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Ekspertise i eksplosjonsbeskyttelse

STAHL CraneSystems – Ekspertene
ATEX
IECEx

Over 140 års tradisjon og mer enn 140 år med praktisk tilnærming, kompetanse
og erfaring: STAHL CraneSystems kan se tilbake på en historie preget
av konstant søken etter innovasjon og modernisering. Som en av de første
produsentene, og lenge også den eneste, har STAHL CraneSystems helt
siden 1920-tallet preget og drevet utviklingen av eksplosjonsbeskyttede
løfteinnretninger. På mange områder har vi revolusjonerende og systematisk
bygget opp et erfaringsgrunnlag som har gitt oss et betydelig forsprang.
Dra nytte av dette forspranget og den kunnskap vi som verdensledende
produsent av eksplosjonsbeskyttede komponenter og systemer for interntransport over gulvnivå. Produktene er ikke bare teknisk og økonomisk i
toppklasse blant internasjonale produsenter, men er retningsgivende innen
eksplosjonsbeskyttelse.

Bygging av eksplosjonsbeskyttede
krananlegg for den
Det første elekkjemiske industrien
triske heiseverket med kapasiteter opp
med stålwire på til 100.000 kg
trommel

Wiretaljer serie AS

1922

1978

Den første store elektriske portalkranen

1876

1898

Firmaet grunnlegges
av Rafael Stahl

1926

1935

Starten på utviklingen
av eksplosjonsbeskyttede taljer,
krankomponenter og
styringsteknikk

1953

Et av verdens største,
komplette utvalg av
eksplosjonsbeskyttet løfteog kranteknologi

Kjettingtaljer serie T
Wiretaljer serie SH

1983

Verdensnyhet: Den
første eksplosjonsbeskyttede, trykktette
elektriske wiretaljen

1997

1998

Kjettingtaljer serie ST

2003

2009

ATEX 2014/34/EU er uten
unntak gjennomført for hele
produktspekteret

Informasjon og standarder

04
06
08
10
12

Eksplosjonsbeskyttelse
Rettslig grunnlag
Fysikalsk og
teknisk grunnlag
Plikter og krav
til brukere i Europa
Kompetanse i eksplosjonsbeskyttelse

Produkter og ytelser

14
Full IECEx-sertifisering av produktprogrammet for sone 1, sone 2 sone 21
og sone 22

16
18

2010

2011

2014

20
22
24
26
Som en eksperter på eksplosjonsvern
tilbyr STAHL CraneSystems eksplosjonsbeskyttede spesialløsninger og
kranteknologi for LNG-industrien

STAHL CraneSystems er i ferd med å
bli sertifisert i brasilianske INMETRO for
sone 1 og sone 21

Faresonene
Eksplosjonsbeskyttede
wiretaljer
Eksplosjonsbeskyttede
kjettingtaljer
Komponenter og elektrisk
Engineering
Support
Aktiv lokalt og globalt
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Eksplosjonsbeskyttelse

Opphavet til eksplosjonsbeskyttelese
finner vi i gruvedrift, der arbeiderne
er utsatt for fare grunnet eksplosiv
gruvegass. Dette gjelder særlig
i enkelte kullgruver under jorden der
metangass blander seg med kullstøv
og luft og danner en eksplosjonsfarlig atmosfære. Eksplosjonsfarlige
atmosfærer kan imidlertid også
oppstå i andre industrigrener, for
eksempel i kjemisk og petrokjemisk
industri. Elektriske apparater
som brukes i eksplosive atmosfærer
må derfor være konstruert slik
at de ikke kan bli en tennkilde.
For å unngå betydelige skader på personer, ting og omgivelsene finnes
det derfor i de fleste land sikkerhetsforskrifter i form av lover, regler
og standarder, og slik har eksplosjonsbeskyttelse utviklet seg til
et høyt nivå verden over. Siden
lovverket og tiltakene for å forhindre
eksplosjoner baserer seg på

Kjemisk industri

lignende grunnlag internasjonalt,
bestreber man seg nå på å harmonisere disse. Denne brosjyren gir et
innblikk i de europeiske retningslinjene for eksplosjonsbeskyttelese,
som i stor grad er overensstemmende med de internasjonale
IECEx-forskriftene. Det er likevel
viktig å gjøre seg godt kjent med de
enkelte lands lover og regler på
området.
Når det gjelder sikkerheten til mennesker og maskiner i eksplosjonsfarlige områder er STAHL CraneSystems banebrytende, dynamisk
og konsekvent. Med vår mange
tiårs erfaring og kunnskap fra egen
forskning og utvikling, godkjenninger fra nasjonale og internasjonale tekniske forskningsmiljøer og
organer har STAHL CraneSystems
inntatt en særstilling på dette
fagfeltet. Alt løfteutstyr og alle
komponenter er konsekvent av egen

Petrokjemisk industri

produksjon. Det kjente kjennemerket for våre produkter er den
store produksjonsdybden og
den integrerte kvalitetsstyringen.
STAHL CraneSystems er den
verdensomspennende spesialisten
for eksplosjonsvern og tilbyr som en
av de ledende på verdensmarkedet
det mest omfattende, komplette
utvalget av eksplosjonsbeskyttet
løfte-, kjøre- og styreteknologi.

Næringsmiddel- og matvareindustri

Skipsbyggings- og offshoreindustri

Farmasøytisk industri

Energiforsyning
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Rettslig grunnlag

ATEX
IECEx

ATEX
Det europeiske fellesskapet har med
ATEX produktdirektiv 2014/34/EU
(ATEX 95) og ATEX brukerdirektiv
1999/92/EF lagt et grunnlag for et
enhetlig europeisk eksplosjonsvern.
Dette sikkerhetskonseptet gjelder
både for fremstilling av elektriske og
ikke-elektriske apparater, samt for
bruken av disse i aktuelle industrianlegg. Lovgiverne i de enkelte
medlemslandene skal omgjøre disse
direktivene til forskrifter. I Norge
gjelder dette f.eks. «Forskrift om
elektrisk utstyr nr. 713» og «Forskrift
om utstyr og sikkerhetssystem til
bruk i eksplosjonsfarlig område,
bnr. 543».

ATEX-direktivet 2014/34/EU fastlegger
kravene til utstyr for sikker bruk
i eksplosjonsfarlige områder.
Dette omfatter blant annet inndeling
i utstyrsgrupper og kategorier,
respektive EU samsvarsvurderings
prosedyrer og produsentens ansvar
inkludert kravet om samsvarserklæring i henhold til en rekke direktiver.
ATEX direktiver fastsetter forpliktelser til brukere og arbeidsgivere
for vern av arbeidstakere i eksplosjonsfarlig område. Brukere må blant
annet gjøre en risikovurdering og
inndele de eksplosjonsutsatte områdene i soner, slik at utstyr i henhold til RL 2014/34/EU trygt kan
brukes.

Konformitetsvurdering i.h.h.t. ATEX 95
Kategori 1
og M1
Utdrag fra ATEX-direktivet

EF-typegodkjenning
(III)

Kvalitetssikring av produksjonen (IV)
Prøving av produktene (V)

Enkeltgodkjenning
Kategori 2
og M2

Elektrisk drivenhet
eller forbrenningsmotor

EF-typegodkjenning (III)

Andre drivenheter

Intern produksjonskontroll (VIII) og
dokumentasjon til teknisk kontrollorgan

Konformitetskontroll

Intern produksjonskontroll (VIII)
Enhetsgodkjenning (XI)
Kategori 3

Kvalitetssikring av
produktet (VII)

Intern produksjonskontroll (VIII)
Enhetsgodkjenning (XI)

Tallene i parentes viser til modulene i direktivet 2014/34/EU,
som fastsetter prosedyrene for å overholde avtalen.

IECEx
Det internasjonale IECEx regelverket
tjener også til samsvarsvurdering
og sertifisering av enheter, systemer
og tjenester for bruk i eksplosjonsfarlige områder. IECEx-systemet ble
introdusert i 1996 og støtter over
hele verden harmoniseringen av
standarder og regionsnøytrale
samsvarssertifikater, og er slik med
på å skape fri global flyt av varer.
Mellom de europeiske ATEX og
IECEx bestemmelsene er det
allerede en bred enighet om klasser
og krav. Alt dette betyr at ATEX en
dag kan bli erstattet.

Utenfor Europa har IECEx stor betydning. Tilsammen har 26 land tiltrådt
IECEx og i hele verden finnes
det 34 IECEx godkjenningskontorer
(ExCB) såvel som 36 akkrediterte
prøvelaboratorier (ExTLs). I de
landene som anerkjenner IECEx kan
sertifisert utstyr brukes uten ytterligere prøving. Alle STAHL Crane
Systems sine produkter kan dermed
også leveres med IECEx-sertifikat.
Mer informasjon om IECEx-systemet
og deres forskrifter, håndbøker og
metoder finnes på: www.iecex.com

Nyttige lenker
ATEX

 http://ec.europa.eu/growth/
		single-market/european-standards/
		harmonised-standards
Explosion Protection Ordinance 11th GPSGV)
 www.gesetze-im-internet.de
		bundesrecht/gsgv_11_2016/gesamt.pdf
		(Tysk)
Technical Regulations for Industrial Safety
(TRBS)
 http://www.baua.de/en
Industrial Safety Ordinance (BetrSichV)
 www.gesetze-im-internet.de/
		bundesrecht/betrsichv_2015/gesamt.pdf
		(Tysk)
Regulations and information sheets of
Employers’ Liability Insurance Associations
 http://www.bghm.de (Tysk)
VDI regulations
 http://www.vdi.eu
International Electrotechnical Commission
System for Certification to Standards Relating
to Equipment for use
in Explosive Atmospheres (IECEx)
 http://www.iecex.com

Internasjonale prøvelaboratorier

Eksplosjonsbeskyttelese

Bruker
Installatør

Standardisering

Produsent

Inspeksjonsorgan
Myndighet
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Fysikalsk og teknisk grunnlag

En eksplosjon er en plutselig kjemisk
reaksjon mellom et brennbart stoff
og oksygen der det frigjøres store
energimengder. Brennbare stoffer
kan være gasser, damp, eller støv.
En eksplosjon kan kun skje når tre
faktorer inntreffer samtidig: Et
brennbart stoff (i riktig blanding og
konsentrasjon), oksygen (i luften)
og en tennkilde (f.eks. en elektrisk
gnist).
Det gjelder altså å unngå antennelse
eller å redusere virkningen av en
eksplosjon til et ufarlig nivå.
For å oppnå dette må alle apparater
i de eksplosjonsfarlige områdene
være konstruert og produsert etter
de gjeldende forskriftene (ATEX
produktdirektiv 2014/34/EU,

IECEx-forskrifter o.lign.), og
naturligvis merket tilsvarende.
Klassifisering av utstyr i grupper og
kategorier ihht. ATEX retningslinjer
eller EPL etter IECEx-standarder
følger av deres anvendelsesområder
eller sikkerhets- og beskyttels
estiltakene, samt hvor hyppig en
eksplosjonsfarlig atmosfære
forekommer. Her må i hvert til felle
det høyeste risikopotensialet legges
til grunn. I områder der det tross
alle tiltak kan oppstå eksplosjon får
kun eksplosjonsbeskyttet utstyr
benyttes. Slikt utstyr skal være i
samsvar med gjeldende forskrifter
(standard IEC/EN 60079 og
standardserie EN 13463). Hvilken
antennelsesbeskyttelsesklasse

produsenten velger avhenger av
utstyrets type og funksjon. Alle
normerte beskyttelsesklasser innen
en kategori er likeverdige.
Produsenten bekrefter ved EU
samsvarserklæring at produktet er
i overensstemmelse med ATEX
retningslinjene.

IEC 60079/EN 60079 for bruk av elektrisk utstyr i områder med risiko for gass/støv-eksplosjoner
IEC 60079-0/EN 60079-0 Generelle krav til konstruksjon, prøving og merking av elektrisk utstyr og Ex-komponenter

Ex d
Eksplosjonsikker
utførelse
IEC 60079-1
EN 60079-1

Ex p
Overtrykksutførelse

Ex q
Sandfylt
utførelse

Ex o
Oljefylt
utførelse

Ex e
Tennsikker
utførelse

Ex i
Egensikker
utførelse

IEC 60079-2
EN 60079-2

IEC 60079-5
EN 60079-5

IEC 60079-6
EN 60079-6

IEC 60079-7
EN 60079-7

IEC 60079-11
EN 60079-11

Ex n
Ikke gnistgivende
utførelse
IEC 60079-15
EN 60079-15

Ex m
Innstøpt
utførelse

Ex op
Optisk
stråling

Ex t
Beskyttelse
ved kapsling

IEC 60079-18
EN 60079-18

IEC 60079-28
EN 60079-28

IEC 60079-31
EN 60079-31

Sone 2
Sone 1

Tennkilde

Sone 0

Sone 0

Brennbart material

Luft (oksygen)

Ex d

Ex e

Indirekte kabelinnføring, svært høye sikkerhetsnivåer gjennom
beskyttelsesgrad tennsikker utførelse ‹e› og eksplosjonssikker kapsling ‹d›.
Forbindelse med koblingsskap Ex e til Ex d med kabelgjennomføring.

NS-EN 13463 Ikke-elektrisk utstyr for
potensielt eksplosive omgivelser

Ex fr
Tett kapsling

Ex d
Eksplosjonssikker kapsling

Ex c
Ikke gnistgivende

Ex b
Tennkildekontroll

Ex p
Overtrykk

Ex k
Nedsenket i
væske

NS-EN 13463-2

NS-EN 13463-3

NS-EN 13463-5

NS-EN 13463-6

NS-EN 13463-7

NS-EN 13463-8
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Plikter og krav til brukere i Europa

ATEX-direktiv 1999/92/EF fastlegger
forpliktelsene til bruker og arbeidsgiver for å beskytte arbeidstakere
som arbeider i eksplosjonsfarlige
områder. Brukeren plikter å planlegge og gjennomføre tekniske og
organisatoriske tiltak som kan
hindre forekomsten av eksplosjoner.
Han skal for eksempel vurdere den
potensielle eksplosjonsfaren og
inndele arbeidsområdet i soner, slik
at det kan sørges for et trygt
arbeidsmiljø i det eksplosjonsutsatte
området i henhold til forskriftene.
Arbeidsutstyr som brukes skal være
klassifisert, og det skal utarbeides
og vedlikeholdes et eksplosjonsverndokument.

For å få til en effektiv gjennomføring av
eksplosjonsvern inneholder direktiv
1999/92/EF flere temaer. Etter korrekt
idriftsettelse av et system må dette
overvåkes og vedlikeholdes slik at
anlegget til enhver tid er sikkert og
eventuelle farer eliminert. Til hjelp
skal brukeren på stedet ha tilgang til
aktuelle dokumenter som driftsveiledning, EF-typegodkjenning,
EU samsvarserklæring, standarder
og annen generell dokumentasjon.
All produktdokumentasjon skal
oppbevares og vedlikeholdes så
lenge utstyret er i bruk, og stilles til
rådighet for fagpersonell ved vedlikehold og reparasjon.

Soneplan for et lakkeringsanlegg

Sone 0
Sone 1
Sone 2

Integrert eksplosjonsbeskyttelese

Primær eksplosjonsbeskyttelese
Forhindre dannelsen av
eksplosive atmosfærer

Risikodiagram

Sekundær eksplosjonsbeskyttelse
Forhindre antennelse av
farlige eksplosive atmosfærer

Endringer på utstyr,
materiell og omgivelser
eller nye brukere

Nytt utstyr

Identifisere farer

Vurdere farer

Tertiær eksplosjonsbeskyttelse
Begrense effekten av en eksplosjon
til et trygt nivå

Er helsen og sikkerheten til de ansatte sikret J
uten ytterligere tiltak?

N
Beslutt tiltak (f. eks. prøver)

Iverksett tiltak

Kontroller effekt av tiltak

Er tiltakene tilstrekkelig effektive og er det

N sannsynlig at ikke nye
farer vil opptre?

J

Dokumenter resultatene
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Ekspertise i eksplosjonsbeskyttelse

Som en av verdens ledende produsent
av eksplosjonsbeskyttet løfte- og
kranteknologi tilbyr STAHL Crane
Systems et bredt og komplett utvalg
og omfattende tjenester på dette
området. Eksplosjonsbeskyttede
produkter fra STAHL CraneSystems
oppfyller ikke bare nasjonale lover
og ATEX-direktiver, men også
internasjonale standarder og lover
for de amerikanske og asiatiske
markedene. Alle produkter er både
ATEX-sertifisert og IECEx-sertifisert,
og sertifiserte og samsvarserklærte
i henhold til EU-standard.

Eksempel på
merkeskilt

Utvikling og produksjon av våre serieprodukter er underlagt vår strenge
kvalitetskontroll og overvåket
av uavhengige europeiske kvalitetssikringsorganer som er anerkjent
over hele Europa. Produktene
er ikke bare merket med produsent,
type, serienummer og elektriske
data, men også data som angår
eksplosjonsbeskyttelese.
Årtier med erfaring innen eksplosjonsvern, ansvarsbevisste og kompetente medarbeidere og en produksjon i henhold til de nyeste
standarder garanterer sikkerhet og

kvalitet i hvert eneste eksplosjonsbeskyttede produkt som kommer fra
STAHL CraneSystems.

Spesiell merking av eksplosjonsbeskyttede apparater (nyeste merking)

Ex

CEN/CENELEC/IEC

mb

IIB

T4

Gb

Symbol for eksplosjonsbeskyttelse
(kun på elektriske apparater)

(hvis nødvendig)
EPL (Equipment Protection Level):
G – Gass
D – Støv
a – svært høyt beskyttelsesnivå
b – høyt beskyttelsesnivå
c – utvidet beskyttelsesnivå

Antenningsbeskyttelsesarter: Tennkildekontroll – b
Ikke gnistgivende – c | Eksplosjonssiker kapsling – d, db
Fohøyet sikkerhet – eb | Tett kapsling – fr
Egensikker utførelse – ia, ib, ic | Nedsenket i væske – k
Kapsling – ma, mb | Beskyttelsestype ›n‹ – nAc, nCc, nRc
Oljenedsenket – ob | Trykksatt kapsling – p, pxb, pyb, pzc
Sandfylt – qb | Beskyttende kapsling – ta, tb, tc

Gassgruppe:
f.eks. propan – IIA
f.eks. etylen – IIB
f.eks. hydrogen – IIC

Støvgruppe:
Brennbare svevepartikler – IIIA
Elektrisk ikke-ledende støv– IIIB
Elektrisk ledende støv – IIIC

CE

ATEX (EU direktiv 2014/34/EU)

II

Gass: Temperaturklasser –
max. overflatetemperatur
T1 – 450 °C T3 – 200 °C T5 – 100 °C
T2 – 300 °C T4 – 135 °C T6 – 85 °C
Støv: Angi maks. overflatetemperatur i °C

2

CE-merking

Gruppering av eksplosjonsfarlige atmosfærer
for gruppe II

Symbolet for eksplosjonsbeskyttelse

G Gass, damp, tåke
Sone 0, 1, 2

Utstyrsgruppe: Bergverk – I
Andre eksplosjonsfarlige områder – II
Utstyrkategorier
for utstyrsgruppe II:*
		

G

Svært høyt sikkerhetsnivå – 1
Høyt sikkerhetsnivå – 2
Normalt sikkerhetsnivå – 3

D Støv
Sone 20, 21, 22

* For utstyrsgruppe I: M1, M2

Driftsveiledning – Innhold ihht.
IEC/EN 60079-0
Igangkjøring
Bruk
Montering og demontering
Vedlikehold
Installasjon
Elektriske data
Spesielle betingelser
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Faresonene

I utstyr for løft- og transport finnes det både elektriske og ikke-elektriske komponenter som kan utløse en eksplosjon i eksplosive omgivelser. STAHL CraneSystems tilbyr utstyr som er spesielt beregnet på bruk i områder der det
er fare for gass- eller støveksplosjon. Alle løfteinnretninger og krankomponenter er av egen produksjon, fra motor og brems til styring og koblingsskap,
og alt tilfredsstiller de nyeste, europeiske (ATEX) og internasjonale (IECEx)
forskrifter for eksplosjonsfarlige områder.

1 Løpehjul

2 Wire-/kjetting-føring

3 Giroversetninger

Beskyttelsen for alle løpehjul er ikke gnistgivende sikkerhet ‹c›. Ved høye kjørehastigheter
blir løpehjulene for eksempel laget i messing.

Den slitesterke wireføringsringen av duktilt
støpejern (GJS, tidl. GGG) er høyfast og ikke
gjenstand for temperaturrelaterte begrensninger. Det samme gjelder kjettingføringen.
Anvendt beskyttelsesart: ikke gnistgivende
sikkerhet ‹c›.

Beskyttelsesarten for giroversetninger er ikke
gnistgivende ‹c› og væskenedsenking ‹k›.
Beskyttelsesvæsken (olje) hindre dannelsen
av gnister.

4 Spenningsutligning

5 Overlastbryter

6 Koblingsskap

Ved montering av løfteinnretninger i eksplosjonsfarlige områder er det tvingende
nødvendig å sørge for utligning av elektriske
spenninger som kan forårsake gnister.

Overlastbryteren en to-kanals lastføler som
sender analoge signaler. Det brukes ulike
typer følere avhengig av antall løfteparter
(LCD, LSD).

Beskyttelsesarten for koblingsskap i sone 1,
sone 2 og sone 21 ved kraner og løfteinnretninger er en kombinasjon av eksplosjonssikker
kapsling ‹d›, tennsikker kapsling ‹e› og ‹tD›
kapsling.

7

10

1

6

5

4

7 Kabelgjennomføring

8 Motorer

Indirekte kabelinnføring, svært høy grad av
sikkerhet oppnådd ved kombinasjon av
eksplosjonssikker kapsling ‹d›, tennsikker
utførelse ‹e›. Forbindelse mellom sonene Ex e
og Ex d med gjennomføring av flerlederkabel.

Motorer for sone 1 og sone 21 er utført i
støpejern, beskyttelsen kombinerer
eksplosjonssikker kapsling ‹d›, tennsikker
utførelse ‹e› og ‹tD›. For sone 2 er motorene
fremstilt i aluminium med beskyttelsesart
‹nA›. For sone 22 er motoren i IP 66 og
beskyttelsesart ‹tD›.

9 Betjeningsorgan

10 Endebryter

11 Krokblokk

SWH ex styretablåer i IP 66 med totrinns
brytere brukes på eksplosjonsbeskyttede
wiretaljer for sone 1.

Grensebryteren er i klasse IP 66. Bryterelementet er beskyttet av eksplosjonssikker
kapsling ‹d›, taljehuset er i tennsikker
utførelse ‹e›.

Anvendt beskyttelsesart er konstruktiv sikkerhet ‹c›, ingen bruk av aluminium. Ved høye
kjørehastigheter blir enkelte deler, som f. eks.
lastkroken, belagt med bronse.

11

8

2

9

3
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Eksplosjonsbeskyttelse wiretaljer

De eksplosjonsbeskyttede wiretaljene SH ex og AS 7ex fra STAHL CraneSystems
oppfyller det europeiske direktivet 2014/34/EU (ATEX 95) og de internasjonale
IECEx-bestemmelsene. De er laget for bruk i sone 1 eller sone 21, men kan
også lages i utførelser for bruk i sone 2 eller sone 22.
Disse anvendelige wiretaljene har en gjennomført modulær oppbygging og
er konstruert for løfteevner fra 1.000 kg til 160.000 kg. For området 1.000 kg til
25.000 kg finnes den allsidige serie SH ex i fem byggestørrelser med
15 kapasitetsområder. I det høyeste kapasitetsområdet til 100.000 kg bruker vi
den gjennomprøvde type AS 7 ex og AS 7 ex ZW.
Bak den attraktive konstruksjonen av wiretaljene fra STAHL CraneSystems
skjuler det seg en kompakt og robust byggemåte som er ytterst pålitelig med
ekstrem ytelse og over gjennomsnittet lang levetid. Felles for alle er den
særdeles myke og presise start- og stopp-karakteristikken.
For tunglastområdet opp til 160.000 kg kan taljene SHW ex leveres på forespørsel.

Fakta
Tilstandsovervåkningsenheter

i

eksplosjonssikker utførelse
styring av motor og
brems garanterer lang levetid
Markedets bredeste program av
eksplosjonsbeskyttede wiretaljer
fra 500 kg til 16.000 kg
To hastigheter på heising og
senking er standard
Høye FEM klassifiseringer
Elektronisk

Standardklassifisering ifølge FEM

Kapasitet i [kg]
Type

Parter

1.000

1.250

1.600

SH 3

2/1, 4/2

3m

2m

2m

4/1
SH 4
SH 5

2/1, 4/2

3m

2.000

2.500

3.200

3m

2m

2m

2m

2m

1Am

4.000

5.000

6.300

8.000

10.000 12.500 16.000 20.000 25.000 32.000 40.000 50.000

3m

2m

2m

1Am

2m

1Am
2m

2m

2m

1Am

4/1

3m

2m

2m

1Am

2/1, 4/2

3m**

2m

2m

1Am

4/1
SHR 6

2/1

SH 6

2/1

2m

4/1
3m

4/1
4/2
AS 7

2/1
4/1

2m

2m

1Am
3m

2m

1Am

2m

1Am

1Bm*

1Am
3m

3m

2m

1Am

1Bm*

* Kun for sone 2, 22 ** 2/1 parter kun for sone 1, 21

1 Todrager traverskraner med eksplosjonssikre tvilling wiretalje
heiseverk i arbeid med vedlikehold i LNG-anlegg.
2 SH wiretaljer er tilgjengelig for sone 1 og sone 2, samt for sone 21
og sone 22. De oppfyller alle tekniske- og normkrav i henhold til
ATEX og IECEx.

1

2

Bruksområde

Kategori

Beskyttelse mot

Eksplosjonsbeskyttelse

Sone 1

Ex II 2 G

Gass

Ex de IIB T4 Gb eller Ex de IIC T4 Gb

Sone 2

Ex II 3 G

Gass

Ex de nA IIB T3 (T4) Gc eller Ex de nA IIC T3 (T4) Gc

Sone 21

Ex II 2 D

Støv

Ex tb IIIC T 120 °C Db

Sone 22

Ex II 3 D

Støv

Ex tc IIIC T 120 °C Dc

18 I 19

Kompetanse i eksplosjonsbeskyttelse – Produkter og løsninger

Eksplosjonsbeskyttede kjettingtaljer

De eksplosjonsbeskyttede kjettingtaljene STex fra STAHL CraneSystems
oppfyller det europeiske direktivet 2014/34/EU (ATEX 95) og de internasjonale
IECEx-for-skriftene. De er spesielt utviklet for bruk i sone 1 eller sone 21,
men kan også utstyres for bruk i sone 22. Den mekaniske oppbyggingen er
typegodkjent: TÜV10ATEX7642x.
Dette taljeprogrammet regnes som et av de mest særegne og omfangsrike
på verdensbasis, og gjennom årtier er tusenvis tatt i bruk. Denne klassikeren
er fortløpende blitt modernisert og forbedret, og er kraftig, pålitelig, krever
lite vedlikehold og bruker lite energi. STex-serien er tilgjengelig i 13 kapasitetsområder, fra 125 kg til 6.300 kg.
Kjettingtaljen STex brukes stasjonært med krok eller malje, stivt feste og med
skyvekjørestell eller elektrisk kjørestell og er spesielt godt egnet for bruk
i tungindustri. Den innovative og retningsgivende konstruksjonen har store
økonomiske fordeler. Den ekstremt korte byggehøyden som kan leveres
alternativt for hver type kjettingtalje, optimerer den nyttbare krokhøyden.
I tillegg til de vanlige versjonene kan vi også tilby spesialløsninger og
skreddersydde versjoner.

Fakta
Patentert

innfesting direkte i
kjettingføringen
Bredt program av eksplosjonsbeskyttede kjettingtaljer fra
125 kg til 6.300 kg
God plassutnyttelse grunnet
ekstrem lav byggehøyde og
kompakte byggemål
Høy
FEM klassifisering


Klassifisering ihht. FEM
Kapasiteter for sone 22 [kg]

250

125

250

320

3m/2m

1Am

1Bm

500

630

2/1

1Am

1Bm

1/1

1Am

Type

Parter

ST 05

1/1

ST 10

Kapasiteter for sone 1 og 21 [kg]
500

1.000 1.600 2.000 2.500 3.200 5.000

1Am

2/1
ST 20

1/1
2/1

ST 30

1.000 1.250 1.600 2.000 2.500 3.200 5.000 6.300

3m

3m

1Am

3m

3m

2m/1Am

2m

3m

1Am

2m/1Am

1Bm

1/1

1Bm

2/1
ST 32

3m

1/1

2m/1Am

2/1
ST 50

1/1
2/1

ST 60

1/1
2/1

2m/1Am

2m

1Am

1Am
2m

1Am

1Am
1Bm

1Bm

For sone 22 finnes ST kjettingtaljer i
6 byggestørrelser med kapasiteter opptil
6.300 kg.

For sone 21 og 21
finnes ST kjettingtaljer
i 2 byggestørrelser
med kapasiteter opptil
5.000 kg.

Bruksområde

Kategori

Beskyttelse mot

Eksplosjonsbeskyttelse

Sone 1

Ex II 2 G

Gass

Ex de IIB T4 Gb eller Ex de IIC T4 Gb

Sone 21

Ex II 2 D

Støv

Ex tb IIIC T 120 °C Db

Sone 22

Ex II 3 D

Støv

Ex tc IIIC T 120 °C Dc

20 I 21

Kompetanse i eksplosjonsbeskyttelse – Produkter og løsninger

Komponenter og elektrisk
Krokblokk

Det perfekte supplement til eksplosjonsbeskyttet løfteutstyr
fra STAHL CraneSystems er våre mekaniske og elektriske
komponenter som også oppfyller kravene i det europeiske
direktivet 2014/34/EU (ATEX 95) og de internasjonale
IECEx-bestemmelsene.
Funksjonen og ytelsen til et kransystem avhenger av kvaliteten
i alle komponentene i systemet. Disse er ned til den minste
detalj utviklet og produsert av STAHL CraneSystems.
Fremtidsrettede og høyverdige kvalitetskomponenter kommer til sin rett satt i system, og bidrar til både sikkerhet
og lønnsomhet. Med våre modulært oppbygde komponenter
er våre lokale samarbeidspartnere i stand til å sette
sammen et krananlegg etter kundens ønsker og behov.
Velprøvd og økonomisk elektronikk, drivsystemer
som tilfredsstiller høye krav, nyskapende komponenter
og robuste standardkomponenter står til disposisjon.
Våre kompetente samarbeidspartnere er spesialister på
kransystemer, og får ytterligere opplæring i eksplosjonsbeskyttelse av spesialister fra STAHL CraneSystems
for å være oppdatert både på nasjonale og internasjonale
forskrifter og det nyeste innen teknikk.

Eksplosjonsbeskyttede
hjulkasser

Ved høye og svært høye kjørehastigheter blir lastkroken, samt
massive deler kroken kan kollidere med, belagt med bronse. I tillegg
kan alle andre utvendige flater på krokblokken bli bronsebelagt som
gnistbeskyttelse.

For endrager traverskraner, 7 hjuldiametere, 5 hjulavstander
For todrager traverskraner, 7 hjuldiametere, 6 hjulavstander
For endrager hengekraner, 4 hjuldiametere, 3 hjulavstander

Eksplosjonsbeskyttet
drivsystem

Standard med totrinns hastighet, 20/5 m/min eller 40/10 m/min,
andre hastigheter etter ønske.
Optimaliser med trinnløs hastighetsregulering

Eksplosjonsbeskyttet
styresystem

Styretablå SWH 5 ex på kabel

Eksplosjonsbeskyttet
elektroanlegg

Til styring brukes hengetablå forbundet via flatkabel på skinne
eller radiofjernstyring

Koblingsskap i eksplosjonsbeskyttet utførelse

Koblingsskap

Kjøredrift

Trykkfast koblingsskap for sone 1 og sone 2: Skap av stål- eller
aluminiumsplater leveres både som enkeltskap eller kombinasjonsskap. Alle nødvendige komponenter som bl.a. trafoer, kontaktorer,
sikringer og måleinstrumenter kan bygges inn i modulbaserte
koblingsskap. Med forbindelse til tilkoblingsrommet med flerlederkabel og kabelgjennomføringer blir forbindelsen til tilkoblingsrommet
sikker (tennsikker utførelse EX e).

Drivverkene i eksplosjonsbeskyttet utførelse for sone 1 og sone 21
er laget for periodisk drift. De har elektromotor med forskyvbart anker
og konisk brems og en svingmasse som gir behagelige start- og
stoppforløp. Alle motorer er polomsjaltbare for to hastigheter
som standard. Giret er svært stillegående og har langtids oljesmøring
som krever lite vedlikehold.

Hjulkasser

Styreorganer

Kransystemer med opp til 50.000 kg kapasitet og 30 meter spenn kan
leveres med eksplosjonsbeskyttede hjulkasser både på hengekraner
og overkjørende kraner. For spesielle behov og etter kundens ønske
kan alle hjul og ruller leveres i messing.

Styretablåene SWH 5 ex er spesielt konstruert for styring av heiseverk
og kraner i eksplosive miljøer. Betjeningen er normalt to-trinns
og gjør det mulig å veksle raskt fra «hurtig» til «langsom» og omvendt.
Alle tablåene har NØDSTOPP slagbryter ihht. IEC/EN 60947-5-5.
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Engineering

Engineering betyr innovasjon og individualitet. Å løse oppgaver med løft og
transport av laster etter komplekse krav også i eksplosjonsfarlige områder
er utfordringen våre utviklere stadig står overfor. Med utgangspunkt
i et av de største utvalgene av standardkomponenter utvikler de hele tiden
moderne, tilpassede løsninger som tilfredsstiller alle nasjonale og
internasjonale forskrifter og retningslinjer. Hele komponentporteføljen
og alle standardløsningene er tilgjengelig i utførelser for sone 1, sone 2,
sone 21 og sone 22.
Knapt noen annen produsent av kraner og leverandør av løfteteknologi kan
tilby et slikt mangfold av kostnadseffektive, høykvalitets løsninger innen
eksplosjonsbeskyttelse. Våre produkter regnes blant de sikreste, spesielt
i de kjemiske, petrokjemiske og farmasøytiske industriene, samt innen
matvareindustrier, kraftforsyning, skipsbygging, offshore og LNG-industrier.

Fakta
Perfekt

tilpasset ditt formål
enn 140 år med erfaring og
kunnskap står bak hvert produkt
Kort utviklingstid
Byggeklossprinsippet gjør det
lønnsomt
Trygghet gjennom bruk av standard
komponenter
Produksjon i Tyskland borger for
pålitelighet og kvalitet
Mer

LNG
LNG-løfteutstyr fra STAHL CraneSystems er konstruert spesielt for vedlike
holdsarbeider på LNG-tanker. På grunn av sine kvalitetskomponenter,
robuste utførelse, korrosjonsbestandige overflatebehandling og mange
utstyrsdetaljer er de svært godt egnet for bruk i kystnære strøk med
krevende klimatiske forhold. Opptil fem ganger årlig må pumpene som mater
den fra –161°C kalde naturgassen inn i rørsystemet tas ut av de 70 m høye
tankene for vedlikeholdsarbeider i det fri. Med de ekstreme forholdene i
tankene trengs spesialwire som hele tiden befinner seg i tanken og er fast
forbundet med LNG-pumpene. Ved vedlikehold blir disse wirene koblet til
wiretrommelen og taljen.
LNG-taljene fra STAHL CraneSystems tilbys i fire sikkerhetsnivåer, fra nivå 1
med forhøyd sikkerhet, via nivå 2 med to parallelt opererende tromler til
nivå 3A med dobbelt oppbygde heiseverk og nivå 3B med ekstra pendlende
og fjærende oppheng. LNG taljer fra STAHL CraneSystems regnes som de
sikreste eksplosjonsbeskyttede heiseverkene på markedet.
For anleggsbyggere og EPC-kontraktører utvikler ekspertene i vår utviklings
avdeling dette spesialløfteutstyret etter individuelle bestemmelser, spesifi
kasjoner, kvalitetsstandarder og landets egne forskrifter.

Sikkerhetsnivå 1

Sikkerhetsnivå 2

Sikkerhetsnivå 3A

Sikkerhetsnivå 3B

Fakta
Gjennomtenkt

konstruksjon perfekt
tilpasset ditt prosjekt
Gjennomprøvd ved bruk av
standardkomponenter
Internasjonal spesialist på
eksplosjonsbeskyttet kran- og
løfteteknikk
Egen produksjon med sertifisert
kvalitetssikring
Alle spesialløsninger er sertifisert
etter ATEX-direktiver eller
IECEx-regulativer
Partner i offisielle internasjonale
prosedyrer
Komplett
dokumentasjon

 Du finner mer informasjon på

www.stahlcranes.com eller be om
vår brosjyre «LNG engineerings
løsningen» som vi gjerne sender
deg i posten.
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Support

Kvalitet ned til minste detalj er kravet som STAHL CraneSystems har forpliktet
seg til. Ikke bare når det gjelder kranteknologi, men også når det gjelder
support. Løfte- og kranteknologi fra Stahl CraneSystems finner du overalt på
kloden. Utviklet av ingeniører og eksperter, produsert med den ytterste omhu
og i samsvar med vår bevisste kvalitetsmålsetting. Over hele verden
har bedrifter fra ulike sektorer bestemt seg for høy sikkerhet og kvalitet, for
produkter fra STAHL CraneSystems.
I vår virksomhet stoler vi utelukkende på dyktige og profesjonelle kran- og
anleggsbyggere. Fra dem kan du forvente den beste assistanse når det gjelder
ditt spesielle krananlegg med komponenter fra STAHL CraneSystems.
Rådgivning og montering av et nytt anlegg, praksisorientert testing og vedlikehold, modernisering, reservedelsleveranser og opplæring. Sammen med
våre datterselskaper tilbyr vi perfekt og tilpasset support over hele verden.

Reservedeler – døgnet rundt
Egne datterselskaper og tallrike partnere over hele
kloden sørger for pålitelige leveranser av reservedeler
og kompetent hjelp på stedet. Selv årtier etter at en
serie er utgått er reservedeler tilgjengelig over hele
verden.
Opplæring
Vår lokale partner holdes til enhver tid oppdatert
gjennom skolering, seminarer og informasjonsmateriell.
Og også dere kan trekke på vår kompetanse.
I vårt kurssenter, eller direkte på stedet hos dere, kan
vi bidra med både praktisk og teoretisk kunnskap.
Vårt kurstilbud med enkeltkurs, grunnkurs og påbygginger omfatter alle de vesentlige produktgruppene.
Vi deltar også gjerne i et spesialprogram etter spesielle
egne ønsker.
Vårt aktuelle kursprogram finner dere på
www.stahlcranes.com/en/support.
Serviceavdelingen – aktiv over hele verden
Vår etter-salg-service er en tjeneste til våre kunder:
Med vår erfaring og vår kompetanse støtter vi dine
kran- eller anleggsingeniører og dine teknikere lokalt,
når det gjelder som mest. Moderne diagnoseutstyr
og systemer for tilstandskontroll er tilgjengelig for
profesjonell service og vedlikehold. Så ikke bare du
er i de beste hender, men også investeringen din.
Stol på det.
Vår online-tjeneste finne du på:
mpplus.stahlcranes.com
Vår kundeservice kan nås på:
customer.service@stahlcranes.com
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Aktiv lokalt og globalt

1 Denne eksplosjonsbeskyttede kranen med to radiostyrte SH
wireheiseverk brukes ved byggingen av en kompressorstasjon i
en naturgassrørledning. Wiretaljene SH 40 ex er dimensjonert
for last på 3.200 kg og oppfyller de europeiske ATEX-direktivene
når det gjelder konstruksjon og sikkerhet.
2 En eksplosjonsbeskyttet ST 20 kjettingtalje med kapasitet opp til
1.600 kg er her i bruk ved vedlikeholdsarbeider utendørs ved
en kjemisk fabrikk. Med den smale konstruksjonen av kjettingtaljen
kan hele kranens bredde utnyttes. Løpekattene på denne hengekranen er naturligvis også eksplosjonsbeskyttet.
3 Denne portalkranen med to eksplosjonsbeskyttede SH wiretaljer og
en total kapasitet på 5 tonn brukes i et større oljeraffineri. Den
transporterer masser som inneholder svovel, oksygen og nitrogen
som utskilles fra råoljen i prosessen.

1

3

2
4 Spesielle LNG taljer brukes ved vedlikeholdsarbeider på pumpene
i tanker for flytende gass. Wiretaljene har to tromler med separat
drift med kapasitet 2.400 kg. I tillegg brukes en liten svingkran
utstyrt med en SH 30 ex wiretalje til transport av verktøy og deler
opp til tankens plattform.

4

Til stede over hele verden
Eksplosjonsbeskyttet løfte- og transportteknikk fra STAHL CraneSystems
finnes over hele verden. Gjennom vårt verdensomspennende nett av datterselskaper og kvalifiserte partnere er vi i stand til å være i nærheten men
likevel virke globalt. Vi vil her gjerne nevne bare noen av selskapene som har
valgt sikkerhet og kvalitet, produkter fra STAHL CraneSystems:

Europa

Asia

Afrika

ABB Lummus Global GmbH, Germany

Alla Co., Thailand

BP Exploration, Algeria

ABB Lummus Global GmbH, Spain

Daelim Engineering Co., Iran

Cullum Detuners Limited, Nigeria

AkerKvaerner (Houston, USA), Italy

Ethylene Malaysia Sdn Bhd, Malaysia

Borealis, Germany

Formosa Plastics Corporation, Taiwan

El Djazairia El Omania Lil Asmida SpA,
Algeria

BP CHEMBEL N.V., Belgium

Foster Wheeler, Malaysia

Cobra Plantas Industriales, Spain

GS Engineering and Construction Corp.,
Thailand

Eastern Petrochemical Co (Linde),
Germany

Mitsubishi Heavy Industries, Algeria
Mobil, Nigeria
Tecnicas Reunidas (Spain), Algeria

Hercules Chemical (Nanjing) Co., Ltd, China

TFT Argelia, Algeria

Fluor, Germany

Jacobs Engineering, Singapore

North America

Fluor Daniel B.V., Norway

JGC Corporation (Japan), Oman

AKER Kvaerner Contracting, USA

Fluxys Refinery, Belgium

Kuwait National Petroleum Co., Kuwait

Noble Drilling, USA

Intecsa Industrial, Spain

MAN Ferrostaal Essen, Oman

South America

Jacobs Engineering, Germany

MaisonWorleyParsons (Shanghai), China

Motor Oil (Hellas) Refineries Corinth,
Greece

Mitsubishi Heavy Industries, Brunei

Atlas Methanol Company, Trinidad and
Tobago

OMV Burghausen, Germany
Repsol Petroleo S.A. Petronor, Spain

PT Wirya Krenindo Perkasa, Indonesia
Qatar Petroleum Dolphin Energy Co., U.A.E.

Ferrostaal (Germany), Trinidad and Tobago
HDTHCK UTE, Chile
KÜTTNER, S.A. (Germany), Mexico

Repsol YPF/Petronor, Spain

Ras Laffan Olefins Company Limited (RLOC),
Qatar

Sagas, Spain

Samsung, Saudi Arabia

Australia

Saipem S.A. (Technigas), Belgium

Saudi Petrochemical Company,
Saudi Arabia

Kellogg Joint Venture, Australia

Scanraff Refinery (PREEM), Sweden
Sparrows Offshore Services Ltd,
Great Britain
Statoil, Norway
Technip, Belgium
Ticona, Germany
Total Refinery (Antwerp), Belgium

SembCorp Simon Carves (UK), China
Singapore Refining Co., Ltd (SRC),
Singapore
Sparrows Offshore Services Ltd.,
Azerbaijan
Technip France (Paris), Qatar

Turkiye Petrol Rafinerileri A.S., Turkey

The Kuwait Olefins Company (TKOC),
Kuwait

voestalpine AG (Linz), Austria

ToyoThai (Bayer BPA, Thailand), Thailand

UTE Coker Aconcagua I, Chile

Woodside Energy Ltd., Australia

Arabiske emirater Argentina Australia Belgia Brasil Canada Chile Columbia Danmark
Ecuador Egypt England Estland Filippinene Finland Frankrike Hellas Hongkong India Indonesia

Irland Israel Italia Jordan Kina Kroatia Latvia Libanon Litauen Malaysia
Mexico Nederland Nigeria Norge Pakistan Peru Polen Portugal Romania Russland

Singapore Slovakia Slovenia Sør-Afrika Sør-Korea Spania Sverige Syria
Taiwan Thailand Tsjekkia Tyskland Tyrkia Ungarn Uruguay USA Venezuela Vietnam

The SH wire rope hoist

The AS 7 wire rope hoist

The SW winch

05.2 011

03.2014

11.2012

ST kjettingtaljer

02.2016

04.2014

The SC chain hoist
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