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4 Kontrola działania regulacji bezpieczeń- L Czas zamknio;cia zaworów szybko zamykających l. Przed uruchomieniem turbiny i co 
etwa .Id momentu pobudzenia regulacji bezpiecZeDstwa 1500 godzin pracy turbiny, jednak 

, 
nie powinien być . dłuższy niż 0,5 s co najmniej raz na 3 miesiące - przy 

ro;cznym pobudzaniu regUlacji bez-
, 2. Pobudzenie regulacji bezpieczeństwa powiano od- pieczeństwa 

powiadać wartości pro;dkości obrotowej określonej 
przez wytwórco;, jednak nie wyższej niż 1,12 no. • 
minalnej pro;dkości obrotowej 

2. Co najmniej raz w roku oraz po. ·re· 
, moncie' turbiny i przeglądzie lub re-

moncie regullleji turbiny - przez 
zwio;kszenie pro;dkości obrotowej, 
przy której powinna wblczyć sio; re-

I glJlacja bezpieczeństwa 
I 

S Sprawdzenie zabezpieezeńpomp w ak- Najniższe ciśnienie ołeju do łożysk w czasie prób za- Przed uruchomieniem turbiny orli z po 
ladzie oleju smllrującego łożyska . bezpieczeń powinno być zgodne z wymaganie~ wy- .remoncie lub nllprllwie zlIbezpieczeń 

twórcy 

6 Spra~dzenie zllbezpieezeń techllOlogicz- . Stan zabezpieczeń technologicznych powinien odpo- Co najmniej raz na 3 miesiące 
nych wiadać wllruuom określonyM w dokumentacji tech-

nicznej i instrukcji eksploatacji -, 

7 Kontrola jakości oleju JakoŚĆ oleju powinna odpowiadać jakości określonej Raz na miesiąc' oraz w razie pogorsze-
w Polskiej Normie lub' przez wytwórco; nia sio; właściwości. oleju 

-
8 Kontrola stanu wibracyjnego Wartości IImplitud drgllÓ Iożysk powinny odpowia- W ' razie zmiany stanu wibrllcyjnego, 

dat wartościom .określonym w Polskiej Normie lub jednak co nlljmni~j' rllZ w miesiącu orllz 
przez wytwórco; P?ed i po remoncie turbiny 

9 Kontrolllszezelności układn próiniowe- . Pro;dkość spadku próżni nie powinna być wio;ksza Co najmniej raz. w tygodniu 
go turbiny niż 5 mmHg/mill 
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ZARZĄDZENIE MINISTRÓW GóRNICTWA I ENERGET\'KI ORAZ GOSPODARKI ~ATERi'Ał.OWEJ 
I PALIWOWEJ 

z dnia 31 lipca 1987 r. 

w sprawie szczegółowych zasad eksploatacji elektrycmych urządzeń w obszarach zagroionych wybuchem. 

Na podstawie art. 30 ust. 1 .i 2 ustawy z dnia 
6 kwietnia 1984 r. b gospodarce energetycznej (Dz. U. 

. Nr 21; póz. 96) oraż w związku z § l rozporządzenia Pre
zesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1985 r. w sprawie 
określenia kompetencji niektórych naczelnych i central
nych organów -administracji państwowej zastrzeżonych 
w przepisach szczególnych dla organów zniesionych' 
(Dz. U. ' Nr 63, poz. 334) zarz~dza się, co następuje : 

. § 1.1. . Zarządzenie określa szczegółowe zasady 
eksploatacji elektrycznych urządzeń w obszarach .zagro
żonych wybuchem gazów, par cieczt łatwo zapalnych oraz 
pyłów i włókien palnych w jednostkach gospodarki uspo
łecznfonej i nie uspołecznionej oraz przez osoby fizyczne 
i inne podmioty., ' -

~. Szczegółowych zasad eksploatacji· nie stosuje siq 
do eksploatacji elektrycznych urządzeń związanych z pro
dukcją, stosowaniem przechowywaniem mat~riałów wy
buchowych. 

§ 2. Ilekroć w zarządzeniu . jest mowa o; 

l ) -elektrycznych urządzeniach w obszarach z.agrożonych 
wybuchem - rozumie · się przez to elektryczne urzą
dzenia przeciwwybuchowe oraz ' inne urządzenia i in:-
stalacje elektryczne dopuszczone na podstawie odrę b
nychprzepisów do stosowania w obszarach zagrożo
nych wybuchem" 

. 2) elektrycznych urządzeniach przeciwwybuchowych -
rozumie się przez to elektryczne i elektroniczne urzą
dzenia wraz z . osprzętem i apara~urą pomocniczą, 
przezna!:zonedo stosowania w obszarach zagrożonych 
wybuchem . . odpowiednio oznaczone, 

3) obszarach zagrożonych wybuchem - . rozulIiie lsię: 

przez to pomieszczenia, ich strefy i przestrzenie ze
wnętrzne zakwalifikowane na podstawieódrębnych 
przepisów do odpowiedniej kategorii zagrożenia wy
obuchem, 

4) klasach teJllperaturowych: Tł, T2, T3; T4, ' TS i T6 
'oraz urządzeniach podgrupy IIA, IIB i lIC - rozumie 
się przez to klasy :temperaturowe i podgrupy :urzą
dzeń elektrycznych, 'określone w Polskiej Normie. 
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§ 3. Eksploatację elektrycznych urządzeń w obsza-
- rach zagrożonych wybuchem należy prowadzić zgodnie 

z pt zepisami zarządzenia oraz ogólnymi zasadami eksplo
atacji, określonymi w zarządzeniu Ministrów Górnictwa 
i Energetyki oraz Gospodarki Materiałowej i Paliwowej 
z dnia 18 lipca 1986 r. w sprawie ogólnych zasad . eksplo
atacji urządzeii i instalacji energetycznych (Monitor Pol
ski Nr 25, poz. 174). 

'/ 

§ 4. Dokumentacja fabryczna elektrycznych urządzeń 
przeciwwybuchowych powinna zawierać w szczegóhiości: 

l) dla urządzeń z osłoną ognioszczelną: 
a) rysunki z zaznaczeniem złącz ognioszczelnych 
, i ich ' wymiarów, rodzaju oraz sposobu ' montażu, 
b) ' dane określające wielkość wolnej. osłoniętej .prze-

strzeni poszczególnych , komór ognioszczelnych. 
c) dane określające, wykorianie uzwojeń silników, ce

wek i elektroma~nesów, 
d) warunki dot-y~zące sposobu wprowadzania prze

wodów i ich mocowania, 
e) warunki dotyczące rodzaju wielkości źródła 

- światła, 

2) dla urządzeń budowy wzmocnionej : 
a) warunki dotyczące odstępów izolacyjp,ych, rodzaju 

i sposobu . uszczelnień oraz · rodzaju i widkości 
żródeł światła, ' , 

b) dane określające wykonanie uzwojeń silników, 
cewek i elektromagnesów, 

c) dane dotyczące dopuszczalnego nagrzewania się 
części urządzeń, 

3) dla urządzeń z osłoną przewietrzaną lub gazową 

z nadciśnieniem : 

a) schemat przepływu czynnika gazowego oraz 
miejsca zainstalowania czujników, blokad .i wy
łączników, 

b) dane określające . wielkość nądciśnienia prze-
pływu czynnika gazowego oraz miejsca ich po'- · 
miaru, 

c) warunki dotyczące układu , wentylacji 
dZialania, ' 

zasad . jej 

4) dla urzą~zeń budowy iskrobezpiecznej: 
a) określenie ' kategorii iskrobezpieczeństwa, 

, b) dane dotyczące parametrów obwodów w źakresie 
indukcyjności, pojemności i rezystancji oraz do
puszczalnych długośCi przewodów roboczych i wy- . 
równawczych, 

5) dla urządżeń z osłoną cieczową - dane dotyczące ' 
styków głównych i pomocniczych oraz parametrów 
cieczy i poziomu napełnienia 0ł:>udowy, 

6) dla urządzeń z osłoną piaskową: 
a) warunki dotyczące rodzaju piasku jego para-

metrów chemicznych, 
b) określenie dopuszczalnego poziomu ' wypełnienia 

piaskiem, 

7,) dla urządzeń budowy specjalnej : 

l ' 
a) określenie sposobu ' zabezpieczenia przed wy

buchem, 
b) określenie rodzaju zastosowanych materiałów kon

strukcyjnych. 

§ 5.1. 'Przyjęcie do eksploatacji nQwych, przebudo
wanych lub po remoncie elektrycznych urządzeń wobsza-

rach zagrożonych wybuchem może nastąpić .po sprawdze
niu prawidłowości ich doboru oraz po przeprowadzeniu 
prób i pomiarów kontrolnych, określonych w instrukcji 
eksploatacji. ~ 

2. Importowane elektryczne urządzenia mogą , być 

przyjęte do eksploatacji w obszarach ,- zagrożonych ,wy
buchem po uzyskaniu pozytywnej opinii wyspecjalizo
wanej jednostki. 

§ ,6. 1. Podczas pracy elektrycznych urządzeń w 
obszarach zagrożonych wybuchem nie wolno wykony
wąć żadnych czynności, które mogłyby stanowić żródło 
powstaniił wybuchu, pożaru lub porażenia ludzi. 

2. Przy wzroście prądu, napięcia, teniperat~ry, drgań 
lUb szumów zagrażających bezpieczeństwl,lludzi. lub mie
nia, elektryczne urządzenia ' w obszarach 'zagrożonych wy
buchem należy wyłączyć spod riapięciil. 

§ 7. Ocena stanu technicznego elektrycznych urzą- , 
dzeń w , obszarach .zagrożonych wybuchem powinna by~ , 

przeprowadzana nie rzadziej niż raz na 5 lat. 

§ 8. ' 1. . Oględziny elektrycznych urządzeń w obsza
rach zagrożonych wybuchem należy przeprowadzać w za· . 
kresie i terminach określonych w instrUkcji eksploatacji, 
jednak nie rzadziej niżtaz w mIesiącu. 

2. Podczas przeprowadzania 0!ll~dzin elektrycznych , 
urządzeń w ,ąbszarachzagrożonych wybuchem należy 
sprawdzić w szczególności: ' 

. 1) wskazania aparatury kontrolno-pomiarowej oraz <luto
matyki, 

2) stan· zabezpieczeń , elektrycznych i mechanicznych, 

3) stan zewnętrzny płaszczyzn i powłok ochronnych 
. przl'!wodów i kabli" oraz obudowy, dlawików i mo~ 
cowań, ' ' 

4) temperatury oslon, obudowy, łożysk i połączeń prze·' 
wodów, 

5) działanie wentylacji, klimatyzacji, chlodnic, nagrzew-
nic i sprzęgie!, 

6) prawidłowość przesyłu sygnałów i ich rejestrację,:·, 

7) prawidłowość pracy lożysk i układów smąrowania; " 

8) stan a~tomatyki zabezpieczeniowej, 

9) wielkości nadciśnienia i nastawień blokad, 

10) stan połączeń śrubowych; tabliczek znamionowych 
i oznaczeni owych oraz napisów ostrzegawczych. 

3. Oględziny, o których mowa w ust. 2, w zależności 
-od rodzaju elektrycznych urządzeń przeą.wwybuchowych, 
pOwinny obejmować ponadto sprawdzenie w szczegól· 
gności : ' 

1) w urządzeniach z osłoną ognioszczelną stan\! oslo-
ny i ' złącz ognioszc-z'elnych, 

2) V'f urządzeniach budowy wzmocnionej - stan\l wi
docznych polclczeń w torach prądowych, 

3) w urządzeniach z osłoną przewietrzaną lub ' gazową 
z nadciśnieniem - llziałania i stanu systemu prze-
wietrzania lub nadciśnienia, ' 

4) w urządzeniaCh budowy iskrobezpieczne j: 
. a) działania ,obwodów zewnętrznych l urządzeń w 

nich zainstalowanych; 
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b) ptawidłowości usytuowania aparatury w obwodzie 
iskrobezpiecznym lub nieiskrobezpiecznym, 

c) stanu przewodów wyrównawczych, boczników 
ochronnych i ich umocowania, 

5)w urządzeniach z osloną cieczową: 
a) prawidłowości pozycji zainstalowania urządzenia, 
bl poziomu cieczy oraz szczelności kadzi-obudowy, 

6) 'IN urządzeniach z osłoną piaskową: . 

a) poziomu piasku, 
b) . stanu wyposażenia dodatkowego, 

7) w urządzeniach budowy specjalnej : 
a) stanu technicznego masy zalewowej, 
b) stanu ochrony przed uszkodzeniami mechap.iczny

mi i chemicznymi. 

§ 9. 1. Przeglądy elektrycznych urządzeń w obsza
rach zagrożonych wybuchem należy przeprowadzać 111 z.a
kresie i terminach okreśionych w instrukcji eksploatacji, 
jedriak nie rzadziej niż raz w roku. . 

2. Przeglądy elektrycznych urządzeń w obszarach za
grożonych wybuchem · powinny obejmować w szczegól-

. ności: 

l) oględziny, o któryc;h mowa w § 8, 

2) sprawdzęnie stanu zabezpieczeń przed wybuchem, 

3) kontrolę· wskazań aparatów pomiarowych, nastawie- · 
nia zabezpieczeń, stanu styków połączeń prze-
wodów, 

". 4) . sprawdzenie urządzeń- i .elementów elektrycznych .oraz 
elektronicznych zainstalowaftYch wewnątrz skrzynek • 

. obudowy szaf i pomieszczeń z. nadciśnieniem, 

5) ustalenie stopnia zużycia części i elementów urzą
dzenia, 

6) sprawdzenie stanu technicznego urządzeń związanych, 
zainstalowanych poza obszarem zagrożonym wy
buchem. 

3. Przeglądy, o których mowa w ust. 2, w zależności 
od rodzaju elektrycznych urządzeń w obszarach zagro
żonych wyb\Ichem , powinny obejmować ponadto spraw
dzenie w szcżególności: 

l) w urządzeniach z osłoną ognioszczelną: 

a) . stanu technicznego szczelin ognioszczelnych, 
b) stanu technicznego elementów toru prądowego, 
c) stanu technicznego śrub łączących poszczególne 

części osłony ognioszczelnej, 
d) stanu technicznego części osłony, 

, e) stanu technicznego izolacji uzwojeń silników, "ce
wek, dławików oraz przewqdów zasilających, 

f) stanu technicznego wprowadzenia przewodów 
! ich uszczelnienia oraz zadławienia, 

g) stanu technicznego wentylatora zewnętrznego 

i jego zamocowania, 
h) prawidłowości sprzężenia urządzenia z maszyną 

napędzaną lub współdziałającą, 
i) stanu technicznego. łożysk i skuteczności smaro

. wania, 
j) zabezpieczeń antykorozyjnych, 

2) w urządzeniach budowy· wzmocniQnej ~ 
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a) nast!iwień zabezpieczeń w . stosunku do CZd$U na
grzewania uzwojeń .(tE), 

b) odstępów izolacyjnych, 
c) stanu technicznego połączeń elektrycznych i me

chanicznych, 
d) stanu technicznego dostępnych połączeń w torach 

prądowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na 
warunki zapewniające beziskrową pracę oraz wy· 
kluczające niebezpieczne ich nagrzewanie się, 

3) w urządzeniach · z osłoną przewietrzaną lub gazową 
z nadciśilieniem" : 
a) stanu technicznego urządzeń 

trzania i nadciśnienia (czerpni 
latorów, czujników przepływu, 
ratury oraz blokad); 

systemu przewie
powietrza, went y
ciśnienia i tempe· 

b) szczelności, stanu uszczelek . i ich zamocowania, 
c) połączeń oraz zabezpieczenia przed przemieszcza

niem klap i zasuw regulujących przepływ gazu 
oChronńego, 

d) stanu technicznego styków, uziemień, wprowadze
nia przewodów i kabli - w zależności od rodza
ju budowy skrzynek przyłączeniowych oraz ..zabez
pieczeń elektrycznych, mechaniczny~h i antyko
rOilyjnych, 

e) stanu technicznego urządzeń zainstalowanych w 
szafach pomiarowych h,lb sterowniczych oraz ich 
umocowania i uszczelnienia, 

4) w urządzeniach i obwodach iskrobezpiecznych: 
a) stanu techniczpego elementów i podzespołów 

obwodów ele~trycznych zapewniających iskropez
pieczeństwo (ograniczników prądu napięcia, 
boczników ochronnych), 

b) stanu technicznego elementów oddzielających 

obwoay iskrobezpieczne od obwodów nieiskrobez
piecznych oraz pomiędzy rÓŻnymi obwodami iskro-
bezpiecznymi, . 

c) stanu technicznego przewodów roboczych i innych, 
, w szczególności stanu przemieszczenia · przewodów 

oraz ich oddzielenia od obwodów nieiskrobezpiecz-
nych, 

d) stanu technicznego źródeł zasilania, 
e) stanu technicznego połączeń, w szczególności luto

wanych, służących do uziemienia określonych ele-
mentów lub punktów obwodów, " 

f) spos6bu " prowadzenią. i ułożenia kabli zawiera
jących obwody iskrobezpieczne w stosunku do 
kabli z obwodami nieiskrobezpiecznymi, 

g) stanu technicżnego obwodów drukowanych, za~ 
mknięć prz~d otworzeniem 'zacisków,w tym gwin
towanych, oraz uziemień ze szczególnym uwzględ
nieniem barier, 

5) Vi urządzeniach z osłoną cieczową: 
a) parametrów elektrycznych cieczy oraz stopnia za

nieczyszczeń, 

b) szczelności zbiorn.ika oraz odpowietrzenia, 

6) w urządzeniach z osłoną piaskową -:- ilości i jakości 
piasku, jego higroskopijności oraz stopnia zanie
czyszczeni~, 

7) w urządzeniach budowy specjalnej,: 
a) części i elementów ochrony · przeciwwybuchowej, 

któ~e nadały urządzeniu" cechy budowy specjalnej, 
. b) stanu zabezpieczeń elektrycznych, 
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c) sposobu wprowadzenia lub wyprowadzenia prze-
. wodów, -

8) w urządzeniach innych niż przeciwwybuchowe: 
a) ·stanu obudowy, , 

/ b) stanu technicznego wentylatora zewnętrznego, 

c) zabezpieczeń elektrycznych, . 

§ 10. 1. Elektryczne urządzenia czynne i rezerwowe 
w obszarach zagrożonych wybuchem oraz pozostające w 
magazynach powinny być . poddawane odpowiednim za'
biegom konserwacyjnym w terminach i zakresie określo

. n'ych w instrukcji eksploatacji. 

2. . Czynności konserwacyjne urządzeń czynnych po
winny być dokonywane podczas postoju tych urządzeń 

lub w stanie beznapięcioWym, z wyjątkiem przypad~.c)w 
określonych w instrukcji eksploatacji. 

§ II. 1. Naprawa elektrycznych urządzeń w obsza
rach z'agrożonych wybuchem, polegająca na wymianie zu
tytych części lub elementów OrilZ na przeprowadżeniu 
drobnych napraw lub regulacji, może być dokonaria przez 
osoby zajmujące się eksploatacją' tych urządzeń. Jeżeli 
naprawa uszkodzonych lub zużytych urządzeń polega na 
przywróceniu im pierwotnego stanu technicznego . Vi za
kreliie zapewniającym bezpieczeństwo przeciwwybuchowe, '
to naprawa tych urządzeń powinna być powierzona wy
specjalizowanej jednostce. 

2. Naprawa urządzeń, o których mowa w ust. l, w 
tym dorabianie· bądż regenerowanie zużytych części lub 
elementów, powinna być wykonywana zgodnie z doku
mentacjąnapraw. Materiały do naprawy powinny być 
atestowane i posiadać parametry elektryczne i mecha-

. nkzne odpowiadające parametrom materiałów stosowa
nych przez producenta. Części lub elementy wykonane 
z tych materiałów powinny być zgodPe z normą, a · w 
razie jej' braku - . z dokumentacją fabryczną. 

§ 12. 1. Po dokon;;miu naprawy· elektrycznych urzą
dzeń stosowanych w obszarach zagrożonych wybuchem 
należy przeprowadzić próby i pomiary w zakresie stwier
dzającym poprawność wykonania napraw; W · razie zmia
ny cech wybuchowości urZądzenia, zmiany te należy 
uwzględnić na tabliczce oznaczeniowej. 

2. Wraz z naprawionym urządzeniem przekazuje się 
eksploatującemu dokumentację napraw · oraz zaświadcze
nie . o wykonaniu naprawy. 

3. · Z przeprowadzonych prób i pomiarów po napra
wie należy ,sporządzić protokół zawierający niezbędne · 
dane techniczne, wyniki prób i pomiarów, stwierdzenie, 
że naprawione urządzenie .lub obwód posiadają określoną 
,cechę wybuchowości, a także qkreślający rodzaj i zakres 
naprawy. Rodzaj i zakres naprawy odnotowuje się w kar
cie ewidencyjnej. 

§ 13. 'W razie uszkodzenia lub zużycia części lub 
elementów elektrycznych urządzeń w obszarach zagro
żonych wybuche~, należy wymienić na nowe, w szczegól~ 

. ności: 

l) w urżądzeniach z osłoną ognioszczelną _ . izolatory 
. przepustowe, śruby, dławiki; .pierścienie uszczelnia
jące, 'oprawki do żarówek i inny~hźródeł światła, 
okienka koątrołne, sworznie, zwory, komory łukowe, 
tabliczki, zaciskowe i części tworzące złąCl:a ognio
szczelne, 

2) w urządzeniach o budowie wzmocnionej - uszczelki, 
pierścienie · uszcżelniające, zaciski . mocujące oprawki 
do zródeł światła, u'Zwojenia i .wirniki z odlewanymi 
uzwojeniami, 

3) w urządzeniąch zosloną przewietrzą.ną lub gazową 
z nadciśIJ,ieniem - uszczelki, blokady oraz czujniki 
przepływu i ciśnienia, . 

4) w urządzeniach iskrobezpiecznych - boczniki ochron
ne, cewki, uszczelki, podzespoły typu panelowego 
z pękniętą lub złamaną płytką -montażową (obwody 
drukowane), transformatory i dławiki indukcyjne, 
vi których co najmniej jedno z uzwojeń znajduje się 
w obwodzie zewnętrznym, · 

5~ w . urządzeniacłr z osłoną cieczową 
i pomocnicze oraz sprężyny, 

styki główne 

6) w urządzeniach o budowie specjalnej podzespoły 
z elementami elektrycznymi , lub elektronicznymi za .... 
lanymi żywicamL tworzącymi jednolite bloki, w któ
rych uszkodzeniu uległy niedostępne elementy, po
łączenia między nimi lub zalewa <stanowiąca izolację 

. bloku, · , 

7) wszystkie elementy izolacyjne wykonane z tworzyw 
termo~ i chemoutwardzalnych, w których stwierdzono: _ 
a) pęknięcia wskrośnę, 

b) uszkodzenia żeber, rowków, wykruszerlie . krawędzi, 
powoduj.ące zmniejsZenie odstępów izolacyjnych, 

.c) uszkodzenia ~zklistego naskórka powierzchni, po- .. 
wodujące obniżęnie odporności materiału na prą~y 
pełzające, 

d) zdeformowanie elementów, powodujące niedo
puszczalne zmniejszenie odstępów izolacyjnych, 

e) przegrzanie' elementów i obniże~ie ich własności 
izolacyjnych, 

f) uszkodze~ie elementów ceramicznych, ' , powodu
jące o.bniżenie wartości izolacyjnych lub zmniej-
szenie odstępów izolacyjnych" . . 

8) elementy i podzespoły, których sprawdzenie wymaga 
przepro)Vadzenia prób nlszczą~ych, 

§14. Elektryczne urządzenia powinny być wycofane" 
z eksploatacji w obszarach zagrożonych wybuchem w 
razie stwierdzenia: 

l) pęknięcia lub · wyszczerbienia korpusów z żeliwa oraz · 
.tworzYw sztucznych, stanowiących obudowy urządzeń, 
powodujące zmniejszenie wytrzymałości mechanicznej 
na udary lub utratę ognioszczelności, 

2) ubytkpw żeber spełniających funkcję radiatorów na 
korpusach obudowy (osłony) w wysokości: 

a) 2C1'Io ogólnej powierzchni żeber psłony ognio
szczelnej lub innego rodzaju obudowy posiadają
cych klasę temperaturową T1 i T2, 

b) 15°/0 ogólnej powierzchni źeber osłony ognio
szczelnej lub innego rodzajjl obudowy posiadają
cych klasę . temperaturową T3 i T4, 

c) 1()ł/, ogólnej powierzchni żeber osłony ognio
szczelnej lub innego rodzaju obudowy posiada
jących klasę temperaturową' TS i T6, z wyjątkiem 
obudowy urządzeń budowy wzmocnionej, 

d) se/, ogólnej . pewierzchni żeber obudowy urządzeń 
budowy wzmocnionej posiadających klasę tempe
raturową TS i T6, 

/ 
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3) zdeformowania mechanicznego osłon ognioszczelnych, 

4) pęknięcia wskrośnego, powodującego zmiany kon
strukcji, łuszcZenie się zalew termo- i chemoutwar- , 
dzalnych w urządzeniach hermetycznych i w urzą-
dzeniach o budowie specjalnej, ' 

5) uszkodzenia w urządzeniach, których rozwiązania 
konstrukcyjne nie przewidują demontażu, 

6) uszkodzenia uzwojeń klatkowych w silnikach elely
trycznych, wykonanych jako jednolity odlew, 

"1} innego rodzaju uśikodzeń, których naprawa nie może 
przywrócić urządzeniu pierwotnych własności ' i cech 
pneciwwybuc~owych określonych " w normach. ' 

§ 15. Elektryczne urządzeniapr~eciwwybuchowe z 
osłoną ognioszczelną mogą być dopuszczone do dalszej ' 
eksploatacji bez naprawy, jeżeli pogorszenie ich stanu 
technicznego nie spowodowało obniżenia bezpieczeństwa 
przeciwwybuchowego. Za dopuszczalny stopień uszkodzeń 

, elementów tworzących osłonę ognioszczelną uznaje się: 

1) uszkodzenie (wyszczerbienie) gniazd ochronnych 
łbów śrub mocujących elementy osłony na długośc~ 
nie przekr'aczającej 1/3 obwodu gniazda, pod warurt
kiem że uszkodzenie takie nie spowądowało zmniej
szenia długości szczelin,B'; także nie wpłynęło na 
mocowanie elementu, 

2) skorodowanie powierzchni tworzących złącza ognio
szczelne, jeżeli po oczyszczeniu powierzchni z ko
rozji jej chropowatość nie uległa pogorszeniu więcej 
niż o 10 !lm w stosunku do chropowatości powierzchni 
urządzenia nowego lub wymagań normy, a ' prześwit 
szczeliny nie jest większy od maksymalnego prze
switu określonego w normie, 

3) skorodowanie nie ' 'Powodujące zmniejszenia grubości 
ścianek oslony poniżej 3 mm, 

4) występowanie na powierzchniach tworzących złącza 
ognioszczelne pojedynczych rys o szerokości i głę

bokości: , 
a) do 0,5 mm - w osłonach urządzeń podgrupy HA, 
b) do 0,3 mm - w osłonach urządzeń podgrupy IlB, 
c) do 0,1 mm - w osłonach urządzeń podgrupy lIC, 
pod warunkiem że rysy nie tworzą kanalików łączą
cych bezpośrednio wszystkie komory ognioszczelne 
z otoczeniem i kończą się w odległości co najmniej 
3 mm od krawędźizłącza, 

5) występowanie na pow(erzchni tworzących złącza 
ognioszczelne pojedynczych otworów lub wżerów 

spowodowanych korozją o: 
a) głębokości do 1 mm i średnicy do 5 mm przy 

długości szczeliny złącza 25 mm i większej - w 
urządzeniach podgrupy HA, 

b) głębokości do 1 mm i średnicy do 3 mm przy 
długości szczeliny złącza większej niż 12,5 mm 
- w urządzeniach podgrupy HA, 

c) głębokości do 0,5 mm i średnicy do :) , mm przy 
długości szczeliny złącza 25 mm i większej - w 
urżądzeniach podgrupy IJB, 

d) głębokości do 0,5 mm i średnicy do 2 mm przy 
długości szczeliny większejrtiż 12,5 mm- w urzą· 
dzeniach podgrupy HB, 

pod warunkiem że te otwory lub wżery znajdują 
się na powierzchąi w odległości przynajmniej 3 mm 
od krawędzi 7.łącza, 

6) występowanie na krawę~ziach powierzchni tworzą
cych złącza ognioszczelne ubytków materiału powo
dujących skrócenie długości szcze.in zastosowanych 
w urządzeniu do wartości nie mniejszych niż okre
ślone w normie jako najmniejsze długości; jeżeli rze
czywisty prz~świt szczeliny jest mniejszy od maksy
malnego prześwitu określonego w/ normie: 
a) w urządzeniach podgrupy' nA - skrócenie dłu
. gości szczeliny może wynosić l mm na każde 

0,01 mm zmniejszenia prześwitu szczeliny w sto
simku do maksymalnej wartości określonej w 
normie, 

b) w urządzeniach podgrupy UB - skrócenie dłu, 

gości szczeiiny może wynosić 1 mm na każde 
0,02 mm zmniejszenia prześwitu szczeliny w sto
sunku do maksymalnej wartości określonej w 
normie, 

7) zwiększenie prześwitów zastosowanych w urządzeniu 
na złączach cylindrycznych oraz cylindryczno-kołnie

rzowych do wartości maksymalnej określonej w nor
mie, a na złączach kołnierzowych do 2/3 tej wartości, 
jeżeli rzeczywisty prześwit szczeliny w urządzeniu 

jest mniejszy od tej wartości. 

§ 16. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogło

szenia. 

Minister Górnictwa i Energetyki: w z. J. Bojakowski 
Minister Gospodarki Materiałowej i Paliwowej: 

J. Woźniak 
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. 

ZARZĄDZENIE MINISTRA HANDLU WEWNĘTRZNEGO I USŁUG 

z dnia 24 lipca 1987 r. 

zmieniające zarządzenie w sprawie regulacji obrołu rynkowego pojaUlam1 samochodowymi, częściami l.amiennyml 
i ogumieniem do pojazdów samochodowych. 

Na podstawie art. 3 ust. 2 dekretu z dnia 29 pażdzier
nika 1952 r. o gospodarowaniu artykułami obrotu towa
'rowego i zaopatrzenia (Dz. U. Nr 44, poz. 301, z 1956 r. 
Nr 54, poz. 244 i z 1971 r. Nr 12, poz. 115) i f 1 zarzą- ' 
dzenia nr 24 Prezesa Rady Ministrów z- dnia 19 lipca 
1983 r. w sprawie przekazania Ministrowi Handlu We
wnętrznego i Usług uprawnień do wydawania przepisów 

regulujących obrót rynkowy pojazdami samochodowymi, 
częściami zamiennymi i ogumieniem do pojazdów samo
'thodowych (Monitor Polski Nr 26, poz. 143) zarządza się, 
có następuje: 

§ lo W zarządzeniu Ministra Handlu Wewnętrznego 
Usług z dnia 12 sierpnia 1983 r. w sprawie regulacji . 


