
 
PATLAYICI ORTAMLARDA 

ELEKTRİK  ŞEBEKESİ ve  

ELEKTRİK  TESİSATI  

TASARIM ve KURULUMU 
 



1.0.  ŞEBEKE TASARIMI 

 1.1  MADENLER, GRUP I 

1.2.  DİGER SANAYİ KOLLARI  GRUP II ve 
GRUP III 

 





IEC 60079-14 de şebeke şekli önerilmemekte, olmaması gereken sakıncalı 

şebekeden söz edilmektedir. Madde 6.2 de “TN sistem kullanılıyor ise patlayıcı 

ortamlardaki bölümünün TN-S” olması istemektedir. TN-S şebeke yapısı genel 

anlamı ile resim N-03 de görüldüğü gibidir. Özetle nötrü ile toprak iletkeni 

birbirine bağlı diğer bir deyim ile sıfırlanmış şebeke TN-C patlayıcı ortamlarda 

yasaktır. 





Türkiye’de yaygın olan TT şebekede, aşırı akım 
korumasının yanı sıra artık akım koruması da (kaçak 
akım) uygulanmaktadır. IEC 60079-14’de TT 
uygulaması halinde toprak direncinin yüksek 
olmaması şartı koşulmakta, fakat yüksek toprak 
direncinin ne anlama geldiği belirtmemektedir.                  
Artık akım kullanılan şebekelerde bazı uzmanlara göre 
1666 Ώ (50/30 mA) bile yüksek değildir. Artık akım 
koruması 300 mA ile sınırlı ise toprak direnci (50/300 
mA=) 166 Ώ’ un altında olabilmektedir. Emniyet 
faktörleri de dikkate alındığında 500mA artık akımda 
50 Ώ altındaki bir değer karşımıza çıkmaktadır. 
Bildiğimiz kadarı ile Federal Alman uygulamalarında 
TT şebekede 50 Ώ altı aranmaktadır.  



• Yazımız konusuna girmediği için topraklama tekniğinin 
ayrıntılarına girilmeyecektir. Dünyanın diğer ülkelerine 
baktığımızda 5 Ώ altındaki bir toprak direnci yeterli 
kabul edilmektedir. Kısaca TT şebekede 5 Ώ üzerindeki 
toprak direnci yüksek sayılabilir. İdeal toprak direnci ise 
1 Ώ ve altıdır. TT şebekeden beslenen, tehlike bölgesi 1 
de (zone 1) bulunan bir elektrik aletinin toprak direnci 
1 Ώ altında olmalıdır (artık akım ile korunuyor olmasına 
rağmen). Patlayıcı ortam elektrik tesisi bulunan bir 
üretim tesisinde toprak direnci ölçerken bu hususa 
dikkat edilmelidir. Özetle şebeke şekli ne olur ise olsun 
TT uygulamalarında toprak direnci 1 Ohm’un altında 
ve TN-S uygulamalarında ise toprak empedansı Z<1 
Ohm olmalıdır. 

 



1.3  TOPRAKLAMA ve EŞPOTANSİYEL  

        KUŞAKLAMA    



1.4  YILDIRIMA KARŞI KORUMA 

IEC 60079-14 yıldırıma ve atmosferik elektriklenmelere 
karşı önlem alınmasını ve IEC 62305 e uygun paratoner 
kurulmasını istemektedir. 

 

Patlayıcı tesislerin yıldırımdan korunmaları diğer sanayi 
uygulamalarından daha itinalı yapılmak zorundadır.              
Bu sorunun çözümü, bol bol veya kaplama alanı geniş 
paratonerler kurmak değildir. Tesisin yüksek bölümleri, 
metalik sivri noktaları, yakalama uçları ile donatılmalı ve 
gerekiyor ise bazı yerlere direkler dikilerek metal teller ile 
birbirlerine bağlanmalıdır. 



TANIMLANMIŞ  ZONLARA EXPROOF 

SERTİFİKALI  EKİPMAN 

YERLEŞTİRİLECEK 

BUNUN DIŞINDA DİKKAT EDİLMESİ 

GEREKEN NOKTALAR  YOK MUDUR ? 

• ŞEBEKE  YAPISI 

• TOPRAKLAMA 

• YILDIRIMDAN KORUNMA 

• STATİK ELEKTRİK 

• YUMUŞAK METALLER    vb. 



Yıldırımdan korunmada radyoaktif paratonerler 

kaldırılmış yerine ise benzeri bir uygulama 

getirilmemiştir. Yıldırımdan korunmada ana 

felsefe mümkün olduğunca Faraday Kafesi 

oluşturulmaya çalışmaktır. 
 

Paratoner ve yakalama çubukları dışında, 

elektrik tesisine atmosferik olaylar (şimşek 

çakması) dolayısı ile yüksek gerilim girmemesi 

için de önlem alınır. Kendinden emniyetli 

devrelerde alçak gerilim (AG) yıldırımlıkları 

(parafudr) konulması zorunludur. 



Resim “N-07” ve “N-08” da örnek eş potansiyel kuşaklamalar resmedilmiştir. Resim “N-

08” de değişik tip kablolar ile uygulanacak yıldırım koruma sigortaları (parafudr, surge) 

sembolize edilmiştir. Güç, ses ve telefon devrelerinde ayrı ayrı alçak gerilim yıldırım 

sigortaları kullanılır. AG tesiste yıldırım koruma uygulaması konumuz olmadığı için 

ayrıntıya girilmeyecektir. 













1.5  STATİK ELEKTRİKLENMEYE KARŞI 

ALINACAK TEDBİRLER 

Patlayıcı ortam tesislerinde statik elektriklenmelere 
karşı önlem alınması zorunludur. ATEX 137 madde 
6-b de bu konuda işverenin önlem almasını 
istemektedir. IEC 60079-14 tavsiye niteliğinde 
olmakla birlikte, IEC 60079-0’da statik 
elektriklenme ile ilgili kısıtlayıcı maddeler (madde 
7.4) mevcuttur.  Bu standart ise patlayıcı ortamlarda 
kullanılan aletleri kapsamakta, tehlikeli ortamda 
bulunan diğer yapı parçalarından söz etmemektedir. 



NEMİN  ETKİSİ 
          BOYA  KALINLIĞI 
Belli incelikteki boya tabakalarının elektron biriktirmesini 
altlarındaki metal tabaka önlemektedir. Bu amaçla IEC 
60079-0 exproof malzemelerin boya kalınlıklarına 
sınırlama getirmiştir. Metal yüzeylere atılan boya 
kalınlıklarının grup IIA ve IIB aletlerde 2 mm den kalın 
olması yasaklanmaktadır. Aynı konu IEC 60079-14 de 
patlayıcı ortamda bulunan tüm yapı parçaları için 
istenmektedir.  Grup IIA ve IIB ekipman bulunduran 
ortamlardaki yapı parçalarının boya kalınlıkları 2 mm den 
fazla olamaz. Grup IIC hidrojen grubu ortamlarda ise çok 
daha ince boya (0,2 mm)  kalınlığı ön görülmektedir. Bu 
kadar ince boya pek koruyucu da olmayabilir. Bizce en 
doğrusu IIC hidrojen grubu ortamlarda mümkün olduğunda 
boyasız, galvanizli ya da paslanmaz malzemelerin 
kullanılmasıdır. 



İzin verilen en çok boya (metal olmayan kaplama) 

kalınlıkları        IEC 60079-0  Tablo 8 

Grup I Grup II ekipmanlar 

Koruma seviyesi Grup IIA Grup IIB Grup IIC 

2 mm 

EPL Ga 2 mm 2 mm 0,20 mm 

EPL Gb 2 mm 2 mm 0,20 mm 

EPL Gc 2 mm 2 mm 0,20 mm 



ANTİSTATİK  MALZEME  

YÜZEY  DİRENCİ 

Antistatik malzemelerin ana özelliği yüzey 
direncinin 109 Ώ altında olmasıdır. Bu direnç, 
standartların ön gördüğü bir yöntem ile belirlenir. 

 

Statik elektriklenmeye karşı iki şekilde önlem alınmaktadır. 
Birincisi tesiste iyi bir topraklama ve eş potansiyel kuşaklama 
yapılması, ikincisi ise antistatik malzeme ve giysi 
kullanılmasıdır. 

Yün ve sentetik madde oranı yüksek 
giysiler giyilmemelidir. 



ANTİSTATİK  OLMAYAN  
YALITKAN  MALZEMELERİN  İZİN 
VERİLEN  YÜZEY  MİKTARLARI 

AZAMİ AÇIK  YÜZEY MİKTARI          IEC 60079-0 Tablo 6 

Grup I Grup II ekipmanlar 

10.000 mm2 

100 cm2 

10x10 cm levha 

Koruma seviyesi Grup IIA Grup IIB Grup IIC  

EPL Ga   5.000 mm2   2.500 mm2    400 mm2 

EPL Gb 10.000 mm2 10.000 mm2 2.000 mm2 

EPL Gc 10.000 mm2 10.000 mm2 

 

2.000 mm2 

20 cm2 

4x5 cm levha 

 



AZAMİ  ÇAP  veya  KALINLIK           IEC 60079-0  Tablo 7 

Grup I Grup II ekipmanlar 

30 mm 

Koruma seviyesi Grup IIA Grup IIB Grup IIC 

EPL Ga 3 mm 3 mm 1  mm 

EPL Gb 30 mm 30 mm 20 mm 

EPL Gc 30 mm 30 mm 20 mm 



Özetle STATİK ELEKTRİK patlayıcı ortamların GİZLİ 
ve GÖRÜNMEYEN bir DÜŞMANI gibidir.  

 

Nedeni belirsiz yangın olaylarında itfaiyenin 
“elektrik kontağı” deyip geçmesi gibi,              
kaynağı belirlenemeyen patlamaların tamamı, 
statik elektriklenme sonucu çıkan ark olayına 
bağlanmaktadır. 

 



1.6  KATODİK KORUMA 

1) Dış akım  kaynağı ile katodik koruma 

 

        YASAK 

 

2) Aktif madde ile katodik koruma 
 

          SERBEST 



1.7  GENEL  KONULAR 

  
1.7.1 ACİL DURDURMA,  

         ELEKTRİK KESME, AYIRMA 

 

NÖTR HATTI DA KESİLMELİDİR. 

4 KUTUPLU ŞALTER 

KULLANILMALIDIR. 



IEC 60079-14 madde 8.1 de “patlayıcı ortamı 

besleyen elektriğin nötr hattı da kesilmelidir” 

denilmektedir.  

Bu madde beraberinde bazı uygulama güçlükleri 

getirmektedir. IEC 60079-14’ün üçüncü (eski) 

sürümünde böyle bir koşul yoktu.  

 

Benzin ve LPG istasyonlarındaki acil stop 

düğmesine basıldığında elektrik kesilir.  

 

 



IEC 60079-14 de vurgulanan önemli 

noktalardan biri de “ZONE 0” dan geçen 

kablolarda ek yapılmasının yasak olduğu ve 

izolasyonun sürekli izlenmesi yönündedir.  

 

İzolasyon izleme şartı son sürümlerde kaldırılmış, 

“ek yapılması zorunlu ise, bulunulan ortamın 

koşullarına göre ek yapılmalıdır” denilmektedir. 



1.7.2  DOKÜMANTASYON 

ATEX 137 Çalışanların patlayıcı ortamların 
tehlikelerinden korunması hakkında yönetmelik madde 10 
gereği  

PATLAMADAN KORUMA DOKÜMANI 

oluşturulması zorunludur. 

 

IEC 60079-14 madde 4.2 ye göre patlayıcı 
ortamlarla ilgili bir dokümantasyon oluşturulması 
gerekmektedir. 



1.7.3  IEC UYUMLULUK  

          GÜVENCESI, SERTİFİKA 

IEC uyumluluk belgesi, diğer bir söz ile 

exproof veya alev sızmazlık sertifikası 

olmayan hiçbir ekipman patlayıcı 

ortamlarda kullanılamaz. Üreticinin 

deklarasyonu yeterli değildir. 

ATEX  KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ 
IEC  KALİTE  GÜVENCE  SİSTEMİ 



1.7.4  İKİNCİ EL 

          KULLANILMIŞ ALETLER 

 

IEC ikinci el aletlerin yeni tesislerde 
kullanılmasına izin vermemektedir. 

 

ATEX 137 bu konuda sıkı davranmakta ve 
2003’e kadar kurulu tesislerin elden 
geçirilmesini istemektedir. Bu konu özellikle 
kendinden emniyetli devrelerde sorun 
yaratmaktadır. 



1.7.5  PERSONEL 

KALİFİKASYONU 

IEC 60079-14 ek-f  

IEC tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlardan 
“exproof tesislerde çalışmaya yetkin” olduklarına 
dair belge 
 



1.7.6  ELEKTROMANYETİK 
        RADYASYONA KARŞI ÖNLEM 

IEC 60079-0 madde 6.6 da exproof aletlerin 
ürettikleri manyetik enerji kısıtlanmakta ve 
aşağıdaki tabloda verilen değerler ile 
sınırlamaktadır. 



Tablo 4: 9 kHz ile 60 GHz arası, sürekli veya 

aralıklı radyo frekansı yayan ekipmanların  

elektromanyetik güç sınır değerleri 

Ekipman grubu Güç sınır değeri, Watt Termik etki süresi,  µs 

Grup I 6 W 200 

Grup IIA 6 W 100 

Grup IIB 3,5 W 80 

Grup IIC 2 W 20 

Grup III 6 W 200 



Tablo 5: Radar ve benzeri kısa süreli darbeli yayın 

 yapan aletlerde manyetik enerji sınır değerleri 

Ekipman grubu Manyetik enerji sınır değerleri Zth,    µJ 

Grup I 1500 

Grup IIA 950 

Grup IIB 250 

Grup IIC 50 

Grup III 1500 



1.7.7  LAZER ve BENZERİ OPTİK IŞIĞA  
          KARŞI KORUMA 

IEC 60079-28’e göre patlayıcı ortamlarda kullanılan 
ve sabit olarak yerleştirilen optik cihazların 
uygunluk sertifikaları bulunmak zorundadır. IEC 
60079-14 e göre patlayıcı ortama dışarıdan girebilen 
her çeşit tehlikeli ışıklara karşı önlem alınması 
gerekmektedir. Tehlikeli ortama mercek ile güneş 
ışığı yansıtıldığında patlamaya neden olabilir. 
Komplike bir tesiste metal parçaların mercek gibi 
ışığı patlayıcı ortama gönderip göndermediğine 
dikkat edilmelidir. Özellikle dairesel ve parabolik 
yansıma ekranları olan aydınlatma armatürlerine 
dikkat edilmelidir. 



Lazer ve benzeri sürekli dalga yayan ekipmanlarda 

aşağıda verilen sınır değerler aşılmamalıdır 

EKİPMAN 

GRUBU 
Sürekli ışın yayma 

En az 5 s aralar ile 

 ışın yayma 

Grup I, Ma ve Mb 20 mW/mm2 veya 150 mW 0,1 mJ/mm2 

Grup III, Da ve Db 5 mW/mm2 veya 35 mW 0,1 mJ/mm2 

Grup III, 

Dc 

10 mW/mm2 

veya 35 mW 
0,5 mJ/mm2 



Tablo: Sürekli veya darbeli (pulsed) ışık yayan 

ekipmanların sınır değerleri 

EKİPMAN 

GRUBU 
Sürekli ışın yayma 

En fazla 5 s aralar ile 

ışın yayma durumunda 
Tehlike bölgesi 

Grup III, 

Da,Db 
5 mW/mm2 veya 35 mW 0,1 mJ/mm2 Zone 20,  21 

Grup III, 

Dc 

10 mW/mm2 

veya 35 mW 
0,5 mJ/mm2 Zona 22 



1.7.8  ULTRASONİK SESE KARŞI 

          ALINACAK TEDBİRLER 

Ultrasonik ses dalgası yayan aletler de elektrikli 

aletlerde olduğu gibi, aynı şekilde tehlike 

yaratmaktadır. Doğrudan tehlikeli ortamda 

bulunan ultrasonik aletlerin uygunluk sertifikaları 

bulunmak zorundadır. Tehlikeli bölgenin dışında 

bulunup da tehlikeli alana ses yayan aletler de ise 

dikkatle davranılmalı ve bunların tehlikeli alana 

yaydıkları enerji seviyeleri aşağıda tabloda verilen 

değerleri aşmamalıdır. 



EKİPMAN GRUBU 
Sürekli dalga 

yayma 

Aralıklarla (puls) 

 dalga yayma 

Tüm gruplar  

Ga, Gb, Gc  (IIa, IIb, IIc) 

Da, Db, Dc   (IIa, IIIb, IIIc) 

0,1 W/cm2 ve 

 10 MHz 

0,1 W/cm2 ve  

2 mJ/cm2 



1.7.9 HAFİF METALLERİN 
          KULLANILMASI 

IEC 60079-0 da hafif metallerin exproof 

aletlerde kullanımı ile ilgili kısıtlayıcı 

maddeler bulunmaktadır.  
 

Çünkü hafif metaller sürtünme ile 

kolayca kıvılcım üretebilmektedir. 



Tablo: Hafif metal alaşımların sınır değerleri (ağırlığa göre) 

Grup I 
%15 

den fazla (kütle itibarı ile) alüminyum + magnezyum + titanyum + 

zirkonyum veya 

%7.5 den fazla magnezyum + titanyum + zirkonyum  

Grup II 

Ga 
% 10 Al, +Mg, +Ti, +Zr 

% 7,5 Mg, +Ti, +Zr, 

Gb % 7.5 Mg, +Ti, +Zr , Al ye sınır yok 

Gc 
Sınırlama yok, yalnız fan, kanat ve kapak gibi çarpma ihtimali olan 

yerler Ga gibi  

Grup III 

Da % 7,5 Mg, +Ti, +Zr 

Db % 7,5 Mg, Ti, Zr 

Dc 
Sınırlama yok, yalnız fan kanat ve kapak gibi çarpma ihtimali olan 

yerler Db gibi 

Al = Alüminyum,  Mg =  Magnezyum,  Ti = Titanyum,  Zr = Zirkonyum 



1.7.10  HAREKETLİ ve TAŞINABİLİR  
            ya da KİŞİSEL EKİPMANLAR 

KAYNAK MAKİNASI 
MATKAP,  BİREYZ,  SPİRAL TAŞ,  
ELEKTRİKLİ TAŞINABİLİR ÖLÇÜ 
ALETLERİ, 
 
FORKLİFT,  TRANSPALET 
 
CEP TELEFONU,  KOL SAATİ 



Özel çalışma (HOT WORK) izni ve bu gibi 

durumlarda yapılması gerekenlerin 

başında gaz veya buharın sürekli 

ölçülerek takip edilmesi ve tehlike 

durumunda çalışmanın durdurulması 

gerekir. 



1.8.0 EKİPMAN SEÇİMİ 

1.8.1 GEREKLİ ÖN BİLGİLER 
  

• Tehlikeli bölgelerin tanımlanması, risk değerlendirmesi ve bu 
analizin tesis teknik resimlerine işlenmiş ve varsa iş güvenliğince 
onaylanmış kopyası. 

• Kullanılacak aletlerin koruma seviyeleri, kategorileri veya EPL 
seviyeleri 

• Tehlikeli bölgelerin gaz veya toz grupları, II A, II B, II C ya da  
III A, III B, III C gibi. 

• Tehlikeli bölgede izin verilen en yüksek ekipman dış yüzey 
sıcaklığı, diğer bir söz ile ekipmanların sıcaklık sınıfı, T1- T6 gibi 

• Tozlu ortam var ise toz filmi veya toz bulutunun minimum 
patlama sıcaklıkları ile ateşleme enerjileri. 

• Dış etkiler ve ortam sıcaklıkları 



1.8.2 TEHLİKELİ BÖLGE,  KORUMA  

          SEVİYESİ ve KORUMA TİPİNE  

          ve EKİPMAN GRUBUNA GÖRE SEÇİM 

Tehlikeli bölge tanımlaması, patlayıcı ortamların en 
önemli ve en hassas noktasıdır. Yaşanan patlamaların 
büyük çoğunluğu insan hatasından sonra yanlış bölge 
tanımlamalarından kaynaklanmaktadır.  

 

IEC 60079-10 
 

Aşağıdaki tabloda hangi tehlike bölgelerinde, hangi 
koruma seviyesindeki aletlerin kullanılacağı 
gösterilmiştir. IEC de kategori deyimi 
bulunmamaktadır. Tabloda hem ATEX ve hem de IEC 
ye göre zone ve EPL deyimlerine yer verilmiştir. 

 



TEHLİKE BÖLGESİNE GÖRE SEÇİM 
EKİPMAN   GRUPLARINA                     

GÖRE   SEÇİM  

ATEX IEC 2010 sonrası 
Gaz, buhar veya 

toz alt grupları 
Müsaade edilen 

ekipman grupları 
ZONE Kategori EPL 

0 G1 Ga II a II A IIA, IIB, IIC 

1 G1, G2 Ga, Gb II a, IIb II B IIB,  IIC 

2 G1, G2. G3 Ga,Gb, Gc II a, IIb, IIc IIC IIC 

20 D1 Da III a III A IIIA, IIIB, IIIC 

21 D1, D2 Da, Db III a, III b III B IIIB, IIIC 

22 D1, D2, D3 Da, Db, Dc III a, III b, III c III C IIIC 



Tablo: Koruma tipine göre ekipman seçimi 
ATEX e göre IEC ye göre 

Alet kategorileri EPL,a, b, c Koruma tipi 
Kot, 

sembolü 
İlgili IEC 

standardı 

G1, ExII G1 
a, ExII Ga 
veya 
ExII a 

Kendinden emniyetli Ex-ia 
IEC 6009-

11 

Kapsül, döküm reçine 

içene alarak koruma  
Ex-ma 

IEC 

60079-18 

EPL-b seviyesinde iki 

bağımsız koruma 

uygulaması 

IEC 

60070-26 

Optik koruma yöntemi 

uygulanan alet ve bilgi 

iletim sistemleri 
Ex-op-is 

IEC 

60079-28 



G 2, ExII 

G2 

b,  ExII Gb 
veya 
ExII b 

Alev sızmaz gövde Ex-d 
IEC 

60079-1 

Artırılmış emniyet Ex-e 
IEC 

60069-7 

Kendinden emniyetli Ex-ib 
IEC 

60069-11 

Kapsüllü koruma Ex-mb 
IEC 

60069-18 

Yağlı,sıvılı korumu Ex-o 
IEC 

60069-6 

Basınçlandırılmış koruma 
Ex-p,Ex-

px, Ex-py 
IEC 

60069-2 

Tozlu, kuvarz tozlu koruma Ex-q 
IEC 

60069-5 

Fieldbus FISKO tipi kendinden 

emniyetli bilgi iletim sistemi 
IEC 

60069-27 

Optik koruma yöntemi 

uygulanan alet ve bilgi iletim 

sistemleri 

Ex-op-is 
Ex-op sh 
Ex-op-pr 

IEC 

60069-28 



G 3,   

ExII Gc  

c,  ExII Gc 
veya 
ExII c 

Kendinden emniyetli korunmuş 

alet ve devreler  
Ex-ic 

IEC 

60069-11 

Kapsüllü koruma Ex-mc 
IEC 

60069-18 
Ark çıkarmaz koruma ,                         

non sparking aletler 
Ex-n,  
Ex-nA 

IEC 

60079-15 

Sınırlı havalandırmalı Ex-nR 
IEC 

60079-15 

Enerjisi sınırlı alet veya devreler 
Ex-nL= 
Ex-ic 

IEC 

60079-15 

Ark çıkarmaz aletler Ex-nC 
IEC 

60079-15 

Basınçlı muhafaza Ex-pz 
IEC 

60079-2 

Optik koruma yöntemi uygulanan 

alet ve data nakil sistemleri 

Ex-op-is 
Ex-op-sh 
Ex-op-pr 

IEC 

60069-28 



1.8.3 GAZ, BUHAR ya da TOZUN ATEŞLEME 

         SICAKLIĞI ve ORTAM SICAKLIĞININ 

         DİKKATE ALINMASI 

Cihazların çalışma ortamı sıcaklığı: -200C  + 400C 

Patlayıcı ortam sıcaklığı:  -200C  + 600C 

 

CİHAZLARIN KENDİ ÜRETTİKLERİ  DIŞ 

YÜZEY (GÖVDE) SICAKLIKLARI = 

SICAKLIK  SINIFLARI 



Tanımlanan sıcaklık Patlama sıcaklığı 
İzin verilen            

sıcaklık sınıfı 

Risk değerlendirmesinde dolayısı ile 

tehlikeli bölge tanımlamasında ön 

görülen azami exproof alet dış yüzey 

sıcaklığı ve sıcaklık sınıfı 

Gaz, buhar veya 

tozun statik 

patlama sıcaklığı 

Kullanılacak exproof 

aletlerde izin verilen 

sıcaklık sınıfları 

T1 > 450 0C T1 T2, T3, T4, T5,T6 

T2 > 300 0C T2, T3, T4, T5,T6 

T3 > 200 0C T3, T4, T5,T6 

T4 > 135 0C T4, T5,T6 

T5 > 100 0C T5,T6 

T6 >   85 0C T6 



1.8.4 TOZLAR 

Tozlar aletlerin üzerini bir film tabakası gibi 

kapladıklarından üretilen sıcaklığın dışarı 

atılmasına mani olmaktadırlar. Tozlu ortamlarda 

kullanılan aletlerin dayandıkları maksimum 

statik patlama sıcaklıkları iki farklı metotla 

belirlenmekte olup, söz konusu bu metotlar IEC 

61241-2-1 de (60079-31 de) yazılıdır. Metot A da 

5 mm, metot B de ise 12.5 mm kalınlığında toz 

tabakası ile deney yapılır. 

 



2.0. ELEKTRİK TESİSİNDE ALINACAK 

       KORUMA ÖNLEMLERİ 

 2.1 Genel 

Şebeke dizaynı IEC 60079-14 madde 7 de ele 
alınmakta olup, burada bazı spesifik konulara 
değinilecektir. Patlayıcı ortam dışında normal 
alanlardaki elektrik tesislerinde ne gibi önlemler 
alınıyor ise aynısı patlayıcı ortamlarda da 
uygulanmaktadır. Elektrik İç Tesisat ve YG 
yönetmelikleri bu alanlar için de geçerlidir. 

 



2.2  ELEKTRİK MOTORLARI 

1) TERMİK AYAR SAHASI:  Ith= 1.05 – 1.2 xIn  

değil  Ith = 1.0 x In 

2) Termocupl (NTC, PT100) koruması  tavsiye 

edilir. Ex-e tipi motorlarda zorunludur. 

3) Faz koruması tavsiye edilir. Ex-e tipi 

motorlarda zorunludur. 

 





2.3 TRAFOLAR 

Güç transformatörlerinin maden dışındaki sanayi kollarındaki 
patlayıcı ortamlarda kullanılması söz konusu değildir. Bazı hallerde 
küçük güçlü trafoların kullanımı zorunlu olabilir. Bu durumda 
trafonun kendisi exproof olmak zorundadır. IEC 60079-14 trafoların 
sekonder tarafındaki kısa devre akımına karşı korunmasını 
istemektedir ki, bilinen sanayi tip korumalardan farkı yoktur. 
Korumanın primerde mi, yoksa sekonderde mi olacağı konusunda 
herhangi bir tavsiye veya şart bulunmamaktadır. 

  

Madenlerde kullanılan trafoların çoğu primerden korunmaktadır. 
Bunun nedeni kesicilerin büyük oluşu ve trafonun naklinin imkansız 
hale gelmesidir. Sekondere akım algılayıcı röleler yerleştirilmekte 
ve herhangi bir aşırı akım durumunda primerdeki YG kesicisine 
açma sinyali verilmektedir.  
 





2.4 DİRENÇLİ ISITICILAR 

EK OLARAK ARTIK AKIM KORUMASI 

EN ÇOK 100 mA,  tercihen  30 mA, 300 mA olmaz 

TT ve TN-S şebekelerde RCD uygulanır. 

IT şebekede İZOLASYON İZLEME CİHAZI   

izolasyon değeri 50 Ω/V  indiğinde elektrik kesilir 

400 V da 20 kOhm da elektrik kesilir 

DIŞ YÜZEY SICAKLIĞI 





2.5.0 KABLO SİSTEMLERİ  

2.5.1 ALÜMİNYUM KABLO ve İLETKENLER 

EN DÜŞÜK KESİT 16 mm2 

ALÜMİNYUM HAFİF METAL AMA YASAK DEĞİL 

 

EXPROOF KABLO OLUR MU? 

ALEVSIZMAZ KABLO NEDİR? 

EXPROOF EKİPMAN SERTİFİKASI GİBİ                          
EXPROOF KABLO SERTİFİKASI OLUR MU? 

 



2.5.2 BAKIR KABLOLAR 

IEC 60079-14, çabuk aşınan tip olarak bilinen “düşük uzama 
mukavemetli” kabloların exproof alanda kullanılmasını 
yasaklamaktadır. ANCAK BORU İÇERİSİNDE 
KULLANILABİLİR. 

 

Standart koyucu çelik zırhlı kablodan söz etmemekte, 
darbelere ve ortamın fiziksel ve kimyasal şartlarına uyum 
ve dayanıklılık istemektedir. 

 

Kabloların dış yüzey sıcaklığının ancak T6 = 85 0C’de sorun 
olma ihtimali bulunmaktadır ki, T6 sıcaklık sınıfı ortamlarda 
dikkate alınarak durumları irdelenmelidir. Normalde kabloların 
dış yüzey sıcaklıkları 70 oC yi geçmez. 
 

 



2.6.1 SABİT TESİSAT KABLOLARI 
KABLOLARDA UYGULAMA ÖNEMLİDİR. 

BOŞLUKLAR BIRAKILIP, HORTUMA 
DÖNÜŞMEYECEK, 

ALEVİ  İLERLETMEYECEK,  

ÇIRA GİBİ  YANMAYACAK,                                                    
BİR SÜRE SONRA SÖNECEK 

HALOJENSİZ KABLOLAR GİBİ. 

 





2.7  KABLO BAŞLIKLARI,  REKORLAR 

SERTİFİKA GEREKLİ  ve  KOMPONENT  SERTİFİKASI 

Kabloların cihazlara bağlanmasında istenen en 
önemli özellik herhangi bir şekilde çekildiklerinde 
akım ileten canlı kısma çekme yükünün 
aktarılmamasıdır. 

Kablo başlıklarının imalat ve testleri ile ilgili IEC 
60079-0 madde 16.3 ve ek-A da 7 sayfayı aşan 
açıklama bulunmaktadır ve bu açıklamalar tavsiye 
değil zorunlu uyum niteliğindedir. 

 







KABLO REKORLARI  TESTİ 

Contalı veya kelepçeli plastik rekorlara 6 saat çekme deneyi 

Kablo yapısı 
Çekme kuvveti. 

Newton 
Ortam sıcaklığı 

Kablo 

sıcaklığı 
Uzama 

Yuvarlak 20xkablo çapı (mm) 20 0C 75 0C 6 mm 

Yassı 6x kablo çapı (mm) 20 0C 75 0C 6 mm 

Zırhlı kablolar için metal rekorlar 

Zırhlı kablo 80xkablo çapı (mm) 20 0C 75 0C 
Sıfır, grup I 

ekipmanlar 

Zırhlı kablo 20xkablo çapı (mm) 20 0C 75 0C 
Sıfır, Grup II 

ve III 



Plastik rekorlar 20 0C ortam sıcaklığında en az 6 
saat süre ile çekme dayanımı testine tabi 
tutulurlar. 6 saatlik deney sonucunda kablo 6 mm 
den fazla kaymış olmamalıdır. Kablonun sıcaklığı ve 
bağlandığı ünite ve dolayısı ile rekorun kendi 
sıcaklığı 75 0C de olmalıdır. 75 0C ortam değil servis 
yanı çalışma sıcaklığıdır. Böyle bir sıcaklıkta 16 mm 
çaplı bir kablonun 6 saat süre ile dayanması 
gereken çekme kuvveti yuvarlak kablolarda 320 N 
(yaklaşık 32 kg kuvvet) yassı kablolarda ise 96 N 
(yaklaşık 10 kg kuvvet) kadardır. Yassı kablolar 
kolayca yerinden çekilemedikleri için standart 
koyucu avantaj tanımış ve 20 katı yerine 6 katı 
kuvvetle yetinmiştir. 



KABLONUN  KENDİSİNDEN  ÇOK  

BAŞLIĞI  ÖNEMLİDİR 
 

BU  NEDENLE STANDART KOYUCU,                                       

BAŞLIĞI SIKI DENETİME ALMIŞTIR. 



2.8  BORULU SİSTEMLER, CONDUIT  

KABLOLU SİSTEM - BORULU CONDUİT SİSTEMİ 

AVRUPA UYGULAMASI - AMERİKA UYGULAMASI 

 

EXPROOF  DENİNCE AKLA BORULU SİSTEM Mİ 
GELİR? 

 









IEC 60079-14 condiut uygulamasına karşı 
çıkmamakta, uygulandığında uyulması gereken 
asgari koşulları belirtmektedir. Bu konuda IEC 
içerisinde çalışmalar vardır. IEC 60079-14 boruların 
dayanacağı basınçlar hakkında bir sınırlama 
getirmemektedir. Çünkü boruların patlayıcı 
ortamlara giriş ve çıkış noktalarında bir komput ile 
kapatılmasını istemektedir.  

Ayrıca alet giriş ve çıkışlarına da durdurucu boru 
elemanları konularak döküm reçine ile 
doldurulmaları şarttır. Bu durumda borular 
içerisinde patlayıcı gazın yürüme şansı yoktur ve 
ayrıca patlama durumunda boru içerisinde arka 
arkaya olabilecek patlamalar ile basınç artma 
(pressure pilling) ihtimali de ortadan kalkmaktadır. 











3.0 KORUMA TİPLERİNE GÖRE ALINACAK  

      ÖZEL ÖNLEMLER 

3.1  Ex-d TİPİ KORUNMUŞ ALETLERDE  

       ALINACAK EK ÖNLEMLER 

KOMPONENT  İŞARETLİ GÖVDELER KULLANILAMAZ 
 
Ex-d tipi korunmuş aletler, duvar, çelik yapı  gibi tesis parçalarından belli 
bir uzaklığa monte edilmelidir. 
Bu mesafe IIB grubu gazlarda en az 10 mm diğer gruplarda ise 40 mm 
olmalıdır.  
Örneğin duvara monte edilebilen bir exproof prizin altına önce özel bir 
çerçeve yerleştirilmesi zorunludur. 
 
PASLANMAYA  KARŞI  ÖNLEM 

 



3.1.2  KABLO GİRİŞLERİ 

TERMİNAL  KUTULARI  Ex-d  ya da  Ex-e 

 

REKORLAR, KABLO BAŞLIKLARI 

Ex-d TİPİ  OLMALI 



3.1.3  CONDUIT 
Eğer borulu (conduit) bağlantı kullanılacak ise kablo girişi buna 
uygun seçilmeli ve ayrıca üreticinin kullanma kılavuzuna dikkat 
edilerek  hangi şartlarda borulu bağlantıya izin verdiğine 
bakılmalıdır.                                       

Borulu bağlantıda alet çıkışına durdurucu elaman konulması ve 
özel reçine ile doldurulması unutulmamalıdır.   

Kullanılan borular bütün olarak çekilmiş veya dikiş kaynaklı 
yüksek mukavemetli çelikten yapılı ve vida bağlantılı olmak 
zorundadır. Borular ve boru bağlantıları ve dışı plastik kaplı 
spiraller  ISO 10807 uygun üretilmiş olmalıdırlar. IEC 60079-14  
3.sürümünde IEC 60614-2-1 veya IEC 60614-2-5 e göre imal 
edilen boruların d-tipi mahfazalarda kablo koruyucu olarak 
kullanılmasını yasaklar iken, son 4.sürümünde konuyu Ex-d tipi 
koruma ile ilgili IEC 60079-1 standardına bırakmıştır. IEC 60079-
1’in son sürümünde conduit bağlantıları da kapsama alınmış ve 
nasıl test edilecekleri adı geçen standartta detaylandırılmıştır. 



3.1.4 MOTORLAR 

Ex-d tipi korunmuş motorları exproof ortama 
monte ederken ek bir önlem almaya gerek 
yoktur. Yalnız konverterli ya da yumuşak yolverici 
ile çalışırken aşağıdaki noktalara dikkat 
edilmelidir. 



3.1.5 FREKANS KONVERTERİ ve  
          YUMUŞAK YOLVERİCİ 

• KONVERTER veya YUMUŞAK YOLVERİCİ ORTAK İSE ve  
SERTİFİKASI DA BUNA GÖRE VERİLMİŞ İSE üreticinin 
kılavuzuna göre monte edilip çalıştırılabilir. 

• Eğer konverter veya yumuşak yol verici sonradan 
eklenilmek isteniyor ise motorun aşırı ısınması bir şekilde 
kontrol edilmelidir. Bu kontrol işi sargılara gömülü 
termokapıllar ile yapılabileceği gibi motor gövdesi üzerine 
konulan bir sensör ile de gerçekleştirilebilir.  Bazı 
durumlarda motor milinin dış gövdeden daha önce ısındığı 
unutulmamalı ve bu gibi durumlarda ısınmayı milden 
algılamanın yolları aranmalıdır. Yapılan bu gibi ekler 
belgelendirilip yönetmeliğe göre tutulan exproof 
dokümanları (patlamadan korunma dokümanları) içerisine 
konulmalıdır. 



• Frekans konverteri kullanılan Ex-d tipi 
motorun terminal kutusu Ex-e tipi korunmuş 
ise frekans konverterin üreteceği yüksek 
gerilim darbeleri dolayısı ile e-tipi kutunun 
yüzeysel kaçak mesafelerine (creapage 
distance) ve aşırı ısınma durumuna dikkat 
edilmelidir. 

• KONVERTER TEMİZ BÖLGEDE DE BULUNABİLİR 

  

Özet ve sonuç olarak “exproof sahada motorlara 
yumuşak yolverici veya konverter eklenilmeden 
önce üreticiye danışılmalıdır. 

 





3.2 . Ex-e TİPİ EKİPMANLARDA 
ALINACAK EK ÖNLEMLER 

Ex-d tipi korunan muhafazalarda olduğu gibi 
parça (komponent) U işaretli aletler 
kullanılamazlar. 
  

Ex-e tipi gövdelerin yabancı madde girişine karşı 
koruma seviyeleri (IP) IP 54 den aşağı olamaz. 
İçerisindeki parçalar izoleli ise IP 44 yeterlidir.  



3.2.1  KABLO GİRİŞLERİ 

Ex-e tipi aletlerin gövdelerine üreticinin 
kılavuzunda belirtilmedikçe ve izin verilmedikçe 
kablo girişleri için ek delikler açılamaz. Kablo giriş 
delikleri IEC 60079-0 a uygun açılmalıdır.                 
Diş sayısının 5 den az olamayacağı ve civata ile 
tutturulan kablo başlıklarına izin verilmediği vb 
gibi noktalara dikkat edilmelidir. 

BUNLAR  KORSAN  ÜRETİCİLERİ ANLAMAK İÇİN 
İPUCU OLABİLİR. 



Ex-e tipi kablo girişlerinde kullanılan 
REKORLAR ve terminaller EXPROOF 
sertifikalı olmak zorundadır 



IEC 60079-0 da belirtilen yüzeysel ark ve yüzeysel kaçak uzaklıkları 
göz önüne alınmalıdır.  İşletmelerde bu konuda çok hata 
yapılmakta, rastgele  klemensler kullanılmaktadır. Resimde N-15 de 
görüldüğü gibi Ex-e tipi terminal kutusunda kullanılan klemensler 
ticari piyasada kullanılanlardan farklıdır. 

Ex-e tipi koruma normal şartlarda ark çıkmayan veya ark 
çıkmayacağı kabul edilen yerlerde uygulanabildiği için 
terminal kutuları içerisindeki klemenslerin montajı ve 
kabloların özenli bir şekilde yerleştirilip sıkılanması 
önemlidir. Onun için, dış görünüşleri sanayide 
kullanılanların aynı ise de, terminallerin kendileri özeldir.  

Gevşek monte edilen ve gövdesi ya da bağlanan kablolar 
elle sallandığında ark çıkaran terminal kutuları uygun 
değildir ve exproof açısından tehlike saçmaktadır. 



3.2.2  SİNCAP KAFES  
         ASENKRON MOTORLAR 
Ex-e tipi üretilen tam kapalı sincap kafes asenkron 
motorlar yapıları gereği normal koşullarda ark 
çıkarmazlar. Ancak aşırı ısınmaları tehlikeli olabilir.             
Bunu önlemek için motorun aşırı ısınması sargılar içine 
gömülü olan termistörler ile kontrol edilmektedir. 
Motorun aşırı yüklenmesi, motorun çektiği akım da 
termik röleler ile izlenilmekte ve belli oranları aştığında 
motoru durdurmaktadır.  
  
Ex-e tipi motorların T5 ve T6 sıcaklık sınıfında olanı yoktur. 
Çünkü rotor sıcaklığının bu düzeyi (T5=100 0C,  T6=85 0C) 
aşma ihtimali yüksektir. 



• Sincap kafes asenkron motorun özelliği yol alırken fazla 
akım çekmesi ve bu arada aşırı ısınma ihtimalidir.              
Ex-e motora sertifika verirken tam yükte motor kısa devre 
edilerek ne kadar sürede ön görülen sıcaklık sınıfına 
ulaştığı tespit edilmektedir (tE zamanı ölçümü).                 
Standart koyucu bu tE süresinin 5 saniyeden kısa olmasını 
istememektedir. Yani motor kısa devre olduğunda ne kadar 
uzun sürede ısınır ise o kadar iyidir. Bu nedenle Ex-e tipi 
korunan motorların etiketlerinde tE zamanı yazılı olmak 
zorundadır. Ex-e tipi motorun koruma düzeneği (yol 
vericisi) herhangi bir arıza durumunda ya da motorun 
bloke olması halinde etiketteki tE zamanı dolmadan önce 
motoru durdurarak aşırı ısınmaya fırsat vermemelidir. 

  



• Ex-e tipi motorların Ex-d tipi motorlardan farkı 
sargılarındaki termistörlerin motorun yol verme 
düzeneğine bağlanma zorunluluğudur. Endüstride 
sıkça yapılan hatalardan biri de bu noktadadır. 
Normal kullanımdan farklı olduğu için, 
elektrikçilerce termistör ve bağlantıları gereksiz 
ve anlamsız kabul edilmekte devreye alınmaları 
ihmal edilmektedir. Ayrıca termistör için ek kablo 
çekilmesi ve rekorları ile birlikte kurallara uygun 
bir şekilde bağlanmaları biraz FAZLA ÇALIŞMA 
GEREKTİRMEKTEDİR. 
 





• Normal sanayi kullanımında motorların kontaktör 
çıkışına yalnızca bir termik bağlanması ile 
yetinilmektedir. 

•  Ex-e tipi motorlarda faz kaybı ve aşırı gerilim 
düşümü tehlikeli ısınmalara neden olabilir.  

• FAZ KORUMA rölesi bağlanması da zorunludur. 
Ayrıca termik yerine, motoru sıkışma ve kasılma 
gibi hallerde kısa devreye karşı koruyan ve 
piyasada motor koruma tabir edilen şalterler 
tercih edilmelidir. Bu şalterler motorları hem 
termik (aşırı yük) ve hem de manyetik (kısa devre) 
olarak korumaktadırlar. 

 



Kısa aralıklara sık sık yol verme olayı 

motorların aşırı ısınmasına neden olmaktadır.  
Ex-d tipi motorlarda olduğu gibi Ex-e tipi 
motorlarda da sık sık devreye alabilme özelliği 
motor kılavuzunda üreticisi tarafından belirtilmiş 
olmalıdır. Kısaca bu amaç için imal edilmeyen 
motorların exproof ortamlarda kısa aralıklarla sık 
sık yol verilmesi tehlikeli olabilmektedir. Fakat iş 
hayatında bu olay bazen kaçınılmaz olmaktadır. 







Bilinmesi gereken ve tavsiyemiz standart koyucunun bazı 
istisnalarını dahi dikkate almadan tüm exproof motorlarda düz 
mantık uygulanması yönündedir.                                                           
Motorlar hangi tipte korunurlar ise korunsunlar (Ex-d, Ex-e veya 
Ex-n) tüm motorlarda 

1. Motor kofrasında bulunan termistörler özel bir kablo ile yolverici kutusuna 
kadar uzatılarak özel termistör rölesine  bağlanacak ve aşırı ısınma 
durumunda motorun durması sağlanacaktır. 

2. Basit termiklerin yerine motor koruma tabir edilen “termik manyetik” 
koruyuculu şalterler kullanılacaktır. 

3. Faz koruma tabir edilen ve gerilim düşümünü de kontrol eden röleler 
kullanılacaktır. 

4. Frekans konverteri ve yumuşak yolverici rastgele kullanılmayacak,             
ancak exproof motor ile birlikte sertifika almış ise ve imalatçı kılavuzunda 
belirtiliyor ise kullanılacaktır. Bu gibi durumlarda imalatçıya danışılmadan 
hiçbir tadilat yapılmayacaktır. 

 



3.3  AYDINLATMA ARMATÜRLERİ 

Aydınlatma armatürleri üreticinin kullanma 
kılavuzunda açıkladığı şekilde devreye alınarak 
çalıştırılır. Çoğu armatürde ek bir önlem almaya 
gerek yoktur. Yalnız floresan ampul ve elektronik 
balast kullanılan tüm armatürler T5 ve T6 sıcaklık 
sınıfı ortamlar ile ortam sıcaklığı 60 0C’yi aşan 
yerlerde kullanılamazlar. Ayrıca pimli veya vidalı 
lambaların bağlantı soketleri yalıtkan malzeme 
üzerine iletken bir film kaplanarak üretilmiş ise bu 
tip ampuller üreticinin kılavuzunda belirtilmediği 
sürece kullanılamazlar. 



4.0. KENDİNDEN EMNİYETLİ  
        KORUMA YÖNTEMİNDE 
        ALINACAK EK ÖNLEMLER 

Kendinden emniyetlilik diğer exproof koruma yöntemlerinden 
çok farklıdır. Ana düşünce ark çıkaran kaynağın ortamı patlatma 
yeteneğini yani enerjisini sınırlama ilkesine dayanmaktadır. 
Diğer koruma yöntemlerinde olduğu gibi ark kaynağını izole 
etme ilkesi değildir. Bu nedenle ark çıkarabilen elektrikli 
yüzeyler açıkta çıplak da olabilmekte, bağlantı kablolarında kısa 
devre olduğunda çıkan arkın enerjisi çevresinde bulunan 
tehlikeli ortamı patlatabilecek yetenekte olmadığından, açıkta 
sıradan ekleme de yapılabilmektedir. Bu nedenlerle KE cihaz ve 
devreleri kurarken ve işletirken uyulması gereken kurallar da 
diğer koruma yöntemlerinden çok farklıdır. 
 



4.1.0  KORUMA SEVİYESİ b ve c  OLAN 
TEHLİKE BÖLGESİ 1 ve 2 ALANLAR 

ZONE 1     ZONE 2 

IEC 60079-11     Ex-ib,   Ex-ic 



4.1.1.BİRLEŞİK  CİHAZLAR  

ASSOSIATED  EQUIPMENT 
KE devre ile iç içe olan müşterek veya birleşik cihazlar var ise 
bu cihazlar tercihen temiz bölgede bulunmalıdır. Eğer birleşik 
cihaz da patlayıcı ortamda ise söz konusu bu cihaz bulunduğu 
ortamın şartlarına göre tesis edilmiş olmak zorundadır. Birleşik 
devreler etiketteki parantez ile belirtilmektedir. Müşterek veya 
birleşik cihaza, sargıları içerisine gömülü termistörlerin devresi 
KE olan exproof bir motoru veya kumanda devresi KE olan ve 
temiz havada duran bir kesiciyi örnek verebiliriz. Ayrıca kendisi 
exproof olmayıp, temiz bölgede duran ve kendinden 
emniyetliliği sağlayan besleme üniteleri de birleşik cihaz 
olarak kabul edilirler ve KE değerlendirmesine IEC 60079-11 e 
tabidirler. 
 



• Müşterek cihazın exproof olmayan terminaline bağlanan KE 
devrenin gerilimi birleşik cihazın geriliminden büyük 
olamaz. Yani KE devre sehven diğer cihaza bağlansa bu 
cihaza zarar vermemelidir. Tersi durumda, birleşik cihazın 
gerilimi KE devreye bağlanırsa KE devrenin bariyer tabir 
edilen korumaları bulunduğundan pek zarar görmez.  Ayrıca 
KE devreyi besleyen güç kaynağının kısa devre akımı 1.5 kA 
den büyük olmamalıdır ki, arıza durumunda fazla bir akım 
çıkmasın ve müşterek cihaza zarar vermesin. Çünkü KE 
devreler kısa devreye dayanıklıdırlar ve kısa devre 
olduğunda exproof ortamı tehlikeye düşürmezler. 

  
• Müşterek cihazın işletme gerilimi düşük ise KE devre ile 

karışma ihtimali yüksektir. Standart koyucu IEC 60079-14 ün 
4.sürümünde ek maddeler getirerek bu durumu önlemeye 
çalışmıştır. Bu amaçla, müşterek cihazın etiketindeki gerilim 
250 voltun altında ise KE devreyi monte ederken aşağıdaki 
yöntemlerden birinin kullanılması istenmektedir. 



1. Müşterek cihazın gerilimi 50 V AC veya 120 V DC’yi aşmıyor ise 
SELV ya da PELV sistem var demektir ki, tesis bu sistem usullerine 
göre değil KE devre yöntemlerine göre monte edilmelidir. 

2. IEC 61558-2-6’ya uygun bir ayırıcı izolasyon trafosu kullanılarak KE 
devre korunmalıdır.  

3. Eğer müşterek cihaz IEC 60950 ve IEC 61010-1 e uygun imal 
edilmiş ise bu tip cihazların terminaline doğrudan bağlantı 
kurulabilir. 

4. KE devre doğrudan pil veya bataryalar ile beslenebilir. 
 
KE cihaz veya devre toz ve suya karşı en az IP20 seviyesinde korunmuş 
olmalıdır. KE cihaz ve devre belli bir renk ile diğerlerinden ayırt 
edilebilmelidir. Çoğu ülke renk ayırımı olarak AÇIK MAVİ rengi 
kullanmaktadır. 
  
Sanayi tesislerinin aksine KE devrelerde SELV veya  PELV devrelere 
tanınan ayrıcalıklar tanınmamaktadır. Elektrik devresinin insan 
açısından güvenli olması ile patlayıcı ortam açısından güvenilir olması 
aynı değildir. 
 



4.1.2   HANGİ CİHAZLAR PASİF ya da 
            ETKİSİZ ELEMANDIR  

Bazı cihazlar enerji depolamadıklarından KE açısından “basit, etkisiz ya da pasif” eleman 
olarak kabul edilirler. Bu tip aletlerin sertifika almalarına ve üzerlerinde etiketlerinin 
bulunmasına gerek yoktur. Exproof olayını anlaşılması güç hale getiren ve konuyu ayrıntılı 
olarak bilmeyenleri şaşırtan bir konudur. Örneğin basit bir anahtar (siviç, buton, düğme) 
ortak olarak kullanıldıklarında exproof açısından çok tehlikelidirler. Çünkü sürekli ark 
çıkarmaktadırlar. Aynı cihaz KE devreye bağlandığında tehlikeli olmaktan çıkmaktadır.         
Çünkü KE devre kısa devre veya açık devre olduğunda ortamı patlatabilecek güçte enerji 
barındırmamaktadır. Aşağıda adı geçen cihazlar da pasif eleman olanak kabul 
görmektedirler: 
  
1. Anahtarlar, terminal kutusu, omik direnç, bazı yarı iletken elemanlar 
2. İçerisindeki endüktans ve kapasitans değeri bilinen enerji kaynakları  
3. Gücü 100 mA ve 25 mW (mili watt) aşmayan küçük güç kaynakları. 
  
Bu gibi elemanların endüktans ve kapasitansları kablolarda olduğu gibi KE 
değerlendirmesinde dikkate alınmak zorundadır. İçerisindeki kapasitans ve endüktansı KE 
devreyi etkilemeyen küçük güç kaynaklarının sertifikasız kullanımına izin verilmesi pek kabul 
edilebilir bir olay değildir. Muhtemelen kol saati gibi elektronik cihazların kullanımı için ön 
görülmüş olabilir diye düşünebiliriz. Fakat kol saatinin elektronik devresi olduğundan 
sertifikasız olarak patlayıcı ortamlarda kullanılması yasaktır. 



4.1.3 KABLOLAR 

KE devrede kullanılan kabloların izolasyon test gerilimi en az 500 VAC veya 750 
VDC olmalı ve daha düşük izoleli kablolar kullanılmamalıdır. Kullanılan 
kabloların damar iletken çapı en az 0,1 mm olmak zorundadır. Bu çap çok ince 
telli kablolar için de geçerlidir. 
  
KE devrelerde kullanılan kabloların Cc, Lc, ve Lc/Rc sembolleri ile gösterilen 
empedans ve kapasitans gibi elektriki verilerinin bilinmesi gerekir. KE devre 
tasarımında gerekli olan bu veriler  
  
1. Ya imalatçı kataloglarından alınır. 
2. Veya bir parça kablo numunesi  alınarak ölçüm yöntemi ile belirlenir. 
3. Veyahut bilinen yöntemler ile imal edilen 2 veya 3 damarlı zırhlı veya 

zırhsız kabloların dataları  200 pF/m, 1 µH/m,  30µH/Ώ olarak alınabilir. 
  
FISCO veya FNICO sistemi kullanılması durumunda kablo parametreleri 
IEC60079-27 ye uygun olmak zorundadır. 



4.1.3.1 İLETKEN EKRANIN 
              TOPRAKLANMASI 

• Aşağıda belirtilen özel durumlar dışında iletken ekranlı KE devre 
kablolarının ekranı mümkün ise tehlikeli olmayan temiz bölgede bir 
tarafından topraklanmalıdır. Ekranın iki taraflı topraklanması yasaktır. 
Ekranın değişik noktalarda topraklanması durumunda, topraktaki 
potansiyel farklılıklar dolayısı ile kablonun ekranı üzerinden ortamı 
patlatabilecek güçte elektrik akımı dolaşma ihtimali vardır. 

  
• Eğer topraklı bir KE devre, ekranlı bir kablonun içerisinden geçiyor ise söz 

konusu bu kablonun ekranı KE devrenin topraklandığı noktada toprağa 
bağlanmalıdır. Kablonun diğer ucunda ekran toprağa bağlanmayacaktır. 
Pratikte bu duruma uymak zordur. Elektrikçiler alışkanlıkları dolayısı ile 
metal rekor kullanılarak yapılan bağlantılarda farkında olmadan 
kabloların her iki ucunu da topraklamaktadırlar. Aslında duyarga tarafında 
yapılan bağlantılarda kablonun ekranı rekora getirilmemelidir.                    
Bu durumda ise bağlantı mekanik yönden sağlam olmamaktadır.  

 



Kablo ekranının bir taraftan topraklanması olayı 
bazı meslektaşlarımıza anlamsız gelebilir.             
Yalnız unutulmamalıdır ki, burada söz edilen 
EKRAN elektrik devresine, nötr hattına 
bağlanarak akım iletimine katkısı bulunan 
ekrandır. Ekran zırh gibi kullanılıyor ve baskı 
devre terminaline bağlanmıyor ise her iki 
taraftan da topraklanmasının sakıncası yoktur. 



4.1.3.2  ÇELİK ZIRHIN TOPRAKLANMASI 

Kullanılan KE devre kablosunun çelik zırhı var ise 
bu zırh kablonun her iki ucunda eş potansiyel 
kuşaklamaya bağlanmalıdır. Kablo ekranının 
tersine kablo dışındaki koruyucu zırh her şekilde 
topraklanmalıdır. Yeraltı madenlerinde kullanılan 
çelik zırhlı kablolarda olduğu gibi metal rekorlar 
ile kablonun her iki ucunda topraklama yapılmış 
olur. 



4.1.3.3    KABLO ve İLETKENLERİN 
                YERLEŞTİRİLMESİ  
4.1.3.3.1 GENEL 

KE devreler düşük gerilimli oldukları için yakın 
çevrelerinde bulunan hava hattı veya tek damarlı 
kablolu iletkenlerin harici  elektrik ve manyetik 
alanlarından etkilenebilirler. Bu etkileşimi önlemek 
için KE devre kabloları ya ekranlı olmalı veya enerji 
taşıyan diğer kablolardan belli bir mesafeye 
yerleştirilmelidirler 



• KE devre kabloları diğer exproof alet kablolarında olduğu gibi darbelere ve 
yangına dayanıklı oldukları gibi bulundukları ortamın fiziksel ve kimyasal 
şartlarına da uygun olmak zorundadırlar. Bunların dışında, KE devre kabloları 
diğer kablolar ile karıştırılmamalı ve sehven de olsa diğer devrelerin 
elektriklerinin KE devreye girmesini önleyecek tedbirler alınmalıdır. Bu maksatla 
renk ayırımı yapılmalı ve KE kabloların dış kılıf rengi açık mavi seçilmelidir. IEC 
60079-14 kullanılan kabloların çelik zırhlı olması halinde dış rengi serbest 
bırakmaktadır. Çünkü UK ve USA gibi bazı ülkeler renk koduna uymamaktadırlar. 
Bizce renk kodu önemlidir. Zırhlı veya zırhsız KE devrelerde kullanılan kabloların 
tamamının dış rengi açık mavi olmalı ve diğerlerinden ayırt edilebilmelidir.        
Aynı zamanda KE devrede kullanılan aletlerin tamamının dışı açık mavi renge 
boyanmalı ve PASİF ELEMANların üzerine yalnızca KE devrelerde kullanılabileceği 
yazılı olarak belirtilmelidir. Bu konu fahiş hatalara neden olmakta, KE için etkisiz 
eleman olan bir anahtar Ex-d tipi bir alete start butonu olarak bağlanmaktadır. 

  
• Renk ayırımına, kontrol kabinleri, şalter kutuları panel, tablo ve panolarda 

özelikle çok dikkat edilmeli ve mavi renkli olan nötr hattı ile KE devre birbirlerine 
karıştırılmamalıdır. KE ve normal devrelerin yan yana olduğu panolarda KE devre 
özel separatörlerle ayrılmalı ve çalışan elektrikçilerin devreleri birbirlerine 
karıştırmaması için önlem alınmalıdır. 



4.1.3.3.2  İLETKENLER 
• KE devre iletkenleri diğer devre iletkenleri ile aynı kablo içerisinde 

olamaz. Çoklu bir kablo içerisinde hem KE ve hem de KE olmayan devre 
iletkenleri bulunamaz. KE devre için ayrı bir kablo çekilmesi zorunludur. 
Ancak KE devre diğer devrenin analizi için kullanılmak zorunda ise             
(güç kablolarındaki kumanda ve pilot devreler gibi) KE devre diğer devre 
ile aynı kablo içerisinde bulunabilir. 

 
• Genel  ilke olarak KE devre iletkenleri diğer devre iletkenlerinden ayrı 

çekilir ve aynı demet içerisinde bulundurulmazlar. Araya ayırıcı bir 
separatör konulmalıdır. Ancak KE devre iletkeni ekranlı ise birlikte 
çekilmelerinin, boru veya kanal içerisinde birlikte yürütülmelerinin bir 
sakıncası yoktur. 

 
• Çok damarlı bir kablo içerisinde birden fazla KE devre bulunmasının bir 

sakıncası yoktur. Standart koyucu KE devrelerin birbirlerini 
etkilemeyeceğini kabul etmektedir. Tehlikeli ortam patlama riski 
açısından doğru olabilir. Fakat teknik olarak doğru değildir.                     
Ayrı KE devreler ayrı kablolar ile çekilmeli birbirlerine karıştırılmamalıdır. 



4.1.3.3.3  ÇOKLU KABLOLARDA 
KULLANILMAYAN DAMARLAR 

• Çoklu kablo içerisinde kullanılmayan damarlar var ise bu damarlar 
kablonun her iki ucunda birbirlerinden ve topraktan ayrılarak izole 
edilmelidir. Müşterek (associated) devrelerde olduğu gibi eğer aynı kablo 
içerisinde topraklı olan diğer bir devre var ise, bu durumda boşta duran 
kablo damarları KE devrenin topraklandığı noktada bir ucunda toprağa 
bağlanmalı, diğer ucunda ise bir birlerinden ayrılarak izole edilmiş şekilde 
bırakılmalıdır. 

 
• KE devrelerde kullanılan kabloların izolasyonu  en az 500 Volta 

dayanmalıdır. IEC 60079-14 de izolasyon testinden ve kabloların 
dayanacağı test geriliminden söz edilirken kabloların işletme geriliminden  
bahsedilmemektedir. Bildiğimiz kadarı ile kablolar işletme gerilimlerinin 
2.5 katı bir gerilim ile denenirler. Piyasada işletme gerilimi 300 Voltun 
altında kablo olmadığına göre, 500V teste ticari piyasada bulunan 
kabloların tamamı dayanabilmektedir 



4.1.4  KENDİNDEN EMNİYETLİ 
DEVRENİN TERMİNALLENMESİ 

• Kendinden emniyetli devre ile kendinden emniyetli olmayan devreler çok sık yan yana kullanılmaktadırlar. 
Çalışan elektrikçilerin her iki devreyi bir birine karıştırmaması ve dolayısı ile KE devrenin bozulmaması için 
önlem alınmalıdır. Bu önlem aşağıda izah edildiği gibi iki şekilde alınabilir. 

•   
• KE devrenin bağlandığı terminaller diğerlerinden en az 5 cm aralık bırakılarak dizilir. (Resim N-19b de 

görüldüğü gibi) 
• Araya yalıtkan veya topraklı iletken bir levha konularak tedbir alınabilir. Bu durumda kullanılan levha küçük 

olmamalı mümkün ise gövdenin kanarına 1.5 mm mesafeye kadar yanaşabilecek şekilde iyi bir ayırma 
yapılmalıdır. 

•   
• Terminale bağlanan canlı iletken uç ile topraklı metal gövde arasında en az 3 mm mesafe olmalıdır. KE 

terminalleri seçerken bu hususa dikkat edilmelidir. Piyasada mevcut klemensler bu mesafeye 
uymaktadırlar. Birbirinden farklı iki ayrı KE devre var ise bu devrelerin terminalleri arası da en az 6 mm 
mesafe bulunmalıdır. KE devrelerin de birbirlerine karıştırılması arzu edilmez. Fakat bu devrelerin kendi 
içindeki karışıklık patlayıcı ortamı tehlikeye atmaz. 

•   
• KE kabloların bağlandığı terminaller diğerlerinden ayırt edilebilmeli ve açık mavi renkli terminaller 

kullanılmalıdır. 
•   
• KE devreler için fiş piriz kullanılacak ise diğerlerinden farklı olmalı ve KE fişi diğer devre fişlerine 

girmemelidir. Buradan çıkan anlam, KE devrelerde mecbur olmadıkça fiş-priz kullanılmaması yönündedir. 





4.1.4  KENDİNDEN EMNİYETLİ 
           DEVRENİN TERMİNALLENMESİ 

• Kendinden emniyetli devre ile kendinden emniyetli olmayan devreler çok sık yan yana kullanılmaktadırlar. 
Çalışan elektrikçilerin her iki devreyi bir birine karıştırmaması ve dolayısı ile KE devrenin bozulmaması için 
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• KE devrenin bağlandığı terminaller diğerlerinden en az 5 cm aralık bırakılarak dizilir. (Resim N-19b de 
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• Araya yalıtkan veya topraklı iletken bir levha konularak tedbir alınabilir. Bu durumda kullanılan levha küçük 

olmamalı mümkün ise gövdenin kanarına 1.5 mm mesafeye kadar yanaşabilecek şekilde iyi bir ayırma 
yapılmalıdır. 
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• Terminale bağlanan canlı iletken uç ile topraklı metal gövde arasında en az 3 mm mesafe olmalıdır. KE 

terminalleri seçerken bu hususa dikkat edilmelidir. Piyasada mevcut klemensler bu mesafeye uymaktadırlar. 
Birbirinden farklı iki ayrı KE devre var ise bu devrelerin terminalleri arası da en az 6 mm mesafe 
bulunmalıdır. KE devrelerin de birbirlerine karıştırılması arzu edilmez. Fakat bu devrelerin kendi içindeki 
karışıklık patlayıcı ortamı tehlikeye atmaz. 
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• KE kabloların bağlandığı terminaller diğerlerinden ayırt edilebilmeli ve açık mavi renkli terminaller 

kullanılmalıdır. 
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• KE devreler için fiş piriz kullanılacak ise diğerlerinden farklı olmalı ve KE fişi diğer devre fişlerine 

girmemelidir. Buradan çıkan anlam, KE devrelerde mecbur olmadıkça fiş-priz kullanılmaması yönündedir 



4.1.5  KE DEVRELERİN  TOPRAKLANMASI 

• KE devre ya topraktan izoleli olarak tesis edilir veya çalışması icabı topraklanması 
gerekiyorsa yalnızca bir noktada ve eş potansiyel kuşaklamanın bağlandığı 
noktada topraklanır. Devrenin bundan sonraki devamında TN-S şebekede olduğu 
gibi asla toprağa bağlanmazlar. Aksi halde topraktan dönen akımın hangi yolları 
takip edeceği bilinmez Bu nedenledir ki akım taşıyıcı iletken KE kablo ekranları 
bir noktada topraklanır. 

 
• Eğer KE devre bir KE trafosu marifeti ile galvanik olarak ayrılmış ise birden fazla 

noktada topraklama yapılabilir. Topraktan izoleli KE devrelerde statik 
elektriklenme dolayısı ile deşarj tehlikesi oluşmamasına özen gösterilmeli ve bu 
maksat ile toprağa 0.2 MΏ büyük direnç ile bağlantı yapılması mahsurlu değildir. 

 
• Galvanik ayarımı bulunmayan KE emniyet bariyerlerinin (zener) toprak terminali 

ya  
• Eş potansiyel kuşaklamaya en kısa yoldan bağlanmalı veya 
• İletkenliği yüksek olan bir noktada topraklanmalıdır (TN-S şebekede) Toprak 

hattının çevrim (loop) direnci  1 Ώ altında olmalıdır. 



4.1.6  KENDİNDEN EMNİYETLİLİĞİN 
İNCELENMESİ ve DOĞRULANMASI 

Kendinden emniyetli devre oluşturulması kolaydır ve günümüzde KE bariyerlerin 
ucuzlaması dolayısı ile cazip halede gelmiştir. KE devreyi oluşturmak kolay olduğu gibi 
patlayıcı ortamı riske atmakta o kadar kolaydır. KE devre tasarımı konuyu bilen uzmanlarca 
yapılmalıdır. Eğer geniş kapsamlı bir skada, ölçü veya otomasyon sistemi oluşturulacak ise 
(FISCO) ya tesis büyük kuruluşlara yaptırılmalı veya exproof konusunda (KE konusunda) 
akreditite olmuş veya onanmış bir kuruluştan belge istenmelidir. Bu konuda kısıtlayıcı veya 
zorlayıcı bir yönetmelik yoktur. IEC “uzman belgeli” kişilerce tasarım ve uygulama 
istemektedir. Sonuçta işveren istediği gibi uygulama yapabilmektedir. Sanayide farkında 
olmadan bolca hata yapılan konulardan biri de KE devre tasarım ve kurulumu konusudur. 
Ticari gaye ile her exproof ekipman satıcısı KE malzeme satmakta ve kendine göre bir 
tasarım veya kurgu yaparak satışını gerçekleştirip parasını cebine atmaktadır.  Bildiğimiz 
kadarı ile Türkeyede faaliyet gösteren hiçbir satıcının belge verme yetkisi yoktur ve alıcı da 
zaten sormamaktadır. Sorumluluk ve risk kullanıcıda kalmaktadır. Kullanıcı da genellikle 
satıcıyı konuyu bilen zannederek güvenmekte, tesisini rast gele kurmaktadır.  Exproof bir 
tesisi inceleme esnasında bu gibi hataların tespiti de zordur. Çünkü KE ölçü duyargaları 
minyatür yapıda olduklarından “ben buradayım” demezler. Yerlerinin bulunması zor olduğu 
gibi normal devreler ile karışık olabildiklerinden bağlantı devrelerinin düzgün olup 
olamadıklarının tespiti etmek zaman alıcıdır. Ayrıca KE devreyi koruyan zener bariyerler 
temiz ortamda bulunduklarından, yanlızca patlayıcı ortamı dolaşan bir inspektörün 
(denetleyicinin) KE devrenin detaylarını görmesi imkansızdır. 
 



• KE devre çoğunlukla ölçü ikaz alarm gibi küçük gerilimle cihaz ve 
devrelerde kullanılmaktadır. Patlayıcı ortam konusunda her nevi 
risk dönüp dolaşıp kullanıcıda kalmaktadır. İmalatçı veya satıcı bir 
şekilde “müşteri böyle istedi” veya “benim önerdiğim gibi 
kullanmamış” diyerek kendini kenara atabilmektedir. Bizim 
kullanıcılara önerimiz imalatçıdan belge istemeleridir. 
İmalatçıların sattıkları aletlerin paketinde kullanma kılavuzu 
bulunmakta ve bu kılavuzda nasıl kullanılacağı yazılıdır. Bir iki 
elemandan oluşan basit devreler için kılavuz yeterli olabilir ve 
çoğu firmalar örnekler de vermektedirler. KE devre 
genişlediğinde ve eleman sayısı arttığında olay değişmekte ve 
konuyu bilen uzmanlık gerektirmektedir 

 
• KE devre elamanları nasıl seçilir ve nasıl tasarım ve uygulama 

yapılır yazımızın konusu olmadığından konuya devam 
edilmeyecektir.Yalnız bir fikir vermesi için KE devrelerin nasıl 
doğrulandığı şekil N-20 de resmedilmiştir. 





4.2   KORUMA SEVİYESİ  “EPL-a” OLAN 
ALETLERİN KURULMASI 

• Patlama riski yüksek olan tehlike bölgesi 0 (zone 0) 
sahalarda kullanılan Ex-ia sertifikalı, “a” koruma seviyesinde 
(EPL) imal edilmiş KE alet ve devreleri kurarken diğer tehlike 
bölgesi 1 ve 2 de (EPL-b ve c) uygulanan önlemlere ek 
aşağıda açıklayacağımız özelliklere de dikkat edilmelidir. 

  
• EPL-a koruma düzeyinin tanımı biraz karışık ve anlaşılması 

zordur. İstenen ana özellik koruma düzeyinin yüksek 
olmasıdır. Bu amaçla aynı anda iki arıza meydana geldiğinde 
exproof koruma özelliğinin kaybolmaması istenmektedir. 
Örneğin Ex-ib seviyesinde korunan bir dedektör Ex-d tipi bir 
exproof gövde içerisine yerleştirildiğindi EPL-a seviyesinde 
korunmuş sayılır. 



• Öncelikle tehlike bölgesi 0 (zone 0) da kullanılan KE aletler IEC 60069-11 
e uygun imal edilmiş olmalı ve etiketlerinde EPL-a seviyesinde 
korunduklarını belirten “Ex-ia” işareti yazılı olmalıdır. KE devrede 
kullanılan etkisiz elemanlar, kablolar, devrenin azami kapasitans ve 
endüktansı yine aynı standartta ön görülen “ia” şartlara uygun 
seçilmelidir. Çünkü ia seviyesinde istenen azami toplam empedans 
diğerlerinden daha düşüktür. Alınması gereken emniyet faktörü yüksektir 
ve dolayısı ile akım seviyeleri düşüktür. IEC 60079-11 de akım seviyeleri 
tablo halinde verilmektedir. Dolayısı ile Ex-ia seviyesinde kullanılan 
bariyerler daha hassas ve daha pahallıdırlar. 

 
• Standart koyucu yakına kadar “ia” ve “ib” seviyesi için galvanik izolasyon 

istiyor idiyse de son sürümlerinde bundan taviz vermiştir.                        
Ex-ib seviyesinde korunan KE aletlerde galvanik izolasyona yani trafolu 
güç kaynağına gerek kalmamıştır. Böylece KE bariyerler ucuzlamış ve 
küçülerek minyatürleşmiştir. Ancak yine de “ia” seviyesinde galvanik 
izolasyon istenmektedir.  Bu izolasyon temiz bölgede bulunan bir trafo ile 
yapılabildiği gibi KE güç kaynağında veya KE bariyerde de 
uygulanmaktadır. Genellikle KE güç kaynakları trafoludur. 



• KE devreler düşük gerilim ile çalıştıkları için topraktan gelen küçük 
gerilimli dalgalanmalardan etkilenebilmektedirler. Bu nedenlerle bizim 
kullanıcılara tavsiyemiz ucuza kaçmadan KE devrelerde daima galvanik 
izoleli güç kaynakları kullanmaları doğrultusunda olacaktır.                                
İster Ex-ia, isterse Ex-ib olsun tüm KE devreler galvanik izoleli ve 
topraktan ayrılmış (izolele edilmiş) olmalıdır. 

 
• Ex-ia devrenin zor tarafı devrenin kurulumunda değil yukarıda izah edilen 

“kendinden emniyetliliğin doğrulanması” ve tasarlanmasında ve 
kullanılan aletlerin seçimindedir. 

 
• Tesisin kuruluşu, kablolar, topraklama ve saire yukarıda izah edildiği gibi 

“ib” ve “ic” seviyeleri ile aynıdır. 
 
• IEC 60079-26 Zone 0 bölgedeki bir aleti besleyen kablonun ya conduit 

içerisine alınmasını veya toprak kaçağına karşı korunmasını istemektedir. 
Bunun sebebi EPL-a tarifinde iki ayrı bağımsız korumanın istenmesidir. 

 



İki ayrı ve bağımsız koruma uygulaması her alette mümkün değildir.         
Buna birkaç örnek verelim: 
  
1. Yaklaşım ve konum anahtarları gibi endüktif vericiler (transmitter) Ex-

ib koruma tipinde imal edilip reçine içersine gömüldüklerinde (Ex-ma 
tipi koruma) çift korumaya sahip olmuş olurlar ve aletin tamamı EPL-a 
seviyende kurunmuş olur. 

2. Ex-ib olarak imal edilen LED lambalar Ex-d gövde içersine 
yerleştirildiklerinde iki bağımsız korumaya sahip olmuş olurlar ve EPL-a 
sayılırlar 

3. Ex-d gövdeye yerleştirilen Ex-ib korumalı ölçü sensörleri de EPL-a 
sayılır. 

4. Ex-ib aletlere kumlu koruma Ex-q tatbik edildiğinde EPL-a seviyesine 
terfi ederler 

5. Ex-mb olarak imal edilen elektro vanalar Ex-d tipi gövde içersine 
alındıklarında aynı şekilde “a” koruma seviyesine çıkmış sayılırlar. 

6. Ex-e tipi artırılmış emniyetli korunan aletler basınçlandırılmış kap 
içerisine (Ex-px) alındıklarında bir birinden bağımsız iki ayrı korumaya 
sahip olmuş olurlar. 



5.0.  BASINÇLANDIRILMIŞ 
MAHFAZALAR Ex-p 

Ex-p korumalı basınçlandırılmış mahfazalar pek 
yaygın olmadıkları gibi kurulum ve işletilmeleri de 
zor ve uzmanlık isteyen bir konudur. Bu konuda 
kurulum ve işletme esnasında dikkat edilecek çok 
nokta mevcuttur. Yaygın olmadığı için 
okuyucularımıza da bir katkısı olmayacağı 
düşüncesi ile bu konu pas geçilmiştir. 



6.0.  Ex-n TİPİ KORUNAN ALETLERDE 
ALINACAK EK ÖNLEMLER 

Diğer aletlerde olduğu gibi etiketinde “U” işareti olan ve o aletin 
komponent olarak üretildiğini belirten muhafazalar düzgün sertifikaları ve 
etiketleri olmadıkça patlayıcı ortamlarda kullanılamazlar. 
  
Ark çıkarmayan nonsparking aletler piyasada 4 alt grupta 
bulunmaktadırlar. Bunlar: 
  
• Ex-nA; Ex-e tipi korumanın hafifletilmiş şeklidir. Ark çıkarmayan ve dış 

yüzeyi fazla ısınmayan aletlerdir. Elektrik motorları bir örnek olarak 
verilebilir. 

 
• Ex-nC: Ex-d tipi korunanın hafifletilmiş şeklidir. Ark çıkaran kısımların 

tam kapalı kaba konularak arkın sızması önlenmektedir. Büyük güçlü 
şalter ve kesicilerde değil ufak güçlü akımı 16 amperi ve hacmi 20 cm3 
aşmayan anahtarlarda uygulanmakta ve piyasada hermetik kapalı 
olarak adlandırılmaktadır. 



• Ex-nR;  Havalanması sınırlı olan ve dolayısı ile patlayıcı 
gazın girmesi sınırlandırılmış olan aletlerdir. Aydınlatma 
armatürlerinde tatbik edilmektedir. 

 

• Ex-nL: Ex-ib tipi korumanın hafifletilmiş bir şeklidir. 
Enerjisi sınırlanmış devrelerdir ve günümüzde kendinden 
emniyetlilik uygulamasının “c” katagorisi olarak IEC 
60079-11 de yerini almıştır ve Ex-ic ile eşdeğerdir. IEC 
60079-15 kapsamından çıkarılmıştır. 

 

• Ex-nP: Bilinen basınçlı korumanın (Ex-p) basitleştirilmiş 
ve uygulama şartları hafifletilmiş bir versiyonudur. IEC 
60079-2 de Ex-pz adı altında basınçlı korumanın üçüncü 
kategorisi olarak bu standart kapsamına alınmıştır. 

 



Ex-n  TİPİ  MOTORLAR 

Ex-n tipi nonsparking aletler ancak tehlike bölgesi 2 ortamlarda 
kullanılabilmektedirler. Standart koyucu bu aletleri de IEC 
60069-0 de ön görülen rutin testlere tabi tuttuğundan Ex-n tipi 
aletler ucuz olmaktan çıkmışlar diğer tip aletler ile aynı seviyeye 
yanaşmışlardır. Bu aletleri ucuz kılan yapım özelliklerinden 
ziyade “onanmış kuruluştan” AT-tip testi sertifikası istememeleri, 
imalatçının kendi açıklamasının (deklerasyon) yeterli olmasıdır. 
Bu durumda kullanıcı olarak Ex-c seviyesinde korunan alet yerine 
Ex-b seviyesinde korunan alet almak daha güvenli olmaktadır. 
  
Tesisat kurulumunda diğer tip aletlerden farkı yoktur. Kullanılan 
kablo rekorları Ex-n tipi de olabilmekte, aynı topraklama ve 
contalama usullerine uyulmaktadır. 
 



İşletme gerilimi 1000 Voltu aşan Ex-n tipi korunmuş elektrik 
motorları çalışma koşulu S1 ve S2 dışında örneğin S3,S4 
olmalı ve motorun yol alması esnasında patlayıcı ortamın 
motora sirayet etmemesi gerekir. Çünkü büyük ve yüksek 
gerilimle motorlarda kalkınma esnasında statordan rotora 
statik elektrik arkı atlama ihtimali vardır. 
  
Frekans konverteri veya yumuşak yol verici kullanan Ex-n tipi 
motorlara bir istisna tanınmamıştır, Ex-e tipi ile eşdeğer 
tutulmaktadır. Ex-e tipi korumada olduğu gibi konverter veya 
yumuşak yolverici motor ile aynı gövdede olacak, birlikte 
denenmiş ve müşterek sertifikalı olacaklardır. Bu aletlerin 
sonradan takılması durumunda motor sargılarındaki 
termistörler devreye alınarak motorun aşırı ısınmasına karşı 
önlem alınacaktır. 
Motorların çalışma şekilleri nelerdir kısaca aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir. 



MOTORLARIN ÇALIŞMA ARALIKLARI 

S1 
Uzun süreli 

çalışma  

Motor sabit yük altında ısıl dengeye ulaşana kadar 

çalışmaktadır. Durma aralıkları motorun çalışma 

sıcaklığına ulaşması kadar uzundur.  

S2 Kısa süreli çalışma 

Motor sabit yükte çalışmakta fakat ısıl dengeye 

varmadan durdurulmaktadır. Durma süresi ise motorun 

ortam sıcaklığına kadar soğumasına yeterli olmaktadır. 

S3 
Kesikli periyodik 

çalışma 

Peş peşe, sabit yükte, aynı aralıkta çalışma ve aynı 

aralıkta durma şeklinde periyodik çalışma durumudur. 

Motor çalışma süresince hiçbir zaman ısıl dengeye 

ulaşılamaz ve kalkınma akımı motorun ısınmasını 

etkileyecek düzeyde değildir. 

S4 

Ağır kalkınmalı, 

kesikli periyodik 

çalışma.  

S3 de olduğu gibi sabit yükte kesikli periyodik çalışma 

şekledir. S3 den farkı yol alma süresi uzundur ve 

kalkınma akımı ısınmayı etkileyecek boyuttadır. Yol 

alması uzun ve zor olan motorlardır. 



S5 

Aralıklı periyodik 

çalışma, elektrikli 

frenlemeli 

Sabit yük altında periyodik çalışma durumudur. Motor 

hem yüklü ve hem de boşta çalışma durumundadır. 

Elektrik frenlemeli olan motor durmaksızın çalışma 

durumundadır. 

S6 

Değişken yük 

altında sürekli 

çalışma 

Aynı aralıklarla periyodik olarak sabit yük altında veya 

boşta hem yol alma ve hem de çalışma durumunda olan 

ve çalışmasına hiç ara verilmeyen motorlar. 

S7 
Elektrikli frenleme 

ile sürekli çalışma 

Sabit yük altında periyodik aralıklarla yol alma, çalışma 

ve elektrikli frenleme uygulanan hiç dinlenmeyen 

motorlar 

S8 

Periyodik değişken 

yük ve devir 

sayısında aralıksız 

çalışma 

Ara vermeksizin ve durmaksızın değişken yük ve devir 

sayılarında peş peşe aralıksız çalışma koşulu 



IEC’nin motor çalışma periyotları ile ilgili 
Amerikan NEMA tanımı farklıdır.                                
NEMA çok fazla ayırım yapmamakta, sürekli, 
aralıklı ve özel çalışma gibi üç kısma ayırmaktadır. 


