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OgÛlnie za przestrzenie zagroøone
wybuchem uwaøa siÍ strefy,
w ktÛrych stosuje siÍ, produkuje

lub przetwarza substancje mogπce wytwo-
rzyÊ z powietrzem lub innymi utleniacza-
mi mieszaniny wybuchowe. Gdy stÍøenie
substancji niebezpiecznych w powietrzu
osiπgnie wartoúÊ dolnej granicy wybucho-
woúci, mieszanina staje siÍ wybuchowa.

Inicjatorami wybuchu mogπ byÊ iskry
powsta≥e podczas pracy urzπdzeÒ i instala-
cji elektrycznych, elementy urzπdzeÒ na-
grzane do niebezpiecznie wysokiej tempe-
ratury, wy≥adowania atmosferyczne i elek-
trostatyczne, fale elektromagnetyczne, prπ-
dy b≥πdzπce, promieniowanie jonizujπce,
a w niektÛrych sytuacjach rÛwnieø iskry
krzesane.

Dyrektywa ATEX

Dyrektywa ATEX (franc. Atmosphere
Explosible) dzieli wszystkie urzπdzenia
przeznaczone dla stref Ex na dwie zasadni-
cze grupy:
ï grupa I to urzπdzenia przeznaczone do

pracy pod ziemiπ w kopalniach a takøe
te, ktÛre pracujπ w naziemnych obsza-
rach kopalÒ ale sπ zagroøone wybuchem
gazu lub py≥u,

ï grupa II (chemia, petrochemia, przemys≥
spoøywczy itp.) obejmuje urzπdzenia
przeznaczone do uøytku w innych obsza-
rach zagroøonych wybuchem gazÛw, par,
mgie≥ lub py≥Ûw

W drugiej grupie stosowania wskazane
sπ rÛwnieø strefy zagroøenia wybuchem,
ktÛre dzielπ siÍ na:

Strefa 0

Obszar, w ktÛrym atmosfera wybucho-
wa z≥oøona z mieszaniny z powietrzem

substancji palnych w formie gazu, pary lub
mg≥y wystÍpuje stale, przez d≥ugi okres
czasu lub czÍsto.

Strefa 1

Obszar, w ktÛrym w czasie normalnej
pracy prawdopodobne jest pojawienie siÍ
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Przewody i akcesoria 
firmy Lapp Kabel do stref
zagrożonych wybuchem
Grzegorz Szuba

Niemal w kaødym zak≥adzie przemys≥owym wystÍpujπ miejsca, w ktÛrych istnieje zagroøenie
wybuchem. Mogπ to byÊ lakiernie, akumulatorownie, stacje otrzymywania gazÛw, ich maga-
zyny, kopalnie a nawet m≥yny. Miejsca, ktÛre czasami z pozoru wydajπ siÍ nie zagroøone moø-
liwoúciπ eksplozji po dok≥adniejszej analizie okazujπ siÍ strefami gdzie wymagane sπ spe-
cjalne urzπdzenia i instalacje zabezpieczajπce przed wybuchem. W artykule przedstawiono
produkty firmy Lapp Kabel przeznaczone do stosowania w strefach zagroøonych wybuchem.

Rys. 1. Niemal w kaødym zak≥adzie przemys≥owym wystÍpujπ miejsca, w ktÛrych istnieje zagroøenie
wybuchem



atmosfery wybuchowej z≥oøonej z mieszaniny z powietrzem sub-
stancji palnych w formie gazu, pary lub mg≥y. 

Strefa 2

Obszar, w ktÛrym w czasie normalnej pracy pojawienie siÍ at-
mosfery wybuchowej z≥oøonej z mieszaniny z powietrzem sub-
stancji palnych w formie gazu, pary lub mg≥y jest ma≥o prawdo-
podobne a jeúli nawet wystπpi to tylko przez krÛtki czas. Praktycz-
nie identycznie definiowane sπ strefy Z20, Z21 i Z22 ale dotyczπ
obszarÛw wystÍpowania py≥Ûw zapalnych, ktÛre zwykle wystÍpu-
jπ w zak≥adach przemys≥u spoøywczego, drzewnego, obrÛbki two-
rzyw sztucznych itp. 

Instalacje i urzπdzenia elektryczne w strefach zagroøonych wy-
buchem powinny byÊ wykonane wed≥ug ustaleÒ Dyrektywy
ATEX 94/9/EC z 1994 r., znanej jako ATEX 100a (lub ATEX
95), ktÛra ≥πcznie z Dyrektywπ UE ATEX 118 ma okreúlaÊ ca≥o-
kszta≥t bezpieczeÒstwa przeciwwybuchowego. Dyrektywa ATEX
100a obowiπzuje od 1 lipca 2003 r. (Dziennik UrzÍdowy WspÛl-
not Europejskich nr L/100/1),

Wymagania odnoúnie do instalacji elektrycznych w przestrze-
niach zagroøonych wybuchem (w obszarach niebezpiecznych)
okreúlone sπ rÛwnieø w normie PN-EN 60079-14: 2002U.

Kable i przewody

Kable i przewody mogπ byÊ wprowadzane do urzπdzeÒ elek-
trycznych w przestrzeniach zagroøonych wybuchem za pomocπ
wpustÛw kablowych i rurowych. Wpusty kablowe i rurowe po-
winny byÊ skonstruowane w taki sposÛb, aby nie narusza≥y okre-
úlonych w≥aúciwoúci danego rodzaju budowy przeciwwybucho-
wej urzπdzenia elektrycznego, w ktÛrym sπ zamontowane. Doty-
czy to ca≥ego zakresu úrednic kabli podanych przez producenta
wpustÛw kablowych.

Jeøeli wpusty kablowe i rurowe stanowiπ integralnπ czÍúÊ urzπ-
dzenia, to sπ objÍte wspÛlnym certyfikatem z urzπdzeniem. Wpu-
sty kablowe powinny byÊ tak skonstruowane lub zabezpieczone,
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Rys. 2. 
D≥awnice 

Skintop KR1-MEExeIIAtex
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aby nie by≥o moøliwe obrÛcenie (skrÍce-
nie) wprowadzanego kabla.

Instalacje

Przy wykonywaniu instalacji elektrycz-
nych muszπ byÊ stosowane co najmniej na-
stÍpujπce zasady:
ï oprzewodowanie powinno byÊ wykona-

ne przewodami lub kablami z øy≥ami
miedzianym o przekroju do 10 mm2,

ï po≥πczenia i rozga≥Ízienia przewodÛw
mogπ byÊ wykonywane tylko wewnπtrz
obudÛw urzπdzeÒ przeciwwybuchowych
(w skrzynkach przy≥πczeniowych) i w prze-
ciwwybuchowym osprzÍcie instalacyj-
nym,

ï przewody i kable powinny mieÊ ze-
wnÍtrzne pow≥oki z materia≥Ûw nie prze-
noszπcych p≥omienia IEC 60332.1

ï urzπdzenia przeciwwybuchowe, przewo-
dy i osprzÍt powinny byÊ tak dobrane
i zabezpieczone, aby w czasie eksploata-
cji nie mog≥y byÊ przekroczone maksy-
malne dopuszczalne temperatury,

ï instalacje powinny byÊ zabezpieczone
przed: przepiÍciami, skutkami zwarÊ,
przeciπøeÒ i zagroøeniem poraøeniem
prπdem elektrycznym,

ï kable i przewody powinny mieÊ izolacjÍ
z materia≥Ûw termoplastycznych, termo-
utwardzalnych, elastomerÛw lub izolacjÍ
mineralnπ.

Akcesoria do urzπdzeÒ EX 
ñ produkty firmy Lapp Kabel

Po wstÍpie ukazujπcym podstawowe po-
dzia≥y i wymagania zaprezentowane zosta-

nπ obszary stosowania artyku≥Ûw firmy
Lapp Kabel w strefach zagroøonych wy-
buchem.

Lapp Kabel produkowane przez siebie
akcesoria EX dedykuje do stosowania
w II grupie zastosowaÒ, czyli w tzw. szero-
ko pojÍtej chemii. Dlatego teø wykona-
niem standardowym jest budowa typu Ñeî
czyli tzw. budowa wzmocniona oznacza-
na ogÛlnie cechπ Exe II. Bardzo istotne
jest, øe wszystkie d≥awnice i akcesoria ty-
pu ATEX sπ trwale oznaczone tak, aby by-
≥a moøliwoúÊ ich jednoznacznej identyfi-
kacji pod wzglÍdem typu, wymiaru, prze-
znaczenia oraz numeru certyfikatu. Jest to
bardzo istotne, poniewaø bardzo czÍsto in-
spektorzy odbierajπcy wykonane instala-
cje w strefach zagroøonych wybuchem nie
dopuszczajπ do uøytkowania tych, w ktÛ-
rych wykorzystano nie identyfikowalne
elementy, ktÛre nie dajπ pewnoúci w≥aúci-
wego funkcjonowania.

D≥awnice Skintop

Jednymi z podstawowych artyku≥Ûw sπ
d≥awnice Skintop KR1-M ATEX w kolo-
rze czarnym (RAL 9005) i niebieskim
(RAL 5015). D≥awnice te produkowane sπ
w wymiarach gwintu M16x1,5; M20x1,5
i M25x1,5. Posiadajπ redukcyjnπ wk≥adkÍ
d≥awiπcπ wykonanπ z EPDM. Zapewniajπ
stopieÒ ochrony IP 68 do 5 bar i majπ wy-
d≥uøony gwint ≥πczeniowy 12 i 13 mm.
Przeznaczone tym samym sπ g≥Ûwnie do
wykorzystywania w urzπdzeniach naraøo-
nych na mycie pod ciúnieniem czy w miej-
scach gdzie wystÍpuje py≥, kurz czy úrod-
ki chemiczne pod ciúnieniem.

Kolejnymi produktami z grupy d≥awnic
poliamidowych sπ d≥awnice czarne i nie-
bieskie przeznaczone do sprzÍtu pracujπ-
cego w strefie 2G + 1D (czyli strefa 1 dla
gazÛw i 0 dla kurzu).

D≥awnice te dostÍpne sπ w wykonaniu
zwyk≥ym Skintop K-M ATEX, jak
i z wk≥adkπ redukcyjnπ (obniøajπcπ úred-
nice d≥awionych przewodÛw) Skintop KR-
-M ATEX. W tym wypadku stopieÒ IP
wynosi 64, typoszereg wymiarÛw obejmu-
je gwinty od M12x1,5 do M63x1,5 o d≥u-
goúciach od 8 do 12 mm. D≥awnice te wy-
korzystywane sπ wszÍdzie tam gdzie ze
wzglÍdÛw kolorystycznych dobiera siÍ
wykonania czarne lub niebieskie do odpo-
wiednich kolorÛw urzπdzeÒ w jakich zo-
stajπ uøyte. NajczÍúciej d≥awnice czarne
uøywane sπ do czujnikÛw, napÍdÛw i in-
nych elementÛw, gdzie producenci czy do-
stawcy sprzÍtu dobÛr d≥awnicy zalecajπ

uøytkownikowi, ktÛry jednoczeúnie dobie-
ra odpowiedni przewÛd. D≥awnice niebie-
skie najczÍúciej wykorzystujπ producenci
sprzÍtu iskrobezpiecznego, ktÛry produko-
wany jest rÛwnieø kolorze niebieskim lub
innym, ale kolorem wpustu kablowego
chcπ podkreúliÊ jego przeznaczenie.

We wszystkich miejscach, w ktÛrych ze
wzglÍdÛw mechanicznych bπdü estetycz-
nych nie moøna stosowaÊ d≥awnic polia-
midowych moøna zastosowaÊ d≥awnice
mosiÍøne niklowane Skintop MS-M (lub
MSR-M) ATEX. Zapewniajπ one IP 66
i dedykowane sπ rÛwnieø do stref 2G+1D.

Akcesoria

Poniewaø dyrektywy wymagajπ stoso-
wania w urzπdzeniach EX elementÛw i ak-
cesoriÛw posiadajπcych atesty firma Lapp
Kabel posiada w swoje ofercie odpowied-
nie produkty.

MiÍdzy innymi dostÍpne sπ zaúlepki
Skintop SDV-M ATEX wk≥adane do
d≥awnic metalowych w celu zaúlepienia
nie wykorzystywanych w danej chwili me-
talowych wpustÛw EX. Oferowane sπ tak-
øe poliamidowe redukcje ATEX EX
ñ KRM i rozszerzenia ATEX EX ñ KEM,
dziÍki ktÛrym moøna poszerzaÊ lub redu-
kowaÊ gwinty. Odpowiednikami tych ele-
mentÛw sπ mosiÍøne niklowane redukcje
Skindicht MR-M ATEX i rozszerzenia
Skindicht ME-M ATEX.

W przypadku wystÍpowania w obudo-
wie urzπdzenia EX zbyt wielu otworÛw
i nie wprowadzania w ich miejsce d≥awnic
moøna je zaúlepiÊ specjalnymi 6-kπtnymi
zaúlepkami metalowymi z certyfikatem
ATEX czyli BL-M ATEX. DziÍki o-ringo-
wi, ktÛry jest w komplecie z zaúlepkπ uzy-
skuje siÍ szczelnoúÊ zaúlepienia IP68.

Moøliwe jest rÛwnieø wykorzystywanie
innych wpustÛw kablowych i akcesoriÛw
firmy Lapp Kabel w urzπdzeniach do stref
zagroøonych wybuchem pod warunkiem,
øe producent podda certyfikacji ca≥e urzπ-
dzenie.

Obwody iskrobezpieczne 
i stosowane w nich przewody

Obwody iskrobezpieczne jako wyizolo-
wane uk≥ady zuøywajπce niewiele energii
elektrycznej, co jest ich naturalnπ zaletπ,
przewyøszajπ wiele innych sposobÛw za-
bezpieczeÒ. System iskrobezpieczny jest
jedynym zabezpieczeniem zatwierdzonym
do stosowania w strefie 0, ktÛra stanowi
zawsze obszar najbardziej niebezpieczny.
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Rys. 3. D≥awnica Skintop MSR -M
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Co wiÍcej, nie wymaga rÛwnieø øadnych
specjalnych zabezpieczeÒ okablowania, ta-
kich jak uszczelnienia, d≥awiki czy herme-
tyczne kana≥y kablowe. Ponadto zastoso-
wanie niskich napiÍÊ i niewielkich prπdÛw
sprawia, øe konserwacja i kalibrowanie
mogπ odbywaÊ siÍ bez przerywania pracy
zak≥adu.

Niskie napiÍcia i niewielkie prπdy w ob-
wodach systemu iskrobezpiecznego po-
zwalajπ na wykorzystanie Ñzwyczajnychî
przewodÛw pod warunkiem, øe bierze siÍ
pod uwagÍ ich indukcyjnoúÊ i reaktancjÍ
pojemnoúciowπ.

Poniøej przedstawiono przewody firmy
Lapp Kabel dedykowane do stosowania
w instalacjach Ex ñi- czyli iskrobezpiecz-
nych. Wszystkie opisane przewody wyko-
nane sπ z izolacjπ p≥aszcza zewnÍtrznego
w kolorze niebieskim RAL 5015.

Przewody Olflex EB

Podstawowymi przewodami przezna-
czonymi do stosowania w obwodach iskro-
bezpiecznych czyli takich, w ktÛrych
w warunkach normalnej pracy lub awarii
iskra lub wysoka temperatura nie moøe
spowodowaÊ zap≥onu otaczajπcej atmosfe-
ry wybuchowej sπ przewody Olflex EB
oraz ich ekranowana wersja Olflex EB CY.
Sπ one wykonane jako przewody giÍtkie
w izolacji na bazie PCV mogπcej praco-
waÊ statycznie w temperaturach od -40 do
+80oC. NapiÍcie znamionowe tych przewo-
dÛw wynosi do 50 V DC oraz do 75 V AC,
natomiast napiÍcie prÛby to 3 kV.

Oczywiúcie przewody te sπ przewodami
samogasnπcymi wed≥ug normy IEC
60332.1. Poniewaø naleøy braÊ pod uwagÍ
pojemnoúÊ i indukcyjnoúÊ przewodÛw
w obwodach iskrobezpiecznych ñ sπ one
podane w kartach katalogowych. Do insta-
lacji uk≥adanych na sta≥e wykorzystuje siÍ
przewody z øy≥ami jednodrutowymi spe≥-
niajπce wymogi dotyczπce obwodÛw
iskrobezpiecznych znajdujπce siÍ w ofer-

cie pod nazwπ Olmass EB i Olmass EB
CY (jako wykonanie ekranowane).

Do instalacji transmisji danych w obwo-
dach iskrobezpiecznych najczÍúciej wyko-
rzystywane sπ przewody:
ï Unitronic EB CY (TP) ñ dedykowany do

wolnozmiennej transmisji danych pomiÍ-
dzy sterownikami lub do pobierania da-
nych z czujnikÛw. DziÍki ekranowi mie-
dzianemu oraz parom skrÍcanym elimi-
nuje siÍ wzajemne przes≥uchy pomiÍdzy
parami oraz wp≥yw zak≥ÛceÒ elektroma-
gnetycznych na jakoúÊ przesy≥anych da-
nych,

ï Unitronic EB JE-LiYCYÖBD ñ prze-
wÛd z øy≥π wielodrutowπ dedykowany do
systemÛw przemys≥owej transmisji da-
nych, w tym rÛwnieø wykorzystujπcych
technologiÍ TERMI POINT oraz do sys-
temÛw telefonicznych, przywo≥awczych
itp.,

ï Unitronic EB JE-Y (ST) YÖBD ñ prze-
wÛd z øy≥π jednodrutowπ dedykowany do
przemys≥owej transmisji danych oraz
systemÛw teletechnicznych,
Unitronic BUS PA ñ 100-omowy prze-

wÛd z øy≥π z cienkich drucikÛw przezna-
czony do okablowania automatyki proce-
sowej w tym wykorzystujπcej RS 485, po-
≥πczeÒ sensor-actuator, wykorzystywany
w sieciach Simatic Net.

Grzegorz Szuba

Autor jest pracownikiem

firmy Lapp Kabel
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Rys. 4. PrzewÛd Unitronic EB CY (TP)

Rys. 5. PrzewÛd Unitronic EB JE-LiYCY BD

Rys. 6. PrzewÛd Unitronic EB JE-Y (SP) Y BD

Lapp Kabel sp. z o.o.
ul. Wroc≥awska 33 d D≥ugo≥Íka 
55-095 MirkÛw
tel. (71) 346 73 80
fax (71) 315 22 65

e-mail: info@lapppolska.pl
www. lapppolska.pl
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