
2020:5 © www.safedustexplosion.org

Krav på utrustning i dammiga miljöer
Om du ska placera utrustning i explosionsfarliga områden krävs att de uppfyller ATEX produktdirektiv
2014/34/EU. Produktdirektivet har införts i svensk lagstiftning genom AFS 2016:4 Utrustningar för 
explosionsfarlig miljö, samt ELSÄK-FS 2006:4 Elektriska utrustningar för explosionsfarlig miljö. 

Kraven ställs på de som för ut eller tillhandahåller utrustning eller säkerhetssystem på marknaden (tillverkare, 
leverantör, importör) eller tillverkar för eget bruk. Kraven omfattar utrustning som har en inneboende tändkälla 
och som kan orsaka antändning av den explosionsfarliga atmosfären. Det kan t ex vara en elektrisk motor som 
blir överhettad eller alstrar gnistor. Det kan också vara en mekanisk utrustning som t ex en fläkt, där lagren kan 
skära eller fläktvingarna kan slå mot fläktkåpan och orsaka mekaniska gnistor. 

Det finns flera standarder som i detalj beskriver hur en utrustning ska vara utförd och installeras för att uppfylla 
föreskrifterna.

SS-EN 13463-1 beskriver grundläggande krav för icke elektrisk utrustning avsedd för explosiv atmosfär och,
SS-EN 60079-0 innehåller allmänna fordringar beträffande utförande, provning och märkning av elektrisk 
utrustning.

Även utrustning som ska skydda mot explosioner omfattas. Detta är för att försäkra sig om att utrustningen gör 
sitt jobb i den händelse att en explosion inträffar. Exempelvis ska man genom provning visa att en tryckavlastning 
öppnar vid angivet tryck, eller att en explosionsventil stänger tillräckligt snabbt.  

Även här finns standarder som beskriver kraven på skyddsutrustning. 
Exempelvis ställs särskilda krav på utförande och dimensionering av tryckavlastningar i följande standard;

SS-EN 14491:2012 Dammexplosionsskydd genom tryckavlastning.

Hur vet man att utrustningen är ATEX-godkänd?
Det är tillverkaren eller motsvarande som genom dokumentation och märkning av utrustningen ska påvisa att 
utrustningen uppfyller kraven för att använda utrustningen i aktuell miljö.

     Märkningen ska innefatta explosionsskyddsmärket:
 
 

Via oss på Safe Dust Explosion kan ni finna vidare information och rådgivning. 

Tveka inte att ta kontakt med oss, via hemsidan eller via mail: info@safedustexplosion.org
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