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ELEKTRISK KONDUKTIVITET FÖR SLANGAR 
– ANVÄNDNING I EXPLOSIVA MILJÖER
Flexibla slangar av gummi, termoplaster och 
plaster kan bilda elektrostatisk energi när media 
transporteras igenom dessa eller till exempel 
när dessa släpas över marken. Om inte denna 
energi avleds kan det bildas så stor elektrisk 
laddning att det uppstår gnistbildning. 

För att undvika risk för gnistbildning måste 
slangar som används i explosiva miljöer, eller 
vars vätskor kan antända, överensstämma med 
europeiska och internationella förordningar för 
säker konstruktion. En viktig konstruktionsegen-
skap är den elektriska resistensen och konduk-
tiviteten mellan slang och kopplingar.

När säkerhetskrav är som strängast, måste sär-
skilda säkerhetsåtgärder vidtas enligt direktiven 
EN12115:2011 och IEC 60079-32-1:2011. Till 
exempel om en slang används helt eller till stor 
del inom en explosiv miljö (ATEX-zon). I detta 
scenario måste en eventuell elektrisk laddn-
ing inuti slangen kunna ledas på ett säkert vis 
genom slangväggen (IEC 60079-32-1:2011, 
7.7.3.4). Även slangens yttre hölje måste vara 
konduktivt samt att resistensen i slangväggen 
inte får överstiga 109Ω.

Om en slang å andra sidan används under nor-
mala förhållanden (till exempel för att fylla en 
behållare där ATEX-klassificeringen är begränsad 
till kopplingarna), måste inte slangväggen vara 
konduktiv eller elektriskt ledande (IEC 60079-32-
1:2011, 7.7.3.4, Tabell 17).

RIKTLINJER FÖR VAL AV KEMISKA SLANGAR 
ENLIGT EN 12115:2011
Ω/T = För strängast säkerhetskrav. Slanghöljet 
likväl som slangens insida måste bestå av 
konduktivt gummi. Dessutom skall slangväggen 
vara konduktiv, max 109Ω genom slangväggen. 
Måste vara lämplig för antändbara vätskor och 
för användning i farliga miljöer (hela slangen 
eller en stor del av den inom ATEX-zon) Lämplig 
också för vätskor av explosionsklass högre än 
IIA (IIB eller IIC).  Även lämplig för kritiska, icke-
ledande kemikalier som toluen.

Ω = Hög säkerhet med konduktivt gummi. 
Lämpligt för normala förhållanden, till exempel 
som påfyllningsslang för vätskor av explosion-
sklass IIA. Om slangen endast delvis används i 
farlig miljö, till exempel om ATEX-klassificerin-
gen är begränsad till kopplingarna (vilket oftast 
är fallet), är en Ω-märkt slang godtagbar.

M/T = Huvudsakligen användbar på samma sätt 
som en Ω/T-märkt slang. Men till skillnad från 
slangar med märkning Ω eller Ω/T är elektrisk 
konduktivitet för slangar med märkning M/T 
och M skapad med hjälp av metalliska ledare. 
Den elektriska ledaren inuti slangen kan utsät-
tas för hög belastning och i värsta fall kan den 
brytas. Regelbunden övervakning av konduktiv-
iteten rekommenderas. Vidare, användning av 
M/T- och M-märkta slangsammansättningar 
bör undvikas när så kallad läckström misstänks 
existera i slangens omgivning.

M = Lämplig för normal användning, till exem-
pel som påfyllningsslang för vätskor av explo-
sionsklass IIA, men denna typ omfattas också av 
samma restriktioner som M/T-märkta slangar.
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(12115 : 2011) Ω Ω / T M M / T

Elektrisk konduktivitet
(resistans) mätt mellan

slangkopplingarna
max. 106 Ω max. 106 Ω max. 102 Ω max. 102 Ω

Elektrisk konduktivitet
genom slangväggen,

motstånd max. 109 Ω
Nej Ja Nej Ja

Officiella SV 12.115
villkor avseende

elektrisk konduktivitet
Konduktiv Konduktiv

Elektriskt förbun-
den

Elektriskt förbun-
den

Ex-zoner för gaser

Zon 0
En atmosfär där en blandning av luft och lättantändliga ämnen i form av 
gas, ånga eller dimma förekommer ofta, kontinuerligt eller under långa 

perioder

Zon 1
En atmosfär där en blandning av luft och lättantändliga ämnen i form av 

gas, ånga eller dimma och luft förväntas uppstå ibland under normala 
förhållanden

Zon 2
En atmosfär där en blandning av luft och lättantändliga ämnen i form av 

gas, ånga eller dimma och luft inte förväntas uppstå under normala förhål-
landen  men om det inträffar endast pågår under kort period

Exempel på Ex-grupper

IIA IIB IIC

Aceton Etylen Acetylen

Bensen Etylenoxid Väte

Toulen Dietyleter Koldisulfid

Generellt kan sägas att Ω / T och Ω slangar ger högre säkerhet jämfört med M slangar, framförallt då 
det inte finns metallisk ledare som kan skadas. 

I vissa applikationer kan slangar i utförande Ω eller M med innerslangen i ett icke ledande mate-
rial utgöra en risk. Innerslangen kan nämligen skadas av elektrostatisk urladdning om mediat som 
transporteras är icke-ledande, som tex Toulen eller Heptan. En elektrisk laddning kan byggas upp 
i innerslangens yta och då laddningen ej kan överföras till kopplingarna kan innerslangen skadas/
punkteras. Genom att använda en Ω/T slang undviks denna risk.


