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ATEX 2014/34/UE ATEX 1999/92/WE PN-EN 
60079-10 PN-EN 60079-0 ATEX 2014/34/EU

Mieszanina 
wybuchowa Grupa Przeznaczenia 

urządzenia
Kategoria 

urządzenia

Prawdopodobieństwo i czas 
występowania atmosfery 

wybuchowej

Strefa 
zagrożenia 
wybuchem

EPL*
Poziom 

bezpieczeństwa 
urządzeń

Realizacja zabezpieczenia

Gaz 
kopalniany 

lub pył 
węglowy

I Zakłady górnicze

M1

Nie dotyczy Nie dotyczy

Ma Bardzo wysoki

Urządzenia zdolne do działania nawet 
w przypadku rzadko występujących 
zdarzeń dotyczących tych urządzeń. 
Wymagany poziom zabezpieczenia 

będzie zapewniony w przypadku 
wystąpienia dwóch niezależnych 

uszkodzeń

M2 Mb Wysoki

Źródła zapłonu związane z tym 
urządzeniem nie mogą stać się 
aktywne nawet w najbardziej 

surowych warunkach eksploatacji, 
w szczególności wynikających 

z nieostrożnego obchodzenia się 
z urządzeniem i zmiennych warunków 
środowiska. Urządzenie przewidziane 

do wyłączenia w przypadku 
wystąpienia atmosfery wybuchowej 

Gazy, mgły 
lub pary 

cieczy palnej

II Zakłady inne niż 
górnicze

1G

Gazowa atmosfera wybuchowa 
występująca stale, często lub 

przez 
długi okres

0 Ga Bardzo wysoki

Urządzenia zaprojektowane tak, 
aby mogły bezpiecznie pracować 

w obecności atmosfery wybuchowej 
nawet przy dwóch niezależnych 

uszkodzeniach

2G
Gazowa atmosfera wybuchowa 

może czasami wystąpić w trakcie 
normalnego działania

1 Gb Wysoki

Urządzenia zaprojektowane i wykonane 
tak, aby zapobiec powstawaniu źródeł 

zapłonu, nawet w przypadku często 
występujących zaburzeń lub wadliwych 

działań urządzenia, które normalnie 
musza być brane pod uwagę

3G

Gazowa atmosfera wybuchowa 
nie występuje w trakcie 

normalnego działania, a w 
przypadku wystąpienia, utrzymuje 

się przez krótki okres

2 Gc Podwyższony

Urządzenia tak zaprojektowane 
i wykonane, aby zapobiec możliwym do 

przewidzenia źródłom zapłonu, które 
mogą powstać podczas normalnej pracy 

Pyły palne, 
włókna, 

aglomeraty 
lotnych 
włókien 

palnych**

1D

Pyłowa atmosfera wybuchowa 
występująca stale, często lub 

przez 
długi okres

20 Da Bardzo wysoki

Urządzenia zaprojektowane tak, 
aby mogły bezpiecznie pracować 

w obecności atmosfery wybuchowej 
nawet przy dwóch niezależnych 

uszkodzeniach

2D
Pyłowa atmosfera wybuchowa 

może czasami wystąpić w trakcie 
normalnego działania

21 Db Wysoki

Urządzenia tak zaprojektowane 
i wykonane, aby zapobiec powstawaniu 

źródeł zapłonu, nawet w przypadku 
często występujących zaburzeń 

lub wadliwych działań urządzenia, 
które normalnie musza być brane pod 

uwagę

3D

Pyłowa atmosfera wybuchowa nie 
występuje w trakcie normalnego 

działania, a w przypadku 
wystąpienia, utrzymuje się przez 

krótki okres

22 Dc Podwyższony

Urządzenia tak zaprojektowane 
i wykonane, aby zapobiec możliwym do 

przewidzenia źródłom zapłonu, które 
mogą powstać podczas normalnej pracy

* Oznaczenie EPL (Equipment Protection Level) integruje Dyrektywę ATEX z normami międzynarodowymi IEC w zakresie wyznaczania stref i kategorii dla urządzeń pracujących w  strefach 
zagrożenia wybuchem. Standard ten wprowadza ocenę ryzyka jako alternatywną (nie zamienną!) metodę doboru urządzeń pod kątem poziomu ich zabezpieczeń. Jednocześnie wyraźnie 
wskazuje nieodłączne ryzyko zapłonu atmosfery wybuchowej, niezależnie od rodzaju zastosowanej ochrony przeciwwybuchowej, w przeciwieństwie do tradycyjnych oznaczeń, które oparte są na 
prawdopodobieństwie i częstotliwości występowania atmosfery wybuchowej.
**Według PN-EN 60079-0:2013.

PODZIAŁ URZĄDZEŃ ZGODNIE Z KLASYFIKACJĄ STREF ZAGROŻENIA WYBUCHEM
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Nazwa i adres producenta

Numer seryjny urządzenia
oraz rok produkcji

ul. Spacerowa 5, Balice, Poland

HAS 1001XYZ

0102Nr seryjny: D123456 2010

PTB 09 ATEX 1234X
IECEx BVS 09.2345

    110–240 V 50–60 Hz
  110–240 V DC

Ta = -25°C   +55°C
Lamp. G13 60081 IEC

Cecha przeciwwybuchowa

Nr certy�katu badania typu WE:
PTB – nazwa jednostki noty�kowanej; 
09 – rok wydania; ATEX – zakres certy�kacji; 
1234 – nr dokumentu; X – szczególne 
warunki eksploatacji

Nr certy�katu IECEx (opcjonalny w UE):
IECEx – zakres certy�kacji; BVS – jednostka 
noty�kowana; 09 – rok wydania (2009);
2345 – nr dokumentu

Nazwa i typ produktu

Znak CE potwierdzający, że
produkt jest zgodny ze

wszystkimi dyrektywami,
którym podlega; 0102 – numer

jednostki noty�kowanej
zaangażowanej w zapewnienie

jakości produkcji 

Inne zasadnicze informacje
odnośnie do wymaganych

standardów

Parametry elektryczne 

Oznaczenie temperatury pracy  
Ta = -25°C +55°C 

(dla standardowej temperatury: 
Ta = -20°C +40°C, oznaczenie 

to nie jest wymagane)
II 2G Ex de IIC T4 Gb
II 2D Ex t IIIC T80°C Db

4

CECHY PRZECIWWYBUCHOWE

SPOSÓB OZNAKOWANIA URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW OCHRONNYCH 
TABLICZKA ZNAMIONOWA – WZÓR

Objaśnienie: 
Urządzenie w wykonaniu przeciwwybuchowym, przeznaczone do użytku w zakładach innych niż górnicze, w 22 pyłowej strefie zagrożenia wybuchem. Urządzenie zabezpieczone za 
pomocą obudowy „t”. Może być eksploatowane w atmosferze pyłów nieprzewodzących (IIIB) i aglomeracje lotnych włókien palnych (IIIA). Temperatura żarzenia warstwy danego pyłu 
lub samozapłonu obłoku pyłu – z odpowiednimi marginesami bezpieczeństwa – musi być wyższa od wartości maksymalnej dopuszczalnej temperatury na powierzchni urządzenia, 
wynoszącej w tym przypadku 120°C. Poziom zabezpieczenia EPL urządzenia. Numer certyfikatu badania typu UE (BVS – nazwa jednostki notyfikowanej, 07 – rok wydania certyfikatu, 
ATEX – zakres certyfikacji, 003 – numer dokumentu). Litera „U” oznacza, że jest to certyfikowany komponent, który musi współpracować z kompletnym systemem.

Objaśnienie: 
Urządzenie w wykonaniu przeciwwybuchowym, przeznaczone do użytku w zakładach innych niż górnicze, montowane w 1 oraz 2 gazowej strefie zagrożenia wybuchem. Urządzenie 
zabezpieczone za pomocą ochrony mieszanej, np. korpus urządzenia budowy ognioszczelnej „d”, skrzynka przyłączeniowa budowy wzmocnionej „e”. Urządzenie współpracujące 
z urządzeniami w wykonaniu iskrobezpiecznym, umieszczonymi w strefie 0. Do zastosowania w atmosferze gazowej grupy wodorowej (IIC), ale również dopuszczone dla grupy 
etylenowej (IIB) i propanowej (IIA). Temperatura samozapłonu gazu tworzącego atmosferę wybuchową musi być wyższa niż 135°C np. dla etylenu, którego temperatura samozapłonu 
to 425°C, dopuszczalne są tylko urządzenia z klas temperaturowych T2–T6. Poziom zabezpieczenia EPL urządzenia. Numer certyfikatu badania typu UE (PTB – nazwa jednostki 
notyfikowanej, 09 – rok wydania certyfikatu, ATEX – zakres certyfikacji, 113 – numer dokumentu). Litera „X” oznacza szczególne warunki bezpiecznego użytkowania urządzenia, 
określone w certyfikacie. 

II (1) 2G Ex db eb [ia Ga] IIC T4 Gb PTB 09ATEX113 X

II 3D Ex tc IIIB T120°C Dc BVS 07ATEX003 U

Legenda: 

 Ex – urządzenie w wykonaniu 
przeciwwybuchowym

 grupa urządzeń
 kategoria urządzeń z rodzajem zagrożenia 

(Gas – gazy, Dust – pyły) 
 rodzaj ochrony przeciwwybuchowej 
 grupa wybuchowości (II – gazy, III – pyły) 
 klasa temperaturowa 
 poziom zabezpieczenia EPL urządzenia 
 numer certyfikatu badania typu UE 

z uwzględnieniem warunków bezpiecznego 
użytkowania urządzenia

Znaki uzupełniające

Symbol Objaśnienie

Brak oznaczenia Urządzenie może być eksploatowane bez dodatkowych ograniczeń

X Należy się zastosować do szczególnych warunków bezpiecznego 
użytkowania wskazanych w certyfikacie

U Certyfikowany komponent nie może być stosowany samodzielnie, 
a jedynie jako część kompletnego systemu

SAFETY AND INNOVATIONS

4 www.grupa-wolff.eu / +48 12 632 81 41



CECHA PRZECIWWYBUCHOWA – GRUPA I KATEGORIA URZĄDZEŃ

Grupa Przeznaczenie urządzenia Kategoria urządzenia Strefa

I Zakłady górnicze M1
M2 Nie dotyczy

II Zakłady inne niż górnicze

1G
2G
3G
1D
2D
3D

0
1
2

20
21
22

II 2G Ex de IIC T4 Gb

CECHA PRZECIWWYBUCHOWA – RODZAJE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ

RODZAJE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
PRZEZNACZONYCH DO PRACY W PYŁOWYCH STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM*

II 2G Ex de IIC T4 Gb

Symbol Rodzaje ochrony Strefa Kategoria EPL Norma Koncepcja ochrony Aplikacje

t

ta
Zabezpieczenie za 
pomocą obudowy 

„t”

20, 21, 22 1D Da

PN-EN 60079-31 Ochrona przed wystąpieniem nadmiernej 
temperatury oraz wnikaniem pyłu

Aparatura łączeniowa i sterownicza, 
puszki i skrzynki łączeniowe, kasety 
sterownicze, oprawy oświetleniowe, 

silniki

tb 21, 22 2D Db

tc 22 3D Dc

p

px, pxb

Obudowa 
z nadciśnieniem

21, 22 2D Db

PN-EN 60079-2

Ochrona przed wnikaniem pyłu 
realizowana przez zastosowanie 

gazu ochronnego i systemu 
kontroli nadciśnienia 
we wnętrzu obudowy

Aparatura łączeniowa i sterowniczapy, pyb 21, 22 2D Db

pz, pzc 22 3D Dc

i

ia

Wykonanie 
iskrobezpieczne

20, 21, 22 1D Da

PN-EN 60079-11 Ograniczenie energii zapłonu Pulpity kontrolne, czujniki, siłownikiib 21, 22 2D Db

ic 22 3D Dc

m

ma

Osłona
hermetyzowana

20, 21, 22 1D Da

PN-EN 60079-18
Izolowanie źródła zapłonu od atmosfery 

wybuchowej za pomocą 
mas hermetyzujących

Urządzenia sygnalizacyjne, 
wyświetlacze, czujniki, systemy 

łączeniowe, układy elektroniczne, 
cewki zaworów

mb 21, 22 2D Db

mc 22 3D Dc

op is

– Promieniowanie
optyczne

20, 21, 22 1D, 2D, 3D Da, Db, Dc

PN-EN 60079-28

Ograniczenie mocy optycznej do 
bezpiecznych wartości

Urządzenia 
optoelektroniczneop pr 21, 22 2D, 3D Db, Dc Zabezpieczenie promieniowania np. przez 

zastosowanie odpowiedniego pancerza

op sh 21, 22 2D, 3D Db, Dc Blokada promieniowania optycznego, np. 
na wskutek detekcji uszkodzonego włókna

*Wymagania zasadnicze: PN-EN 60079-0
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6

RODZAJE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH 
PRZEZNACZONYCH DO PRACY W GAZOWYCH STREFACH ZAGROŻENIA WYBUCHEM*

Symbol Rodzaje 
ochrony Strefa Kategoria EPL Norma Koncepcja ochrony Aplikacje

d

da

Osłona 
ognioszczelna

0, 1, 2 1G Ga PN-EN 60079-1 Zabezpieczenie przed przeniesieniem wybuchu na zewnątrz, 
obudowa odporna na ciśnienie wybuchu;

poziom da – bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa
poziom db – wysoki stopień bezpieczeństwa

poziom dc – podwyższony stopień bezpieczeństwa

Specjalne czujniki 
katalitycznych przenośnych 
detektorów gazowych (do 

5 cm3)

db 1, 2 2G Gb PN-EN 60079-1 Osprzęt łączeniowy, 
kontrolny, sygnalizacyjny, 

silniki, 
transformatorydc 2 3G Gc PN-EN 60079-1

e

eb
Budowa 

wzmocniona

1, 2 2G Gb PN-EN 60079-7 Dodatkowe środki ochrony zapobiegające wystąpieniu 
nadmiernej temperatury, łuków oraz iskier elektrycznych;

poziom eb – wysoki stopień bezpieczeństwa
poziom ec – podwyższony stopień bezpieczeństwa

Puszki i skrzynki łączeniowe, 
kasety sterownicze, silniki 

klatkowe, 
oprawy oświetleniowe ec 2 3G Gc PN-EN 60079-7

i

ia

Wykonanie 
iskrobezpieczne

0, 1, 2 1G Ga PN-EN 60079-11 Ograniczenie energii w obwodzie iskrobezpiecznym do 
wartości niepowodującej zapłonu atmosfery wybuchowej;

poziom ia – bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa
poziom ib – wysoki stopień bezpieczeństwa

poziom ic – podwyższony stopień bezpieczeństwa

Automatyka, komunikacja, 
czujniki, przetwornikiib 1, 2 2G Gb PN-EN 60079-11

ic 2 3G Gc PN-EN 60079-11

m

ma

Osłona 
hermetyzowana

0, 1, 2 1G Ga PN-EN 60079-18 Izolowanie źródła zapłonu od atmosfery wybuchowej za 
pomocą mas hermetyzujących;

poziom ma – bardzo wysoki stopień bezpieczeństwa
poziom mb – wysoki stopień bezpieczeństwa

poziom mc – podwyższony stopień bezpieczeństwa

Urządzenia łączeniowe 
małej mocy, bezpieczniki, 

urządzenia kontrolne 
i sygnalizacyjne, 

wyświetlacze, czujniki, 
cewki elektrozaworów

mb 1, 2 2G Gb PN-EN 60079-18

mc 2 3G Gc PN-EN 60079-18

nA nAc

Ochrona 
typu „n”

2 3G Gc PN-EN 60079-15
Zapobieganie wystąpieniu łuków oraz iskier elektrycznych 

zdolnych do zapłonu atmosfery w trakcie normalnego 
użytkowania i w określonych warunkach nieprawidłowych

Gniazda, wtyczki, osprzęt 
oświetleniowy, silnikinC nCc 2 3G Gc PN-EN 60079-15

Ochrona przed przeniesieniem wybuchu bądź przed 
wnikaniem do wnętrza łatwopalnych gazów, par, 

mgieł (osłonięte styki, elementy nieinicjujące zapłonu, 
uszczelnienie lub hermetyzacja itd.)

nR nRc 2 3G Gc PN-EN 60079-15 Ochrona przed wnikaniem do wnętrza łatwopalnych gazów, 
par, mgieł – obudowa o utrudnionym oddychaniu

o
ob

Osłona 
olejowa

1, 2 2G Gb PN-EN 60079-6 Izolowanie źródła zapłonu urządzenia od atmosfery 
wybuchowej przez zastosowanie wypełnienia z niepalnej 

i nieprzewodzącej ciepła cieczy

Transformatory, kontrolne 
jednostki rozruchowe

oc 2 3G Gc PN-EN 60079-6

p

pxb, 
pyb Osłona gazowa 

z nadciśnieniem

1, 2 2G Gb PN-EN 60079-2 Ochrona przed wnikaniem do wnętrza łatwopalnych 
gazów, par oraz mgieł realizowana przez zastosowanie 

gazu ochronnego i systemu kontroli nadciśnienia

Obudowy urządzeń 
łączeniowych i kontrolnych, 

analizatory, 
duże silnikipzc 2 3G Gc PN-EN 60079-2

op is

– Promieniowanie 
optyczne

0, 1, 2 1G, 2G, 3G Ga, Gb, Gc PN-EN 60079-28 Ograniczenie mocy optycznej do bezpiecznych wartości

Urządzenia 
optoelektroniczne

op pr 1, 2 2G, 3G Gb, Gc PN-EN 60079-28 Zabezpieczenie promieniowania optycznego elementami
ograniczającymi, np. odpowiedni pancerz światłowodu

op sh 1, 2 2G, 3G Gb, Gc PN-EN 60079-28 Blokada promieniowania optycznego, np. na wskutek 
detekcji uszkodzonego włókna

q qb Osłona 
piaskowa 1, 2 2G Gb PN-EN 60079-5 Zastosowanie wypełnienia w postaci drobnego materiału 

sypkiego, uniemożliwiającego przeniesienie płomienia

Transformatory, stateczniki 
elektroniczne, czujniki, 

przetworniki

*Wymagania zasadnicze: PN-EN 60079-0
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CECHA PRZECIWWYBUCHOWA – GRUPA WYBUCHOWOŚCI

I II – gazy III – pyły

nie dotyczy IIA IIIA

nie dotyczy IIB IIIB

nie dotyczy IIC IIIC

II 2G Ex de IIC T4 Gb

Symbol Rodzaje ochrony Strefa Kategoria EPL** Norma Koncepcja ochrony Aplikacje

–
c

Zabezpieczenie za 
pomocą konstrukcji 1 2

– PN-EN 13463-5
Eliminacja źródeł zapłonu za pomocą 

odpowiednich metod konstrukcyjnych

Sprzęgła, napędy paskowe 
i łańcuchowe, wentylatory, 

młyny, pompyEx h Gb ISO 80079-37

Ex fr –

Ochrona za 
pomocą obudowy 

z ograniczonym 
przepływem

2 3 – PN-EN 13463-2 Izolowanie źródła zapłonu od 
atmosfery wybuchowej Całe urządzenia 

d

da

Ochrona za pomocą 
osłony ognioszczelnej

0, 1, 2 1 –
PN-EN 13463-3
PN-EN 60079-

1***

Zabezpieczenie przed przeniesieniem 
wybuchu na zewnątrz, obudowa odporna 

na ciśnienie wybuchu
Hamulce, sprzęgładb 1, 2 2 –

dc 2 3 –

–
b

Ochrona przez kontrolę 
źródła zapłonu 1, 2, 21, 22 2

– PN-EN 13463-6
System detekcji stanów awaryjnych, 

kontrola źródeł zapłonu

Łożyska ślizgowe, 
pompy, mieszadła, 
pompy próżnioweEx h Gb ISO 80079-37

–
k

Osłona za pomocą 
osłony cieczowej 1 2

– PN-EN 13463-8 Izolowanie źródła zapłonu od atmosfery 
wybuchowej za pomocą osłony z niepalnej 

i nieprzewodzącej ciepła cieczy
Przekładnie

Ex h Gb ISO 80079-37

Ex p

Ex pxb

Osłona gazowa 
z nadciśnieniem

1, 2 2

–

PN-EN 13463-7
Ochrona przed wnikaniem pyłu 
realizowana przez zastosowanie 

gazu ochronnego i systemu kontroli 
nadciśnienia we wnętrzu obudowy

PompyEx pyb 1, 2 2
PN-EN 60079-2

Ex pzc 2 3

t

Ex ta

Zabezpieczenie za 
pomocą obudowy „t”

20, 21, 22 1

– PN-EN 60079-31 Ochrona przed wystąpieniem nadmiernej 
temperatury oraz wnikaniem pyłu

Sprężarki, przekładnie, 
całe urządzeniaEx tb 21, 22 2

Ex tc 22 3

*Wymagania zasadnicze: PN-EN 13463-1, ISO 80079-36 oraz PN-EN 60079-0
**Na podstawie normy ISO 80079-36 oznaczenia EPL będą miały zastosowanie również do urządzeń nieelektrycznych. Przyklad: W związku z tym urządzenie nieelektryczne (c, b, k) montowane 
w strefie 1 będzie miało oznaczanie np. Ex h IIC T4 Gb, jak również ATEX  II 2G
***Obecnie nie ma planów dostosowania norm PN-EN 13463-2; PN-EN 13463-3; PN-EN 13463-7 do standardu ISO 80079; przy braku właściwych norm mozna stosować PN-EN 60079-1 oraz PN-EN 60079-2

RODZAJE OCHRONY PRZECIWWYBUCHOWEJ DLA URZĄDZEŃ 
NIEELEKTRYCZNYCH*
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CECHA PRZECIWWYBUCHOWA – KLASA TEMPERATUROWA

Klasa temperaturowa
Maksymalna 
temperatura 

powierzchni [°C]

Temperatura zapłonu 
gazu [°C]

T1 450 > 450

T2 300 300–450

T3 200 200–300

T4 135 135–200

T5 100 100–135

T6 85 85–100

Uwaga: najniższa temperatura samozapłonu 
mieszaniny wybuchowej powinna być odpowiednio 
wyższa od maksymalnej dopuszczalnej temperatury 
na powierzchni urządzenia elektrycznego.

Przykłady:
Propan   470°C   T1
Etylen                        425°C T2
Wodór   580°C T1
Oktan                       206°C T3
Acetylen                       305°C T2

II 2G Ex de IIC T4 Gb

MESG

Grupa wybuchowości Wartość MESG* (mm)

IIA ≥ 0,9

IIB > 0,5 lecz < 0,9

IIC ≤ 0,5

*MESG – Maximum Experimental Safe Gap – określony za pomocą 
przyrządu badawczego ze  szczeliną o długości 25 mm (wartość istotna 
dla urządzeń w  osłonie ognioszczelnej „d”). 

MIC

Grupa 
wybuchowości Wartość stosunku MIC*

IIA > 0,8

IIB ≥ 0,45 lecz ≤ 0,8

IIC < 0,45

*MIC – Minimum Igniting Current – do wyznaczania tego stosunku 
powinien być używany iskiernik opisany w PN-EN 60079-11 (wartość 
istotna dla urządzeń w wykonaniu iskrobezpiecznym „i”). 

PODZIAŁ PALNYCH GAZÓW I PAR CIECZY WG WARTOŚCI MESG I MIC

PODZIAŁ PYŁÓW I WŁÓKIEN PALNYCH

Grupa 
wybuchowości pyłów Rodzaj pyłów

IIIA
Pyły palne

Cząstki ciała stałego, zawierające włókna, o znamionowych wymiarach większych niż 500 µm, osiadające 
pod wpływem swojego ciężaru, ale mogące pozostawać zawieszone w powietrzu (np. włókna sztucznego 

jedwabiu, bawełny)

IIIB
Pyły nieprzewodzące Pyły palne o rezystywności elektrycznej większej niż 103 Ω∙m

IIIC 
Pyły przewodzące Pył palny o rezystywności elektrycznej nie większej niż 103 Ω∙m

SAFETY AND INNOVATIONS
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Grupa 
wybuchowości 

gazów

Klasy temperaturowe – maks. temperatura powierzchni

T1 – 450 [°C] T2 – 300 [°C] T3 – 200 [°C] T4 – 135 [°C] T5 – 100 [°C] T6 – 85 [°C]

IIA
Grupa propanowa

Aceton, amoniak, benzen, kwas 
octowy, ksylen, etan, chlorek etylu, 

metanol, naftalen, fenol, propan

Octan izoamylu, 
n-butan, alkohol 

n-butylowy

Benzyny, oleje 
napędowe, oleje 

opałowe, n-heksan

Aldehyt 
octowy

IIB
Grupa etylenowa Gaz miejski Etylen, tlenek 

etylenu Siarkowodór Eter etylowy

IIC
Grupa wodorowa Hydrazyna, wodór Acetylen Dwusiarczek 

węgla

OSZACOWANIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY PRACY URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH DLA GAZÓW I PARY CIECZY

Kategoria 
urządzenia Warunki występowania Maksymalna dopuszczalna 

temperatura powierzchni T

1 Nawet przy rzadko występującym nieprawidłowym działaniu T ≤ 80%Tmin

2
a) W czasie normalnego działania

b) Przy ogrzaniu gazu lub par do temperatury powierzchni urządzenia

T ≤ Tmin 

T ≤ 80%Tmin*

3 W czasie normalnego działania T ≤ Tmin 

T
min

 – minimalna temperatura samozapłonu palnego gazu lub par cieczy

*Wartość ta może być przekroczona tylko przy rzadko występującym wadliwym działaniu

CECHA PRZECIWWYBUCHOWA – KLASA TEMPERATUROWA (PYŁY)

Maksymalna dopuszczalna temperatura powierzchni urządzenia dla pyłów

Obłok pyłu Warstwa pyłu

    Tmax = 2/3 Tobłok

Poniższe metody są równorzędne i zapewniają ten sam poziom bezpieczeństwa. Wybór jednej z nich jest uzależniony od metody 
zastosowanej do wyznaczenia maksymalnej temperatury powierzchni urządzenia

METODA A METODA B

 Tmax  = T5 mm- 75°C Tmax  = T12,5 mm- 25°C

Tobłok jest temperaturą zapłonu 
przewidywanego obłoku pyłu

T5 mm  jest temperaturą zapłonu 5 mm warstwy pyłu T12,5 mm  jest temperaturą zapłonu 12,5 mm warstwy pyłu

Ważne: wraz ze wzrostem grubości warstwy pyłu spada minimalna 
temperatura zapłonu warstwy pyłu oraz rośnie izolacja termiczna. 
W przypadku gdy grubość warstwy pyłu przekracza 5 mm należy 
zastosować odpowiednią korelację pokazującą zależność między 
maksymalną dopuszczalną temperaturą powierzchni a grubością 
warstwy pyłu lub przeprowadzić odpowiednie badania

Ważne: wzór ma zastosowanie tylko dla w przypadku, gdy 
grubość warstwy pyłu nie przekracza 12,5 mm

II 3D Ex t IIIB T120OC Dc

SAFETY AND INNOVATIONS
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CHARAKTERYSTYCZNE WŁAŚCIWOŚCI WYBRANYCH 
MIESZANIN PYŁÓW Z POWIETRZEM

Rodzaj pyłu Temperatura zapalenia [°C] DGW
[mg/dm3]

Maks. ciśnienie 
wybuchu [MPa]

obłok warstwa

Aluminium 650 760 45 0,51

Żelazo 320 310 105 0,29

Cynk 680 460 500 0,34

Kakako 510 200 450 0,48

Żywica fenolowa 580 b.d. 25 0,63

Octan celulozy 470 400 45 0,95

Cukier 370 400 45 0,77

CECHA PRZECIWWYBUCHOWA – POZIOM ZABEZPIECZENIA URZĄDZENIA EPL

Poziom zabezpieczenia urządzenia EPL

EPL wprowadza ocenę ryzyka jako alternatywną metodę doboru urządzeń Ex w zależności 
od zapewnionego poziomu zabezpieczenia

Oznacza poziom ochrony urządzenia, który zależy od określenia ryzyka formowania się 
źródła zapłonu i różnych warunków gazowej i pyłowej atmosfery wybuchowej

I II III

Ma Ga Da

Mb Gb Db

Gc Dc

II 3D Ex t IIIB T120OC Dc

OSZACOWANIE DOPUSZCZALNEJ TEMPERATURY PRACY URZĄDZEŃ 
ELEKTRYCZNYCH – PYŁY

Maksymalne dopuszczalne temperatury powierzchni urządzeń elektrycznych, systemów ochronnych, części i podzespołów 
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem wywołanym obecnością mieszanin pyłów z powietrzem definiowane są jak poniżej.

T
min

 – minimalna temperatura samozapłonu palnego gazu lub par cieczy; T
5 mm

, T
12,5 mm

, T
w

  – minimalne temperatury samozapłonu warstwy pyłu 

Kategoria 
urządzenia Warunki występowania

Maksymalna dopuszczalna 
temperatura powierzchni T 

w przypadku obecności obłoku pyłu

Maksymalna dopuszczalna temperatura 
powierzchni urządzenia T w przypadku 

obecności warstw pyłu (5–12,5 mm)

1 Nawet przy rzadko występują-
cym nieprawidłowym działaniu T ≤ 2/3 Tmin

T = T5 mm- 75°C
T = T12,5 mm- 25°C

2
Nawet w przypadku 

występującego wadliwego 
działania

T ≤ 2/3 Tmin T ≤ Tw – margines bezpieczeństwa (75°C)

3 W czasie normalnego działania T ≤ 2/3 Tmin T ≤ Tw – margines bezpieczeństwa (75°C)
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