YMPÄRISTÖNSUOJELU &
TYÖTURVALLISUUS

Räjähdyssuojaus vaarallisten
aineiden varastointitekniikassa
Räjähdyssuojaus on erittäin tärkeä osa vaarallisten aineiden varastointitekniikkaa, eikä sitä pitäisi aliarvioida. Euroopan unionin ATEX-laitedirektiivi
ja -työolosuhdedirektiivi olisi hyvä ottaa huomioon jo uusien tuotteiden kehitysvaiheessa. Toiminnanharjoittajilla ja valmistajilla on molemmilla
monenlaisia velvollisuuksia.

Kuinka räjähdykset voidaan estää?
Räjähdys syntyy hapen, palavan aineen ja sytytyslähteen
vuorovaikutuksesta. Tärkein tekijä on hapen ja palavan
aineen sekoitussuhde. Poikkeuksena on pölyräjähdys, joka
syntyy pölyn leviämisestä. Edellytys räjähdykselle on aineen
riittävä pitoisuus. Riippuen aineesta pitoisuuden pitää olla
ylemmän ja alemman syttymisrajan (räjähdysrajan) välissä.
Jos alempaa syttymisrajaa ei saavuteta, aineen pitoisuus on
liian vähäinen, eikä räjähdyskelpoista ilmaseosta synny. Jos
ympäristö on kyllästynyt palavalla aineella, ylempi syttymisraja
on ylittynyt ja siten happipitoisuus on liian alhainen
mahdollistamaan räjähdyksen syntymisen. Räjähdys voidaan
siis estää varmistamalla, että joko hapen ja palavan aineen
sekoitussuhde ei ole räjähdyskelpoinen tai että sytytyslähdettä
ei ole.

Ex-vyöhykkeet ja niiden luokittelu
Alueet palavien aineiden ympärillä on jaettu kolmeksi vyöhykkeeksi,
suhteessa sekä tilaan että aikaan ja ottaen huomioon mahdollinen
kaasun purkautuminen. Asiaa voidaan selventää käyttämällä
esimerkkinä bensiiniseosta kuljettavaa säiliöautoa. Säiliön
sisällä nestepinnan yläpuolella räjähdyskelpoisen ilmaseoksen
pitoisuus on korkein. Silloin kyseessä on vyöhyke 0 (Zone 0).
Kun säiliö on tyhjennetty, pumppusuuttimien tai letkuliitäntöjen
välittömässä läheisyydessä vyöhyke on 1 (Zone 1). Tällä vyöhykkeellä
räjähdysvaarallisen ilmaseoksen syntymisen todennäköisyys
on vähäisempi. Kun etäisyys pumppusuuttimiin kasvaa, aineen
pitoisuus ja räjähdysvaarallisen ilmaseoksen syntymisen
todennäköisyys pienenee. Tällöin tila luokitellaan vyöhykkeeksi 2
(Zone 2). Vyöhykkeestä riippuen erilaisiin turvatoimiin on ryhdyttävä
räjähdysten estämiseksi.
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Turvallisuutta ja ergonomiaa
ATEX-alueella työskentelyyn:
Tynnyrikärry Secu Comfort

Toiminnanharjoittajien ja valmistajien
velvollisuudet
Toiminnanharjoittaja on vastuussa räjähdysvaaralliselle
ilmaseokselle alttiiksi joutuvien työntekijöidensä terveyden
suojelemisen ja työturvallisuuden kannalta tarpeellisista
toimenpiteistä. ATEX-työolosuhdedirektiivi 1999/92/EY
sisältää ohjeet, joita on noudatettava. Seuraavat asiat on
varmistettava:
1. Räjähdyskelpoisten ilmaseosten muodostumisen
ehkäiseminen tai rajoittaminen
2. Tehokkaiden syttymislähteiden välttäminen

Toisaalta laitevalmistaja, jonka laitteita on tarkoitus käyttää
räjähdysvaarallisen ilmaseoksen alueella, on velvollinen
kehittämään näitä laitteita turvallisiksi ja markkinoimaan
niitä vastaavasti. Tämä on säädetty ATEX-laitedirektiivissä
(2014/34/EU), joka astui voimaan yhtenäistämään kansalliset
säännöstöt EU:n sisällä. Varovaisuutta on noudatettava ja laite,
joka ovat mahdollinen syttymislähde, on merkittävä.
On tärkeää, että valmistaja ensin arvioi ja sen jälkeen
määrää millä räjähdysvaarallisen tilan vyöhykkeellä laitetta
voidaan käyttää. Toiminnanharjoittajan on sitten vastaavasti
ilmoitettava tämä räjähdyssuojausasiakirjassaan ja
vyöhykkeiden luokituksessa.

3. Mahdollisen räjähdyksen vaikutusten rajoittaminen
vaarattomalle tasolle.
Toimenpiteiden järjestys on tässä tapauksessa sama kuin
niiden tärkeysjärjestys. Lisäksi toiminnanharjoittajan on
toimitettava räjähdyssuojausasiakirja, jossa muun muassa
räjähdysvaaralliset tilat on luokiteltu vyöhykkeisiin. Tämä
on määrätty työturvallisuuslaissa. Vain toiminnanharjoittaja
tuntee työolosuhteet tarkemmin ja pystyy arvioimaan eri
laitteiden ja työntekijöiden suorittamien toimenpiteiden
välisen yhteisvaikutuksen jne. Räjähdyssuojausasiakirja
on tärkeä osa riskinarviointia, ja se on siksi merkittävä osa
työterveys- ja turvallisuusjärjestelmän hallintaa.
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