urządzenia Ex
Uwagi wstępne
Niniejsze opracowanie:
- dotyczy wykonania przeciwwybuchowego urządzeń, przeznaczonych dla zakładów innych niż górnicze.
- zostało opracowane na podstawie aktów prawnych, obowiązujących w marcu 2018 r.

Wprowadzenie
Urządzenia elektryczne i nieelektryczne, pracujące w przestrzeniach zagrożonych wybuchem, powinny
spełniać wymagania wykonania przeciwwybuchowego, właściwe dla danej strefy zagrożenia wybuchem.
W krajach Unii Europejskiej zapewnienie bezpieczeństwa przez urządzenia, stosowane w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem, regulują następujące akty prawne:
Dyrektywa ATEX - Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/34/UE
dotyczy: urządzenia przeznaczone do użytku w strefach potencjalnie wybuchowych
obejmuje: na poziomie ogólnym:
obowiązki producentów, importerów, dystrybutorów,
procedury oceny zgodności, deklaracje zgodności, oznakowanie,
notyﬁkowanie jednostek oceniających zgodność,
nadzór rynku i kontrola urządzeń Ex wprowadzanych na runek europejski.
Rozporządzenie właściwego Ministra wdraża przepisy dyrektywy ATEX, jako obowiązujące w kraju.
Normy EN
dotyczą: - atmosfery wybuchowe, strefy zagrożenia wybuchem,
- urządzenia przeznaczone do stosowania w atmosferach wybuchowych
obejmują: na poziomie szczegółowym:
- identyﬁkacja i określenie atmosfer wybuchowych, stref zagrożenia wybuchem
- wymagania w zakresie projektowania, badania i znakowania urządzeń Ex
- projektowanie i montaż instalacji elektrycznych w atmosferach wybuchowych
Normy EN - stanowią wprowadzenie międzynarodowych norm IEC / ISO, z pewnymi modyﬁkacjami.
- zatwierdzone przez Polski Komitet Normalizacyjny, mają statut norm krajowych PN.
Zagadnienia bezpieczeństwa przeciwwybuchowego
Identyﬁkacja zagrożeń wybuchem, możliwych źródeł zapłonu. Redukcja ryzyka.
klasyﬁkacja gazów i par
Klasyﬁkacja atmosfery wybuchowej
klasyﬁkacja pyłów
gazowa atmosfera wybuchowa
pyłowa atmosfera wybuchowa
Ogólne wymagania dotyczące
elektryczne urządzenia
projektowania, badań, znakowania urządzeń nieelektryczne urządzenia
osłona ognioszczelna ”d”
osłona gazowa ”p”
osłona piaskowa ”q”
osłona olejowa ”o”
budowa wzmocniona ”e”
elektryczne
Szczegółowe
urządzenia
wykonanie iskrobezpieczne ”i”
wymagania dotyczące
budowa przeciwwybuchowa ”n”
konstrukcji i badań
hermetyzacja ”m”
zabezpieczeń urządzeń
obudowa ”t”
ograniczenie promieniowania
bezpieczeństwo konstrukcyjne ”c”
nieelektryczne
nadzorowanie źródła zapłonu ”b”
urządzenia
osłona cieczowa ”k”
Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych
w atmosferach wybuchowych
Specyﬁczne wymagania konstrukcji i oceny systemów iskrobezpiecznych ”i”
Określenie stref zagrożenia wybuchem

Norma
EN 1127-1
EN 60079-20-1
EN 60079-10-2
EN ISO/IEC 80079-20-2
EN 60079-10-1
EN 60079-10-2
EN 60079-0
EN ISO 80079-36
EN 60079-1
EN 60079-2
EN 60079-5
EN 60079-6
EN 60079-7
EN 60079-11
EN 60079-15
EN 60079-18
EN 60079-31
EN 60079-28
EN ISO 80079-37
EN 60079-14
EN 60079-25
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Klasyﬁkacja stref zagrożenia wybuchem
Atmosfera wybuchowa
gazowa
pyłowa
strefa 0
strefa 20
strefa 1
strefa 21
strefa 2

strefa 22

Opis atmosfery wybuchowej
jest stale obecna lub przez długie okresy lub często
może pojawić się okresowo lub sporadycznie podczas normalnej pracy
nie należy się jej spodziewać podczas normalnej pracy,
ale jeśli się pojawi, to tylko przez krótki czas

Klasyﬁkacja urządzeń
stosowanych w atmosferach wybuchowych w zakładach innych niż kopalnie
Atmosfera
wybuchowa
gazowa

pyłowa

Strefy
zagrożenia
wybuchem
0
1
2
20
21
22

Dyrektywa ATEX
Kategoria
Grupa
urządzeń
1G
2G
3G
II
1D
2D
3D

EN 60079-0
Grupa
II
( IIA, IIB, IIC )

III
( IIIA, IIIB, IIIC )

EPL

Poziom
bezpieczeństwa

Ga
Gb
Gc
Da
Db
Dc

bardzo wysoki
wysoki
podwyższony
bardzo wysoki
wysoki
podwyższony

IIA - tzw. propanowa grupa gazów
IIIA - lotne włókna palne
IIB - tzw. etylenowa grupa gazów
IIIB - pyły palne nieprzewodzące
IIC - tzw. wodorowa grupa gazów
IIIC - pyły palne przewodzące
EPL - poziom zabezpieczenia urządzenia

Rodzaje zabezpieczeń przeciwwybuchowych dla urządzeń
Elektryczne Urządzenia
Gazowe atmosfery
Pyłowe atmosfery
osłona ognioszczelna ”d”
obudowa ”t”
hermetyzacja ”m”
wykonanie iskrobezpieczne ”i”
osłona gazowa z nadciśnieniem ”p”
osłona olejowa ”o”
osłona piaskowa ”q”
budowa wzmocniona ”e”
budowa przeciwwybuchowa ”n”

Nieelektryczne Urządzenia
bezpieczeństwo konstrukcyjne ”c”
nadzorowanie źródła zapłonu ”b”
osłona cieczowa ”k”
obudowa ”t”
osłona ognioszczelna ”d”
osłona gazowa z nadciśnieniem ”p”

Maksymalna temperatura powierzchni dla gazowej atmosfery wybuchowej
Temperatura zapłonu
gazu
> 450 oC
> 300 oC
> 200 oC
> 135 oC
> 100 oC
> 85 oC

Klasa
temperaturowa
T1
T2
T3
T4
T5
T6

Max. Temperatura
powierzchni
≤ 450 oC
≤ 300 oC
≤ 200 oC
≤ 135 oC
≤ 100 oC
≤ 85 oC

Dopuszczalne klasy
temperaturowe
T1 … T6
T2 … T6
T3 … T6
T4 … T6
T5 … T6
T6

Maksymalna temperatura powierzchni dla pyłowej atmosfery wybuchowej
dla obłoku pyłu:
dla warstwy pyłu:
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T ≤ 2/3 TCL
T ≤ T5 mm – 75oC

TCL
- temp. zapłonu obłoku pyłu
T5mm - temp. zapłonu 5 mm warstwy pyłu

oznakowanie urządzeń elektrycznych

oznakowanie wg ATEX

oznakowanie wg EN 60079-0

gazowa
atmosfera wybuchowa

c
c c

c

II 2G

Ex d IIB T4 Gb

pyłowa
atmosfera wybuchowa

c
c c

II 1D

Ex ma IIIC T120 C Da

o

c

oznakowanie urządzeń nieelektrycznych

oznakowanie wg ATEX

oznakowanie wg EN ISO 80079-36

gazowa
atmosfera wybuchowa

c
c c

c

II 2G

Ex h IIB T4 Gb

pyłowa
atmosfera wybuchowa

c
c c

II 1D

Ex h IIIC T120oC Da

c

Uwagi
Jeżeli w oznakowaniu urządzeń elektrycznych jest podany poziom bezpieczeństwa dla rodzaju zabezpieczenia,
to może być pominięty symbol EPL,
przykłady:
Ex ma IIC T4 Ga
alternatywnie Ex ma IIC T4
Ex ma IIIC T120oC Da alternatywnie Ex ma IIIC T120oC
W oznakowaniu urządzeń nieelektrycznych nie podaje się rodzaju zabezpieczenia. Wpisuje się tylko literę ”h”.
Natomiast rodzaj zastosowanego zabezpieczenia jest podany w instrukcji urządzenia.
Dla strefy wybuchowej: gazowej - podaje się klasę temperaturową ( T1 / T2 / T3 / T4 / T5 / T6 )
pyłowej - podaje się literę ”T” i maksymalną temperaturę powierzchni [ oC ]
Jeżeli urządzenie jest zaprojektowane do pracy w temperaturze otoczenia:
- w zakresie -20 ... +40 oC : wówczas nie jest wymagane oznakowanie zakresu temperatury otoczenia,
- w innym zakresie :
wówczas
jest wymagane oznakowanie zakresu temperatury otoczenia,
które powinno zawierać symbol ”Ta” albo ”Tamb”,
przykład: 0oC ≤ Ta ≤ +60oC
Urządzenia oznakowane: IIB są odpowiednie dla wymagań grupy IIA,
IIIB są odpowiednie dla wymagań grupy IIIA,

IIC są odpowiednie dla wymagań grup IIB, IIA
IIIC są odpowiednie dla wymagań grup IIIB, IIIA
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