


Épületvillamossági rendszerek
gyakorlati megvalósítása

robbanásveszélyes környezetben

Krepuska András István



Köszöntő

Köszöntöm Wagner Ernő elnök urat, 
a konferencia szervezőit és társszervezőit
valamint a kedves kolleginákat és kollégákat.

Köszönöm a konferencia szervezésébe fektetett energiát valamint a
megtisztelő meghívást.



Bevezetés

Mi a robbanás? 

“nagy sebességű égési folyamat, ahol a mozgó lángfront sebessége 
10 m/s vagy afelett van, de 100 m/s-nál kisebb” (OTSZ)

Mi előzi meg a robbanást?

“robbanásveszélyes állapot: a fokozottan tűz- vagy 
robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag vagy keverék olyan 
mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, 
mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az 
oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott,” (OTSZ)



Bevezetés

Feladatunk a robbanásveszélyes állapot megelőzése vagy a 
robbanási feltételek korlátozása

Ehhez szükséges:
- Jogszabályi háttér megismerése
- Szabványi háttér megismerése
- Kompetenciák elsajátítása



Jogszabály

A robbanásvédelem jogszabályi alapjai:

54/2014. (XII. 5.) BM rendelettel kiadot OTSZ

99§ - robbanás elleni védelem
145§ - elektrosztatikus feltőtődés és kisülés elleni védelem
177. § - tevékenységgel kapcsolatos szabályok – robbanásbiztos kialakítás

35/2016. (IX. 27.) NGM rendelet - a potenciálisan robbanásveszélyes 

környezetben történő alkalmazásra szánt berendezések és védelmi rendszerek 

vizsgálatáról és tanúsításáról (ATEX)



Jogszabály

A robbanásvédelem jogszabályi alapjai:

3/2003. (III. 11.) FMM-ESZCSM EGYÜTTES RENDELET - a potenciálisan 

robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi 

követelményeiről

Robbanásvédelmi dokumentációra kötelezés! – (mi is az?)



Szabvány, műszaki irányelv

A robbanásvédelem szabványi alapjai:

MSZ EN (IEC) 60079 - szabánysorozat

TvMI 13.3:2022.06.13 – robbanás elleni védelem



Kompetencia

A robbanásvédelemmel kapcsolatos munkavégzés:

21/2010. (V.14.) NFGM rendelet

az egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges

képesítésekről

Sokat hivatkozunk rá de már nem hatályos (2021.09.01).

Itt még szerepelt külön tervezői kompetencia.



Kompetencia

A robbanásvédelemmel kapcsolatos munkavégzés:

34/2021. (VII. 26.) ITM rendelet
egyes ipari és kereskedelmi tevékenységek gyakorlásához szükséges
képesítésekről, valamint egyes műszaki szabályozási tárgyú miniszteri
rendeletek módosításáról

Itt már nincs tervezői kompetencia meghatározva!

Robbanásbiztos berendezés szerelő, kezelő – OKJ/felnőttképzés
Robbanásvédelmi szakmérnök



Kompetencia

A robbanásvédelemmel kapcsolatos munkavégzés:

MAGYAR MÉRNÖKI KAMARA ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT

TANÚSÍTÁSI SZABÁLYZAT

“[G-Rb] Kódjelű Kompetencia Tanúsítvány
Robbanásbiztos villamos berendezések és védelmi rendszerek

A tanúsítvány kiadásával az MMK ELT igazolja azt, hogy a kérelmező a robbanásvédelem
villamos szakterületén, a 21/2010. (V. 14.) NFGM rendelet (továbbiakban: Rendelet)
mellékletének 5. fejezete (Műszaki biztonság), 4. pontjában leírt tevékenység végzéséhez
magas szintű szakmai kompetenciával rendelkezik.

Megjegyzés: Jelen tanúsítvány megléte nem feltétele a robbanásveszélyes területen
történő tervezésnek, szakértésnek, egyéb MMK alá tartozó szakmagyakorlási
tevékenység végzésének.

A tanúsítvány megszerzésével a kérelmező Rendelet szerint meglévő szakképesítése az
MMK rendszerében nyilvántartásba vételre kerül, a kamarai névjegyzékben a kérelmező
kompetenciája kereshetővé válik.”



Megvalósítás

A robbanás biztonságtechnika alapelve, hogy kerüljük el a robbanásveszélyes

tér létrejöttét.

A legjobb villamos robbanásvédelmi intézkedés:

- Ne vigyünk villamos energiát a robbanásveszélyes térbe.

- Ha már szükséges villamos energiát biztosítani akkor igyekezzünk azt

minimalizálni.



Megvalósítás

Visszakanyarodva a “robbanásveszélyes állapot” elkerüléséhez

- Nem engedjük a robbanásveszélyes környezet kialakulását.

- Megfelelően méretezett gázérzékelő rendszer

- Megfelelően méretezett mesterséges szellőzés ( villamos betáplálás)

- Robbanóképes közeg észlelésekor villamos leválasztás elvégzése – amit

nem kapcsolunk le annak robbanásbiztos kivitelűnek kell lennie (ATEX)



Megvalósítás

A robbanásbiztos gyártmány vagy rendszer kiválasztásához vissza kell

kanyarodni a kompetencia kérdésköréhez.

- Értelmezni kell tudni a meghatározott zónatérképet és ismerni kell a 

lehetséges további gyújtóforrások villamos kapcsolatát is.

- A villamos robbanásvédelem a robbanásveszélyes zónán kívül is

értelmezendő.



Megvalósítás

Zónatérkép példa



Megvalósítás

A lehetséges villamos kockázatok:

- Villamos gyártmány (nem Rb-s vagy nem megfelelő Rb-s kivitel)

- Elektrosztatikus feltöltődés (nagyon gyakori, jellemzően nem megfelelő

munkaruha és kicsi levezető felület)

- Villámcsapás és túlfeszültségek

- Rádiófrekvenciás (RF) elektromágneses hullámok

- Elektromágneses hullámok a látható tartományban(lézer)

- Ultrahang sugárzás

- Meglévő épület átalakításakor nem elbontott villamos hálózatok



Megvalósítás

A lehetséges kockázatok:

- Zóna kiterjedés alulkalkulálása – összetett hiba ( targonca akkumulátor töltő

pont, oldószeres rongy tároló)

Jellemzően beltéren kialakított zónahatárok eltolódása



Megvalósítás

A lehetséges zóna kiterjedés



Megvalósítás

A lehetséges zóna kiterjedés



Megvalósítás

Villamos gyártmány kiválasztása

Főcsoportok: II (A,B,C) gázrobbanás, III (A,B,C) por robbanás

Zóna: zóna 0,1,2 vagy 20,21,22

Védelmi fokozat: Ga, Gb, Gc vagy Da, Db, Dc

Védelmi elv: e – fokozott biztonság, d – nyomásálló tokozat, I – gyújtószikra

mentes (több fajta védelem van)

Hőmérsékleti osztály: T1-T6



Megvalósítás

Villamos gyártmány kiválasztása példa
A teljes minősítő iratot ismerni kell.



Megvalósítás

CESI03ATEX280x ( melléklet)









Költség analízis

Példa:

Eszköz ár:
nyomásálló > gyújtószikra mentes (pl sziréna 350-400e vs 80-90e)

Kapcsolt energia nagysága:
nyomásálló >>> gyújtószikra mentes (pl sziréna 120dB és amennyit a táp elbír vs max 3db 
~90dB)

Összesített nyomvonal költség:
nyomásálló < gyújtószikra mentes (függ a telepítendő mennyiségtől)

Szerelési idő:
nyomásálló > gyújtószikra mentes ( kettős megfogású tömszelence vagy kiöntés)

Dokumentáció:
nyomásálló < gyújtószikra mentes (RLC mérés, több eszköz=több papír)



Költség analízis

Példa:

Nyomvonal telepítési sajátosságok:

- jellemzően korrozív környezet

- speciális kábel védelem és jelölés

- szerelési idő (gyantás kiöntés)

- a villamos nyomvonal nem okozhat zónakiterjedést

- robbanásvédelem rendszer szinten értendő (eszköz, kábel, kiegészítő elem) 



Költség analízis

Példa:

Zóna átterjedés megakadályozása minősített falátvezetéssel



Költség analízis

Példa:

Összetett rendszerek



Költség analízis

Gyújtószikra mentes rendszerek korlátozott kábel keresztmetszetet és kábel
hoszúságot tesznek lehetővé

Nyomásálló tokozattal megvalósított védelemhez minősített tömszelence
szükséges

Üzemeltetési kérdések:
A gyújtószikra mentes védelem üzem alatt szerelhető, karbantartható (személyi
védelem)
Az összes többi védelem csak lekapcsolt és lemerített állapotban szerelhető.



Költség analízis

Drága hiba: nem megfelelő védelem



KÖSZÖNÖM A MEGTISZTELŐ FIGYELMET!


