmanın Emre Amadeliğini Tespit et
İyi Havalandırma
Vasat Havalandırma
Zayıf Havalandırma

Tehlikeli Bölgelerin Belirlenmesi

3
Uygulanabilirlik

2
Seyretlme

1
Boşalma

Meditek PKD2
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1. Salım Derecesi
Salım nedir ?

•
•
•

Alevlenebilir gaz, buhar, sis veya sıvının, patlayıcı gaz ortamı
oluşabilecek şekilde ortama salınabildiği
nokta veya konum
 

Boşalma
Sızıntı
Kaçak

 

gibi de ifade edilebilir.
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1. Salım Derecesi

Salım derecesi, boşalma kaynağından yayılan tehlikeli maddenin
ortama yayılma sıklığı ile ifade edilebilir.
 
Salım derecesine göre kaynak çeşitleri:
 
1. Sürekli salım derecesi veren kaynaklar 
2. Birincil Salım (Ana boşalma) derecesi veren kaynaklar 
3. İkincil Salım (Tali boşalma) derecesi veren kaynaklar 

Meditek PKD2
Editörü



1. Salım Derecesi
Sürekli Salım Derecesi

Sürekli olan veya uzun periyotlar boyunca veya sıklıkla olması
beklenen salım
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1. Salım Derecesi
 Birincil Salım (Ana Boşalma)

Normal çalışma sırasında periyodik olarak veya nadiren olması
beklenebilen salım
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1. Salım Derecesi
İkincil Salım (Tali Boşalma)

normal çalışmada olması beklenmeyen ve olursa yalnızca kısa
bir periyot boyunca ve seyrek olarak meydana gelmesi
muhtemel olan salım.
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1. Salım Derecesi
İkincil Salım (Tali Boşalma)
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2. Havalandırma Etkinliği (Seyreltme)
Seyreltme nedir ?

Alevlenebilir buhar veya gazın havayla karışarak zamanla
alevlenebilir derişim değerinin azalması
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2. Havalandırma Etkinliği (Seyreltme)
Seyreltme Kriterleri

•

Seyrelme kriterleri salımın iki karakteristik değerine
dayanmaktadır:
 

Bağıl salım oranı
kütle birimleri cinsinden salım oranının LFL’ye bölümü

• Havalandırma hızı
atmosferik kararsızlığı sembolize eden değer, başka bir deyişle havalandırmadan

veya bina dışındaki rüzgâr hızından kaynaklanan hava akışı
 

Bu ikisi arasındaki ilişki seyrelme derecesini belirler
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2.1 Salım Oranı Hesapları
Sıvılarda Kütlesel Salım Oranı (kg/sn)
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2.1 Salım Oranı Hesapları
Salım Faktörü - Cd

Salım açıklıklarının bir özelliği olan ve türbülans ile viskozite etkilerinin
hesaba katıldığı, tipik olarak keskin kenarlı açıklıklar için 0,50 ila 0,75
ve yuvarlak kenarlı açıklıklar için 0,95 ila 0,99 değerleri arasında olan
tahliye katsayısı (boyutsuz)
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2.1 Salım Oranı Hesapları
Sıvılarda Kütlesel Salım Oranı (kg/sn) – Basınç Farkı

hgPP v  ..

h
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2.2 Salım Oranı Hesapları
Havuz Buharlaşması Kütlesel Salım Oranı

(kg/s)

We Sıvının	buharlaşma	oranı	(kg/s)
UwSıvı	havuzu	yüzeyindeki	rüzgar	hızı	(m/s)
Ap Yüzey	alanı	(m2)
PvT	sıcaklığındaki	buhar	basıncı	(kPa)
M Sıvının	moleküler	kütlesi	(kg/Kmol)
T Kabın	içindeki	mutlak	sıcaklık	(K)
R Evrensel	gaz	sabiti	(8314	JKmol-1,	K-1)
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2.2 Salım Oranı Hesapları
Havuz Buharlaşması Hacimsel Salım Oranı

(m3/s)

(kg/m3)
Qg Kaynaktan	çıkan	parlayıcı	gazın	hacimsel	
buharlaşma	miktarı	(m3/sn)
UwSıvı	havuzu	yüzeyindeki	rüzgar	hızı	(m/s)
ApYüzey	alanı	(m2)
PvT	sıcaklığındaki	buhar	basıncı	(kPa)
MSıvının	moleküler	kütlesi	(kg/Kmol)
T Kabın	içindeki	mutlak	sıcaklık	(K)
R Evrensel	gaz	sabiti	(8314	JKmol-1,	K-1)
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2.3 Salım Oranı Hesapları
Gazlarda Kütlesel Salım Oranı

Kapalı bir kaptan (konteynerden) boşalan bir
gazın boşalma miktarı, eğer basınç altındaki
gazın yoğunluğu, aynı gazın sıvılaştırılmış haldeki
yoğunluğundan çok düşük ise bir ideal gazın
adyabatik genleşmesi gibi kabul edilerek
hesaplanabilir.

Eğer gaz kabının içerisindeki basınç kritik Pc
basıncının üzerinde ise, sızan gazın boşalma
hızı kısıktır yani ses hızındadır (sonic).
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Ses Hızında Salım
Eğer gaz kabının içersindeki basınç
kritik Pc basıncının üzerinde ise, sızan
gazın boşalma hızı kısıktır yani ses
hızının üzerindedir.

Kritik Basınç Değerlendirme

Ses altı salımlar
Eğer gaz kabının içersindeki basınç kritik
Pc basıncının altında ise, sızan gazın
boşalma hızı kısılmaz yani ses hızının
altındadır.

2
Subsonic

P < Pc

1
Sonic
P > Pc
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2.3 Salım Oranı Hesapları
Gazlarda Kütlesel Salım Oranı– Kritik Basınç

Kritik basınç aşağıdaki eşitlik yardımı ile hesaplanmaktadır:

İdeal gazlar için
Politropik İndeks



2.3 Salım Oranı Hesapları
Gazlarda Kütlesel Salım Oranı–  P > Pc (Sonic)

(kg/s)

S Gazın	salındığı	açıklığın	kesiti	(Yüzey	alanı,	m2)

M Gazın	moleküler	kütlesi	(kg/Kmol)

Z Sıkışma	Faktörü		(Genellikle	1	alınır)

T Kabın	içindeki	mutlak	sıcaklık	(K)

R Evrensel	gaz	sabiti	(8314	JKmol-1,	K-1)

WgGaz	salım	oranı	(kütle/zaman,	kg/sn)

CdSalım	Faktörü	Cd≤	1

PaAtmosferik	Basınç	(101325	Pa)

p Kap	içindeki	basınç	(Pa)

γ Isı	değişimi	genişlemenin	politropik	endeksi
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2.3 Salım Oranı Hesapları
Gazlarda Kütlesel Salım Oranı –  P <Pc (Subsonic)

(kg/s)

S Gazın	salındığı	açıklığın	kesiti	(Yüzey	alanı,	m2)

M Gazın	moleküler	kütlesi	(kg/Kmol)

Z Sıkışma	Faktörü	(Genellikle	1	alınır)

T Kabın	içindeki	mutlak	sıcaklık	(K)

R Evrensel	gaz	sabiti	(8314	JKmol-1,	K-1)

Wg	Gaz	salım	oranı	(kütle/zaman,	kg/sn)

CdSalım	Faktörü	Cd≤	1

PaAtmosferik	Basınç	(101325	Pa)

p Kap	içindeki	basınç	(Pa)

γ Isı	değişimi	genişlemenin	politropik	endeksi
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2.3 Salım Oranı Hesapları
Gazlarda Hacimsel Salım Oranı

(m3/s)

PaAtmosferik	Basınç	(101325	Pa)

MGazın	moleküler	kütlesi	(kg/Kmol)

TaOrtamdaki	mutlak	sıcaklık	(K)

R Evrensel	gaz	sabiti	(8314	JKmol-1,	K-1)

(kg/m3)

Meditek PKD2 Editörü



2.4 Havalandırma Etkisi (Seyreltme)
Seyrelme Derecesini Değerlendirme Grafiği - Açık alanda

Açık alanda;
 

Tablo 2’den Havalandırma
Hızı
 

Formül 1’den
Salım Karakteristiği
 

Hesaplanarak grafikte
çakıştırılır ve seyrelme
derecesi tayin edilir.
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2. Havalandırma Etkisi (Seyreltme)
Havalandırma Hızı

•
•
•
•
•

Açık havada bulunan tesislerde havalandırma hızı olarak
meteorolojiden alınan ortama rüzgar hızı değeri kullanılmalıdır.
Bu değere tesisin;
 

Geometrik Şekli
Topografik Yapısı
Binalar
Bitki Örtüsü
Diğer Engeller

 

dikkate alınarak düzeltme faktörü uygulanmalıdır.
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2. Havalandırma Etkisi (Seyreltme)
Havalandırma Hızı

Kapalı tesis ve dahili sahalardaki
değerlendirmeler için, hemen her yerde fiilen
var olduğu kabul edilen 0,05 m/s lik minimum
bir hava hızı değeri alınmaktadır. Hava giriş ve
çıkışına kapalı olan yerler gibi bazı özel
durumlarda değişik değerler de alınabilir.
Havalandırmanın kontrol edilebildiği veya
kontrol tertibatı bulunan tesislerde minimum
havalandırma hızı hesaplanmalıdır.
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2. Havalandırma Etkisi (Seyreltme)
Havalandırma Hızı

İstatistik hava ölçüm değerleri bulunamayan açık hava
tesislerinde, pratik bir yaklaşım yapabilmek ve hava hızı
değerlerini belirleyebilmek için Tablo 2 de pratik değerler
verilmiştir.
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2. Havalandırma Etkisi (Seyreltme)
Havalandırma Hızı (Tablo 2) - Açık alanda
 

Harici havalandırmalarda önerilen hava hızları (Uw)

  Sıkışık olmayan geniş yerler Dar ve sıkışık yerler
Zeminden
yükseklik 0 m < h ≤ 2 m 2m < h ≤ 5 m 5 m < h < ∞ 0 m < h ≤2 m 2 m < h ≤ 5 m 5 m < h < ∞

1) Havadan
hafif 0,5 m/s 1,0 m/s 2,0 m/s 0,5 m/s 0,5 1,0 m/s

2) Havadan ağır 0,3 m/s 0,6 m/s 1,0 m/s 0,15 m/s 0,3 m/s 1,0 m/s

3) Sürekli U > 0,25 m/s U > 0,1 m/s

1) Havadan hafif gaz/buhar boşalmalarının inceltme hesabında kullanılacak hava hızları.
2) Havadan ağır gaz/buhar boşalmalarının inceltme hesabında kullanılabilecek hava hızları.
3) Her hangi bir yükseklikte bulunan sıvı havuzlarındaki buharlaşma miktarı hesabında kullanılabilecek hava
hızları.
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2. Havalandırma Etkisi (Seyreltme)
Salım Karakteristiği  ( Formül 1 ) - Açık alanda

Salım karakteristiği ( m3/s ) Gaz/buhar yoğunluğu ( kg/m3 )

WgAlevlenebilir maddenin kütle salım oranı (kg/s)

LFL Alt alevlenebilirlik sınırı (vol/vol)

k LFL'ye atfedilen emniyet faktörü, tipik olarak 0,5 ve 1,0 arasıdır.

gYoğunluk (kg/m
3)

PaAtmosferik Basınç (101325 Pa)

M Gaz veya buharın mol kütlesi (kg/Kmol)

TaMutlak ortam sıcaklığı  (K)

R Üniversal (Evrensel) gaz sabiti (8314 J/kmol K)
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2. Havalandırma Etkisi (Seyreltme)
Salım Derecesi Değerlendirme Grafiği - Açık alanda

Açık alanda;
 

Tablo 2’den Havalandırma
Hızı
 

Formül 1’den
Salım Karakteristiği
 

Hesaplanarak grafikte
çakıştırılır ve selreltme
derecesi tayin edilir.
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2. Havalandırma Etkisi (Seyreltme) - KAPALI alanda
Arka Plan Derişimi

Arka plan derişimi (Xb) ortamda
bulunan tehlikeli hacmi, kritik derişim
(Xcrt ) ise alt parlama sınırının (LFL)
%25’ini ifade eder. Bu değer gaz
alarmının aktifleştiği değer olabilir.
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Kapalı alanlarda seyreltme derecesini
belirlemek için arka plan derişimi ile kritik
derişimi kıyaslamak gerekir.



2. Havalandırma Etkisi (Seyreltme) - KAPALI alanda
Arka Plan Derişimi

(vol/vol)

XbArka	Plan	Hacmi	(vol/vol)
f Havalandırmanın	verimliliği	(	1	En	iyi	->	5	En	kötü	)
QgSalım	kaynaklarından	buharlaşan	hacimsel	salım	oranı	(m3/sn)

Q1Kapalı	ortama	giren	havanın	debisi	(m3/sn)
Q2	Odayı	terkeden	hava/gaz	karışımının	hacimsel	akış	hızı	Q2=Q1+Qg
C Hava	değişim	katsayısı	(1/sn)
V0	Kapalı	ortamın	hacmi	(m3	)
V Ortam	rüzgar	hızı	(m/sn)

(m3/sn)
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2. Havalandırma Etkisi (Seyreltme) - KAPALI alanda
Arka Plan Derişimi

Xb > Xcrt  ise Seyreltme Düşük
 
Xb < Xcrt  ise Seyreltme Yüksek
 

(vol/vol)
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Bölge Tiplerinin Tahmin Edilmesi (Gaz)
Salım derecesi ve havalandırmanın etkinliğine karşılık gelen bölgeler Tablo 1)
Salım Kaynakları Metodu

Salım
(Boşalma)

derecesi

HAVALANDIRMA  ETKİNLİĞİ

Yüksek Seyreltme Orta Seyreltme Düşük Seyreltme

Havalandırmanın Emre Amadeliği
IYI Vasat ZAYIF IYI Vasat ZAYIF IYI, VASAT, ZAYIF

Sürekli Tehlikeli Değil
(Bölge 0 İE)

(Bölge 0 İE)
Bölge 2

(Bölge 0 İE)
Bölge 1 Bölge 0

Bölge 0
+

Bölge  2

Bölge 0
+

Bölge 1
Bölge  0

Birincil Dereceli
(Ana)

(Bölge 1 İE)
 

(Bölge 1 NE)
Bölge 2

(Bölge  1 İE)
Bölge  2 Bölge 1

Bölge  1
+

Bölge 2

Bölge 1+
Bölge 2

Bölge  1
veya

Bölge  0

İkincil Dereceli
(Tali)

Tehlikeli Değil
(Bölge 2 İE)

 

Tehlikeli Değil
(Bölge 2 İE)

 
Bölge  2 Bölge 2 Bölge  2 Bölge  2

Bölge  1
veya

Bölge  0
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Bölge Sınırlarının Belirlenmesi

Salım karakteristiği ( m3/s ) Gaz/buhar yoğunluğu ( kg/m3 )

WgAlevlenebilir maddenin kütle salım oranı (kg/s)

LFL Alt alevlenebilirlik sınırı (vol/vol)

k LFL'ye atfedilen emniyet faktörü, tipik olarak 0,5 ve 1,0 arasıdır.

gYoğunluk (kg/m
3)

PaAtmosferik Basınç (101325 Pa)

M Gaz veya buharın mol kütlesi (kg/Kmol)

TaMutlak ortam sıcaklığı  (K)

R Üniversal (Evrensel) gaz sabiti (8314 J/kmol K)
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Bölge Sınırlarının Belirlenmesi

Jet :
Yüksek hızda serbest jet salım
 
Difüzyon :
Düşük hızda difüzyonla yayılan veya salım
geometrisinden ya da yakın yüzeylere
çarpmadan
kaynaklı ivmesini kaybeden bir jet salım
 

Ağır Gaz :
Yatay yüzeyler (örneğin toprak) boyunca
yayılan ağır gazlar veya buharlar
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4 mt

Bu değer yatayda r yarıçapındaki bir tehlikeli
mesafeyi ifade etmektedir.



TOZ DEĞERLENDİRME
YANICI TOZ NEDİR? (60079-10-2)
 

Nominal büyüklüğü 500 mikrondan küçük, atmosfer
basıncında ve oda sıcaklığında hava ile karışımında
yanabilen ince (küçük) katı partiküller.
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PATLAYICI TOZ ORTAM NEDİR?
 

Atmosferik koşullar altında, tutuşturulduktan
sonra  kendi kendine yanabilen toz, lif yada
uçabilen partiküllerin hava ile karışımıdır.



Toz
Patlama
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Patlama Beşgeni (Toz)?

Yanıcı Toz

Tozun Havadaki
Konsantrasyonu
Patlama Limitleri

Oksijen – Hava

Tutuşturucu
Kaynak
Kıvılcım, Sıcak
Yüzey, Sıcak
Hava

Alanın (Ortamın)
Boyutu Tozlarda patlayıcı

ortam oluşması ve
tehlike
yaratabilmesi için
beş unsurun bir
araya gelmesi
gerekir. 
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Patlayıcı Tozlar

Kömür

Ağaç Tozu

Şeker

Demir Tozu

Un - Nişasta

İlaç

Alüminyum Tozu

Hububat TozuMeditek PKD2 Editörü



Toz Patlamaları istatistik
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Grup IIIA
Patlayıcı uçan parçacık tozlar

Grup IIIB
İletken olmayan Tozlar, elektriksel öz direnci 10 000
Ωm’dan (om metre)daha fazla olan tozlardır.

Grup IIIC
İletken tozlar, elektriksel öz direnci 10 000 Ωm veya
daha az olan tozlardır.

Toz Grupları

3
İletken

2
İletken
Olmayan

1
Patlayıcı



Toz Parametreleri
Toz partikül büyüklüğü (Dust particule size)

Patlama riski olan toz partikül büyüklüğü ise DIN e göre 0,5 mm
nin altıdır. Genel olarak partikül büyüklüğü azaldıkça tanelerin

oksidasyonu artar, ısınmaya olan eğilim artar ve patlama riski de
fazlalaşır.
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Toz Parametreleri
Minimum Tutuşma Enerjisi (µJ) (Minimum ignition energy) - MTE

Toz karışımının elektrik ve elektrostatik deşarjlara karşı hassasiyetini ölçmeye yönelik bir
karakteristiktir. Genel olarak 25 mJ dan az MTE ye sahip tozların patlama riski olduğu
kabul edilir.

Yüksek ortam sıcaklığı ve düşük nemlilik
MTE nin azalmasına, dolayısıyla toz
karışımının patlama riskinin yükselmesine
neden olur.10 mJ dan düşük MTE ye sahip
olan toz karışımları için özel giysiler başta
olmak üzere istisnai önlemler alınmalıdır.
Partikül büyüklüğünün artışı ve ortamdaki
yüksek nem MTE yi arttırır.Bu nedenle bazı
tozlu ortamlarda su kullanılarak ortam
nemli tutulmaya çalışılır.



Toz Parametreleri
Minimum Tutuşma Sıcaklığı –MTS ( Minimum ignition temperature)

Adı üzerinde bir toz bulutunun tutuşması için gerekli minimum sıcaklığı ifade
eder. Bu özellik, örneğin bir üretim alanında bulunan motor, rulman, V-kayış,
fırın vb gibi ısınan elemanların oluşturabileceği riskleri öngörmeye yarar.
Basınç yükseldikçe MTS değeri düşer.
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Toz katmanları için kullanılan dumansız
(içten içe )yanma sıcaklığı, MTS kavramı ile
aynı şeyi ifade eder. Bir toz katmanının için
için yanma sıcaklığı kalınlık inceldikçe azalır.
Genel olarak MTS’nin toz partikül büyüklüğü
ve toz konsantrasyonu arttıkça azaldığı
söylenebilir.



Toz Parametreleri
Kendi kendine Tutuşma Sıcaklığı -KTS (Auto ignition temperature)

Belirli bir miktardaki toz,
kontollü bir ortamda
ısıtılarak hesaplanan bu
karakteristik adı üzerinde
toz katmanının kendi
kendine tutuşmasını
sağlayacak ortam
sıcaklığını gösterir.
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Toz Parametreleri
Sınırlanmış oksijen konsantrasyonu –LOK (Limiting oxygen concentration)

Bir ortamda, patlama oluşturmayan en fazla oksijen
konsantrasyonudur. Genelde toz ne kadar kuru ve inceyse bu
değer o kadar düşüktür. Toz cinsine göre SOK değeri %2-%15
arasında değişmektedir. %8 Oksijen seviyesi, organik tozlarda,
karbondioksit ve azot verilerek yapılan durgunlaştırma (inerting)
operasyonu esnasında hedeflenen SOK değeridir.
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Toz Parametreleri
Alt Patlama Sınırı-APS- LEL (Lower explosion limit)

Havada asılı toz partikülleri birbirlerine ancak belirli bir yakınlıkta
bulundukları zaman etkileşimde bulunabilirler, yani bir partikülde oluşan
sıcaklık artışı çevresindeki diğerlerini de etkileyebilir. Bu partikül
yoğunluğuna, yani bir patlamanın oluşabilmesi için gerekli olan havada
asılı miktardaki minimum toz konsantrasyonuna APS denir. Kömür
madenlerinde % 25 - 30 asılı madde içeren ince tozlarla yapılan çeşitli
denemelerde, iş yeri hacmi içinde APS 100-120 gr/m3 olan ocakların
tehlikeli ve 300-400 gr/m3 olan ocakların ise yüksek derecede tehlikeli
kabul edilebilecekleri görülmüştür.
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Toz Parametreleri
Maksimum Patlama Basıncı-Pmax (Maximum exlosion pressure)

Test tankının içinde patlama esnasında ölçülen maksimum basınç
değeridir. Patlama kapağı, patlamaya dayanıklı düzenek vb gibi
ekipmanların konstrüksiyon hesaplarında kullanılan bir değerdir. Doğal
olarak Pmax değeri kapalı alanın hacmine bağlıdır.
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Toz Parametreleri
Toz Patlama Sabiti -Kst (Dust explosion constant)

Bir kapalı kapta optimum koşullarda gerçekleştirilen toz patlamasının
ölçülen maksimum basınç hızını ifade eder. Patlamanın şiddetinin bir
göstergesi olup ,patlamaya karşı alınabilecek önlemlerin zamanı
hakkında da fikir vermeye yönelik olarak ölçülen bir karakteristiktir. Bu
özellik, deneyin yapıldığı tankın hacmine bağlıdır . Maksimum basınç
artış hızı hacim arttıkça azalır ve ;
 
Kst = (dP/dt)max * V

1/3

 
formülüne göre hesaplanır.
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Toz Parametreleri
Toz Patlama Sınıfları
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Toz Parametreleri
Patlayıcı tozlar ve özellikleri
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Toz Parametreleri
Patlayıcı tozlar ve özellikleri
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Tehlikeli Bölge Sınıflandırma (TOZ)

Bölge (Zone) 20
Havada bulut halinde bulunan
tutuşabilir tozların, sürekli olarak
veya uzun süreli ya da sık sık
patlayıcı ortam oluşturabileceği
yerler.
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Tehlikeli Bölge Sınıflandırma (TOZ)

Bölge (Zone) 21
Normal çalışma şartlarında, havada
bulut halinde bulunan tutuşabilir
tozların ara sıra patlayıcı ortam
oluşturabileceği yerler.
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Tehlikeli Bölge Sınıflandırma (TOZ)

Bölge (Zone) 22
Gaz, buhar ve sis halindeki yanıcı
maddelerin hava ile karışarak
normal çalışma koşullarında
patlayıcı ortam oluşturma ihtimali
olmayan yerler ya da böyle bir
ihtimal olsa bile patlayıcı ortamın
çok kısa bir süre için kalıcı olduğu
yerler.
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MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
1. Sıcak yüzeyler

Patlayıcı ortamlar ısıtılmış bir yüzeyle temas ederse, tutuşma meydana
gelebilir. Sadece sıcak yüzeyin kendisi bir tutuşturma kaynağı olarak görev
yapmaz, ayrıca sıcak yüzeyle temas eden ve sıcak yüzey tarafından
tutuşturulan bir toz tabakası veya yanıcı bir katı madde de bir patlayıcı
ortam için tutuşturma kaynağı olarak görev yapabilir.
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MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
2. Alevler ve sıcak gazlar (sıcak parçacıklar dâhil)

Alevler, 1000°C’un üzerindeki sıcaklıklardaki yanma
tepkimeleriyle ilişkilidir. Sıcak gazlar, tepkime ürünü olarak
oluşur ve tozlu ve/veya isli alevler oluşması durumunda, ateş
halindeki katı parçacıklar da oluşur. Alevler, bunların sıcak
tepkime ürünleri veya yüksek ısıdaki gazlar, patlayıcı bir ortam
tutuşturabilir. Çok küçük bile olsalar alevler, en etkili tutuşturma
kaynakları arasındadır.
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MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
3. Mekanik olarak oluşan kıvılcımlar

Bu taneler, demir veya çelik gibi indirgenebilen maddeler
ihtiva ederse, bunlar indirgeme işlemine maruz kalır ve
dolayısıyla daha da yüksek sıcaklıklara erişebilir. Bu taneler
(kıvılcımlar), yanıcı gazlar ve buharlar ile belirli toz-hava
karışımlarını (özellikle metal tozu-hava karışımlarını)
tutuşturabilir. Birikinti halindeki tozlarda, kıvılcımlar alevsiz
yanmaya sebep olabilir ve bu durum, patlayıcı ortam için bir
tutuşma kaynağı oluşturabilir.

Öğütme gibi sürtünme, parçalama veya
aşındırma işlemlerinin bir sonucu olarak,
taneler katı malzemelerden ayrılır ve ayırma
işleminde kullanılan enerjiden dolayı sıcak
hale gelir.
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MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
4. Elektrikli cihazlar

Elektrikli cihazlar kullanıldığında, tutuşma kaynağı
olarak elektrik kıvılcımları ve sıcak yüzeyler oluşabilir.
Elektrik kıvılcımları, aşağıdakilerden kaynaklanabilir:

- Elektrik devrelerinin açılması ve kapatılması,
- Gevşek bağlantılar,
- Kontrolsüz akımlar.
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MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
5. Kontrolsüz elektrik akımları ve katodik korozyon koruması

•
•

•

•

•

Kontrolsüz akımlar, elektrik ileten sistemlerde veya bunların parçalarında;
 

Enerji üretim sistemlerinde dönüş akımı olarak
özellikle elektrikli demiryolu hatları ve büyük kaynaklama sistemlerinin yakın
çevresinde- meselâ, ray ve yeraltına serilen kablo koruyucuları gibi elektrik sistem
bileşenleri, bu dönüş akım yolu direncini düşürdüğünde,
Elektrik tesisatı arızalarına bağlı olarak oluşan kısa devrenin veya toprağa olan kısa
devrenin bir sonucu olarak,
Manyetik indüklemenin (meselâ, yüksek akımlı veya radyo frekanslı elektrik
tesisatlarının yakınında) bir sonucu olarak ve
Yıldırım çarpmasının bir sonucu olarak

 
mevcut olabilir.
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MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
6. Statik elektrik

Yangına/patlamaya yol açabilen statik elektrik boşalmaları belirli şartlar
altında oluşabilir (bk. CLC/TR 50404). Yüklenmiş, yalıtılmış iletken
parçalardan olan boşalmalar, kolayca yangına/patlamaya yol açan
kıvılcımlara yol açabilir. İletken olmayan malzemelerden yapılan parçalar
(bunlar arasında plâstiklerin çoğu ve diğer bazı malzemeler sayılabilir)
söz konusu olduğunda, saçaklı boşalmalar ve özel durumlarda hızlı
ayırma işlemleri (makaralar üzerinde hareket eden filmler, tahrik bantları
ile ilgili işlemler) sırasında veya iletken ve iletken olmayan malzeme
kombinasyonları sebebiyle de gelişen saçaklı boşalmalar mümkündür.
Yığın malzemeden konik boşalmalar ve bulut boşalmaları da oluşabilir.

Meditek PKD2
Editörü



MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
7. Yıldırım

Patlayıcı bir ortamda yıldırım oluşması durumunda, her zaman tutuşma meydana
gelecektir. Ayrıca, yıldırım iletkenlerinin ulaştığı yüksek sıcaklık sebebiyle de tutuşma
ihtimali söz konusu olacaktır.
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Yıldırımın oluştuğu yerden büyük
akım çıkışları olur ve bu akımlar,
çakma noktası civarında kıvılcım
üretebilir. Yıldırım oluşmadığında
bile, gök gürültülü fırtınalar,
donanımlar, koruyucu sistemler ve
bileşenlerde yüksek gerilime
sebep olabilir.



MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
8. Radyo frekans (RF) elektromanyetik dalgaları (104 Hz’den 3x1011 Hz’e kadar)

•
•

•

Elektromanyetik dalgalar, radyo-frekans elektrik enerjisi üreten ve kullanan tüm
sistemler (radyo-frekans sistemleri) tarafından yayılırlar (bu sistemlere örnek olarak,

radyo iletim sistemleri veya
ısıtma, kurutma, sertleştirme,

    kaynaklama, kesme vb. amacıyla
    kullanılan endüstriyel ve

tıbbi RF üreteçleri verilebilir).
 
Radyasyon alanında bulunan bütün iletken parçalar, alıcı anten olarak görev yapar. Alan yeterli derecede
güçlüyse ve alıcı anten yeterli büyüklükte ise, bu iletken parçalar patlayıcı ortamlarda tutuşmaya sebep
olabilir. Meselâ, alınan radyo frekansı, ince telleri kor haline getirebilir veya temas edilmesi veya iletken
parçalara müdahale edilmesi sırasında kıvılcım oluşturabilir. Alıcı antenin sahip olduğu enerji (ki bu
enerji tutuşmaya yol açabilir), esas itibariyle vericiyle alıcı anten arasındaki mesafenin yanı sıra,
herhangi bir dalga boyu ve RF gücünde alıcı antenin boyutlarına bağlıdır.
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MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
9. Elektromanyetik dalgalar (3x1011 Hz’den 3x1015 Hz’e kadar)

Bu band aralığında radyasyon özellikle bir noktaya odaklandığında, patlayıcı ortamlar
veya katı yüzeylerce absorpsiyon yoluyla bir tutuşturma kaynağı oluşturabilir.
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Meselâ, cisimlerin radyasyonu
yoğunlaştırması (şişelerin lens görevi
yapması veya yoğunlaştırıcı reflektörler
olması durumu gibi) durumunda güneş ışığı
bir tutuşmayı tetikleyebilir.



MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
10. İyonlaştırıcı radyasyon

X-ışın tüpleri gibi malzemeler tarafından üretilen
iyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif maddeler, enerji
absorpsiyonunun bir sonucu olarak patlayıcı
ortamları (özellikle toz taneciklerini ihtiva eden
patlayıcı ortamları) tutuşturabilir. Ayrıca, radyoaktif
kaynağın kendisi, radyasyon enerjisinin dâhili olarak
absorbe edilmesi sebebiyle çevreleyen patlayıcı
ortamın asgari tutuşma sıcaklığı aşılacak derecede
ısınabilir. İyonlaştırıcı radyasyon, yüksek derecede
reaktif radikaller veya kararsız kimyasal bileşiklerin
oluşmasına yol açabilen kimyasal ayrışmalara veya
diğer tepkimelere sebep olabilir. Bu ise tutuşmaya
sebep olabilir.
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MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
11. Ultrasonik ses dalgaları

Ultrasonik ses dalgalarının kullanılması durumunda elektro akustik çevirici tarafından
yayılan enerjinin büyük kısmı, katı veya sıvı maddelerce absorbe edilir. Bunun bir sonucu
olarak, ultrasonik ses dalgalarına maruz kalan maddeler, bazı durumlarda tutuşmaya
sebep olabilecek derecede ısınabilirler.
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MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
12. Adyabatik sıkışma ve şok dalgaları

Adyabatik veya adyabatiğe yakın sıkışma olduğu durumlarda ve şok dalgalarında,
patlayıcı ortamların (ve birikmiş tozların) tutuşabileceği derecede yüksek sıcaklıklar
oluşabilir. Sıcaklık artışı, esas itibariyle basınç farkına değil de basınç oranına bağlıdır.
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Meselâ, yüksek basınçlı gazların aniden boru hattına bırakılması sırasında şok dalgaları oluşur. Bu işlemde şok dalgaları,
düşük basınçlı bölgelere ses hızından daha hızlı ilerlerler. Şok dalgaları, boru dirsekleri, borunun daralan kısımları,
bağlantı flanşları, kapalı vanalar vb. tarafından saptırıldığında veya yön değişikliğine maruz bırakıldığında çok yüksek
sıcaklıklar oluşabilir.



MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
13. Egzotermik tepkimeler (tozların kendiliğinden tutuşması dâhil)

Egzotermik tepkimeler; ısı oluşma hızı, çevreye olan ısı kayıp hızını geçtiğinde bir
tutuşturma kaynağı olarak görev yapabilir. Çoğu kimyasal tepkimeler egzotermik
özelliktedir. Tepkimenin yüksek sıcaklığa ulaşıp ulaşmadığı hususu, diğer parametrelerin
yanı sıra tepkime sisteminin hacim/yüzey oranına, ortam sıcaklığına ve tepkime süresine
bağlıdır. Bu yüksek sıcaklıklar, patlayıcı ortamların tutuşmasına ve ayrıca için için
yanmaya ve/veya normal yanmaya yol açabilir.
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MUHTEMEL TUTUŞTURMA KAYNAKLARI
İstatistik
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SICAKLIK SINIFLARI
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EKİPMAN SEÇİMİ

Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi
belirtilmemesi halinde patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve koruyucu
sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu Sistemlerle İlgili
Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir.
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ETİKET BİLGİSİ
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CE
İşareti

Onaylanmış
Kuruluş No

Ekipman
Grubu

Patlayıcı
İşareti

Ekipman
Kategorisi

Gaz Toz

Avrupa
Sertifikasyonu

Patlamadan
korunma

Koruma Tipi

Gaz Grubu
 

Sıcaklık Sınıfı
T1-T6

Toz
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PKD Alınacak önlem önerileri
1. İkaz ve uyarı işaretleri
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Ek 2 - 2.6. Gereken durumlarda, patlama şartları oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/veya
görsel işaretlerle uyarılması ve ortamdan uzaklaşması sağlanır.

Tehlikeli bölge Sağlık ve Güvenlik İşaretleri Yönetmeliği ve
Çalışanların patlayıcı ortamların tehlikelerinden korunması
hakkındaki yönetmeliğe göre işaretlenmelidir. İşaret aşağıdaki
örneğine uygun olmalıdır.

Patlayıcı Ortam



PKD Alınacak önlem önerileri
2. Ekipman Seçimi
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Risk değerlendirmesine göre hazırlanan patlamadan korunma dokümanında aksi
belirtilmemesi halinde patlayıcı ortam oluşabilecek tüm yerlerdeki ekipman ve
koruyucu sistemler, Muhtemel Patlayıcı Ortamda Kullanılan Teçhizat ve Koruyucu
Sistemlerle İlgili Yönetmelikte (94/9/AT) belirtilen kategorilere göre seçilir.
 
Özellikle gazlar, buharlar, sisler ve tozlar için aşağıda belirtilen bölgelerde,
karşılarında verilen kategorideki ekipman kullanılır.
 
Bölge 0 veya Bölge 20: Kategori 1 ekipman,
 
Bölge 1 veya Bölge 21: Kategori 1 veya 2 ekipman,
 
Bölge 2 veya Bölge 22: Kategori 1, 2 veya 3 ekipman.



PKD Alınacak önlem önerileri
3. Çalışanların eğitimi
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İşveren, patlayıcı ortam oluşabilen yerlerde çalışanlara,
patlamadan korunma konusunda yeterli ve uygun eğitimi sağlar.



PKD Alınacak önlem önerileri
4. Statik elektrik ile mücadele
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Özellikle, çalışanların ve çalışma ortamının
statik elektrik taşıyıcısı veya üreticisi
olabileceği durumlarda,  bu Yönetmeliğin 5
inci maddesinde belirtilen tutuşturma
tehlikesinin önlenmesinde, statik elektrik
boşalmaları da dikkate alınır. Patlayıcı ortamı
tutuşturabilen statik elektrik oluşumunu
önlemek için çalışanlara uygun malzemeden
yapılmış kişisel koruyucu donanımlar verilir.



PKD Alınacak önlem önerileri
5. Çalışma talimatları
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Tehlikeli
yerlerdeki çalışma,
işveren tarafından
düzenlenen yazılı
talimatlara uygun
yapılır.



PKD Alınacak önlem önerileri
6. İş İzin Sistemi
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Gerek tehlikeli işlerin yapılmasında,
gerekse başka çalışmaları etkileyerek
tehlikeye neden olabilecek diğer işlerin
yapılmasında,  çalışma izin sistemi
uygulanır.
 
Çalışma izni, bu konuda yetkili ve sorumlu
olan bir kişi tarafından işe başlamadan
önce yazılı olarak verilir.



PKD Alınacak önlem önerileri
7. Montaj ve Bakım Personeliğinin Yetkinliği
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işyerleri, iş ekipmanları ve
bunlarla bağlantılı tüm
cihazların tasarımı, inşası,
montajı ve yerleştirilmesi,
bakım, onarım ve
işletilmesinde gerekli tüm
önlemler alınır.



PKD Alınacak önlem önerileri
8. Periyodik kontroller

Meditek PKD2
Editörü

Elektrik tesisatı, topraklama tesisatı, paratoner tesisatı ile akümülatör ve
transformatör ve benzeri elektrik ile ilgili tesisatın periyodik kontrolleri
zamanında ve yetkili kişi veya kurumlar tarafından yapılır.



PKD Alınacak önlem önerileri
9. Acil durum eylem planı
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Patlamadan Korunma Dokümanında belirtildiği takdirde; bir
tehlike durumunda çalışanların tehlikeli bölgeden anında ve
güvenli bir şekilde uzaklaşabilmeleri için tahliye sistemi kurulur
ve her an işler durumda bulunması sağlanır.

Gereken durumlarda, patlama şartları
oluşmadan önce, çalışanların sesli ve/
veya görsel işaretlerle uyarılması ve
ortamdan uzaklaşması sağlanır.


