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ATEX bendra informacija 

 Europos Parlamento ir Tarybos 2014/34/ES direktyva (anksčiau 94/9/EB):  

 Taikoma: gamintojams ir pardavėjams 

 Įrenginių naudojimui potencialiai sprogiose atmosferose 

 Europos Parlamento ir Tarybos 99/92/EB direktyva: 

 Taikoma: Operatoriams, eksploatuojantiems įrenginius ir įrangą potencialiai 
sprogiose atmosferose.  

 Potencialiai sprogioje atmosferoje dirbančių darbuotojų apsauga pagal Darbuotojų 
saugos ir sveikatos reikalavimus. 
 

 Apsaugos nuo sprogimo priemonės:  

 Pirminė apsauga nuo sprogimo => vengti sprogių atmosferų. 

 Antrinė apsauga nuo sprogimo => vengti veiksmingų užsidegimo šaltinių.  
 Konstrukcinė apsauga nuo sprogimo => jei nepakanka pirminės ir antrinės 

apsaugos, konstrukcinėmis priemonėmis potencialiai sprogios zonos 
pavojingumas sumažinamas iki nepavojingos zonos. 
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Sąlygos sprogimui 

Sprogimą gali sukelti trys tuo pačiu metu susidariusios aplinkybės: 
 

 Sprogi medžiaga: tam tikros koncentracijos (nuo apatinės iki viršutinės  
sprogimo ribos) sprogios dujos (pvz., metanas CH4 arba anglies 

monoksidas CO) ar dulkės (pvz., nuotekų dumblo dulkės); mišinys turi būti 
homogeninis! 

 Užsidegimo šaltinis: užsidegimo kibirkštis su minimalia užsidegimo 
energija arba karštas paviršius, kurio temperatūra yra aukštesnė už 
užsidegimo temperatūrą. 

 Deguonis: aukščiau kritinės koncentracijos. 

www.bgn-branchenwissen.de 
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ATEX zonos 

ATEX zonos pagal 1999/92/EB direktyvą 

 

Zonų klasifikavimas pagal pavojingų ir sprogių atmosferų susidarymo 
dažnumą. Atskirai išskiriamos dujų ir dulkių aplinkos. 
 

 

Dujos  
 

Zona 0 

 

Vieta, kurioje nuolatos ar ilgą laiką vyrauja sprogi atmosfera, susidariusi iš oro ir degių medžiagų 
(dujų, garų ar dulksnos pavidalu) mišinio.  
 

Zona 1 

 

Vieta, kurioje sprogi atmosfera, susidariusi iš oro ir degių medžiagų (dujų, garų ar dulksnos 
pavidalu) mišinio, paprastai atsiranda vykstant įprastam darbui.  
 

Zona 2 

 

Vieta, kurioje sprogi atmosfera, susidariusi iš oro ir degių medžiagų (dujų, garų ar dulksnos 
pavidalu) mišinio paprastai nesusidaro įprasto darbo metu, bet jei taip atsitinka, tai netrunka 
ilgai.  

www.bartec.de 
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ATEX zonos 

ATEX zonos pagal 1999/92/EB direktyvą 

 

Zonų klasifikavimas pagal pavojingų ir sprogių atmosferų susidarymo 
dažnumą. Atskirai išskiriamos dujų ir dulkių aplinkos. 
 

 

Dulkės 

 

Zona 20 

 

Vieta, kurioje nuolatos, ilgą laiką ar dažnai vyrauja sprogi atmosfera degių dulkių debesų 
pavidalu. 

 

Zona 21 

 

Vieta, kurioje sprogi atmosfera degių dulkių debesų pavidalu labai retais atvejais susidarys 
vykstant įprastam darbui. 
  

Zona 22 

 

Vieta, kurioje sprogi atmosfera degių dulkių debesų pavidalu tikėtina nesusidarys vykstant 
įprastam darbui, tačiau jei taip nutiktų, tai truktų trumpą laiką.  

www.bartec.de 
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ATEX zonos 

Padavimo / granuliavimo zona džiovinimo įrenginyje 

 

 
Nepriskiriama jokiai zonai 

 

 

Dėl lengvai susidariusio vakuumo džiovintuve, padavimo zona yra ventiliuojama. Kadangi dumblo kiekis yra 
nedidelis, susidaro nedidelis metano dujų kiekis. Numatyta, kad nusausintame dumble gali susidaryti maksimalus 

metano kiekis 0,7 l/(kg ODR*h) [1, 3]. Nusausinto dumblo masė padavimo vietoje sudaro apie 100 kg, kurioje yra 

25% SM ir 60% organinių medžiagų. Todėl, iš maksimalaus 10,5 litrų kiekio metano gali pasigaminti, pvz., 15 kg 

ODR per valandą. Įvertinus mažiausiai 1000 m3/h dumblo paviršiaus aeravimą veikiant džiovinimo įrenginiui su 
lengvai susidariusiu vakuumu, gaunama metano koncentracija padavimo zonoje bus 1,05*10ˆ-5 Vol.-%. Kadangi 

žemiausia metano degimo riba yra 4,4 Vol.%, saugos faktorius LFL yra apie 10,000. 
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ATEX zonos 

Padavimo / granuliavimo zona džiovinimo įrenginyje 

 

 
Nepriskiriama jokiai zonai 

 

 

Dėl lengvai susidariusio vakuumo džiovintuve, padavimo zona yra ventiliuojama. Kadangi dumblo kiekis yra 
nedidelis, susidaro nedidelis metano dujų kiekis. Numatyta, kad nusausintame dumble gali susidaryti 
maksimalus metano kiekis 0,7 l/(kg ODR*h) [1, 3]. Nusausinto dumblo masė padavimo vietoje sudaro apie 100 

kg, kurioje yra 25% SM ir 60% organinių medžiagų. Todėl, iš maksimalaus 10,5 litrų kiekio metano gali 

pasigaminti, pvz., 15 kg ODR per valandą. Įvertinus mažiausiai 1000 m3/h dumblo paviršiaus aeravimą veikiant 

džiovinimo įrenginiui su lengvai susidariusiu vakuumu, gaunama metano koncentracija padavimo zonoje bus 
1,05*10ˆ-5 Vol.-%. Kadangi žemiausia metano degimo riba yra 4,4 Vol.%, saugos faktorius LFL yra apie 10,000. 
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ATEX zonos 

Dumblo džiovintuvo vidus: 

 

Nepriskiriama jokiai zonai 

 

Dėl nedidelio juostos greičio ir dumblo granuliavimo iki džiovinimo proceso, nedidelio mechaninio poveikio 
dumblui džiovinimo metu, taip pat oro greičio, kuris yra mažesni nei 1,5 m/s laisvo tekėjimo zonoje, dulkių 
susidarymas yra minimalus. Kad džiovintuve nesusidarytų dulkių nuosėdos, įrenginio valymo intervalai 
nustatomi įrenginio paleidimo metu.  
 

 

Dulkių sluoksnių ir dulkių debesų sukeliamas pavojus: 
Pagal GESTIS (medžiagų duomenų bazė), žemiausia municipalinio dumblo rusenimo temperatūra yra apie 
260˚C su 5 mm dulkių sluoksniu (2). Todėl maksimali leistina paviršiaus temperatūra džiovintuvo viduje yra 
220˚C - 75˚C = 145˚C (75˚C skirtumas dėl bendro saugumo).  
Maksimali proceso temperatūra apribojama iki 145˚C, gedimo atveju – iki 160˚C. Dumblo dulkių užsidegimo 

temperatūra yra apie 410˚C ir gerokai aukštesnė už maksimalią proceso temperatūrą. 
 

 

Šlapio tipo kondensacinis įrenginys (kuris dulkėms išplauti dirba kartu su skruberiu) arba šviežio oro 
sistema, kuri pilnai atnaujina per džiovinimo procesą praėjusį orą, saugo, kad dulkės nesikauptų 
džiovinimo įrenginio viduje. Abiem atvejais buvo nustatytas 1,5 mg/m3 dulkių kiekis. Maksimalus per visą 
laiką nustatytas dulkių kiekis proceso ore buvo 12,8 mg/m3 (išskirtinis atvejis, kai dumble buvo didelis 
kiekis nuosėdų). Teoriškai yra nustatytas minimalus saugos faktorius 4,687 iki 60 g/m3 dumblo apatinės 
sprogimo ribos. Dujų sprogimo tikimybė džiovintuvo viduje yra mažai tikėtina, jei reguliariai ir pagal 
instrukcijas atliekami valymo darbai. Zonų nustatymas dulkių atžvilgiu nėra būtinas.  
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ATEX zonos 

Dujų sukeliamas pavojus: 
 

 

Tol, kol dumblo temperatūra yra žemesnė nei 40̊ C, gali susidaryti metano dujos, tačiau labai nedideliais 
kiekiais (žr. skaičiavimus tiekimo zonai). Dėl didelės cirkuliacijos, paviršius greitai išdžiūsta, dumblo 
temperatūra greitai pakyla virš 40̊ C ir dujos nustoja gamintis pirmame džiovintuvo juostos metre. Dėl 
intensyvios džiovintuvo ventiliacijos (didžiausiame džiovinimo įrenginyje, oras per valandą pasikeičia mažiausiai 
7 kartus), metano dujų koncentracija džiovintuvo viduje išlieka gerokai žemiau žemiausios sprogimo ribos. 
Sugedus ventiliacijai ar įrenginiui nedirbant ilgesnį laiką, operatorius turi visiškai ištuštinti džiovinimo įrenginį.    
 

 

Skaičiavimo pavyzdys (didžiausias džiovinimo įrenginys, BT 30): 

Maksimaliai leistinas metano dujų susidarymas: 0,7 l/(kg OTR*h) [1,3]  

Metano degumo apatinė riba:   29 g/m3 bzw. 4,4 Vol. -% 

Sausos nuosėdos:   25% 

Lakiosios medžiagos:   60% 

Maksimali leistina metano koncentracija (LFL): 40% LFL arba 11,6 g/m3 

Dumblo kiekis ant juostos (pirmame trečdalyje): 2,500 kg 

Maksimalus metano tūris:   262,5 l/h 

Metano tankis esant 20̊ C:   0,656 g/l 

Maksimalus metano kiekis:   172,2 g/h 

Minimalus aeravimo greitis:   4,000 m3/h 

Maksimali metano koncentracija bunkeryje:   0,01 Vol.-% bzw. 0,04 g/m3 
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ATEX zonos 

Sauso dumblo transportavimas 
 

Zona 22 konvejeriams 
 

Dėl nedidelio transportavimo greičio iki 1,0 m/s ir nedidelio mechaninio poveikio (dėl nedidelio kritimo 
aukščio) dulkės formuojasi labai lėtai. HUBER juostinio džiovintuvo filtro analizė parodė, kad džiovintame 
dumble vidutiniškai susidaro 1% dulkių.  
Dėl šios priežasties, visi patalpose esantys konvejeriai, įrengti po džiovintuvo iškrovimo sraigtu, priskiriami 
zonai 22. Pagal eksploatavimo ir naudojimo instrukcijas, aptarnavimo ir valymo darbai turi būti atliekami 
reguliariai.  

 

Sauso dumblo sandėliavimas 
 

Zona 21 

 

Džiovintas dumblas paprastai iškraunamas į uždarą silosą, esantį džiovintuvo pastato kieme arba į 
konteinerius.  

Silosų vidinė dalis priskiriama zonai 21. Sunkvežimio pakrovimo dumplės priskiriamos zonai 22. Jutikliai 

klasifikuojami pagal kategoriją: 
 

 

 

 

Sausos medžiagos silosuose paprastai būna įrengti keli temperatūros jutikliai ir anglies monoksido 
monitoringo sistema. Pagal eksploatavimo instrukcijas, silosą būtina iškrauti bent kartą per savaitę. Silose yra 
įrengta valymo azotu sistema, užtikrinanti aukšta saugos lygį arba siloso turinį pastoviai palaiko azoto 
atmosferoje (šiuo atveju anglies monoksido monitoringas nereikalingas). Kadangi specialios pakrovimo 
dumplės yra naudojamos sauso dumblo iškrovimui iš siloso, todėl dulkių tuštinant silosą beveik nesusidaro.  
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ATEX zonos 

1 m  aplink patikros angą 
ATEX 22 

Aplinka: 
 
Nepriskiriama jokiai zonai 

 

Rotacinis vožtuvas arba 
sraigtinis iškrovimo 
konvejeris 

 

Sausu dumblu pripildytų silosų 
ATEX zonos 

 

SM ˃90% 
 

Dėl pasiurbimo iš įkrovimo 
įtaiso, ši vieta 
nepriskiriama jokiai zonai 
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ATEX zonos 

Pastato viduje ir džiovinimo įrenginio išorėje 

 

Džiovinimo įrenginys dirba esant lengvam vakuumui, todėl dulkių nuosėdos reguliariai šalinamos reguliaraus 
valymo metu pagal eksploatavimo ir priežiūros taisykles.  
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ATEX zonos 

1 m  around  revision opening 

ATEX 22 
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Nuotekų dumblo savaiminis užsidegimas 

 

Nuotekų dumblas – kompleksinis medžiagų mišinys. Jame gali būti organiniai 
junginiai, mineralų, cheminių medžiagų ir kt.  
 

Iš esmės, svarbiausios staigų užsidegimą sukeliančios medžiagos yra šios: 
 

 Organiniai junginiai 

 Siera 

 Geležis 
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Nuotekų dumblo savaiminis užsidegimas 

Svarbu:  

Sausos granulės > 90% TR ir < 50°C 
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Nuotekų dumblo savaiminis užsidegimas 

Galimybė išvengti kibirkščiavimo: 
 

 Sandėliuojant dumblą SM kiekis > 85%, dar geriau > 90%. 

 Sandėliavimo metu vengti aukštų temperatūrų.  
 Vengti, kad į dumblo sandėliavimo konteinerį / silosą nepatektų nereikalingo 

deguonies.  

 Siloso ištuštinimą bent 1-2 kartus per savaitę atlikti atsižvelgiant į 
sandėliavimo temperatūrą ir siloso diametrą.  

Saugos įtaisas juostiniame džiovintuve: 
 

Siekiant išvengti pastovios temperatūros poveikio dumblui, esant darbo 
sutrikimams džiovinimo įrenginys automatiškai išsijungia po 60 minučių. 

Sustabdžius įrenginį, dumblas toliau džiovinamas, o temperatūra džiovinimo 
įrenginyje nukrenta tiek, kad staigaus užsidegimo rizika sumažėja minimaliai.  
Nežiūrint to, sustabdant įrenginį labai rekomenduojama jį visiškai 
ištuštinti daugiau nei 48 valandoms.   
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Nuotekų dumblo savaiminis užsidegimas 

Priežastys 

 Dumble padidėjęs sieros ir geležies kiekis 

 Aukšta silose laikomo dumblo temperatūra 

 

 

Pasekmės 

 Egzoterminė reakcija 

 Dėl padidėjusio CO kiekio atsiranda rusenimas 

 Susidaro aukštos temperatūros lokalūs židiniai 
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Nuotekų dumblo savaiminis užsidegimas 

Gaisro gesinimas silose: 

 

 Į silosą įleidžiamas pakankamas kiekis azoto. 

 

 Iškviečiama gaisrinė pagalba. 
 

 Ištuštinti silosą nukritus temperatūrai ir sumažėjus CO kiekiui. 
 

 Patikrinti, ar neliko rusenančių židinių. 
 

 Užgesinti visus galimai rusenančius židinius. 
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Specialūs saugos prietaisai ir priemonės 

Saugos priemonės juostiniame džiovintuve: 
 

 Temperatūros jutiklis džiovinimo įrenginyje šalinamo oro dalyje 

 Temperatūros matavimo priemonės kiekviename džiovintuvo segmente 

 

 

Saugos priemonės silose: 
 

 CO matavimo įtaisas 

 Keletas temperatūros matavimo priemonių 
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Specialūs saugos prietaisai ir priemonės 

Automatiniu būdu perduodamas pavojaus signalas iš valdymo 
sistemos – džiovinimo įrenginys 

 Jei šalinamo oro temperatūra džiovintuve yra aukštesnė negu 135°C 

 

 Aktyvuojama avarinio stabdymo grandis 

 Džiovintuvas persijungia į „Staigus stabdymas“ režimą 

 

 Pranešimas apie gedimą „Solenoidinis vožtuvas vandeniui įvykus 
avariniam užtvindymui“ pasirenkant atsakymą į žinutėje esantį klausimą  
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Specialūs saugos prietaisai ir priemonės 

Automatiniu būdu perduodamas pavojaus signalas iš valdymo 
sistemos – Silosas: 

 Jei temperatūra silose pakyla virš 60°C 

 Įspėjimo signalas  

 

 Jei temperatūra silose pakyla virš 70°C 

 pavojaus signalas silose įvedamas ranka 

 stabdomas iškrovimas iš siloso 

      stabdomas padavimas į silosą 

 

 Jei CO silose pakyla virš 700ppm 

 Įspėjimo signalas  

 

 Jei CO silose pakyla virš 1000 ppm 

 pavojaus signalas silose įvedamas ranka 

 stabdomas iškrovimas iš siloso 

      stabdomas padavimas į silosą 
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Specialūs saugos prietaisai ir priemonės 
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P-92802 Telšiai 

1 juostinis džiovintuvas  

Avarinis stabdymas 
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P-92802 Telšiai 

1 juostinis džiovintuvas 

Avarinis stabdymas 
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Avarinio stabdymo mygtukas 

Šalinamo oro skruberyje paskirstymo įtaisas su integruotu 
avarinio stabdymo mygtuku. 

Vietos valdymo taškas granuliatoriuje su integruotu avarinio 

stabdymo mygtuku. 

Objekto vietoje dirbantis kaušinis elevatorius  

Kaušinio konvejerio aptarnavimo mygtukas 

SIMBOLIAI: 

Džiovintuvo patikros durelės, kontrolės punktas 

Saugos jutiklių sistema 
2

0 
3

6 

- 

P-92802 Telšiai 

1 juostinis džiovintuvas  

Avarinio stabdymo koncepcija 
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Ar turite klausimų? 


