
Petrol, petrol ürünleri, kimya, LPG, doğal gaz, kömür madenleri, hububat siloları, 

şeker fabrikaları, kereste ve mobilya fabrikaları, ekmek fırın ve fabrikaları 

gibi yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı maddelerle uğraşan bir çok sanayi kollarında 

normal çalışma icabı veya arıza ve bakım gibi hallerde (gaz, toz, veya yanıcı 

madde buharı gibi nedenlerle) patlayıcı ortam oluşmaktadır. Elektrik aletlerinin 

çıkardığı kıvılcım ve ark bu ortamları tehlikeye düşürmekte ve patlamalara 

neden olmaktadırlar. Bu nedenlerle bu gibi işyerlerinin patlayıcı ortamlarında 

kullanılan elektrik aletleri farklı olmak zorundadır. Kullanılan elektrikli aletlere       

Ex-proof elektrikli aletler adı verilmektedir. 

Patlayıcı ortam oluşması ve tehlike yaratabilmesi için üç unsurun bir araya 

gelmesi gerekir. 

A. Patlayıcı madde; Patlayıcı, parlayıcı ve yanıcı gaz, buhar veya toz 

B: Hava (Oksijen) 

C: Enerji; Patlamayı ateşleyecek bir kıvılcım veya güç kaynağı. 

EX-PROOF (EXPLOSION PROOF) 
PATLAMAYA DAYANIKLILIK  



ATEX KODLAMALARI 







ZONE 0 : Normal çalışma koşullarında patlayıcı ortam oluşan (ve oluşma ihtimali yüksek 

olan) ve oluştuğu an uzun süren yerler Zone 0 kapsamına girer. 

ZONE 1 : Normal çalışma icabı patlayıcı ortam teşekkül etme ihtimali az olan (veya hiç 

olmayan), yalnızca arıza ve anormal çalışma koşullarında ve tesadüfen patlayıcı ortam 

oluşabilen veya oluşma ihtimali olan ve oluştuğunda da kısa süren yerler bu gruba girer. 

ZONE 2 : Normal çalışma icabı patlayıcı ortam teşekkül etme ihtimali olmayan ve ayrıca 

arıza, kaza, tamir, bakım gibi hallerde de patlayıcı ortam teşekkül etme ihtimali çok az 

olan ve bu gibi hallerde de çok kısa süren (sürme ihtimali) olan yerler Zone 2 kapsamına 

girerler. 

ZONE 20: Normal çalışma icabı patlayıcı toz ve lif ortamı oluşan ve oluşma ihtimali yüksek 

olan ve uzun süren yerler. 

ZONE 21: Normal çalışma icabı patlayıcı toz ve lif ortamı teşekkül etme ihtimali az olan ve 

oluştuğunda da kısa süren yerler. 

ZONE 22: Normal çalışma icabı patlayıcı toz veya lif oluşma ihtimali olmayan ve ancak 

arıza ve kaza gibi anormal hallerde oluşabilen ve bu durumların da çok kısa sürme 

ihtimali olan yerler bu gruba girer. 





GAZ GRUPLARI VE SICAKLIK 

SINIFLANDIRMALARI 

GAZ GRUPLARI: 
Avrupa normları maden ile diğer sanayi dallarını ayırmıştır. 
PATLAMA GRUBU I : Metan 
PATLAMA GRUBU IIA : Propan, bütan, aseton, kereson, hexan, 
trimat, hylamin..  
PATLAMA GRUBU IIB : Etilen, karbon monoksit, hidrojen sülfit, etil-, -
metil, -eter..  

PATLAMA GRUBU IIC : Hidrojen, Asetilen ve karbon di sülfit 














