
Najpogostejše napake,  pomanjkljivosti in neskladnosti na Ex- zaščiti v praksi 
 
 

1. Zaščita  Ex d : 
 

- neustrezna debelina ohišja, ki predstavlja neprodirni okrov, 
- napaka v strukturi litoželeznega ohišja (lunker), 
- prevrtano ohišje brez vstavljenega elementa, 
- poškodovane reže, 
- premajhna dolžina reže, 
- ohišje, namenjeno za cevno inštalacijo je uporabljeno za indirektni uvod 

(brez skoznjikov), 
- neustrezna izvedba direktnega uvoda,  
- temperaturni razred EM presega temperaturni razred deklarirane Ex- 

cone. 
 

2. Zaščita Ex e: 
 

- zračne razdalje so manjše od deklariranih v standardu, 
- IP- zaščita je nižja od zahtevane, 
- varovanje EM v Ex e izvedbi pred preobremenitvijo in kratkim stikom ni 

ustrezno, 
- temperaturni razred opreme presega temperaturni razred Ex- okolja, 
- izolatorji v Ex e omarici so umazani in ponekod tudi razpokani, 
- spoji so slabo pritrjeni in na pogled modre barve, 
- kabel se pri ročnem puljenju iz ohišja rahlo premika. 

 
3. Zaščita Ex p: 

 
- predpihovanje ni skladno z zahtevami standarda, 
- nadtlak prezračevanja je premajhen, 
- prepihovanje zajema zrak iz Ex- cone, 
- premoščen avtomatski izklop ali blokada vklopa el. napajanja. 

 
4. Zaščita Ex i: 

 
- zamenjava z navadno el. napravo, 
- predelana pridružena naprava na delu, ki vpliva na lastno varnost, 
- ločitvena razdalja med Exi in Ne-Exi je premajhna, 
- zamenjan rele kot zanesljiva komponenta ni posebej izbran in je brez 

oznak Ex- zaščite, 
- zamenjan upor kot zanesljiva komponenta je po tehničnih karakteristikah  

ustrezen, je pa večje dimenzije od originalnega in tehnologije, ki ne 
ustreza zanesljivim komponentam, 

- zamenjan transformator kot zanesljiva komponenta ni enakega tipa, kot 
originalen (namesto tipa 2a je tip 2b), 

- z zamenjavo elementov na tiskanem vezju so zmanjšani preseki 
prevodnih poti, spoji niso prekriti z lakom. 

 
5. Neustrezna ozemljitev prevodnih delov v Ex- prostoru, neustrezna ozemljitev 

preko koles pri premičnih napravah ali raznih drugih premičnih napravah. 
6. Prevodnost tal v Ex- prostoru je premajhna in ne omogoča odvajanje 

elektrostatičnega naboja. 
7. Neustrezne in neustrezno ozemljene cevi za prezračevanje ali pretakanje 

tekočin.  



8. Prevelike izpostavljene neprevodne površine v Ex- prostoru. 
9. Pri določitvi con niso upoštevani vsi možni viri (vse vnetljive snovi), cone 

nevarnosti niso pravilno določene in dokumentirane, neustrezna velikost con. 
10. Neustrezni organizacijski ukrepi v Ex- prostorih; vnašanje mobitelov, neustrezna 

obutev. 
11. V coni  0 je vgrajen lastnovarni merilnik nivoja M2 Ex ic I. 
12. Neustrezno vzdrževanje Ex- naprav; vgraditev neustreznih svetlobnih elementov 

v svetilke, preperela tesnila, voda in prah in rja  v priključnih in razvodnih 
omaricah, mehansko poškodovana ohišja. 

13. Neustrezno vzdrževanje tehnoloških inštalacij; sprememba cone iz 1 na 0, ker 
stalno pušča vnetljiva in eksplozivna snov. Vgrajena oprema zaradi tega več ne 
ustreza. 

14. Neustrezno vzdrževanje Ex- inštalacij; zaradi poškodbe uvodnice direktnega 
uvoda, je le ta zamenjana z uvodnico indirektnega uvoda. 

15. Neustrezno popravilo; zamenjava navitja EM v Ex e izvedbi po metodi 
posnemanja brez pismenega soglasja proizvajalca, neupoštevanjem zahtev 

certifikata in brez preskusa temperaturnega razreda in časa izklopa te. 
16. Premajhno poznavanje eksplozijske nevarnosti zaposlenih. Rutina zaposlenih pri 

delu  in siljenje s strani nadrejenih v povečevanje proizvodnje. Nikoli se še ni nič 
zgodilo. Dokler se nič ne zgodi… 

17. Nezadostno poznavanje  in  veščine na področju Ex- opreme in inštalacij 
izvajalcev, vzdrževalcev in popravljavcev prispeva k večjemu tveganju eksplozije. 
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