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Sammanfattning 

Sedan den 1 juli 2003 måste all utrustning avsedd för användning i explosiv miljö 

uppfylla ATEX-direktivet 94/9/EG. ATEX-direktivet syftar till att harmonisera 

lagstiftningen mellan EUs medlemsländer. Medlemsländerna är skyldiga att införliva 

EU-direktiven i sin nationella lagstiftning. 

 

Plåt och spiralteknik AB (PST) har sedan 2008 arkiverat dokument hos SP Sveriges 

tekniska forskningsinstitut, som verifierar att deras produkt överensstämmer med 

produktdirektivet. PST anser idag att deras kunskaper om ATEX-direktiven och 

reglerna runt om dem inte är tillräcklig för att tillgodose alla kunders behov. 

I detta arbete har vi fördjupat oss i ATEX-direktivet för att undersöka hur Plåt och 

spiralteknik ABs arbete på området kan förbättras. 

 

I dagsläget säljer företaget ATEX-godkänd utrustning periodvis. Vanligt 

förekommande är att kunden vill installera utrustningen i en explosionsfarlig miljö 

och vill ha produkten utvändigt ATEX-godkänd. Det innebär att utvändiga delar av 

konstruktionen såsom drivenhet och rotationsgivare skall vara ATEX-godkända. 

 

Företaget har upplevt en stigande efterfrågan på ATEX-godkänd utrustning. Målet 

med vårt arbete var att ta fram en manual för de regler och explosionsförebyggande 

föreskrifter som gäller för PSTs produkter. Ytterligare mål med arbetet var att med 

hjälp av 3D-Cad programmet SolidWorks beräkna vilket inre tryck en 

spiraltransportör kan motstå vid händelse av en intern explosion. Data angående 

tryckhållfasthet har efterfrågats av kunder.  

 

Denna rapport innehåller en förklaring av de regelverk som ATEX innefattar och hur 

dessa är sammankopplade med nationella lagar. I rapporten presenterar vi också 

risker med företagets produkt och andra transportsystem samt hur dessa behöver 

beaktas vid anpassning till ATEX-direktiven. 

 

Arbetet har resulterat i en manual i form av en lathund för arbete med ATEX 

anpassad för PSTs verksamhet. Lathunden kan användas för att guida säljaren i 

samtalet med kunden för att komma fram till vilken typ av produkt som är lämplig. 

Utöver att fungera som vägledning i valet av produkt går lathunden att använda som 

en översättningsguide till de olika märkningar som återfinns på ATEX-godkänd 

utrustning. 

 

På grund av bristfällig kunskap inom tilläggsprogrammet SolidWorks Simulations 

genomförde vi inte en fullständig simulering av internt övertryck. 
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Summary 

Since the first of July 2003 it is mandatory for all equipment with intended use in 

explosive environments to fulfill the demands in the ATEX-directive 94/9/EG. The 

purpose of the ATEX-directive is to harmonize the laws of the member states in the 

European Union. Each of the member states are obligated to incorporate these EU-

directives into their national legislation. 

The Company has since 2008 ATEX documentations archived at SP Sveriges 

tekniska forskningsinstitut, which verify that their product complies with the product 

directive. The company today considers their knowledge about the ATEX-directive 

and the regulations of the directive to be insufficient to meet customer needs. In this 

thesis we have analyzed the ATEX-directives in order to investigate how Plåt och 

spiralteknik ABs work with this type of equipment can be improved. 

In the current situation the company sells ATEX approved equipment periodically. 

The most common case is that the customer wants to install equipment in a 

potentially explosive environment and therefore needs external ATEX approval of 

the equipment. This means that external parts as drive unit and the rotation sensor 

must be ATEX approved. 

Our main goal was to develop a guide of the rules and regulations surrounding 

ATEX which are applicable to PSTs products. The company has noticed increasing 

demand of ATEX approved equipment. In addition to the main goal we were also 

asked to calculate the pressure in the occurrence of an internal explosion, by using 

the 3D-CAD software SolidWorks. The calculations were required because 

customers demand data of the pressure resistance. 

This report contains a detailed explanation of ATEX regulations and how these are 

connected to national laws. It presents the risks connected too of the company’s 

products and other transportation systems. The report also present how these risks 

need to be taken in consideration when adapting these according to the ATEX 

directives. 

The outcome is a manual with guidelines adjusted to PSTs business. Its intended use 

is as a guidance tool for sellers to help communicate with customers to find an 

appropriate product. Besides providing guidelines should the manual also work as a 

translation tool for the different markings that can be found on ATEX approved 

equipment.  

Because of our lack of knowledge within the plugin SolidWorks Simulation we were 

not able to complete the simulation for internal pressure. 
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Abstract 

I detta arbete har vi fördjupat oss i ATEX-direktiven för att undersöka hur Plåt och 

spiralteknik ABs arbete på området kan förbättras.  

I dagsläget säljer företaget ATEX-godkänd utrustning periodvis men anser att deras 

kunskaper om ATEX inte är tillräckliga för att tillgodose alla kunders behov. 

Målet med detta arbete var att ta fram en manual för de regler kring 

explosionsförebyggande föreskrifter som gäller företagets produkter. Detta arbete har 

resulterat i en manual i form av en lathund för arbete med ATEX anpassad för PSTs 

verksamhet.  

Nyckelord 

Explosionsförebyggande, ATEX, EX, Direktiv 94/9/EG, AFS 1995:5, 

Produktdirektivet, Användardirektivet, Brukardirektivet, Skruvtransportör. 
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Förord 

I början av 2014 kontaktade vi Plåt och spiralteknik AB i Torsås, som tillverkar 

axellösa skruvtransportörer. Patrik Nilsson, VD för företaget, gav oss i uppgift att 

sammanställa en manual. Manualens syfte skulle vara att vägleda personalen i arbete 

med utrustning som omfattas av ATEX. Arbetet startade i slutet av mars och 

avslutades i början av juni. 

 

Vår handledare på företaget, Patrik Nilsson, har gett oss en överblick av hur arbetet 

på företaget ser ut och vilka behov som finns. Vi erbjöds möjligheten att jobba med 

uppdraget på plats i företagets lokaler i Torsås, vilket vi i det inledande skedet också 

gjorde. 

 

Under vårt examensarbete har vi fått god hjälp och gott stöd och vill därför tacka de 

personer som varit oss behjälpliga, däribland AnnCharlott Enberg på Dekra 

industrial, Thomas Berg på SP Sveriges tekniska forskningsinstitut, GMV i 

Grönhögen samt Patrik Nilsson, Ola Milesson och Håkan Gottfridsson på Plåt och 

spiralteknik AB. 

 

Vi vill speciellt tacka vår handledare på universitetet Izudin Dugic som väglett oss i 

arbetet.  
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Terminologi 

ATEX-direktiven 

Med ATEX-direktiven avses de två EU-direktiv som reglerar krav på produkter 

avsedda för explosiv miljö och anläggningar där likvärdig utrustning skall användas 

och där explosiva atmosfärer kan uppstå. Förkortas ATEX.[1] 

 

Produktdirektivet  
Ett av ATEX-direktiven. Europaparlamentets och rådets direktiv 94/9/EG av den 23 

mars 1994 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om utrustning och 

säkerhetssystem som är avsedda för användning i explosionsfarliga omgivningar[2]. 

 

Brukardirektivet 

Ett av ATEX-direktiven. Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG av den 

16 december 1999 om minimikrav för förbättring av säkerhet och hälsa för 

arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av explosiv atmosfär[3]. 

 

Utrustningar 

”Maskiner /…/ som kan orsaka explosion genom sina inneboende möjliga 

antändningskällor” [4]. 

 

Skyddssystem 

”Enheter som är avsedda att omedelbart stoppa en begynnande explosion och/eller 

begränsa det område som berörs av en explosion /…/.” [4]. 

 

Komponenter 

”Delar som krävs för att utrustningar och skyddssystem skall fungera på ett säkert 

sätt, men som saknar självständig funktion” [4]. 

 

Explosionsfarlig miljö 

”En miljö i vilken atmosfären kan bli explosiv på grund av lokala förhållanden eller 

driftsförhållanden” [4]. 

 

Utrustningsgrupper 

”I dessa föreskrifter delas utrustningar in i olika grupper beroende på deras avsedda 

användning /…/.  

Utrustningsgrupp I omfattar utrustningar som är avsedda att användas i gruvor under 

jord och i vissa delar av ovanjordsinstallationerna för dessa gruvor.  

Utrustningsgrupp II omfattar utrustningar som är avsedda att användas på andra 

platser där fara kan uppstå på grund av en explosiv atmosfär” [4]. 

 

Utrustningskategorier 

”I dessa föreskrifter delas utrustningsgrupper in i olika utrustningskategorier 

beroende på deras avsedda användning /…/.” 

Utrustningsgrupp I delas in i utrustningskategori M1 och M2. 

Utrustningsgrupp II delas in i utrustningskategori 1, 2 och 3” [4]. 
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Harmoniserad standard 

En harmoniserad standard är ett dokument som används för att visa att de gällande 

säkerhetskraven uppfylls. En standard innehåller provningsmetoder, fordringar och 

andra krav. Harmoniserade standarder publiceras i europeiska unionens officiella 

tidning [5]. 

 
ATEX-godkänd 
Med ATEX-godkänd produkt eller utrustning avses att den uppfyller de krav som 

ställs på utrustningar i produktdirektivet. 

 

Anmält organ 

”1) Ett organ som anmälts enligt 7-9 §§ lagen (2011:791) om ackreditering och 

teknisk kontroll eller motsvarande bestämmelser i det land inom EES där organet är 

etablerat. 

2) Ett organ i ett land med vilket EU har träffat avtal om ömsesidigt erkännande av 

bedömning av överensstämmelse, om organet har anmälts för uppgiften enligt 

reglerna i avtalet. (AFS 2011:4)” [4]. 

 

PST 

Förkortning av Plåt och spiralteknik AB. 

 

EX-zon/ATEX-zon 

Potentiellt explosiv miljö som klassats i zoner enligt brukardirektivet 

 

EX-märkning samt ATEX-märkning 

Den märkning som är obligatorisk på ATEX-godkända produkter och som anger 

vilken utrustningsgrupp produkten tillhör samt för vilken kategori den är godkänd[2]. 

 

Bulkmaterial 

Med bulkmaterial avses sådant material som transporteras utan förpackning eller 

emballage. Exempel på sådant material är spannmål, grus, pulver av olika slag, 

sågspån samt träflis.   
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1. Introduktion 

Plåt och spiralteknik AB är ett tillverkande företag i Torsås, Kalmar län. Deras 

huvudsakliga produkt är axellösa spiraltransportörer som används för transport av 

bulkmaterial i olika industrier, både i Sverige och utomlands. Företaget upplever en 

ökande efterfrågan av ATEX-godkänd utrustning. 

1.1 Bakgrund 

Sedan den 1 juli 2003 är det obligatoriskt för all utrustning avsedd för användning i 

explosiv miljö att uppfylla ATEX-direktivet 94/9/EG [6].  

 

Direktivet publicerades av EU-kommissionen 1996 men blev obligatoriskt först 1 juli 

2003. ATEX-direktivet kompletteras av ytterligare ett direktiv, användardirektivet 

1999/92/EC, även kallat brukardirektivet. Brukardirektivet anger minimikrav för 

förbättring av säkerhet och hälsa för arbetstagare som kan utsättas för fara orsakad av 

explosiv atmosfär i sitt arbete [6]. 

 

ATEX-direktivet syftar till att harmonisera lagstiftningen mellan EUs medlemsländer 

för att underlätta handel med produkter mellan medlemsländerna [2]. Varje 

medlemsland har skyldighet att införliva dessa EU-direktiv i sin nationella 

lagstiftning. 

 

I Sverige har man delat upp ansvaret för implementeringen av EU-direktiven mellan 

arbetsmiljöverket, elsäkerhetsverket och räddningsverket. Produktdirektivet är 

implementerat i svensk lagstiftning genom AFS 1995:5 samt ELSÄK 1995:6, det 

första för icke elektrisk utrustning och det andra för elektrisk utrustning. 

Brukardirektivet i sin tur är implementerat genom AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7
 

[3]. 

 

Tillverkare måste bevisa att deras produkter uppfyller de säkerhetskrav som anges i 

ATEX-direktivet. Oftast krävs att ett yttre anmält organ är involverat för kontroll 

eller godkännande av produkten och produktionen. Detta beroende på hur stränga 

säkerhetskrav tillverkaren vill applicera på sin produkt[6]. 

 

Plåt och spiralteknik AB tillverkar transportutrustning, främst axellösa 

spiraltransportörer. Spiraltransportörerna används på olika industrier för allt från 

avfall till träflis. Plåt och spiralteknik vill kunna uppfylla de krav som ställs på deras 

transportörer som är avsedda att användas i potentiellt explosiva miljöer. På företaget 

anser man idag att deras kunskaper om ATEX-direktiven och reglerna runt om dem 

inte är tillräckliga för att tillgodose alla kunders behov. 

 

Information om tryckhållfasthet för PSTs spiraltransportörer har efterfrågats av 

kunder. På företaget har man idag inte möjlighet att utföra sådana beräkningar själva 

då man inte innehar lämplig programvara. Linneuniversitetet har denna programvara 

i studentversionen av CAD-programmet SolidWorks. 



 

2 

    

Felix Assarsson och Fredrik Håkansson 

1.2 Problemformulering 

Tillverkande företag måste idag känna till regler och förordningar gällande 

explosionssäkerheten på deras produkter. Företagen påverkas inte bara av de direktiv 

och lagar som gäller deras egen produktion utan bör också ha kunskap om hur 

produkterna kommer att användas och vilka krav som ställs på kunden. Det är 

nämligen inte självklart att kunden är bekant med de regler och lagar som gäller då 

en sådan produkt tas i bruk.  

 

Okunskap eller osäkerhet inför ett komplicerat regelverk kan leda till svårigheter i 

kontakten mellan tillverkare och kund samt i förlängningen även till felaktiga 

bedömningar. Bedömningar som vid ett tillbud kan resultera i ekonomiska skador 

och hälsovådliga konsekvenser för tillverkare och slutkundens arbetstagare. 

 

Den 7 februari 2008 exploderade en anläggning för framställning av socker i Port 

Wentworth, Georgia USA. Explosionen och den efterföljande branden i 

anläggningen dödade 14 personer och skadade 36. En av anledningarna till att 

explosionen uppstod tros vara ett överhettat lager som till följd av ytterligare 

missförhållanden oavsiktligt kom i kontakt med explosiva dammoln[7]. 

 

Vilka åtgärder kan utföras för att förhindra incidenter i framtiden? Hur kan ett 

tillverkande företag gå tillväga för att försäkra sig om att de säljer rätt produkt till 

kunden med avseende på explosionssäkerheten? 

 

Vi vill med detta arbete kunna besvara frågan: 

 

Hur skulle ett virtuellt verktyg, för att underlätta ett tillverkande företags 

arbete med ATEX-direktiven, kunna se ut? 

 

Då företaget inte har möjlighet att simulera en provtryckning av sin utrustning fick vi 

uppdraget att utföra det med den programvara vi har tillgång till genom 

Linneuniversitetet. Vi vill med hjälp av Linneuniversitetets programvaran besvara 

frågan: 

 

Vilket inre tryck kan den aktuella produkten motstå utan att materialets 

sträckgräns överskrids och en deformation uppstår? 

 

1.3 Syfte och mål 

Målet med detta arbete är att förse företaget med en manual som ska vägleda dem i 

deras arbete som innefattar ATEX. I manualen ska det finnas vägledning för vilken 

typ av ATEX-godkännande som är lämplig för produkten utifrån kundens krav och 

situation i övrigt. Det ska även finnas information om hur produkter kan vara märkta 

och hur personalen kan tyda denna märkning. Syftet är att förbättra företagets 
kunskaper kring ATEX.  

 

Arbetets sekundära mål är att utföra en datorsimulerad provtryckning på en av 

företagets produkter. Syftet är att klargöra vilket inre tryck produkten kan förväntas 

klara motstå i händelse av en intern explosion. 
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1.4 Avgränsningar 

Detta arbete kommer att pågå i 10 veckor och omfattar 15 högskolepoäng. 

Ämnesområdet ATEX är brett och omfattar all utrustning som används i potentiellt 

explosiva miljöer. Vi kommer att begränsa oss till mekanisk utrustning, även kallad 

icke elektrisk utrustning.  

Det finns olika säkerhetsklasser när det gäller utrustning avsedd att användas i en 

potentiellt explosiva miljöer. Arbetet kommer att begränsas till utrustningsgrupp 2 

och utrustningskategori 2D. Då ATEX-direktiven gäller inom det europeiska 

samarbetet kommer vi inte behandla förordningar, regler eller lagar som gäller 

utanför det europeiska samarbetet. 

Då företaget sedan tidigare har upprättat dokument som styrker att deras produkt 

överensstämmer med kraven i produktdirektivet kommer vi att utgå ifrån att dessa 

dokument är korrekta. 

Vi kommer också att utgå ifrån att de ritningar företaget förser oss med och som skall 

användas vid simulering av provtryckning är korrekta. 
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Figur 1. Principskiss för en axellös skruvtransportörs uppbyggnad [11]. 

2. Teori 

Det här kapitlet behandlar den teori som ligger till grund för arbetet. Här presenteras 

teori om företagets produkter, liknande produkter samt de föreskrifter som är 

gällande för utrustningar i explosiv miljö. 

2.1 Transportsystem 

Detta avsnitt behandlar olika transportsystem. Med transportsystem menas 

utrustningar avsedda för transport av gods eller material. Transportband för bagage 

på en flygplats är ett exempel på ett transportsystem. 

2.1.2 Skruvtransportörer 

Grundprincipen för en skruvtransportör är att omvandla rotationsrörelse till rörelse 

längs med skruvens plan [8]. I detta avsnitt behandlas teori om skruvtransportörer 

och exempel på dess användningsområden presenteras. 

2.1.2.1 Funktion 

Skruvtransportörer finns i flera utförande, beroende på ämnat användningsområde. 

Typiska utföranden är med eller utan centrumaxel. Fördelen med axellösa spiraler är 

att humida och annars svårtransporterade material kan transporteras [9]. Figur 1 visar 

en principskiss av hur en skruvtransportör utan axel kan vara konstruerad. En motor 

driver skruven via en växellåda och får den att rotera inuti sitt hölje. Inloppet som 

syns till höger i figuren förser skruven med det material som ska transporteras. Då 

skruven roterar skjuter den materialet framför sig mot utloppet. Beroende på 

volymen som skall transporteras per tidsenhet konstrueras skruvtransportörer i olika 

dimensioner och med varierande rotationshastighet [10]. 

2.1.2.2 Användningsområden 

Skruvtransportörer används i många olika sorters industrier. Både för att frakta bort 

avfall från produktionen och för att förse produktionen med material. 

Skruvtransportörer återfinns på sågverk, livsmedelsindustrier, pelletsfabriker, 

avfallsanläggningar och pappersbruk [11]. 

 



 

5 

    

Felix Assarsson och Fredrik Håkansson 

Skruvtransportörer förekommer likaså inom jordbruk och i jordbruksmaskiner. 

Maskiner som balpressar och tröskor använder skruvtransportörer för transport av 

material. På gårdar används skruvtransportörer till att frakta säd och grödor [8]. 

 

På sågverk används skruvtransportörer för att forsla bort sågspån, flis och kutterspån 

som bildas i produktionen. För att transportera materialen en längre sträcka med både 

svängar och nivåskillnader kan flera transportörer anslutas i linje. I figur 2 visas en 

vertikal transportör sammankopplad med en horisontell för att frakta spån ut ur en 

anläggning. Spånen transporteras vertikalt ut genom taket och därefter horisontellt 

vidare till ett spånupplag [11]. 

 

Likaså drar pelletsfabriker nytta av förmågan att kunna transportera vertikalt. I 

sådana anläggningar har man ofta flera nivåer för olika processer i produktionen [11]. 

 

Skruvtransportörer brukas även i avfalls och biogasanläggningar. På en 

förbehandlingsanläggning i Häringetorp utanför Växjö använder man sig av flera 

samverkande spiraler som roterar på botten av en ficka. Fickan är nedsänkt under 

jord för att sopbilar ska kunna köra intill och tömma matavfall. Roterande skruvar 

forslar avfallet från botten på fickan och in i anläggningen för vidare sortering och 

förädling till råmaterial för biogasframställning [10]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Figur 2. Spiraltransportörer använda på ett sågverk [11]. 
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Figur 3. Exempel på en bandtransportör [15]. 

2.1.2.3 Skruvtransportörens fördelar 

Skruvtransportören är lämpad för transport av bulkgods. Till följd av sin konstruktion 

är den i många avseenden överlägsen som transportlösning [11]. 

 

Skruvtransportören har få rörliga delar och kräver därför minimal service samtidigt 

som den är driftsäker och energisnål. Att skruvtransportören kan konstrueras helt 

sluten möjliggör en dammfri och tystgående transport av material. En fördel med 

skruvtransportören är dess möjlighet att frakta material vertikalt. Den vertikala 

konstruktionen är effektiv i avseendet att spara golvyta. Flera skruvtransportörer kan 

sammankopplas för att transportera material i olika led och utrymmen i anläggningen 

kan därmed utnyttjas effektivt [11]. 

2.1.3 Alternativ till skruvtransportören 

Skruvtransportören är ett av flera förekommande transportsystem. Den vanligaste 

transportören i fasta transportsystem är bandtransportören. Bandtransportören har 

många fördelar och sägs vara den mest driftsäkra av transportsystem [12]. Dess 

princip bygger på ett band av ett mjukt böjbart material som är lindat runt cylindriska 

rullar. En eller flera av rullarna drivs av en motor och via friktion mellan rulle och 

band drivs bandet framåt, se figur 3[13]. 

 

Andra förekommande transportsystem är kedjetransportörer och rullbanor. Dessa 

varianter är mer förekommande vid frakt av styckegods såsom stock, lastpallar och 

lådor[14]. 

 

De olika transportsystemen förekommer även i olika kombinerade varianter och 

utföranden. Transportsystemen behandlade i detta avsnitt behöver inte nödvändigtvis 

se ut eller vara konstruerade som beskrivet. 
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2.2 Explosions- och brandrisker i transportsystem. 

Detta avsnitt behandlar de explosions- och brandrisker som förekommer vid drift av 

olika transportsystem samt dess bakomliggande riskfaktorer. 

2.2.1 Explosion orsakad av damm 

I detta avsnitt redogörs för vad är en dammexplosion är och vilka faktorer som kan utlösa en 

sådan. 

2.2.1.1 Definition 

En dammexplosion orsakas av att en damm- och luftblandning i viss koncentration 

antänds. Ett exempel på detta är om fint fördelat sågspån i en transportör, rörs upp i 

moln och skapar en explosiv atmosfär som i sin tur antändas av en het yta eller annan 

antändningskälla. Finfördelningen av förbränningsmaterial samt volym av 

förbränningsmaterial i relation till syrevolym är faktorer som måste tas i beaktning 

vid bedömning av explosionsrisken[12]. 

2.2.1.2 Orsaker 

Dammets finfördelning har en stor inverkan på explosionsriskerna. ”Ett fast material 

som kan brinna i luft har en tendens att få en ökad förbränningshastighet och styrka 

ju mer finfördelat materialet är”[16].  Om dammpartiklarna får tillräckligt stor 

luftvolym att brinna oförhindrat i kommer förbränningshastigheten bli väldigt hög, 

rentav explosionsartad. Därför krävs det en mindre antändningsenergi desto mer 

finfördelade partiklarna är i luften och explosionsbenägenheten ökar[16].  

2.2.1.3 Antändning 

För att en antändning av ett dammoln ska kunna ske krävs en viss mängd av damm. 

En minimigräns där koncentrationen av dammet blir antändningsbart och en 

förbränning kan utvecklas och spridas. Antändningsgränsen är standardiserad genom 

en minsta tillåten massa förbränningsämne i en kubikmeter luft. För trädamm, till 

exempel, är undre antändningsgränsen (explosionsgränsen) 35-55g/m
3
. För 

antändningsenergier gäller att ju mer finfördelat och mindre partiklar dammet består 

av, desto mindre energi krävs av antändningskällan för att skapa en explosion[16]. 

Partikelstorleken är därför en avgörande faktor vid skyddsåtgärder. Andra faktorer 

som påverkar explosionsrisken är lufttryck, temperatur och luftfuktighet. Maskiner 

och den dammiga miljön i sig kan också påverka turbulensen i ett dammoln som 

påverkar hur en möjlig explosion sprids och antänds[12].  

 

Explosioner som sker internt i konstruktioner som kvarnar eller slutna transportörer 

kallas för en primär dammexplosion[16]. Turbulensen och trycket av en primär 

explosion kan i miljön kring en sluten produkt ge upphov till en sekundär explosion. 

Tryckvågen från en primär explosion kan röra upp utanpåliggande damavlagringar 

som i sin tur bildar ytterligare en explosiv atmosfär. Flammor eller värme från den 

primära explosionen kan antända den explosiva atmosfären och en sekundär 

explosion kan uppstå[12]. 
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2.2.1.3.1 Mekanisk antändning 

För att antända dammiga material krävs olika mycket energi beroende på de faktorer 

nämnda i avsnitt 2.2.1.3. För trädamm krävs antändningsenergin 7-100 mJ, beroende 

på trädslag och partikelstorlek[17]. 

 

Exempel på mekaniska antändningsenergier:  

 Gnistkvast, glödande metallpartikel. 

 Svetsloppa[18]. 

2.2.1.3.2 Kemisk antändning  

Vid oxidering av till exempel plast så kan en potentiell antändningskälla uppstå. Den 

kemiska reaktionen utvecklar värme i sådan grad att antändning är möjlig[16]. 

 

Exempel på kemiska antändningsenergier:  

 Syntetiska, organiska material (plaster, organiska pigment, m fl.). 

 Naturliga, organiska material (linolja, socker, m fl.). 

 Metaller (magnesium, zink, aluminium, m.fl.)[16]. 

2.2.2 Intern explosionsrisk i transportsystem 

Transportsystem som nyttjas idag har flera potentiella brandrisker. Vid bedömning av 

risker analyseras transportörernas konstruktion i relation till kringliggande miljö och 

det material som fraktas. De system som innefattas här används av företag som 

transporterar antändningsbara material. Exempel på sådana transportsystem är 

spiraltransportörer och bandtransportörer[3]. Detta avsnitt behandlar de potentiella 

risker som finns i olika transportsystem. 

2.2.2.1 Generella interna risker för transportsystem 

- Haveri framför en transportlina. Transportören fortsätter forsla fram brandfarligt 

material och det ansamlas i högar.  

- Om brand sker kan det sprida sig till omkringliggande miljöer[3]. 

2.2.2.2 Spiraltransportörer 

- Matningsskruven går sönder och nöter på skadad spiral samt omkringliggande 

hölje om det finns. Material sammanpressas vid haveripunkten och orsakar stopp 

vilket i sin tur överbelastar motor och spiral ännu mer[12]. 

- Överskrider maximalt tillåtna periferihastighet. Orsakar mer friktion vilket leder 

till heta ytor[19]. 

 

Vid brand i ett transportsystem kan det kunna uppstå en skorstenseffekt. I 

konstruktionen skapas då ett flöde till följd av det undertryck som uppstår. Flödet 

tillför ny luft till förbränningen vilket ökar dess intensitet. Skorstenseffekten kan 

avledas med ett skyddssystem, till exempel sensorer som reagerar vid 

tryckförändring och öppnar tryckavledande luckor[16]. 

2.2.2.3 Bandtransportörer 

- Vid överbelastning överhettas lager på drivaxlar och motor. En överhettad motor 

kan bli mycket brandfarlig om det intilliggande dammet sugs in i motorn och 

förhindrar kylningen. 



 

9 

    

Felix Assarsson och Fredrik Håkansson 

- Bärrullar samt lager i bärrullar för rullbana slits, överbelastas och skapar en 

potentiell antändningskälla genom friktion[12]. 

 

Det är många faktorer som ska tas med i beräkning vid konstruktion av 

transportsystem. Främst vilken sorts material som ska transporteras. Oavsett om 

transportören har en öppen eller sluten konstruktion bör alltid denna 

överdimensioneras för att förebygga varmkörning och överfulla transportband[12]. 

 

Vid användning av transportsystem fram till en förbränningskälla, till exempel en 

pelletspanna, finns det allmänna regler. För ett fallstup efter transportsystemet måste 

det finnas ett brandhämmande system. Eftersom förbränningskällan är en potentiell 

antändningskälla för hela transportsystemet ska det finnas system som motverkar 

tillbakabrand, till exempel ett snabbverkande släcksystem som vattensprinklers eller 

ett motviktsspjäll som förhindrar tillbakabrand i transportsystemet[12]. 

 

En sådan situation är då pellets matas fram till en pelletspanna och tillåts falla fritt 

ner i pannan. När pelletsen transporteras på eller i transportsystemet sönderdelas den 

och damm förekommer. I fallet fördelas dammet i omgivningen och det skapas en 

explosionsfarlig atmosfär i anslutning till transportörens utlopp. Värme från 

pelletspannan kan antända damm och pellets och skapa en tillbakabrand i 

transportsystemet[12]. 

2.2.3 Skydd och åtgärder mot explosioner 

Risker för explosion finns alltid i anläggningar där brännbara material hanteras. 

Brandsystem och skyddsanordningar kan vara mycket kostsamt till dessa typer av 

anläggningar. I relation till eventuella personskador och bortfall i produktionen kan 

det dock vara ekonomiskt lönsamt. Åtgärder för att skydda mot brand kan också 

medföra sänkta försäkringspremier för anläggningen[16]. 

 

2.2.3.1 Att minska risken för explosiv atmosfär 

Det finns många sätt att minimera risken för explosion. Om möjligt ska uppkomsten 

av explosiva atmosfärer förhindras, brännbara ämnen undvikas och dess förekomst 

förebyggas. I vissa fall går det även att påverka partikelstorleken på det farliga 

dammet. En förhöjd fukthalt i materialet binder dammet och förhindrar att det 

finfördelas i luften. Vattnets avdunstning kan i sin tur sprida vattenångor i den 

explosiva atmosfären och ge en inert effekt. Finns det möjlighet att höja fukthalten i 

dammet är det ett bra sätt att minska explosionsriskerna[16]. 

 

Begränsning av koncentrationen kan påverka risken för explosion då vissa material 

helt saknar risk för explosion om inte koncentrationen i luften är gynnsam. Det är 

dock inte alltid genomförbart att minska risken för explosiva dammblandningar 

genom att begränsa koncentrationen. I de fall där koncentrationen är så låg att 

explosion inte kan ske uppstår problemet att rörelsen i luften är otillräcklig. 

Otillräcklig luftrörelse kan i värsta fall leda till att damm samlas som avlagringar, 

vilka i sin tur kan virvlas upp och bilda en explosiv blandning[20], se avsnitt 2.2.1.3. 
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Det är i vissa fall förenat med fara om explosiv atmosfär bildas utanför 

processutrustningen. Att använda utrustning som är tät och konstruerad för att 

förhindra läckage kan vara ett måste. Rengöringen av utrustningen är av stor vikt för 

att förhindra ansamling av dammavlagringar. Vid rengöring är det önskvärt att 

använda en metod som inte bidrar till att damm sprids i luften. Våtrengöring eller 

användning av sugande utrustning rekommenderas[20]. 

 

2.2.3.2 Att begränsa en begynnande explosion 

 

Även om åtgärder är vidtagna för att förhindra uppkomsten av explosiv atmosfär går 

det aldrig att fullständigt utesluta risken för en explosion. Verksamheten som bedrivs 

kan i många fall vara av sådan natur att den inte skulle fungera om samtliga 

riskområden undanröjdes[20]. 

 

Det finns inte några säkerhetssystem som kan stoppa en påbörjad explosionsprocess. 

Det går dock att begränsa dess konsekvenser[21]. 

 

Det finns flera tekniker och metoder för att begränsa de skador en explosion kan 

orsaka. Tryckavlastning är en metod som utnyttjas för att på ett kontrollerat sätt hålla 

det maximala trycket inuti utrustningen under en given nivå. När en explosion sker 

stiger trycket hastigt. För att inte låta det stiga till farliga nivåer sänks trycket genom 

att ett utlopp öppnas, genom vilket explosionen kan strömma ut. På detta sätt 

förhindrar man att den inneslutning i vilken explosionen sker ger vika för det inre 

trycket[16]. 

 

Tekniken medför risker då trycket som strömmar ut från utloppet både kan avge 

tryckvågor och eldsflammor. I värsta fall kan större fasta partiklar följa med den 

utströmmande luften och agerar projektiler. Det är mycket viktigt att tryckavlastaren 

placeras på ett säkert sätt som undviker person- eller egendomsskador[16]. 

 

Med spiraltransportörer har man visat att om spiralen görs kortare bildas en plugg 

framför spiralen som förflyttas framåt ju mer material som matas mot pluggen. 

Pluggen motverkar skorstenseffekten och hindrar flödet för en brand i 

skruvtransportören[16].  
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2.3 ATEX-direktiven 

Detta avsnitt förklarar vad ATEX innebär, vem eller vilka som omfattas och hur 

reglerna kring ATEX regleras på nationell nivå. Syftet med detta avsnitt är att läsaren 

skall bilda sig en uppfattning om hur reglerna kommit till och hur dessa hänger 

samman innan hen fördjupar sig vidare i denna rapport. 

2.3.1 Vad är ATEX? 

Begreppet ATEX innefattar regler och lagar om utrustning samt arbete i explosiva 

miljöer. Dessa regler och lagar härstammar ifrån EU-direktiv. ATEX regleras genom 

två olika EU-direktiv. Det första direktivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 

94/9/EG daterat till den 23 mars 1994, nedan kallat produktdirektivet. Detta direktiv 

syftar till att anpassa medlemsländernas lagstiftning av produkter avsedda för 

användning i explosionsfarlig miljö. Detta för att underlätta och främja export och 

import av denna typ av produkter i unionen[2]. 

 

Det andra direktivet är Europaparlamentets och rådets direktiv 1999/92/EG, nedan 

kallat brukardirektivet. Brukardirektivet är daterat den 16 december 1999. Detta 

direktiv ställer minimikrav för utveckling av system för arbetstagares säkerhet och 

hälsa i de fall där arbetstagare kan utsättas för fara orsakad av explosiv miljö[3]. 

2.3.2 ATEX på nationell nivå. 

Varje medlemsland är skyldig att införliva dessa EU-direktiv i sin nationella 

lagstiftning. I Sverige har man delat upp ansvaret mellan arbetsmiljöverket, 

elsäkerhetsverket och räddningsverket, se figur 4. Produktdirektivet är implementerat 

i svensk lagstiftning genom AFS 1995:5 samt ELSÄK 1995:6, det första täcker icke 

elektrisk utrustning och det andra täcker elektrisk utrustning. Brukardirektivet är i sin 

tur implementerat genom AFS 2003:3 och SRVFS 2004:7[3]. 
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2.3.3 Verifiering av överenstämmelse med produktdirektivet för en produkt 

För att en utrustning ska få användas i explosionsfarlig miljö måste tillverkaren visa 

att deras produkt uppfyller de säkerhetskrav som specificeras i produktdirektivet. 

Ofta kräver detta att ett anmält organ involveras för kontroll och/eller certifiering av 

produkten och produktionen[6]. Tillverkande företag väljer själva vilken 

utrustningskategori, se avsnitt 2.3.1.4.2, de vill att deras produkt skall tillhöra. Det 

anmälda organets inblandning varierar beroende på utrustningskategori[22]. 

  

Figur 4. Översikt över hur EU-direktiven är kopplade till svensk lagstiftning[3]. 
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2.3.4 Begrepp och standarder inom ATEX 

För att kunna tillgodogöra sig den information och de resonemang som presenteras i 

denna rapport är det nödvändigt att läsaren är bekant med några grundläggande 

begrepp. I detta avsnitt förklaras de olika begrepp och standarder som är av relevans 

för detta arbete. 

2.3.4.1 Utrustningsgrupper 

Utrustning som är avsedd att användas i explosiv miljö delas upp i två olika 

utrustningsgrupper, utrustningsgrupp 1 och 2. De delas upp beroende på  vilken miljö 

utrustningen är avsedd att användas i[2]. I detta arbete kommer enbart 

utrustningsgrupp 2 för icke-elektrisk utrustning behandlas, se avsnitt 1.4. 

2.3.4.2  Utrustningskategorier 

Utrustningsgrupp 2 delas upp i tre kategorier beroende på avsedd användning och 

nivå av säkerhet. Kategori 1 är den högsta skyddsnivån och kategori 3 är den 

lägsta[23].  

 

För att uppfylla säkerhetskraven för kategori 3 ska en utrustning fungera 

tillfredställande ur säkerhetssynpunkt vid normal drift[23].  

 

För kategori 2 gäller att utrustningen fungerar tillfredställande ur säkerhetssynpunkt 

även om fel som kan förutses av tillverkaren inträffar[23].  

 

För kategori 1 gäller att utrustningen fungerar tillfredställande ur säkerhetssynpunkt 

även om undantagsvisa störningar och fel uppstår. För kategori 1 gäller även att de 

skyddssystem som används skall garantera säker funktion även om två fel oberoende 

av varandra inträffar[23]. 

2.3.4.3 Standarder för tillämpning av ATEX direktiven 

För att tillämpa produktdirektivet har en serie standarder utarbetats för att ingående 

beskriva olika testmetoder och krav på utrustning. Utgångspunkten i denna serie av 

standarder är SS-EN 13463–1:2009, Explosiv atmosfär – Icke elektrisk utrustning 

avsedd för användning i explosiv atmosfär – Del 1: Grundläggande metoder och 

krav. Denna standard är fristående och den första delen i en serie standarder som 

behandlar ATEX. Innehållet i denna standard är grundpelaren i arbetet med att göra 

en produkt EX godkänd. Den ger förslag på hur en värdering av antändningskällor 

kan utföras och förklarar ingående de springande punkterna i värderingen. Om 

utrustningen är av sådant slag att tillverkaren behöver installera ett eller flera 

skyddssystem för att nå den säkerhetsnivå som krävs för den önskade kategorin, kan 

tillverkaren ha stor nytta av de övriga standarderna i serien. De övriga standarderna i 

serien tar upp hur olika skyddssystem ska konstrueras och användas. SS-EN 13463-5, 

som är del 5 i serien, behandlar till exempel skydd genom säker konstruktion[19].  
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Figur 5. Schema för hur tändkälle-värderingen avgör vilken kategori en produkt godkänna för [24]. 

Figur 5 visar ett schema över den process som används då överensstämmelse med 

produktdirektivet ska verifieras. Om vi skulle ta kategori 2 som exempel: 

 

I processens början definieras vilka antändningskällor som kan tänkas uppstå i den 

utrustning vi jobbar med. Utifall någon av dessa antändningskällor kan uppstå vid 

normal drift måste åtgärder vidtas. Till exempel installation av ett skyddssystem som 

förhindrar eller upptäcker en antändningskälla då den uppstår[24]. 

 

Då skyddssystemet i sig kan innehålla antändningskällor måste man återgå till att 

definiera antändningskällor som kan uppstå i utrustningen. Processen upprepas tills 

dess att alla antändningskällor vid normal drift och vid förväntade driftstörningar är 

eliminerade. Produkten kan då anses säker nog att godkännas som kategori 2[24]. 

2.3.5 Undantag från ATEX-direktiven 

Det finns exempel på utrustning som kan komma att användas i explosiv omgivning 

men ändå inte omfattas av ATEX-direktiven. Utrustning där explosionsrisken enbart 
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beror på närvaron av explosiva varor, eller utrustning som inte är avsedd för 

kommersiell miljö, däribland utrustning för användning i hushåll är exempel på 

sådana undantag[2]. 

 

Havsgående fartyg och rörliga offshoreenheter samt utrustning ombord på dessa 

omfattas inte heller av ATEX-direktiven, trots att de är att betrakta som kommersiella 

miljöer. Detta för att sådana anläggningar och utrustningar redan omfattas av IMO-

konventionen[2]. IMO står för International Maritime Organization, som är FNs 

sjöfartsorgan[25]. 

 

När det gäller havsgående fartyg och rörliga offshoreenheter är det många 

entreprenörer som ändå kräver ATEX-godkända utrustningar för sina 

applikationer[26]. 

 

Andra exempel på undantagen utrustning är fordon och tillhörande släp avsedda för 

persontransport med flyg, på väg, järnväg eller vattenväg. Eller utrustning 

konstruerad specifikt för användning av väpnade styrkor eller för upprätthållande av 

lag och ordning [2]. 

2.4 Simulering av explosionstryck i skruvtransportörer i datorprogram 

Det finns många program för datorbaserad konstruktion på marknaden idag[27]. Vid 

Linneuniversitetet i Växjö använder man SolidWorks vid undervisning i mekanisk 

konstruktion. 

 

I SolidWorks finns ett tillägg som heter SolidWorks Simulation. Tillägget ger 

användaren möjlighet att simulera olika lastfall och belastningar på en ritning för att 

säkerställa att konstruktionen håller för avsedd användning. I  SolidWorks simulation 

kan användaren göra en simulerad provtryckning av en konstruktion. Detta verktyg 

är användbart vid konstruktion och beräkning av behållare och inneslutningar som 

har ett inneboende övertryck[28]. 
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3. Metod 

 

I detta kapitel förklarar vi de metoder vi kommer använda oss av för att förse 

företaget med en lathund som ska vara dem behjälpliga vid arbete med produkter 

som berörs av ATEX-direktiven. 

 

Inledningsvis måste vi tillägna oss själva tillräcklig förståelse och kunskap kring de 

regler och direktiv som omgärdar arbetet med ATEX, för att kunna applicera teorin i 

vårt arbete med lathunden. Vi måste även ta i beaktning hur företaget och företagets 

kunder jobbar med ATEX i nuläget och i vilken utsträckning de följer de direktiv 

som finns. Hur PST avser att använda lathunden påverkar hur den ska utformas och 

anpassas för PST. Detta kräver att vi har förståelse för företagets försäljning- och 

tillverkningsprocess. 

3.1 Inläsning av teori 

För att kunna framställa en lathund till PST är det av stor betydelse att vi har 

tillräckliga kunskaper om regelverken, lagarna och direktiven kring ATEX. 

 

En avgörande del i att uppnå målen för detta arbete är att studera direktiv, standarder 

och författningar för att få en djupare förståelse för vilka regler som gäller, 

framförallt förståelse för vilka regler som är relevanta med hänsyn till 

avgränsningarna. 

  

Parallellt med att tillgodogöra oss kunskaper inom ATEX måste vi undersöka hur 

den aktuella produkten är uppbyggd, hur den fungera och framförallt hur den 

används. Genom ett nära samarbete med företaget och dess representanter ska vi 

inhämta så mycket kunskaper som möjligt om produkten. För att säkerställa en tät 

kommunikation kommer vi att i viss mån arbeta på plats hos företaget. 

3.2 Undersökning av arbetet med ATEX hos konkurrenter och kunder. 

Vi kommer att göra studiebesök och konkurrensanalys för att ta reda på hur andra 

företag i branschen arbetar med ATEX. Då reglerna för ATEX även innefattar 

brukare kommer vi besöka några av PSTs kunder. Den information vi tillgodogör oss 

vid studiebesök kommer att presenteras som besöksrapporter under kapitlet bilagor i 

denna rapport. Valet av kunder och konkurrenter att besöka kommer att baseras på 

geografiskt läge. Till följd av arbetets tidsavgränsning är inte längre resor möjliga. På 

grund av konkurrens är det inte självklart att vi är välkomna på studiebesök hos alla 

företag. Därför blir eventuella besöksrapporter inte nödvändigtvis representativa för 

branschen. 

3.3 Simulerad provtryckning i SolidWorks 

En simulerad provtryckning av företagets konstruktion kommer att utföras enligt de 

tillvägagångssätt som mjukvaran kräver. En ritning från företaget öppnas i 

programmet och kontrolleras så att det är rätt filformat. I tillägget SolidWorks 
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Simulation väljs material för de olika delarna, fixerade geometrier och vilken typ av 

last som skall appliceras på konstruktionen. Programmet kommer efter fullständig 

simulering att visa en färgkodad bild av konstruktionen som grafiskt visar vart 

spänningskoncentrationen i materialet är som störst. 

 

Vi har inte tillräckligt med kunskap att avgöra ifall SolidWorks simulations är det 

bäst lämpade programmet för uppgiften. SolidWorks simulation är dock det enda 

program för simulering och beräkning av laster som vi är bekanta med. På grund av 

konstruktionens komplexitet och antal delar är vi inte övertygade om att ett eventuellt 

resultat kan anses tillförlitligt. 
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4. Nulägesbeskrivning 

Detta kapitel beskriver hur företaget i nuläget arbetar med ATEX, hur deras tidigare 

arbete på området är dokumenterat och vilka åtgärder de vidtagit för att uppfylla 

kraven i produktdirektivet. Företagets försäljning av ATEX-godkänd utrustning i 

nuläget behandlas också i detta kapitel. 

4.1 Uppfyllande av produktdirektivet 94/9/EG 

Företaget har sedan 2008 dokument som verifierar överensstämmelse med 

Produktdirektivet. Produkten vars överenstämmelse verifierats är den axellösa 

skruvtransportör som detta examensarbete inriktar sig mot. Arbetet som gjordes 2008 

ledde fram till att kraven för utrustningsgrupp II och utrustningskategori 2 för 

explosiv atmosfär orsakad av damm uppfylldes. Samtlig dokumentation som hörde 

till ATEX-godkännandet skickades till SP Sveriges tekniska forskningsinstitut för att 

arkiveras där, vilket är ett krav enligt produktdirektivet. 

 

Vi har granskat den dokumentation som verifierar överenstämmelse med 

produktdirektivet och bedömer att den är korrekt. Värt att notera är att det inte är 

någon garanti för att en kontrollerande myndighet skulle vara av samma uppfattning. 

Vi kommer dock att utgå ifrån att vår bedömning är korrekt då detta är ett 

fundamentalt krav för vidare arbete på området. 

4.2 Försäljning av ATEX-godkänd utrustning 

I dagsläget säljer företaget ATEX-godkänd utrustning periodvis. Vanligast är att 

kunden vill installera PSTs utrustning i en explosionsfarlig miljö och behöver ett 

utvändigt ATEX-godkännande. Det innebär att utvändiga delar av konstruktionen 

såsom drivenhet och rotationsgivare skall vara ATEX-godkända. Företaget anger inte 

att deras utrustning är ATEX-godkänd invändigt, dels för att kunderna inte frågar 

efter det och dels för att det finns en osäkerhet om vad för regler och lagar som 

gäller. 

  



 

19 

    

Felix Assarsson och Fredrik Håkansson 

5. Genomförande 

I detta kapitel kommer projektets genomförande att presenteras. Vi kommer redogöra för hur 

vi använt de valda metoderna för att uppnå arbetets mål och syfte. 

5.1 Manual till ATEX 

Under examensarbetets inledande fas besöktes företaget för att få en bild av deras 

verksamhet och för att diskutera uppgiften. Arbetet definierades som att ta fram en 

manual för de regler kring explosionsförebyggande föreskrifter som finns idag. 

Företagets VD, Patrik Nilsson, berättade att de ser en ökande efterfrågan av ATEX-

godkänd utrustning från sina kunder. Patrik hade önskemål om att manualen skulle 

utformas för att specifikt passa in i deras arbetsprocess. Det föreslogs utföranden i 

form av en plansch, eller ett digitalt dokument. Innehållet skulle vara pedagogiskt 

upplagt, med tydliga exempel på märkning av ATEX-godkänd utrustning. 

 

Det begynnande arbetet inriktades mot efterforskning av relevant information om 

reglerna kring ATEX. Information söktes främst i de EU-direktiv med tillhörande 

riktlinjer som utgivits av EU-kommissionen, samt de harmoniserade standarder som 

utarbetats efter direktivet. Däribland ingick den svenska standarden SS-EN 13463–

1:2009, Explosiv atmosfär – Icke elektrisk utrustning avsedd för användning i 

explosiv atmosfär – Del 1: Grundläggande metoder och krav. Efterforskningen 

resulterade i flera väsentliga källor som förklarade tillvägagångsätt och standarder 

mer ingående. 

 

Vid osäkerhet inför tolkningen av den information vi fann vände vi oss till personer 

som arbetar aktivt med ATEX. Vi upptäckte ganska snart att många konsulter var 

vänligt inställda och hjälpsamma gentemot studenter. Dessa personer utgjorde 

värdefulla källor och gav oss möjligheten att kontrollera våra tolkningar.  

 

Parallellt med att fördjupa oss i de direktiv, riktlinjer och standarder vi funnit sökte vi 

efter vetenskapliga artiklar och publikationer. 

 

Under arbetet fann vi flera exempel på förklaringar kring arbetsprocessen för att få en 

produkt godkänd. Ett av dessa var uppbyggt som ett flödesdiagram som pedagogiskt 

förklarade varje steg i processen, se figur 5. Vi använde samma tillvägagångsätt med 

ett flödesdiagram i vårt inledande arbete med manualen.  

 

Vi valde att göra lathunden i ett Exceldokument då företagets medarbetare är vana 

vid att arbeta med det programmet. Ytterligare fördelar med Excel är att det är ett 

vanligt program som finns på de flesta arbetsplatser. Samt att framtida uppdateringar 

av lathunden kan utföras av företaget själva. Lathunden skulle vara visuellt tilltalande 

och lättförståeligt oavsett användarens förkunskaper om ATEX. 

 

Förutom att tydligt förklara stegen och de frågeställningar som avgör vilket ATEX-

godkännande som är relevant i olika situationer, vill vi att lathunden förklarar 

märkningen som anger typ av ATEX-godkännande.  
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Efter samtal med företaget drogs slutsatsen att säljare inte har användning av 

information som omfattar konkreta konstruktionsåtgärder. Denna information är i 

första hand avsedd för konstruktörer. Vi förtydligade därför att lathunden har flera 

användningsområden. Den kan användas som ett kontrollverktyg och databas för 

information om ATEX som berör företagets verksamhet. 

 

Under processens gång utvärderades lathunden av slumpmässigt utvalda personer i 

syfte att utveckla användarvänligheten. Den testades på både personer med tidigare 

erfarenhet av arbete med ATEX och på personer helt utan kunskap på området. När 

vi kände oss nöjda med den informativa delen av lathunden dirigerades arbetet om 

till grafisk finputsning och filhantering. Vi tvingades att komprimera lathunden för 

att den praktiskt skulle fungera på de flesta datorer. 

 

Då ett funktionsdugligt utkast av en lathund skapats lät vi företaget utvärdera vårt 

arbete. Tillvägagångssättet att succesivt låta PST utvärdera lathunden har varit ett 

återkommande inslag i arbetet. Utvärderingar och samtal om eventuella förbättringar 

har ägt rum allt eftersom betydande ändring eller uppdatering gjorts.  

 

Efter att utkastet utvärderats av företaget för andra gången ombads vi att utveckla 

informationen till att även omfatta utrustning som används i marin miljö. Enligt de 

direktiv i vilka ATEX regleras omfattas inte havsgående fartyg eller rörliga 

offshoreenheter, se avsnitt 2.3.1.5. Däremot är det många entreprenörer som kräver 

ATEX-godkända utrustningar för sina applikationer inom offshore, se avsnitt 2.3.5. 

Denna information implementerades i lathunden. 

 

Vi resonerade kring hur pass ingående informationen i lathunden ska förklaras, 

eftersom den bara täcker allmän teori kring ATEX. Den är inte avsedd för att ge 

certifiering eller verifiera överensstämmelse med direktiven. Dess syfte är att fungera 

som ett hjälpmedel vid tillämpning och förståelse av befintligt överensstämmande 

med ATEX-direktiven. 

5.2 Studiebesök 

Som en del av researcharbetet om ATEX inom branschen undersökte vi möjligheten 

att göra studiebesök hos konkurrenter. Vi tog kontakt med Läckeby Products i 

Kalmar samt GMV i Grönhögen på Öland. Läckeby Products tackade nej till att delta 

i vårat arbete. Vi var däremot välkomna att besöka GMV i Grönhögen. Den tredje 

april åkte vi till Öland för att besöka GMV i Grönhögen för att studera hur deras 

verksamhet ser ut och hur dem arbetar med ATEX. Rapporten från detta studiebesök 

återfinns i bilaga 1. 
 

I samband med att vi arbetade på plats hos PST i början av arbetet besöktes Södra 

Timber i Torsås. Södra Timber är kund till PST och flera av företagets produkter 

återfinns på anläggningen. Tillsammans med representanter från PST gavs vi en 

rundvandring på området och studerade hur deras produkter används. 
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5.3 Simulering av tryck 

Under projektets gång utökades målet med ytterligare en uppgift, nämligen att göra 

en tryckberäkning på en av företagets produkter, se avsnitt 1.3. Tryckberäkningen 

skulle utföras i 3D-CAD programmet SolidWorks, se avsnitt 3.3. Eftersom vi har 

arbetat med SolidWorks i tidigare kurser har vi övergripande kunskap kring 

programmet. 

 

Till att börja med skickade företaget en färdigmonterad ritning i filformatet STEP där 

filerna var komprimerade till enbart ritade ytor. STEP-filer används för att skicka 

CAD-filer mellan olika 3D-CAD program där ursprungformaten är olika. Att filen 

var komprimerad till ytor innebar att godstjocklek inte var angiven eller material 

definierat. På grund av avsaknaden av godstjocklek kunde inte en trycksimulering 

utföras på denna ritning. Efter samtal med företaget skickades nya STEP filer där 

hela delar ingick. För oss var STEP filer obekant i början eftersom vi inte arbetat 

med sådana tidigare. Vår okunskap väckte många frågor och funderingar, vilka vi 

beskrev för företaget. 

 

En simulering i SolidWorks genomförs genom att fixera de ytor som agerar upplag 

till konstruktionen. Önskad typ av belastning appliceras på de ytor i konstruktionen 

som kommer utsättas för påfrestningar. Programmet vill sedan göra ett rutnät, eller 

en så kallad FEM- beräkning, på hela konstruktionen. När de ytor som skall beräknas 

enligt FEM är definierade är SolidWorks förberett att påbörja en simulering. Då 

programmet fullföljt simuleringen visas resultat genom att ritningen blir färglagd. 

Resultatet som visas innehåller de högst uppnådda spänningarna i materialet samt 

vart i ritningen dessa spänningar uppstår. 

 

Tryckberäkningar utförs i ett tilläggsprogram till SolidWorks som heter SolidWorks 

Simulations. Vi försökte själva att utföra simuleringar av internt tryck i 

tilläggsprogrammet men fick felmeddelanden som vi inte kände igen.  

 

Eftersom vår kunskap om tilläggsprogrammet var så bristfällig behövde vi 

handledning för att komma vidare. Vi bad Lars Ericson, som undervisar i 3D-CAD 

på Linneuniversitetet, om hjälp med hur vi skulle behandla STEP filerna i 

SolidWorks simulations. Tillsammans med Lars granskade vi de ritningarna vi fått av 

PST och försökte tillsammans genomföra en simulering. Problem med 

felmeddelande lyckades vi lösa, däremot gick det inte att fullfölja simuleringen då 

programmet frös och sedan krävde omstart. 

 

Flera försök gjordes på skolans datorer som är anpassade till 3D-CAD samt våra 

egna privata datorer, men tyvärr utan förbättrat resultat. Till följd av 

felmeddelandena plockade vi isär produkten i delar och monterade själva ihop den i 

SolidWorks med företagets ritning som referens. Inte heller denna metod gav det 

önskade resultatet. 
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6. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet av detta arbete att presenteras. Resultatet 

presenteras i form av en lathund för arbete med ATEX hos Plåt och Spiralteknik AB. 

Här presenteras även resultatet av den simulerade provtryckningen av en 

spiraltransportör. 

6.1 Lathund 

Till följd av de krav som ställs i produktdirektivet har tillverkande företag ett behov 

att förstå och kunna tillämpa lämpliga konstruktionsåtgärder. Kraven som ställs på en 

produkt står i direkt relation till ett antal faktorer som styrs av kunden och den 

anläggning där utrustningen avses användas. Kommunikationen mellan kund och 

tillverkare är därför viktig för att säkerställa att lämplig utrustning anskaffas. Man 

kan inte alltid utgå ifrån att kunder har tillräckliga kunskaper om vilken utrustning de 

behöver för att uppfylla ATEX. 

 

Lathunden vi tagit fram kan användas för att guida säljaren i samtalet med kunden. 

Detta för att komma fram till vilken typ av produkt som är lämplig till kundens 

applikation. Genom ett träddiagram med ett antal frågor guidas säljaren fram till 

huruvida kunden är i behov av ATEX-godkänd utrustning eller inte, och i vilken 

omfattning utrustningen behöver vara godkänd, se figur 6. 

  

Figur 6. Träddiagram för att fastställa i vilken grad kunden är i behov av ATEX-godkänd 

utrustning. 
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Vid osäkerhet eller tvekan inför en frågeställning kan användaren klicka på frågan 

och komma till ytterligare en flik, där frågan förklaras mer ingående. Innehållet på 

dessa flikar är skrivet som allmän information för att underlätta för användaren att 

göra ett val, se figur 7. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Den information som visas bakom frågorna varierar, beroende på dess relevans för 

användarens helhetsförståelse för ämnet. Bakom frågorna som behandlar EX-zoner 

och dammiga material finner användaren mycket övergripande information om dessa 

två ämnen. Allt ifrån hur de olika zonerna definieras till exempel på explosionsrisker 

i olika branscher, se figur 8. 

 

 

 

 

 

  

Figur 7. Ytterligare information bakom knappen ”ska utrustningen användas i marin 

miljö?”. 

 

Figur 8. Förklarande information som presenteras bakom knappen ”ska utrustningen installeras i 

EX-klassad zon?”. 
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Bakom frågan som behandlar dammig miljö finns både teori runt dammets 

egenskaper, orsaker till dammexplosioner och exempel på tillbud orsakade av damm, 

se figur 9. 

 

Mycket av informationen bakom dessa frågor är hämtad från de direktiv, riktlinjer 

och handböcker som behandlar området ATEX. 

  

Figur 9. Teori om dammets egenskaper och exempel på olyckor orsakade av damm som finns 

bakom knappen ” Kan det transporterade materialet ge upphov till brännbart damm?”. 
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Figur 10. Konstruktionsåtgärder som krävs för att uppfylla de krav som ställs på utrustningen. 

Då användaren slutligen besvarat alla frågor leder diagrammet ner till ett antal olika 

krav, beroende på svaren i tidigare frågor. Dessa krav anger i vilken omfattning 

produkten omfattas av direktiven. Rutorna innehållande krav är klickbara och leder 

till flikar där konstruktionsåtgärder som måste vidtas presenteras, se figur 10. 

Observera att figur 10 inte visar fullständig information för att skydda företagets 

konstruktionslösningar. 
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Utöver att fungera som vägledning vid fastställande av vilka krav som ställs på 

produkten har lathunden ytterligare användningsområden, nämligen som en 

översättningsguide för ATEX-märkningar. De märkningar som anger att och hur en 

utrustning uppfyller ATEX-direktiven varierar beroende på typ av utrustning och 

ämnat användningsområde. Märkningarna kan i vissa fall vara mycket invecklade 

och svåra att tyda för den som inte arbetar med ATEX kontinuerligt.  

 

I översättningsguiden finns fyra exempel på märkningar, två olika sorters 

utrustningar avsedda för två olika explosiva miljöer. Elektrisk utrustning avsedd för 

damm, elektrisk utrustning avsedd för gas, icke-elektrisk utrustning avsedd för damm 

och icke-elektrisk utrustning avsedd för gas. 

 

I figur 11 visas en av exempelmärkningarna i översättningsguiden. Varje del av 

exempelmärkningen är kopplad till en ruta som anger vad just den delen betyder. 

Vissa rutor är klickbara och bakom dessa finner användaren ytterligare information 

och vid behov en förklarande text. Vissa av märkningarna finns i många olika 

utförande och kombinationer. Information om detta finns att finna bakom 

motsvarande klickbar ruta. 

Figur 11. Exempel på märkning som kan återfinnas på elektrisk utrustning avsedd för användning i 

potentiellt explosiv miljö orsakad av gas. 
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I figur 12 visas de tabeller med tillhörande information som visas för användaren då 

denne klickar på rutan ”typ av explosionsskydd”, se figur 11. Med typ av 

explosionsskydd avses de åtgärder som är applicerade på utrustningen för att den ska 

uppfylla ATEX-direktivet. Typ av explosionsskydd skiljer sig mellan elektrisk och 

icke-elektrisk (mekanisk) utrustning. För elektrisk utrustning skiljer man dessutom 

på fall för gas eller damm. 

  

Figur 12. Exempel på olika typer av explosionsskydd och dess förkortning. 
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Utöver översättningsverktyget innehåller lathunden en guide avsedd att ge förslag på 

lämplig märkning på företagets egna produkter. Guiden återfinns längst ner i 

träddiagrammet i figur 6, bakom knappen ”Ex-märkning av transportörer” eller på 

förstasidan bakom knappen med samma namn. 

 

De krav som ställs på produkten i träddiagrammet i figur 6 är kopplade till ett antal 

olika märkningar. Syftet med märkningarna är att berätta för användaren vilka krav 

utrustningen uppfyller. 

 

Guiden innehåller tre förslag på märkningar kopplade till de tre olika krav på 

överensstämmande med ATEX-direktivet. Märkningarnas innebörd är här förklarade 

i detalj, se figur 13. 

 

Guiden syftar till att svara på frågor från kunder som undrar vad en eventuell EX-

märkning betyder. Förklaringarna är skrivna på ett sådant sätt att de ska bidra till 

användarens helhetsförståelse för ämnet. 

 

  
Figur 13. Guide till de märkningar som vi anser vara lämpliga på företagets produkter. 
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6.2 Trycksimulering 

Till följd av vår bristfälliga kunskap inom tilläggsprogrammet SolidWorks 

Simulations kunde inte en fullständig simulering genomföras. Stegen fram till att 

programvaran ska beräkna och utföra en visuell simulering av ett statiskt tryck går att 

genomföra. Vid försökt på Linneuniversitetets datorer fryser programmet under det 

sista steget innan ett resultat hinner presenteras. Då samma procedur utförs på våra 

privata datorer så får vi felmeddelanden som säger att data inte är tillgänglig och 

simuleringen avbryts, se figur 14. Även med medverkan av Lars Ericson, lärare i 3D-

CAD konstruktion kvarstod problemet. Någon lösning på problemet med 

datorprogrammet hittades inte.   
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7. Diskussion och slutsats 

I detta kapitel diskuterar vi och drar slutsatser av de resultat vi uppnått i detta arbete. 

Vi kommer att diskutera utifrån våra egna tankar och åsikter rörande resultaten, dess 

tillförlitlighet och effekt på företagets verksamhet samt vad vi kunde ha gjort 

annorlunda. 

 

Arbetet har resulterat i en manual för arbete med ATEX hos Plåt och spiralteknik 

AB, samt en påbörjad simulering av inre övertryck i en spiraltransportör. 

7.1 Diskussion 

Detta arbete har resulterat i en manual för arbete med ATEX samt en påbörjad simulering av 

inre övertryck i en spiraltransportör. I detta avsnitt kommer resultaten att diskuteras utifrån 

våra egna tankar och åsikter. 

7.1.1 Lathund 

Lathundens innehåll är skrivet utifrån tolkningar av de direktiv som gäller för 

utrustning avsedd att användas i explosiv atmosfär. De tolkningar som omgärdats av 

osäkerhet har verifierats av tredje part med erfarenhet på området. Det innebär att den 

information vi presenterar i denna rapport samt informationen i lathunden kan anses 

tillförlitlig. 

 

På grund av vår begränsade erfarenhet och vidden av ämnet tog det mycket tid att 

styrka våra teorier. Då resultatet direkt eller indirekt bygger på officiella 

publikationer från myndigheter stämmer det bra överens med gällande direktiv. Vi 

har under arbetet kommit i kontakt med andra typer av manualer som utarbetats för 

liknande syften. Dessa manualer är på många punkter lika den lathund som 

framställts i vårt arbete. Ingen av dessa var dock optimal för verksamheten hos PST. 

 

Beslutet att resultatet skulle anta formen av ett Exceldokument växte fram under 

arbetes gång, då idéer och funderingar utbyttes med PST. Vi är nöjda med det 

beslutet och tror att vi gjorde rätt val när vi enades om att göra ett Exceldokument. 

Excel är ett program som är mycket vanligt idag. Det gör att eventuell uppdatering 

och redigering av innehållet i framtiden kan utföras utan specialkompetens eller 

inblandning av författarna. Att programmet är så vanligt borgar för att PST inte 

behöver uppdatera eller byta ut programvaran i sina nuvarande datorsystem för att 

kunna använda lathunden. 

 

Vi tror att den lathund vi skapat kommer att hjälpa PST i deras arbete med ATEX på 

olika plan och dessutom öka kunskapen om ATEX inom företaget. Det är vår 

intention att både säljare och konstruktörer ska ha användning av den information 

som presenteras i lathunden. Effekten av ökad kunskap om ATEX hoppas vi ska leda 

till tydligare kommunikation med kunder, och därmed öka företagets försäljning av 

ATEX-godkänd utrustning. Förhoppningen är att PST ska få en fördel gentemot sina 

konkurrenter genom att ha övergripande kunskaper om ATEX. 
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Användandet av lathunden kan ur ett samhällsperspektiv bidra till att de anläggningar 

där PSTs skruvtransportörer används blir säkrare. Eftersom kunden får mer 

vägledning i valet av utförande på sin produkt. I en förlängning skulle en säkrare 

anläggning innebära mindre risk för skador på egendom och personal. 

 

I likhet med Haglund, Lindhe, Öberg [3] är denna rapport skriven som en tolkning av 

regelverket och avsedd som ett verktyg vid arbete med ATEX. Riskbedömning och 

zonklassificering av fastbränsleanläggningar riktar sig till anläggningsägare där 

potentiellt explosiva miljöer kan uppstå, medan detta arbete riktar sig till en 

tillverkare av maskiner för potentiellt explosiva miljöer. Likt vår uppfattning om att 

PSTs kunder inte har kännedom om att de omfattas av ATEX, upplever författarna 

till Riskbedömning och zonklassificering av fastbränsleanläggningar liknande 

problem hos andra anläggningsägare. 

 

Tidsramen för detta arbete är 10 veckor och med det som begränsning har vi valt att 

inrikta oss på att hjälpa PST att få en bättre helhetsförståelse för ATEX. Därigenom 

ska företaget ges kunskapen att kunna avgöra i vilka fall ATEX-godkänd utrustning 

är lämplig.  

 

En alternativ inriktning hade varit en lathund för hur PST skulle verifiera att deras 

produkt stämde överens med ATEX-direktiven. Då det redan finns dokumentation 

som styrker att produkten uppfyller ATEX-direktiven ansåg vi inte detta nödvändigt. 

Det skulle dock kunna bli nödvändigt i framtiden om PSTs kunder höjer sina krav på 

den utrustning de köper. 

 

Resultatet vi kommit fram till skulle kunna förbättras om det i tidsramen för detta 

arbete fanns utrymme för en utvärderingsperiod. Vi tror att resultatet hade kunnat bli 

bättre om man låtit företaget jobba aktivt med lathunden under en period för att sedan 

utvärdera den. Eftersom arbetet med ATEX helt styrs av hur ofta och när kunder 

efterfrågar ATEX-godkänd utrustning hade det varit mycket svårt att planera in en 

utvärderingsperiod inom tidsramen för detta arbete. 

7.1.2 Simulerad provtryckning i SolidWorks 

Någon fullständig simulering i SolidWorks genomfördes aldrig till följd av vår och 

Lars Ericssons begränsade kunskap på området. Den typ av simuleringar som 

krävdes i detta fall har inte behandlats under vår utbildning. De kunskaper vi har på 

området är kunskaper vi själva tillägnat oss då vi på fritiden utforskat programvaran. 

Vi har tidigare utfört simuleringar på enklare konstruktioner med tillfredställande 

resultat. När det kommer till att göra simuleringar på mer komplexa konstruktioner 

finns det fler felfaktorer. Varken vår eller Lars Ericssons kunskap räckte till att utföra 

en fullständig simulering under dessa förutsättningar. 

 

Filerna vi fick av PST krävde viss bearbetning för att programmet skulle kunna göra 

en FEM-analys. Denna bearbetning byggde på att delar från den ursprungliga filen 

plockades ur, öppnades separat och gjordes om för att senare sammanställas igen. 

Anledningen till att simuleringen inte gick att utföra kan vara att något steg av 

bearbetningen inte var kompatibelt med tilläggsprogrammet. Vi tror att utfallet hade 

blivit annorlunda om vi haft tillgång till 2014 års version av SolidWorks istället för 

den studentversion som finns på Linneuniversitetet. Om vi haft tillgång till 2014 års 
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version av SolidWorks hade vi inte behövt använda oss av bearbetade STEP-filer. Vi 

kunde då utgått ifrån en konstruktionsritning i SolidWorks egna filformat, vilket 

eventuellt hade gett ett annat resultat. PST har tillgång till 2014 års version på sitt 

kontor, men tyvärr saknades de tilläggsprogrammet för simulering i sin version. 

 

Eftersom simuleringen inte slutfördes har vi ingen data som visar vilket övertryck 

den aktuella skruvtransporten kan motstå. Vi kan därför inte förse företaget med 

någon beräkning som visar att deras konstruktion klarar att motstå ett visst tryck. Det 

innebär att PST inte kan besvara eventuella frågor från kunder gällande motstånd mot 

explosionstryck. 

 

Även i händelse av att ett resultat framkommit ifrågasätter vi ifall det varit 

tillförlitligt. Många faktorer så som åtdragningsmoment av bultförband, toleranser, 

fixturer och tätningar har inte beaktats. Sådana faktorer hade med största sannolikhet 

varit av betydelse för resultatet. 

7.2 Slutsatser 

I detta avsnitt kommer de slutsatser vi kommit fram till i avsnitt 7.1 att presenteras.  

7.2.1 Lathund 

Lathunden som detta arbete har resulterat i är avsedd att användas av PSTs personal 

vid arbete som innefattar ATEX-godkänd utrustning. Den skall vara företaget 

behjälplig vid avgörandet av huruvida kunden behöver en ATEX-godkänd produkt 

eller inte. I de fall där kunden är i behov av ATEX-godkänd utrustning ger lathunden 

även förslag på lämplig omfattning av godkännande, samt erforderlig märkning på 

produkten i fråga. Lathunden skall även hjälpa personalen att förstå de olika ATEX-

märkningar som återfinns på andra utrustningar. Personal utan tidigare erfarenhet av 

ATEX ska kunna tillgodose sig den information som presenteras i lathunden. 

7.2.2 Simulerad provtryckning av spiraltransportör 

Simuleringen av övertryck inuti en spiraltransportör som skulle utföras i SolidWorks 

slutfördes aldrig på grund av våra bristande kunskaper om den programvara som 

användes. 
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BILAGA 1. Besöksrapport GMV i Grönhögen 

Besö ksrappört 
GMV i Grö nhö gen 3/4/-14 

1. Om företaget 

 

GMV i grönhögen är ett tillverkande företag beläget i samhället grönhögen på 

södra Öland. GMVs största produkt är spiraltransportörer i olika storlekar och 

utföranden. Företaget kan erbjuda sina kunder både axellösa och axelförsedda 

spiraler beroende på tänk användningsområde.  

 

GMVs spiraltransportörer köps nästan uteslutande av en och samma kund, 

Spirac, som är ett världsomspännande företag med både representanter och 

kunder över hela världen. De spiraltransportörer som tillverkas i Grönhögen 

används över hela världen i många olika applikationer, allt ifrån träindustri till 

sedimentavskiljning i vattenverk. Den största delen av spiraltransportörerna 

tillverkade av GMV som export till andra marknader än den svenska. 

 

Spiraltransportörer från GMV används också av cementa som är beläget ett 

stenkast ifrån GMVs lokaler. Där används spiralerna till att frakta grus och 

cement vid tillverkning av betong och cement.  

2. Spiraltransportörerna 

GMVs spiraltransportörer liknar till stor del de spiraltransportörer vi sett hos 

andra tillverkare. GMV använder sig av slitytor inuti transportören av antingen 

stål eller plast. Plasten är arrangerad runt hela insidan av transportören. Man 

använder sig av en utvändig motor med tillhörande växellåda som köps in från 

en underleverantör. Lagerdelen som spiralen är fäst i sitter utanför 

transportören och kommer därför inte i kontakt med det transporterade mediet. 

Spiraltransportörerna körs med väldigt låg hastighet, tex så roterar en spiral 

med diametern 280mm endast 16 varv i minuten. 

3. ATEX 

GMV i Grönhögen har ingen produkt som är  ATEX-godkänd. Då någon kund 

aldrig har frågat efter ATEX-godkända produkter så är det ingenting man 

jobbat med. De representanter vi pratat med under vårat besök har ingen 

erfarenhet av arbete med ATEX och har aldrig hört talas om att deras produkter 

varit inblandade i tillbud orsakade av explosiv atmosfär orsakad av damm. 

Under samtalet nämndes att motorerna man köper från underleverantör kunde 

beställas i olika utföranden, däribland ”gnistskyddade”.  
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