
PRILOGA XII 
 

RAZVRSTITEV PROSTOROV, V KATERIH LAHKO NASTANEJO EKSPLOZIVNE 
ATMOSFERE 

 
Uvodna opomba 
 
Naslednji sistem razvrstitve se mora uporabiti v prostorih, v katerih se sprejmejo varnostni ukrepi v 
skladu s 14., 15., 18. in 19. členom. 
 
1. Prostori, v katerih lahko nastanejo eksplozivne atmosfere 
 
Prostor, v katerem lahko nastane eksplozivna atmosfera v tolikšni količini, da so potrebni posebni 
varnostni ukrepi za varnost in varovanje zdravja delavcev oziroma drugih oseb in njihovega imetja, je 
po tej odredbi eksplozijsko ogrožen. 
 
Prostor, v katerem se ne pričakuje, da bo nastala tolikšna eksplozivna atmosfera, da bi bili potrebni 
posebni varnostni ukrepi, je po tej odredbi eksplozijsko neogrožen. 
 
Vnetljive ali gorljive snovi so snovi, ki lahko povzročijo nastanek eksplozivne atmosfere, razen če je 
raziskava njihovih lastnosti pokazala, da v zmeseh z zrakom ne morejo povzročiti neodvisnega širjenja 
eksplozije. 
 
2. Razvrstitev eksplozijsko ogroženih prostorov 
 
Eksplozijsko ogroženi prostori so razvrščeni v cone na podlagi pogostosti oziroma verjetnosti 
nastankov in trajanja eksplozivne atmosfere. 
 
Obseg ukrepov, ki jih je treba sprejeti v skladu z delom A) Priloge XIII, se ugotavlja po tej razvrstitvi. 
 
Cona 0 
 
Prostor, v katerem je eksplozivna atmosfera, sestavljena iz zmesi zraka in vnetljivih snovi v obliki 
plina, hlapov ali megle prisotna stalno, za daljša obdobja ali pogosto. 
 
Cona 1 
 
Prostor, v katerem lahko pri normalnem delovanju občasno nastane eksplozivna atmosfera, 
sestavljena iz zmesi zraka in vnetljivih snovi v obliki plina, hlapov ali megle. 
 
Cona 2 
 
Prostor, v katerem se pri normalnem delovanju eksplozivna atmosfera, sestavljena iz zmesi zraka in 
vnetljivih snovi v obliki plina, hlapov ali megle ne pojavi, če pa se že pojavi, se pojavi le za kratek čas. 
 
Cona 20 
 
Prostor, v katerem je eksplozivna atmosfera v obliki oblaka gorljivega prahu v zraku prisotna stalno, za 
daljša obdobja ali pogosto. 
 
Cona 21 
 
Prostor, v katerem lahko pri normalnem delovanju občasno nastane eksplozivna atmosfera v obliki 
oblaka gorljivega prahu v zraku. 
 
Cona 22 
 
Prostor, v katerem se pri normalnem delovanju eksplozivna atmosfera v obliki oblaka gorljivega prahu 
v zraku ne pojavi, če pa se že pojavi, se pojavi le za kratek čas. 
 



Opombe 
 
1. Plasti, usedline in kupi gorljivega prahu se morajo obravnavati kot vsak drug vir, ki lahko povzroči 
nastanek eksplozivne atmosfere. 
 
2. "Normalno delovanje" pomeni razmere, v katerih se naprave uporabljajo v okviru načrtovanih 
parametrov.  


