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ROTAN i dyrektywy ATEX
94/9/WE i 1999/92/WE

Wytyczne dla 
użytkowników 
urządzeń w 
przestrzeniach 
zagrożonych 
wybuchem
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Pompy ROTAN i dyrektywy ATEX
94/9/WE i 1999/92/WE

Zakres tematyczny
Parlament Europejski uzgodnił, że od 30 czerw-
ca 2006 r. mają zastosowanie te same przepisy 
prawne zarówno wobec  producenta/dostawcy jak 
i użytkownika końcowego na terenie Wspólnoty Eu-
ropejskiej przy użytkowaniu urządzeń nieelektryc-
znych i systemów ochronnych przeznaczonych do 
pracy w obszarach zagrożonych wybuchem; gazy, 
pary, mgły, pyły.

To oznacza, że urządzenie przeznaczone do 
użytkowania w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem musi spełniać wymagania dyrektyw; 
94/9/WE i 1999/92/WE.

Ten dokument opisuje “ Urządzenia 
GRUPY II, Kategorii 2” i środki ostrożności pode-
jmowane dla pomp ROTAN, przeznaczonych do 
użytkowania w strefach; 1,2,21,22.

Producent/dostawca musi spełniać wymagania, 
opisane w dyrektywie 94/9/WE oraz oznakować 
odpowiednio produkty  

Użytkownik urządzenia musi podjąć wszelkie rac-
jonalne środki ostrożności dla ochrony przed zaist-
nieniem wybuchu i spełnić wymagania Dyrektywy 
1999/92/WE, która podaje minimalne wymagania dla 
użytkownika urządzenia, dotyczące bezpieczeństwa 
i zdrowia pracowników zatrudnionych na stanow-
iskach pracy, na których może wystąpić atmosfera 
wybuchowa.

Ponadto, użytkownik urządzenia jest zobowiązany 
do opracowania i wdrożenia do praktyki eksploata-
cyjnej oraz aktualizacji “Dokumentu Zabezpieczenia 
przed Wybuchem”, wykazującego w szczególności:

-  że podjęto wszelkie wymagane organiza-  
 cyjne i  techniczne środki ostrożności

-  podział przestrzeni zagrożonych
   wybuchem na strefy

-  że ryzyko wybuchu zostało
   określone i ocenione    

-  jednoznaczne oznakowanie stref
   zagrożenia wybuchem 
 
-  zagwarantowanie, że temperatura powier-  
 zchni urządzenia nie przekroczy temperatu 
 ry maksymalnej, określonej dla danej

    klasy temperaturowej ( szczegóły w wytyc  
 znych dla limitów temperaturowych 
 dla urządzeń monitorujących)

Normalne warunki użytkowania   
Pompy ROTAN są indywidualnie konstruowane, konfig-
urowane dla poszczególnych aplikacji. Warunki pracy 
stanowią podstawę budowy pompy. Budowa pompy jest 
oparta na normalnych warunkach pracy, opisanych w 
arkuszu danych technicznych i w instrukcji użytkowania; 
dalsze szczegóły patrz “uwaga” 3. 

Nienormalne warunki pracy
Wszelkie odstępstwa od normalnych warunków pracy 
winny być w sposób ciągły obserwowane i analizowane.
W “uwadze” 4 – przedstawiona jest lista możliwych do 
przewidzenia nieprawidłowości.

Źródło zapłonu
Zostało oszacowane ryzyko dla każdej indiwidualnie 
sytuacji, w odniesieniu do ruchomych i nieruchomych, 
wewnętrznych i zewnętrznych elementów pompy. 
Materiały zastosowane w pompie  są sprawdzone pod 
kątem ich zgodności z wymaganiami odnośnych norm.
Na etapie budowy pompy rozważane jest 
prawdopodobieństwo wystąpienia tarcia i iskry spowo-
dowanych tarciem i udarami.

Takie materiały jak; aluminium, tytan, cyrkon i stopy 
tych metali nie są użyte w pompie.

W wersji wykonania wg Dyrektywy ATEX i ochrony 
przeciwwybuchowej; normy EN 13463-1, 5 i EN 1127-1 
mają zastosowanie, jako normy związane w odniesieniu 
do pomp Rotan. 

Przykład 
W normalnych warunkach pracy pompy ROTAN są 
całkowicie wypełnione cieczą; wobec tego brak jest 
możliwości wystąpienia wybuchu z powodu braku 
obecności wystarczającej ilości tlenu. 

Pompy ROTAN mogą być klasyfikowane dla różnych 
klas temperaturowych w zależności od rodzaju pom-
powanej cieczy od T1 do T6 (klasa temperaturowa jest 
zależna od rodzaju cieczy i jej klasy temperaturowej)

Informacje niezbędne dla poprawnego oznaczenia 
pompy zawarte są w tabeli, na stronie 5.
 
Możliwość  zapewnienia ochrony
Pompy ROTAN są produkowane zgodnie z wymogami i 
klasyfikacją dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady. 
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Następujące urządzenia stanowią opcjonalne lub 
dodatkowe elementy zabezpieczające;
Monitoring temperatury
• Czujnik temperatury PT 100
• Wskaźniki temperatury 

Zabezpieczenie przed gwałtownym wzrostem ciśnienia 
wewnątrz pompy
• Zintegrowany z pompą zawór przelewowy

Zabezpieczenie przed pracą na “sucho”
• “Liquiphant” (sonda rezonansowa) prod. Endress   
Hause dla lepkości do 10.000 cSt i ciśnienia do 64   
bar.

Uwagi
1. Dyrektywa 94/9/WE  Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 23 marca 1994 r. – w sprawie ujednolicenia 
przepisów prawnych Państw Członkowskich dotyczących 
urządzeń i systemów ochronnych przrznaczonych do 
użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.

2. Dyrektywa 1999/92/WE  Parlamentu Europejsk-
iego i Rady z 16 grudnia 1999 r. – w sprawie minimal-
nych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach 
pracy, na których może wystąpić atmosfera wybu-
chowa.

3. Podczas normalnej pracy pompy winny być   
brane pod uwagę niżej wymienione elementy;
a. Pompa nie może pracować “na sucho”
b. Pompa winna być całkowicie wypełniona pompowaną 
cieczą
c. Lepkość pompowanej cieczy musi odpowiadać 
lepkości, określonej w arkuszu danych technicznych 
cieczy.
d. W cieczy nie powinny znajdować się zanieczyszc-
zenia stałe – maksymalny wymiar cząstek stałych, 
twardych zgodnie ze specyfikacją ROTAN – T1036 (przy 
wskaźniku twardości >5, wg skali twardości Mohsa) 
e. Ciśnienie w układzie pompowym winno zawierać się 
w zakresie limitów ciśnień dla pompy i być w zgodności 
ze specyfikacjami producenta. 
f. Dotrzymanie zakładanego zakresu prędkości 
obrotowej pompy winno być kontrolowane.
g. Dla osiągnięcia satysfakcjonującej pracy pompy, 
wszystkie, związane z pompą dostarczone elementy
wyposażenia elektrycznego i mechanicznego układu 
pompowego winny być w zgodności z odpowiadającymi 
normami, prawidłowo zainstalowane i funkcjonować w 
zgodności z ich odpowiednimi parametrami
projektowymi, konstrukcyjnymi.

h. Należy unikać naprężeń pomiędzy rurociągami i 
korpusem pompy podczas instalowania pompy.
Wartości maksymalnych, zewnętrznych, dopuszc-
zalnych sił i momentów, oddziaływujących na 
kołnierze pompy – w Instrukcji Użytkownika.  

4. Podczas nienormalnej pracy pompy po-
winny być brane pod uwagę niżej wymienione 
zagadnienia;
a. Dla uniknięcia niewłaściwej pracy pompy jako 
konsekwencji przecieków, niezbędna jest jej ciągła
obserwacja (np. zamknięte zawory/zasuwy, zablo-
kowany filtr, pusty zbiornik) 
b. Temperatura powierzchni pompy winna być mo-
nitorowana dla ochrony przed uszkodzeniami
cieplnymi (np. podczas pompowania cieczy 
gorących, po każdej wykonanej regulacji/nastawie-
niu docisku dławnicy uszczelnienia miękkiego wału)  
c. Zanieczyszczenia w cieczy (np. grudki pospawal-
nicze, osady)
d. Nadmierne ciśnienie (np. zamknięte zawory, 
uszkodzenie rurociągu, etc.)
e. Nieprawidłowy kierunek wirowania

5. Od 30 lipca 2006 r. jest obowiązkiem 
użytkownika sporządzenie, posiadanie i ak-
tualizowanie “Dokumentu Zabezpieczenia 
przed Wybuchem”, dostępnego na wszystkich 
pracujących obiektach.
Eksploatując pompy ROTAN w przestrzeni 
zagrożonej wybuchem, użytkownik pomp jest od-
powiedzialny między innymi za klasyfikację, ocenę 
ryzyka, obejmującą;

√ Klasyfikacja grupy urządzeń

Grupa urządzeń I   Urządzenia do   
użytkowania w kopalniach (pod powierzchnią ziemi)
 
Grupa urządzeń II   Urządzenia do użytkowania na 
powierzchni
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Pompy ROTAN i dyrektywy ATEX
94/9/WE i 1999/92/WE

√ Klasyfikacja kategorii/stref

Kategoria urządzeń 1
Strefa 0 – GAZ
Miejsca, w których mieszanina gazu
z powietrzem utrzymuje się stale lub przez długie 
okresy czasu
Strefa 20 – PYŁ
Miejsca, w których chmura latwopalnego pyłu utrzy-
muje się stale lub przez długie okresy czasu.

Kategoria urządzeń 2
Strefa 1 – GAZ
Miejsca, w których mieszanina gazu
z powietrzem będzie występować sporadycznie
Strefa 21 – PYŁ
Miejsca, w których chmura latwopalnego pyłu będzie 
występować sporadycznie.

Kategoria urządzeń 3
Strefa 2 – GAZ
Miejsca, w których mieszanina gazu
z powietrzem będzie występować rzadko lub w ciągu 
krótkiego przedziału czasowego.
Strefa 21 – PYŁ
Miejsca, w których chmura łatwopalnego pyłu będzie 
występować rzadko lub w ciągu krótkiego przedziału 
czasowego

√ Klasyfikacja temperaturowa
 T1. 450 oC
 T2. 300 oC
 T3. 200 oC
 T4. 135 oC
 T5. 100 oC
 T6.   85 oC

w Instrukcji Użytkownika pomp ROTAN -T1456; do zapoznania 
się przed uruchomieniem pompy

Klasa temperaturowa jeżeli typu G, lub temperatura jeżeli typu 
GD

Bezpieczeństwo produkcji wg normy EN-13463-5

Oznaczenie literą G lub GD – przy czym litera G dotyczy 
przestrzeni zagrożonych wybuchem, których żródłem jest 
mieszanina powietrza z substancjami łatwopalnymi w formie 
gazu, pary lub mgiełki; natomiast litera GD dotyczy przestrzeni 
zagrożonych wybuchem, których żródłem jest mieszanina, jak 
określona powyżej, a także mieszanina powietrza z pyłem

Kategoria urządzenia; 2 lub 3

Grupa urządzeń; II

Symbol europejski dla urządzeń ATEX

Znak CE
Dyrektywa Maszynowa 98/37/EC
Dyrektywa EMC 89/336/EEC
Dyrektywa ATEX 94/9/EC 

ATEX Marking 

CE   II 2 G c T4 X

Klasa temperaturowa jest zdeterminowana między  
innymi pompowaną cieczą

√ ROTAN może dostarczyć urządzenie wg.: 

GRUPA II

Kategoria 2

Strefa 1 G dla GAZU                Strefa 21 D dla PYŁU

Kategoria 3

Strefa 2 G dla GAZU                Strefa 22 D dla PYŁU
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ATEX – formularz ofertowy pompy

Firma

Adres

Miasto

Osoba kontaktowa

Telefon

Instalacja/Projekt 
inwestycyjny

*Pola zacienione winny być wypełnione*
Wprowadź określoną klasę temperaturową (T1, T2, T3, T4, 
T5 lub T6) lub wprowadź maksymalną temperaturę 
powierzchniową w polu żółtym, obok.

Maksymalna temperature otoczenia
w rejonie pompowania, od -20° do +50°C

W szczególności jeżeli ciecz jest podgrzewana lub 
schładzana, w przeciwnym razie temperature cieczy jest
prawie równa temperaturze otoczenia

Klasa temperaturowa

Maksymalna dopuszczalna 
temperatura powierzchniowa

Maksymalna temperatura 
otoczenia
Maksymalna temperature cieczy

Wydajność pompowania nominalna

Ciśnienie różnicowe, podnoszenia

Lub maksymalna temperatura powierzchniowa 

Wskazówki ogólne n/t określania klasy temperaturowej pomp ROTAN 

Maksymalna temperatura otoczenia do 50°C, wówczas 

Maksymalna temperatura cieczy Klasa temperaturowa

# Pompy dla klasy temperaturowej T5 i T6 - skontaktuj się z DESMI 

Dostępność pompy ROTAN

Temperatura powierzchni i temperatura cieczy/otoczenia

Ograniczenia temperaturowe ROTAN
Możliwe

Możliwe

Uwagi, specjalne wymagania, warunki

Nabywca, użytkownik pompy ROTAN/Sprzedający Projektant (konstruktor)

Nazwisko: -
Data: -

Nazwisko: -
Data: -

Nazwisko: -
Data: -
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Pompy ROTAN i dyrektywy ATEX
94/9/WE i 1999/92/WE

Czujnik temperatury PT100

Dla zapewnienia bezpiecznego zastosowania 
pompy ROTAN w wykonaniu ATEX w przestrzeniach 
zagrożonych wybuchem; nizej wymienione wyma-
gania winny być dotrzymane;

Pompy serii ED oraz pompy z miękkim,
/dławnicowym/ uszczelnieniem wału winny być 
zawsze wyposażone w czujnik temperatury PT100 
zgodnie z instrukcjami DESMI.

Jeżeli na pompie ROTAN w wykonaniu ATEX zain-
stalowany jest zawór przelewowy “bypass”, wówc-
zas na korpusie zaworu przelewowego winien być 
zainstalowany czujnik temperatury PT100.

Jeżeli pompa ROTAN w wykonaniu ATEX jest za-
mawiana z czujnikiem temperatury PT100, czujnik 
ten nie jest montowany w fabryce ze względu na 
ryzyko uszkodzenia podczas transportu. Przed 
pierwszym uruchomieniem pompy czujnik tempe-
ratury winien być zamontowany na pompie zgodnie 
z instrukcjami DESMI A/S.

Jeżeli czujnik PT100 jest instalowany w obwodzie 
elektrycznym iskrobezpiecznym, wówczas nie jest 
wymagane wykonanie ATEX dla czujnika PT100. 
Wykonanie zgodnie z normą EN60079-14:2004 
§3.4.5

Obwód przeciwwybuchowy, iskrobezpieczny winien 
być zainstalowany zgodnie z normą EN60079-
14:2004.

DESMI zaleca instalowanie obwodu elektrycz-
nego iskrobezpiecznego

Wymiany elementów urządzeń, dopuszczonych 
do uzytkowania w przestrzeniach zagrożonych 
wybuchem; gazy, pary, mgiełki, pyły muszą być 
wykonywane przez wykwalifikowany personel.

Części, które mają być wymienione, muszą być 
wymienione na identyczne, zgodnie z Listą części 
zamiennych. W innych przypadkach, przy stosowa-
niu podobnych części, przy wprowadzaniu zmian, 
modyfikacji, wykonujący te czynności jest w pełni 
odpowiedzialny, zobowiązany za uzyskanie do-
puszczenia urządzenia zgodnie z wymogami dyrek-
tywy ATEX. Innymi słowy kiedy  urządzenie uległo 
zmianie, odbiega od jego pierwotnej konstrukcji 

następuje wygaśnięcie gwarancji i dopuszczenia  
ATEX.     

Definicja wykwalifikowanego personelu    

Doświadczony personel, o znajomości zasad 
kwalifikacji zagrożeń wybuchowych odpowiednio 
i wystarczająco przeszkolony w zakresie ochrony 
przeciwwybuchowej.

Personel winien mieć zapewnione regularne szko-
lenie. Winna być prowadzona i dostępna ewidencja 
doskonalenia i przeszkoleń personelu w zakresie 
ochrony przeciwwybuchowej.

DESMI A/S posiada upoważniony personel/firmy, 
które mogą pomóc w zakresie wymiany części/
urządzenia bez utraty gwarancji, dopuszczenia 
ATEX.  

Prosimy skorzystać z listy danych kontaktowych na 
ostatniej stronie.
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    EX-opis     Specyfikacja techniczna

    Grupa    II

    Obszar    G - Gaz 

        D - Pył

    Kategoria 2     Ochrona wysoka

         Strefa 1  - Sporadyczne występowanie   

         atmosfery wybuchowej; mieszanin gaz/  

         powietrze, par/powietrze, lub mgiełki/  

         powietrze, przy wykonywaniu zwykłych  

         czynności.     

         Strefa 21 - Sporadyczne występowanie  

         atmosfery wybuchowej; mieszanin pył/  

         powietrze przy wykonywaniu zwykłych   

         czynności.     

    Kategoria 3   Ochrona normalna

         Strefa 2 - Tylko  sporadyczne  

         występowanie atmosfery wybuchowej;   

          mieszanin gaz/powietrze, par/powietrze,  

       l   ub mgiełki/powietrze, lecz nie podczas 

         wykonywania zwykłych czynności.  

          Strefa 22 - Tylko  sporadyc   

          zne występowanie atmosfery 

         wybuchowej; mieszanin pył/powietrze,   

          lecz nie podczas wykonywania zwykłych  

          czynności.

    Przykład oznakowania   CE    II 2 GD c T130 X
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Uprawnione kontakty

DESMI A/S
Tagholm 1
DK-9400 Noerresundby
Phone: + 45 96 32 81 11
Fax: + 45 98 17 54 99
Internet: www.desmi.com
E-mail: desmi@desmi.com

Denmark (Head Office)
DESMI A/S
Tagholm 1
DK-9400 Nørresundby
Tlf. +45 96 32 81 11 
Fax: +45 98 17 54 99 
Web: www.desmi.com 
E-mail: desmi@desmi.com

DESMI Danmark A/S
Tlf. +45 72 44 02 50
Fax: +45 98 17 54 99
Web: www.desmi.dk /  

www.pumpeservice.dk
E-mail: desmidanmark@desmi.com

DESMI Contracting
Tlf. +45 96 32 81 11
Fax: +45 98 17 54 99
Web: www.desmi.com
E-mail: desmicontracting@desmi.com

RO-CLEAN DESMI
Tlf. +45 65 91 02 01
Fax: +45 65 90 88 77
Web: www.ro-cleandesmi.com
E-mail: Denmark.ro-clean@desmi.com

England
DESMI Ltd.
Tlf.: +44 1782 566900
Fax: +44 1782 563666
Web: www.desmi.com/ltd.
E-mail: desmi_ltd@desmi.com

DESMI FHS Ltd.
Tlf.: +44 1782 566900
Fax: +44 1782 563666
Web: www.desmi.com/ltd.
E-mail: desmi_ltd@desmi.co

RO-CLEAN DESMI Ltd.
Tlf.: +44 2380 829751
Fax: +44 2380 339190
Web: www.ro-cleandesmi.com
E-mail: uk_ro-clean@desmi.co

Ecuador
RO-CLEAN DESMI LATINOAMERICA S.A.
Tel.: +593 2 326 1939
Fax: +593-2 326 4844
Web: www.ro-cleandesmi.com
E-mail: Latinoamerica.ro-clean@desmi.com

Holland:
DESMI K&R Pompen B.V.
Tlf. +31 30 261 00 24
Fax: +31 30 262 33 14
Web: www.desmi.com/krpompen
E-mail: desmi_kr@desmi.com

China
DESMI Pumping Technology (Suzhou) Co., Ltd.
Tlf.: +86 512 6274 0400
Fax: +86 512 6274 0418
Web: www.desmi.com
E-mail: desmi_suzhou@desmi.com

Korea
DESMI Korea
Tlf.: +82 31 931 5701
Fax: +82 31 931 5702
Web: www.desmi.com
E-mail: desmikorea@desmi.com

Norge
DESMI Norge AS
Tlf. +47 38 12 21 80 
Fax: +47 38 12 21 81 
Web: www.desmi.com/norge 
E-mail: desminorge@desmi.com

Germany
DESMI GmbH Rotan Pumpengesellschaft
Tlf. +49 407 519847
Fax: +49 407 522040 
Web: www.desmi.com/gmbh 
E-mail: desmi_gmbh@desmi.com

USA
DESMI Inc.
Tlf. +1 757 857 7041
Fax: +1 757 857 6989
Web: www.desmi.com/inc. 
E-mail: info@desmiusa.com

Applied Fabric Technologies, Inc.
Tel.: +1 716 662 0632
Fax: +1 716 662 0636
Web: www.afti.com
E-mail: BestBoom@afti.com

Wyłączny Dysrtrybutor w Polsce;
TECHNIC-TRANS
JERZY WOJCIESZAK
ul. Jeziorańska 90, 60-461 Poznań
tel/fax.; (0-61) 842 36 79
tel/fax.; (0-61) 831 10 74
mobile; +48 604 957 108
Internet; www.technic-trans.com.pl
E-maile; Jerzy.Wojcieszak@technic-trans.com.pl


