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Oznakowanie według dyrektywy ATEX – 2014/34/UE
i norm zharmonizowanych

Numer jednostki notyfi kowanej, która uczestniczyła w fa-
zie kontroli produkcji urządzeń i systemów ochronnych lub 
aparatury
Można sprawdzić w europejskiej bazie Nando:
http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/

Symbol Ex oznaczający, że urządzenie lub system ochrony spełnia 
wymagania jednej z norm budowy
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Specjalne oznaczenie zabezpieczenia przeciwwybuchowego
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Grupa urządzenia lub systemu ochronnego
Grupa I - urządzenia i systemy ochronne przeznaczone 
do użytku w zakładach górniczych, w których występu-
je zagrożenie metanowe lub zagrożenie wybuchem pyłu 
węglowego
Grupa II - urządzenia i systemy ochronne przeznaczone 
do użytku w miejscach zagrożonych występowaniem at-
mosfer wybuchowych innych niż wymienione w Grupie I

KATEGORIA URZĄDZENIA LUB SYSTEMU OCHRONNEGO WG. ATEX

Poziom 
zabiezpieczenia

Kategoria Charakterystyka 
zabezpieczenia

Warunki 
pracyGrupa I  Grupa II

Bardzo wysoki M1

Dwa niezależne środki zabez-
pieczające lub bezpieczeń-
stwo zapewnione nawet, gdy 
wystąpią dwa niezależne od 
siebie uszkodzenia

Urządzenie może pra-
cować w warunkach 
występowania atmos-
fery wybuchowej

Bardzo wysoki 1

Dwa niezależne środki zabez-
pieczające lub bezpieczeń-
stwo zapewnione nawet, gdy 
wystąpią dwa niezależne od 
siebie uszkodzenia

Urządzenie może pra-
cować w strefi e 0, 1, 
2 (G) lub 20, 21, 22 (D)

Wysoki M2
Wystarczające w czasie nor-
-malnej pracy oraz w trud-
nych warunkach eksploatacji

Urządzenie wyłączone 
w czasie występowa-
nia atmosfery wybu-
chowej

Wysoki 2

Wystarczające w czasie nor-
-malnej pracy oraz często 
występujących zakłóceń lub 
uszkodzeń urządzeń, jakie 
należy brać pod uwagę

Urządzenie może pra-
cować w strefi e 1, 
2 (G) lub 21, 22 (D)

Normalny 3 Wystarczające w czasie nor-
malnej pracy

Urządzenie może pra-
cować w strefi e 2 (G) 
lub 22 (D)

Norma Oznaczenie Schemat Rodzaj budowy
Gazy wybuchowe

EN 60079-0 - Wymagania ogólne – gazy wybuchowe

EN 60079-1 d Osłony ognioszczelne

EN 60079-2 p Osłony gazowe z nadciśnieniem

EN 60079-5 q Osłony piaskowe

EN 60079-6 o Osłony olejowe

EN 60079-7 e Budowa wzmocniona

EN 60079-11 i Budowa iskrobezpieczna

EN 60079-15 n Budowa przeciwwybuchowa „n”

EN 60079-18 m Osłona hermetyzowana

EN 60079-25 i Systemy iskrobezpieczne

EN 60079-26 - Urządzenia o poziomie zabezpieczenia 
urządzenia (EPL) Ga

EN 60079-28 op Promieniowanie optyczne

EN 50303 -
Urządzenia grupy I kategorii M1 przeznaczo-
ne do pracy ciągłej w atmosferach zagrożo-

nych metanem i/lub pyłem węglowym

EN 60079-31 t t

EN 60079-35-1 - Lampy nahełmne

EN 80079-37  c; b; k
Bezpieczeństwo konstrukcyjne „c”,    
Nadzorowanie źródeł zapłonu „b”,    

Zanurzenie w cieczy „k”

Grupa urządzenia elektrycznego 
przeznaczonego do przestrzeni 

zagrożonej wybuchem
Grupa I - zakłady górnicze, w których wystę-
puje zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu 
węglowego
Grupa II - przestrzenie zagrożone wybuchem 
gazu inne niż wymienione w Grupie I
Podgrupa IIA - propanowa
Podgrupa IIB - etylenowa
Podgrupa IIC - wodorowa
Grupa III - przestrzenie zagrożone wybu-
chem pyłów inne niż wymienione w Grupie I
Podgrupa IIIA - aglomerat lotnych włókien 
palnych
Podgrupa IIIB - pył nieprzewodzący
Podgrupa IIIC - pył przewodzący

Klasa temperaturowa 
(dla grupy II)

Klasa 
tempera-
turowa

Maksymalna 
temperatura 
powierzchni 

urządzenia °C
T1 450
T2 300
T3 200
T4 135
T5 100
T6 85

Poziom zabezpieczenia 
urządzenia 

– Equipment Protection 
Level (EPL)

EPL Poziom 
zabezpieczenia

Ma Bardzo wysoki 
– kopalnie

Mb Wysoki - kopalnie
Ga Bardzo wysoki 

– gazy wybuchowe
Gb Wysoki 

– gazy wybuchowe
Gc Rozszerzony 

– gazy wybuchowe
Da Bardzo wysoki 

– pyły wybuchowe
Db Wysoki 

– pyły wybuchowe
Dc Rozszerzony 

– pyły wybuchowe

Symbol jednostki notyfi ko-
wanej wydającej certyfi kat 
badania typu urządzenia, 

systemu ochronnego 
lub aparatury

Można sprawdzić 
w europejskiej bazie Nando:

http://ec.europa.eu/enterprise/
newapproach/nando/

Dodatkowe oznakowanie:
„ „ – pełny certyfi kat badania typu
„X” – w certyfi kacie określono szcze-
gólne warunki stosowania warunku-
jące zachowanie budowy przeciwwy-
buchowej
„U” – certyfi kat dla podzespołu prze-
znaczonego do zabudowania w urzą-
dzeniu przeciwwybuchowym

Certyfi kat wydany 
w oparciu 

o wymagania 
zasadnicze ATEX

Numer 
kolejny 

certyfi katu 
w roku

Ostatnie dwie cyfry roku 
wydania certyfi katu

Symbol stopnia 
ochrony (Ingress 
Protection) – 
określa odpor-
ność na wnikanie 
pyłu i wody

Woda
Druga 
cyfra Schemat Ochrona przed

0 Brak ochrony

1 Ochrona przed pionowo 
padającymi kroplami wody

2
Ochrona przed pionowo pa-
dającymi kroplami wody przy 
wychyleniu obudowy do 15°

3 Ochrona przed 
natryskiwaniem wodą

4 Ochrona przed 
bryzgami wody

5 Ochrona 
przed strugą wody

6 Ochrona przed silną 
strugą wody

7
Ochrona przed skutkami 

krótkotrwałego 
zanurzenia w wodzie

8
Ochrona przed skutkami 

ciągłego zanurzenia 
w wodzie

9
Ochrona przed zalaniem 
silną strugą wody pod 

ciśnieniem w podwyższonej 
temperaturze

Pył
Pierwsza 

cyfra Ochrona przed wnikaniem Ochrona przed dostępem

0 Brak ochrony Brak ochrony

1 Ochrona przed obcymi ciałami sta-
łymi o średnicy 50 mm i większej

Ochrona przed dostępem do części 
niebezpiecznych wierzchem dłoni

2 Ochrona przed obcymi ciałami sta-
łymi o średnicy 12,5 mm i większej

Ochrona przed dostępem do części 
niebezpiecznych palcem

3 Ochrona przed obcymi ciałami sta-
łymi o średnicy 2,5 mm i większej

Ochrona przed dostępem do części 
niebezpiecznych narzędziem

4 Ochrona przed obcymi ciałami sta-
łymi o średnicy 1,0 mm i większej

Ochrona przed dostępem do części 
niebezpiecznych drutem

5 Ochrona przed pyłem Ochrona przed dostępem do części 
niebezpiecznych drutem

6 Ochrona pyłoszczelna Ochrona przed dostępem do części 
niebezpiecznych drutem

II       II       II       

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie zagrożeń naturalnych 
w zakładach górniczych (Dz.U. poz.230 z 2013 r.) z późniejszymi zmianami.

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 
23 listopada 2016 r. w sprawie szczegóło-
wych wymagań dotyczących prowadzenia 
ruchu podziemnych zakładów górniczych 

(Dz.U. poz. 1118 z 2017 r.)

Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 
23 listopada 2016 r. w sprawie szczegóło-

Określenie zagrożenia pyłem węglowym i metanowego
w podziemnych zakładach górniczych

Kategorie zagrożenia metanowego 
dla pokładów węgla lub ich części:

Kategoria 
I

jeżeli stwierdzono występo-
wanie metanu pochodzenia 
naturalnego w ilości od 0,1 do 
2,5 m3/Mg, w przeliczeniu na 
czystą substancję węglową,

Kategoria 
II

jeżeli stwierdzono występo-
wanie metanu pochodzenia 
naturalnego w ilości od 2,5 do 
4,5 m3/Mg, w przeliczeniu na 
czystą substancję węglową,

Kategoria 
III

jeżeli stwierdzono występo-
wanie metanu pochodzenia 
naturalnego w ilości od 4,5 do 
8 m3/Mg, w przeliczeniu na 
czystą substancję węglową,

Kategoria 
IV

jeżeli stwierdzono występowa-
nie metanu pochodzenia natu-
ralnego w ilości powyżej 8 m3/
Mg, w przeliczeniu na czystą 
substancję węglową.

Stopnie zagrożenia 
wybuchem metanu 

dla wyrobisk:

1) niezagrożonych wybuchem meta-
nu, ze stopniem „a” niebezpieczeństwa 
wybuchu metanu, w przypadku gdy 
nagromadzenie metanu w powietrzu 
większe niż 0,5% jest wykluczone;

2) zagrożonych wybuchem metanu, 
ze stopniem „b” niebezpieczeństwa 
wybuchu metanu, jeżeli w normalnych 
warunkach przewietrzania nagroma-
dzenie metanu w powietrzu większe 
niż 1,0% jest wykluczone;

3) zagrożonych wybuchem metanu, 
ze stopniem „c” niebezpieczeństwa 
wybuchu metanu, jeżeli nawet w nor-
malnych warunkach przewietrzania 
nagromadzenie metanu w powietrzu 
może przekroczyć 1,0% .;

Klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 
(węgiel kamienny):

a) Do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zalicza się 
pokład węgla lub jego część, łącznie z wyrobiskami drążony-
mi w tym pokładzie lub jego części, jeżeli w tym pokładzie 
lub jego części lub w wyrobiskach lub ich częściach znajduje 
się pył kopalniany zabezpieczony w sposób naturalny.

b) Do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zalicza się 
pokład węgla lub jego część, łącznie z wyrobiskami drążony-
mi w tym pokładzie lub jego części, jeżeli w tym pokładzie 
lub jego części lub w wyrobiskach lub ich częściach nie wy-
stępują okoliczności określone dla klasy A.
Klasy zagrożenia wybuchem pyłu węglowego 

(węgiel brunatny):

a) Do klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zalicza się 
wyrobisko podziemne lub jego część, jeżeli w tym wyrobisku 
lub jego części znajduje się pył kopalniany zabezpieczony 
w sposób naturalny.

b) Do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego zalicza 
się wyrobisko podziemne lub jego część, jeżeli w tym wyro-
bisku lub jego części nie występują okoliczności określone 
dla klasy A.


