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ABSTRACT 
The new instruments for assessment of non-electrical explosion protected equipment comprise a series of 

specific assessment procedures and the associated test procedures.  
 The series of the above mentioned procedures had been carried out based upon the harmonized European 
standards adopted in Romania, that include the SR EN 13463 standard series regarding “Non electrical equipment 
for use in potentially explosive atmospheres”. 
 The series of assessment procedures had been carried out and implemented within the product 
certification body in INSEMEX-OEC, notified at Brussels for the ATEX Directive. Also, the testing procedures had 
been elaborated and implemented within the Laboratory for Tests in Explosive Atmospheres – LIEx. 
   The new instruments for assessment of non-electrical equipment may be applied to the mining equipment 
classified in Group I, Categories M1 and M2. 
 Up to the present, INSEMEX Petrosani as an institute for safety in mines and explosion protection has 
developed new testing and assessment facilities for the following types of protection: 
  - Protection by flow-restricting enclosure (fr); 

- Protection by flame-proof enclosure (d); 
-Protection by constructional safety (c). 
 

         REZUMAT 
 Noile instrumente pentru evaluarea echipamentelor neelectrice Ex constau dintr-o serie de proceduri 
specifice de evaluarea şi de proceduri conexe de încercare. 
 Seria procedurilor menţionate sunt elaborate în baza standardelor europene armonizate, adoptate în 
România şi care include seria de standarde SR EN 13463 referitoare la „Echipamente neelectrice destinate utilizării 
în atmosfere potential explozive”. 
 Seria procedurilor menţionate sunt elaborate si implementate in cadrul organismului de certificare produse 
din cadrul INSEMEX-OEC, notificat la Bruxelles pentru Directiva ATEx. De asemenea procedurile de încercare 
sunt elaborate şi implementate in cadrul laboratorului de încercări în atmosfere explozive LIEx. 
 Noile instrumente pentru evaluarea echipamentelor neelectrice pot fi aplicate şi în cazul echipamentelor 
miniere din grupa I, categoriile M1 şi M2. 
 Până la această dată, INSEMEx Petrosani ca institut pentru securitate minieră şi protecţie antiexplozivă a 
dezvoltat noi facilităţi de încercare şi evaluare pentru următoarele tipuri de protecţie : 
  - protecţie prin carcase cu restricţie la curgere (fr); 
  - protecţie prin carcasa antideflagrantă (d) ; 
  - protecţie prin securitate constructivă (c) . 
 
CUVINTE CHEIE: echipamente neelectrice, evaluare, certificare, explozie, atmosfere explozive. 
KEY WORDS: non-electrical equipment, assessment, certification, explosion, explosive atmosphere. 
   

INTRODUCERE 
În urma derulării proiectului PN 07-45-02-05 cu titlul ,,Elaborarea instrumentelor de evaluare necesare 

procesului de apreciere a gradului de securitate a echipamentelor neelectrice utilizate în atmosfere potenţial 
explozive, conform cerinţelor europene ATEx“ s-au obţinut următoarele rezultate – instrumente noi de 
evaluare implementate în sistemul de calitate al organismului de certificare produse INSEMEX – SECEEx, 
notificat la Bruxelles, NB 1809: 

a) procedura specifică de evaluare a conformităţii PSp06, în baza referenţialului SR EN 13463-1:2003 
Echipamente Neelectrice pentru Atmosfere Potenţial Explozive. Partea 1: Metode şi Cerinţe de Bază; 

b) procedură specifică Psp-07 de evaluare a conformităţii, în baza SREN 13463-2: 2006 Echipamente 
neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. Partea 2 : Protecţie prin carcasă cu restricţie la curgere “fr”.  

c) procedura specifică de evaluare a conformităţii PSp-08, conform SREN 13463-3: 2006 „Echipamente 
neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. Partea 3 : Protecţie prin carcasă antideflagrantă“d”. 

d) procedura specifică de evaluare a conformităţii PSpE-09, conform SREN 13463-5: 2006 chipamente 
neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 5: Protecţie prin securitate constructivă 
“c”.  

e) s-au elaborat şi implementat procedurile de încercări asociate noilor instrumente de evaluare a 
conformităţii în cadrul laboratorului acreditat INSEMEX LIEx. 

În scopul elaborării noilor instrumente de evaluare a conformităţii echipamentelor neelectrice cu mod de 
protecţie la explozie s-au parcurs următoarele etape:  

a) analiza cerinţelor specifice; 



b) proiectarea procedurii specifice şi a procedurilor de încercare asociate; 
c) implementarea instrumentelor de evaluare nou create şi a încercărilor asociate în cadrul sistemului de 

calitate INSEMEX.  
 

1. Instrumentul nou de evaluare a conformităţii PSp-06 se aplică de către INSEMEX - 
SECEEx la evaluarea conformităţii şi certificarea produselor -echipamente neelectrice destinate folosirii în 
atmosfere potenţial explozive, conform SR EN 13463-1 Echipamente Neelectrice pentru Atmosfere Potenţial 
Explozive. Partea 1: Metode şi Cerinţe de Bază. 

Pentru aplicarea acestui nou instrument de evaluare a conformităţii au fost revizuite următoarele 
proceduri de încercare din cadrul laboratorului acreditat INSEMEX - LIEX (în vederea cuprinderii domeniului 
echipamentelor neelectrice): 

-Procedura de încercare Pi-Ex-06.4 Încercarea termică pentru determinarea temperaturii maxime de 
suprafaţă (pentru echipamente destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive de gaz, vapori sau ceaţă) 

-Procedura de încercare Pi-Ex-06.5 Încercarea termică pentru determinarea temperaturii maxime de 
suprafaţă (pentru echipamente destinate utilizării în prezenţa prafurilor combustibile) 

-Procedura de încercare Pi-Ex-06.49 Încercarea de determinare a temperaturii maxime de suprafaţă la 
echipamentele destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive generate de prafuri combustibile. 

De asemenea, a fost necesar să se elaboreze şi următoarele proceduri de încercare, care au şi fost 
implementate în sistemul de calitate al laboratorului acreditat INSEMEX – LIEx: 

-Procedura de încercare Pi-Ex-06.56 Încercări ale părţilor nemetalice pentru echipamentele neelectrice 
destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;  

-Procedura de încercare Pi - Ex - 06.57 Încercări de încărcare electrostatică cu materiale neconductive 
pentru părţile nemetalice ale echipamentelor neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive; 

-Procedura de încercare Pi - Ex - 06.58 Încercări mecanice pentru echipamentele neelectrice destinate 
utilizării în atmosfere potenţial explozive; 

Procedura specifică PSp-06 a fost proiectată şi apoi implementată în sistemul de calitate a organismului 
de certificare INSEMEX – SECEEx, notificat la Bruxelles cu numărul alocat 1809, luând în considerare toate 
prevederile din documentele sistemului de calitate. Procedura specifică PSp-06 este o aplicaţie pentru 
echipamente neelectrice destinate folosirii în atmosfere potenţial explozive, în baza SR EN 13463-1, a 
procedurilor de sistem PS-01- 07 SECEEx pentru certificarea echipamentelor Ex. 

Au fost utilizate următoarele definiţii specifice domeniului, respectiv : 
- echipament: maşini, aparate, dispozitive fixe sau mobile, componente de control şi instrumente, 

sisteme de detecţie şi prevenire care, separat sau împreună, sunt utilizate pentru generarea, transferul, 
stocarea, măsurarea, controlul şi conversia energiei şi/sau prelucrarea materialelor şi care pot produce o 
explozie prin propriile surse potenţiale de aprindere. Dacă echipamentul este furnizat utilizatorului sub formă 
de entitate completă conţine părţi de legătură, de exemplu: conducte, dispozitive de prindere, acestea 
formează parte a echipamentului. 

 -echipamente Ex: denumire generică pentru echipamente şi sisteme protectoare destinate folosirii în 
atmosfere potenţial explozive. 
 -echipament neelectric echipamentul care îşi poate îndeplini funcţia fără utilizarea energiei electrice. 

- tipul de protecţie la aprindere: 
 - Protecţia prin carcasă cu restricţie la curgere(fr) 
 - Protecţia prin carcase antideflagrante (d) 
 - Protecţia la securitate intrinsecă (g) 

- Protecţia prin securitate construcţională (c)   
- Protecţia prin controlul surselor de aprindere (b)  
- Protecţia prin presurizare (p) 
- Protecţia prin imersiune în lichid (k) 

- sursă potenţială de aprindere orice sursă de aprindere ce poate apare în interiorul echipamentului. 
- sursă efectivă de aprindere sursă de aprindere capabilă de a aprinde o atmosferă explozivă. 

 
1.1 Reguli specifice de procedură în vederea evaluării conformităţii echipamentelor neelectrice cu 

cerinţele din SR EN 13463-1 : 
a) Se stabilesc cerinţele generale şi încadrarea corectă a grupei şi categoriei de echipament 

conform metodologiei din SR EN 13463-1 anexa 1 
b) Se evaluază pericolului de aprindere 



c) Stabilirea temperaturii de suprafaţă maximă 
d) Depunerile de praf şi de alte materiale în interstiţiile părţilor mobile 
e) Evaluarea pericolului de aprindere 
f) Raportul evaluării pericolului de aprindere 

 
2.Instrumentul nou de evaluare a conformităţii PSp-07- procedura specifică de evaluare se 

aplică de către INSEMEX - SECEEx la evaluarea conformităţii şi certificarea produselor - echipamente 
neelectrice destinate folosirii în atmosfere potenţial explozive, conform SR EN 13463-2: 2006 „Echipamente 
neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. Partea 2 : Protecţie prin carcasă cu restricţie la curgere “fr”. 

Au fost analizate cerinţele prevăzute în Directiva 94/9/EC-ATEx, preluată prin HG 752/2004 cu 
modificările ulterioare, privind stabilirea condiţiilor pentru introducerea pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor 
protectoare destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive, aplicabile echipamentelor neelectrice, precum 
şi cele din SR EN 13463-2.  

Pentru aplicarea acestui nou instrument de evaluare a conformităţii au fost elaborate şi implementate 
următoarele proceduri de încercare din cadrul laboratorului acreditat INSEMEX - LIEX: 

-Procedura de încercare Pi-Ex-06.59 Încercarea echipamentelor neelectrice „fr” cu verificarea 
proprietăţilor de circulaţie restrictivă după instalare / întreţinere; 

-Procedura de încercare Pi - Ex - 06.60 Încercarea echipamentelor neelectrice „fr” fără verificarea 
proprietăţilor de circulaţie restrictivă după instalare / întreţinere; 

-Procedura de încercare Pi - Ex - 06.61Încercarea echipamentelor neelectrice „fr” la care volumul nominal 
al capsulării variază în funcţie de presiune . 

Evaluarea conformităţii echipamentelor neelectrice cu protecţie prin carcasă cu restricţie la curgere “fr”  
are la bază următoarele: 

a) atmosfera explozivă din jurul unei carcase poate pătrunde în interiorul acesteia datorită influenţei a 
trei mecanisme: ventilaţie, egalizarea diferenţelor de presiune dintre interior şi exterior (respiraţie) şi difuzie. 

b) echipamentele conforme cu SR EN 13463-2 îndeplinesc cerinţele echipamentelor din grupa II - 
categoria 3. Tipul de protecţie fr nu corespunde utilizării în combinaţie cu alt tip de protecţie pentru a obţine 
echipamente de altă categorie decât cat.3. 

c) protecţie prin carcasă cu circulaţie restrictivă tip de protecţie la aprindere care, prin intermediul 
unei carcase, reduce probabilitatea pătrunderii atmosferei explozive înconjurătoare în interiorul carcasei la un 
nivel suficient de scăzut, astfel încât concentraţia din interiorul carcasei să se afle sub limita inferioară de 
explozivitate. 

d) carcasele cu circulaţie restrictivă fără cerinţe de efectuare a verificărilor după instalare sau 
după întreţinere trebuie supuse încercărilor de tip, inclusiv intrările ţevilor, axelor etc. Aceste carcase 
trebuie ca în condiţii de temperatură constantă, intervalul de timp necesar pentru ca presiunea internă cu 3 
kPa (30 mbar) sub presiunea atmosferică să ajungă cu 1,5 kPa (1,5 mbar) sub presiunea atmosferică, 
trebuie să fie mai mică de 80 s. 

e) carcase cu prevederi de efectuare a verificărilor după instalare trebuie întocmite prevederi de 
efectuare a verificărilor pentru a se asigura că sunt satisfăcute cerinţele pentru capsulări cu circulaţie 
restrictivă, după instalare şi întreţinere. Capsulările trebuie ca în condiţii de temperatură constantă, intervalul 
de timp necesar pentru ca presiunea internă cu 300 Pa (3 mbar) sub presiunea atmosferică să ajungă cu 150 
Pa (1,5 mbar) sub presiunea atmosferică trebuie să fie mai mică de 80 s.  

f) echipamente la care volumul nominal al carcasei variază cu presiunea.Carcasa trebuie 
presurizată cu aerul menţinut la o suprapresiune de 400 Pa (4 mbar). Trebuie măsurat debitul de alimentare 
cu aer în litri per oră (l/h) cerut pentru a menţine această suprapresiune. Această valoare împărţită la 
volumul net al carcasei, exprimat înlitri (l), nu trebuie să depăşească 0,125 h-1. 

g) Marcare.Suplimentar faţă de cerinţele de marcare din EN 13463-1, marcajul specific pentru 
echipamentul complet, necesar pentru conformitatea cu acest document, trebuie să includă: 

- simbolul "fr" (care reprezintă tipul de protecţie la explozie); 
- o etichetă de avertizare care să informeze utilizatorul să instaleze echipamentul astfel încât să se 
asigure că nu există diferenţe de presiune statică pe pereţii carcasei, care ar putea provoca circulaţia 
prin carcasă. 

 
3.Instrumentul nou de evaluare a conformităţii PSp-08 - procedura specifică de evaluare 

se aplică de către INSEMEX - SECEEx la evaluarea conformităţii şi certificarea produselor - echipamente 



neelectrice destinate folosirii în atmosfere potenţial explozive, conform SR EN 13463-3: 2006 „Echipamente 
neelectrice pentru atmosfere potenţial explozive. Partea 3 : Protecţie prin carcasă antideflagrantă “d”. 

Pentru aplicarea acestui nou instrument de evaluare a conformităţii a fost revizuită următoarea procedură 
de încercare din cadrul laboratorului acreditat INSEMEX - LIEX: 

- procedură de încercare PI Ex 01.01 Încercări pentru verificarea capsulării antideflagrante a 
echipamentelor.Încercări în amestecuri explozive (o nouă ediţie şi cuprinderea echipamentelor neelectrice în 
domeniul procedurii). 

Anumite tipuri de echipamente neelectrice destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive cu gaze, 
vapori, ceţuri şi/sau praf combustibil, conţin surse active de aprindere la funcţionarea normală şi trebuie să se 
prevină ca ele să devină surse de aprindere pentru atmosfera înconjurătoare în care funcţionează. O metodă 
de atingere a acestui scop este închiderea surselor de aprindere într-o carcasă, astfel încât o aprindere a 
atmosferei interioare din carcasă să nu fie transmisă în atmosfera exterioară. Acest standard descrie o astfel 
de metodă, cunoscută ca protecţia prin carcasă antideflagrantă ”d”. 

Echipamentele neelectrice care pot fi protejate printr-o carcasă antideflagrantă îndeplinesc cerinţele 
pentru următoarele categorii: 

- echipamente din grupa I categoria M2 - care nu conţin surse de aprindere apărute din cauza condiţiilor 
de funcţionare severe, în special din cauza manipulării brutale şi a schimbării condiţiilor de mediu 
înconjurător; 

- echipamente din grupa II categoriile 2G sau 2D - care nu conţin surse de aprindere apărute ca rezultat 
al unei funcţionări defectuoase previzibile. 

Tipul de protecţie d poate fi utilizat  singur sau în combinaţie cu alte tipuri de protecţie împotriva 
aprinderii pentru a se îndeplini cerinţele pentru echipamentele din grupa I categoria M2 sau grupa II 
categoriile 1 şi 2 , în funcţie de evaluarea riscului de aprindere specificat în EN 13463-1. 

Suplimentar faţă de cerinţele de marcare din EN 13463-1, marcarea specifică necesară pentru 
conformitate cu acest standard, trebuie să includă simbolul ”d” (desemnând tipul de protecţie la explozie). 

 
4.Instrumentul nou de evaluare a conformităţii PSpE-09 - procedura specifică de evaluare 

se aplică de către INSEMEX - SECEEx la evaluarea conformităţii şi certificarea produselor -echipamente 
neelectrice destinate folosirii în atmosfere potenţial explozive, conform SR EN 13463-5: 2006 chipamente 
neelectrice pentru utilizare în atmosfere potenţial explozive. Partea 5: Protecţie prin securitate constructivă 
“c”.  

Pentru aplicarea acestui nou instrument de evaluare a conformităţii au fost elaborate şi implementate 
următoarele proceduri de încercare din cadrul laboratorului acreditat INSEMEX - LIEX: 

-Procedura de încercare Pi-Ex-06.66 Încercarea de mers în gol pentru montajele de etanşare lubrifiate; 
-Procedura de încercare Pi-Ex-06.67 Încercări de tip pentru determinarea timpului maxim de cuplare a 

ansamblului ambreiajului. 
Una din metodele de aplicare a protecţiei împotriva aprinderii constă în alegerea tipurilor de echipamente 

care, în timpul funcţionării normale nu conţin surse de aprindere şi apoi aplicarea bunelor practici inginereşti, 
astfel încât riscul de defecţiuni mecanice susceptibile să genereze  temperaturi sau scântei incendiare să se 
reducă la un nivel foarte scăzut. În acest standard, astfel de măsuri de protecţie sunt denumite protecţie 
împotriva aprinderii prin "securitate constructivă" sau tip de protecţie "c". 

Echipamentul care respectă articolele relevante din SR EN 13463-5, îndeplineşte cerinţele pentru 
următoarele categorii:  

—  echipamente din grupa I categoria M2 (pentru M1 se aplică şi cerinţele prezentate în SREN 50303, 
care stabileşte cerinţele atât  pentru echipamentele electrice cât  şi pentru cele neelectrice) 

—  echipamente din grupa II categoria  2 G sau 2 D; 
—  echipamente din grupa II categoria 1 G sau 1 D. 
Tipul de protecţie securitate constructivă poate fi utilizat fie singur, fie în combinaţie cu alte tipuri de 

protecţie împotriva aprinderii, în scopul îndeplinirii cerinţelor pentru echipamentele din grupa I categoriile M1 
şi M2 sau grupa II categoriile 1 şi 2, în funcţie de evaluarea riscului de aprindere. 

Suplimentar faţă de cerinţele de marcare specificate în EN 13463-1, marcajul specific necesar pentru 
conformitate cu acest standard, trebuie să includă: 

- simbolul "c" (care indică tipul de protecţie la explozie). 
 



5.Proiectul PN 07-45-02-0 se derulează şi pe parcursul anului 2009, având ca 
obiective: 

- instrument de evaluare a conformităţii echipamentelor neelectrice cu mod de protecţie la explozie prin 
controlul sursei de aprindere „b” conform SREN 16463-6: Echipament neelectric pentru utilizare în atmosfere 
potenţial explozive. Protecţia prin controlul surselor de aprindere (b); 

- instrument de evaluare a conformităţii echipamentelor neelectrice cu mod de protecţie la explozie, 
protecţie prin controlul sursei de aprindere „b” , conform SREN 16463-8: Echipament neelectric pentru 
utilizare în atmosfere potenţial explozive. Protecţia prin imersiune în lichid (k). 

 
6. Exemple de echipamente neelectrice pentru care s-au aplicat noile instrumente 

de evaluare a conformităţii. 
 

Nr. 
crt. 

Echipament Marcare Scurta descriere 

1 
Braţ încărcare produse 

petroliere 
Ex II 1 (2) G c

Braţele de încărcare sunt  destinate încărcării cisternelor de cale 
ferată CF cu benzine auto şi a recuperării de vapori din interiorul 

cisternei CF 

2 

Unitate de antrenare cu 
reductoare şi curele şi 
frână hidraulică sau 

mecanică 

Ex II 2 G c 
Unităţile de antrenare cu reductor şi curele cu frânare hidraulică 
sau mecanică sunt destinate acţionării pompelor elicoidale cu 

cavităţi progresive  pentru extracţia ţiţeiului. 

3 
Pompă cu dublă 

membrană 
autoamorsantă 

Ex II 1 G c 

Pompa cu dublă membrană autoamorsantă este acţionată 
pneumatic de la o sursă de aer comprimat. Este destinată 

pentru transvazarea combustibililor şi al altor lichide ale căror 
gaze, vapori ceţuri în amestec cu aerul pot forma atmosfere 

potenţial explozive.  

4 
Cilindru hidraulic de 

susţinere 
Ex I M1 c 

Cilindrii hidraulici de susţinere sprijinitori de front, consolă 
glisantă, articulaţie pentru grinda scut, funcţionează în circuit 
închis în cadrul instalaţiei hidraulice a secţiei, respectiv sunt 

parte a sistemului hidraulic al complexului de abataj  

5 Arbore mosoare Ex II 2 G c k 

Arborele mosoare realizează rotirea mosoarelor pentru strângeri 
şi deşurubări cu ajutorul cleştilor, precum şi telescoparea 
mastului prin intermediul tobei pentru cablu. Antrenarea 

arborelui mosoarelor se face printr-un motor hidrostatic şi un 
reductor cu angrenaje cilindrice. 

6 
Ventilator centrifugal 

antiexploziv monoaspirant 
Ex II 2 G D c 

Ventilatorul centrifugal monoaspirant antiexploziv cu rotorul 
calat. Ventilatoarele sunt acţionate de motoare în construcţie 
antiexplozivă. 

7 
CUPLAJE HIDRAULICE 

CU ULEI 
Ex I M2 c  

Cuplajele hidraulice cu ulei sunt cuplaje cu umplere fixã cu 
montare pe cap de arbore de uz general, asigurând legătura 
elastică între instalaţia de acţionare şi instalaţia antrenată, 
amortizând şocurile şi vibraţiile torsionale. 
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