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Prefácio NacionalPrefácio Nacional

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Foro Nacional de Normalização. As Normas Brasileiras,
cujo conteúdo é de responsabilidade dos Comitês Brasileiros (ABNT/CB), dos Organismos de Normalização
Setorial (ABNT/ONS) e das Comissões de Estudo Especiais (ABNT/CEE), são elaboradas por Comissões de
Estudo (CE), formadas por representantes dos setores envolvidos, delas fazendo parte: produtores, consumidores
e neutros (universidade, laboratório e outros).

Os Documentos Técnicos ABNT são elaborados conforme as regras das Diretivas ABNT, Parte 2.

 A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) chama atenção para a possibilidade de que alguns dos
elementos deste documento podem ser objeto de direito de patente. A ABNT não deve ser considerada
responsável pela identificação de quaisquer direitos de patentes.

O ABNT IEC/TR 60079-20 foi elaborado no Comitê Brasileiro de Eletricidade (ABNT/CB-03), pela Comissão de
Estudo de Requisitos de Instalação em Atmosferas Explosivas, incluindo Terminologia, Dados de Gases e
Vapores Inflamáveis, Procedimentos de Classificação de Áreas, Instalação, Inspeção, Manutenção, Reparo,
Revisão e Recuperação de Equipamentos Elétricos Utilizados em Atmosferas Explosivas (CE-03:031.01).
O Projeto circulou em Consulta Nacional conforme Edital nº 02, de 07.02.2008 a 07.03.2008, com o número de

Projeto 03:031.01-005.
Este Relatório Técnico é uma adoção idêntica, em conteúdo técnico, estrutura e redação,
a IEC/TR 60079-20:1996, que foi elaborado pelo Technical Committee Electrical Apparatus for explosive
atmospheres (IEC/TC 31), conforme ISO/IEC Guide 21-1:2005.
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Equipamentos elétricos para atmosferas explosivasEquipamentos elétricos para atmosferas explosivas
Parte 20: Dados de gases ou vapores inflamáveis referentes à utilização deParte 20: Dados de gases ou vapores inflamáveis referentes à utilização de
equipamentos elétricosequipamentos elétricos

1 Escopo1 Escopo

Este Relatório Técnico apresenta orientações na seleção de equipamentos elétricos apropriados, protegidos por
invólucro à prova de explosão ou projetados para ser intrinsecamente seguros, de acordo com o gás ou vapor
no qual eles são destinados a serem utilizados.

2 Generalidades2 Generalidades

Tabelas de propriedades químicas e de engenharia de substâncias são fornecidas para auxiliar a engenharia
na seleção de equipamentos elétricos para serem utilizados em atmosferas explosivas.

O escopo destes dados foi selecionado com referência particular para a utilização de equipamentos elétricos para
atmosferas explosivas e referências foram tomadas dos métodos de medição normalizados apresentados
nas IEC 60079-1A, IEC 60079-3, IEC 60079-4 e IEC 60079-4A.

NOTAS

1 Os dados apresentados neste Relatório foram tomados a partir de uma série de referências que são apresentadas
na Bibliografia (ver Anexo A).

2 Algumas variações nos dados podem aparecer quando as referências são comparadas, entretanto usualmente
a discrepância é suficientemente pequena para ser relevante na seleção dos equipamentos elétricos.

Convém que os usuários dos dados deste Relatório Técnico estejam informados de que todos os dados
apresentados são resultados de determinações experimentais e desta forma influenciados por variações em

equipamentos e procedimentos experimentais, bem como na precisão da instrumentação. Em particular, alguns
dos dados foram determinados a temperaturas acima da temperatura ambiente, de forma que o vapor estivesse
dentro dos limites de inflamabilidade. Variações na temperatura para a determinação dos resultados devem ser
previstas na influência do resultado da determinação dos dados, como, por exemplo: limites inferiores de
inflamabilidade e máximo interstício experimental diminuem com o aumento da temperatura e/ou pressão; limites
superiores de inflamabilidade aumentam com o aumento da temperatura e/ou pressão. Os dados são sujeitos
a revisões e, quando uma informação mais recente for requerida, a utilização de uma base de dados atualizada1 
é recomendada.

3 3 Determinação Determinação das das propriedadespropriedades

3.13.1 Generalidades 

Os compostos indicados neste Relatório Técnico estão de acordo com a IEC 60079-12, ou foram submetidos
a determinação do máximo interstício experimental seguro (MESG), ou possuem suas propriedades físicas
similares àquelas de outros compostos desta lista.

1
 Para informação sobre a disponibilidade de base de dados atualizada, consultar o Anexo A. 
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3.1.13.1.1 Determinação do MESG 

O método preferido para a determinação do MESG é o vaso de 20 mL (ver IEC 60079-1A), com 25 mm de largura
de flanges e centelha de ignição interna de 10 mm a partir da borda interna dos flanges. Usualmente este método
fornece o mesmo resultado como uma esfera como em 8.1, sendo a única exceção o dissulfeto de carbono
(ver 4.4).

3.23.2 Grupo do equipamento a prova de explosão 

Os grupos são resultados da determinação do MESG, exceto quando não existe valor indicado para o MESG.
Para estes casos, o grupo é baseado em similaridade química (ver IEC 60079-12).

3.33.3 Limites de inflamabilidade 

Determinações têm sido realizadas por diversos métodos diferentes, porém o método preferido é com ignição de
baixa energia na base de um tubo vertical. Os valores (em porcentagem por volume e massa por volume)
indicados para o limite inferior são os mais baixos registrados e para o limite superior são os mais altos registrados.

Se o ponto de fulgor for elevado, o composto não forma uma nuvem de vapor inflamável no ar na condição normal
de temperatura ambiente. Quando os valores de inflamabilidade são apresentados para estes compostos,
as determinações são feitas em uma temperatura suficientemente elevada para permitir ao vapor formar uma
mistura inflamável com o ar.

3.43.4 Ponto de fulgor (PF) 

O valor apresentado é o da medição de “vaso fechado”. Quando este dado não estiver disponível, o valor de
“vaso aberto” é estimado. O símbolo < (menor que) indica que o ponto de fulgor é abaixo do valor indicado
(em graus Celsius), sendo este provavelmente o limite do equipamento utilizado. O valor mais baixo registrado
é indicado.

3.53.5 Classe de temperatura 

 A classe de temperatura de um composto é classificada de acordo com a ABNT NBR IEC 60079-0.
Ver também 3.7.

3.63.6 Mínima corrente de ignição (MIC) 

O equipamento para a determinação da mínima corrente de ignição é definido na IEC 60079-3. Um disco de

contato com duas ranhuras gira para fechar e abrir contato com um fio de tungstênio. O circuito de baixa tensão
de interrupção neste método possui uma indutância de 95 mH.

3.73.7 Temperatura de ignição (TI) 

O valor da temperatura de ignição depende do equipamento utilizado2 na sua determinação e da maneira com
a qual este é utilizado. Os dados preferidos são aqueles indicados na IEC 60079-4. Se o composto não for incluído
nestes dados, o dado obtido em equipamento similar, tal como o descrito pela American Society for Testing

Materials (ASTM) – ASTM E659 é indicado3.

2 Uma descrição do equipamento aceito como um padrão e alguns valores registrados com esse equipamento são descritos
na IEC 60079-4. 

3 Resultados da utilização do equipamento descritos na ASTM D2155 (atualmente substituída pela ASTM E659) foram
registrados por C. J. Hilado e S. W. Clark [1]*. O equipamento é similar ao utilizado por Zabetakis [2]*. Se não existir
determinação por qualquer dos equipamentos IEC, nem equipamento similar, o valor mais baixo obtido em outro equipamento
é indicado. Uma lista de dados mais compreensiva para temperatura de auto-ignição, com a referência das fontes,
é apresentada por Hilado e Clark. 
* Ver Bibliografia apresentada no Anexo A. 
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4 4 Propriedades Propriedades de de gases gases e e vapores vapores particularesparticulares

4.14.1 Gás de coqueria [73]  

Gás de forno de coque é uma mistura de hidrogênio, monóxido de carbono e metano. Se a soma das
concentrações (% vol.) de hidrogênio e monóxido de carbono for menor do que 75 % do total, é recomendada

a utilização de equipamento à prova de explosão do Grupo IIB; caso contrário, é recomendada a utilizaçãode equipamento do Grupo IIC.

NOTA Para todas as concentrações é recomendada a utilização de equipamento intrinsecamente seguro para o Grupo IIC.

4.2 4.2 Nitrito Nitrito de de etila etila [159][159] 

 A temperatura de auto-ignição do nitrito de etila é 95 °C acima da qual o gás sofre decomposição explosiva.

NOTA Recomenda-se que nitrito de etila não seja confundido com seu isômero, o nitroetano.

4.34.3 MESG do acetileno [7]  

Em um equipamento limpo, um MESG de 0,37 mm é observado, porém em equipamentos nos quais o carbono
tenha sido depositado, por exemplo, por uma explosão de uma mistura rica ar/acetileno, a ignição pode ser

transmitida por um interstício menor. Acetileno requer equipamento do Grupo IIC.
4.44.4 MESG do dissulfeto de carbono [51]  

O MESG do dissulfeto de carbono parece ser dependente do tamanho. A determinação do MESG em um vaso de
20 mL (ver IEC 60079-1A) indica um MESG de 0,34 mm, enquanto que um vaso de 8 000 mL indica um MESG de
0,20 mm. Dissulfeto de carbono requer equipamento do Grupo IIC.

4.54.5 MESG do monóxido de carbono [52]  

O MESG do monóxido de carbono está relacionado com a umidade da mistura com o ar saturado, na condição
normal de temperatura ambiente. Esta determinação indica a utilização de equipamento do Grupo IIB na presença
de monóxido de carbono. Um MESG maior pode ser observado com uma umidade menor. O MESG mais baixo
(0,65 mm) é observado para uma mistura de CO/H2O próxima a 7: razão molar. Pequenas quantidades de
hidrocarboneto em mistura monóxido de carbono/ar possuem um efeito similar na redução do MESG, de forma

que equipamento do Grupo IIB é recomendado.
4.64.6 Metano, Grupo IIA [184]  

Metano industrial, tal como o gás natural, é classificado como Grupo IIA, contanto que ele não contenha mais que
15 % (V/V) de hidrogênio. Uma mistura de metano com outros compostos do Grupo IIA, em qualquer proporção,
é classificada como Grupo IIA.

5 5 Documentos Documentos de de referênciareferência

IEC 60079-0:1983,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 0: General requirements

IEC 60079-1A:1975,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 1: Construction and verification test
of flameproof enclosures of electrical apparatus – First supplement: Annex D: Method of test for ascertainment of

maximum experimental safe gap 

IEC 60079-3:1990, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 3: Spark-test apparatus for
intrinsically-safe circuits
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IEC 60079-4:1975, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 4: Method of test for ignition
temperature 

IEC 60079-4A:1970,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – First supplement

IEC 60079-8:1969,Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 8: Classification of maximum surface

temperatures 
IEC 60079-12:1978, Electrical apparatus for explosive gas atmospheres – Part 12: Classification of mixtures
of gases or vapours with air according to their maximum experimental safe gaps and minimum igniting currents 

 ASTM E679-78, Test method for auto ignition temperature of liquid chemicals

Tabela 1 — Dados de inflamabilidadeTabela 1 — Dados de inflamabilidade

 As seguintes legendas são utilizadas na Tabela 1:

Ref - Número de referência para cada gás ou vapor

Rho, ρ - Densidade relativa em relação ao ar (condições normais de temperatura e pressão, a menos

que indicado ao contrário).
PF - Ponto de fulgor

Temp. ign. - Temperatura de ignição

MESG - Máximo interstício experimental seguro (Maximum Experimental Safe Gap)

Classe T - Classe de temperatura de acordo com a IEC 60079-0

Grupo - Ver 3.2.
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Tabela 2 — Mínima corrente de Tabela 2 — Mínima corrente de ignição (MIC)ignição (MIC)

Ref. Gás ou vapor Fórmula
MIC

mA
Grupo

7 Acetileno (ver 4.3) CH≡CH 24 IIC

27 Buta-1,3-dieno CH2=CHCH=CH2 65 IIB

28 Butano C4H10 80 IIA

52 Monóxido de carbono CO 90 IIB

107 Éter etílico (CH3CH2)2O 75 IIB

136 Etano CH3CH3 70 IIA

138 Etanol CH3CH2OH 75 IIA

151 Etileno CH2=CH2 45 IIB

153 Óxido de etileno CH2CH2O 40 IIB

168
Heptano
(mistura de isômeros)

C7H16 75 IIA

172
Hexano
(mistura de isômeros)

CH3(CH2)4CH3 75 IIA

175 Hidrogênio H2 21 IIC

183 Metano (grisu) CH4 85 I

185 Metanol CH3OH 70 IIA

239 Pentanos C5H12 73 IIA

248 Propano CH3CH2CH3 70 IIA
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Anexo AAnexo A
(informativo)

BibliografiaBibliografia

Dados adicionais sobre as propriedades dos materiais inflamáveis podem ser encontradas nas seguintes
referências e base de dados, algumas das quais utilizadas na compilação das Tabelas 1 e 2.

Dados geraisDados gerais

(1) C.J. Hilado and S.W. Clark.  Auto-ignition temperatures of organic chemicals. Chemical Engineering. Sept. 4.
1972. p.75 et seq.

(2) M.G. Zabetakis. Flammability characteristics of combustible gases and vapors. US Bureau of Mines Bulletin 627.
1965.

Handling Chemicals Safely , Chemiekaarten. 1988.

H.F. Coward and G.W. Jones. Limit of flammability of gases and vapors. US Bureau of Mines Bulletin 503. 1952.

N.I. Sax. Dangerous Properties of Industrial Materials, 1984.

Fire and related properties of industrial chemicals. Fire Protection Association (London). Reimpresso 1974.

Matheson Gas Data Book, 1980.

Fire protection guide on hazardous materials. National Fire Protection Association (Boston. Mass.).
Sétima edição 1978.

Toxic and Hazardous Industrial Chemicals Safety Manual. 1975-1976 Japan. National Fire Protection Association
(Boston, Mass.) 325 M, 1984.

Os seguintes trabalhos e livros incluem Os seguintes trabalhos e livros incluem dados sobre o MESG:dados sobre o MESG:

G.A. Lunn and H. Phillips. A summary of experimental data on the maximum experimental safe gap. SMRE Report
R2. 1973 (Maximum experimental safe gap, Apparatus Groups).

N. Marinovic. Elecktricni Uredajii Instalacije za Eksplozivnu Atmosferu Plinova i Para (Handbook on explosion
protected electrical equipment and installations for explosive gas atmospheres). Zagreb 1991 (Apparatus Groups
and Temperature Classes; in Croatian).

K. Nabert and G. Schön. Sicherheitstechnische Kennzahlen brennbarer Gase und Dämpfe. 2 erweite Auflage,
Deutscher Eichverlag, Braunschweig 1963.

T. Redeker and G. Schön. 6. Nachtrag zu Sicherheitstechnische Kennzahlen brennbarer Gase und Dämpfe.
2 erweiterte Auflage, Deutsche Eichverlag, Braunschweig 1990.

H. Phillips. A comparison of 'Standard' methods for the determination of Maximum Experimental Safe Gap (MESG).

Proceedings of the international symposium on the explosion hazard classification of vapors, gases and dusts.
National Academy Press Publication

NMAB-447, 1987. Washington DC, USA. (Maximum Experimental Safe Gap, Apparatus Groups).
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Bases de dadosBases de dados

EXIS. Chemicals and hazardous materials transport, storage and handling information service. 38 Tavistock Street,
London WC2E 7BP, UK.

CHEMSAFE – Datenbank für sicherheitstechnische Kenngrössen, gemeinschaftsprojekt Bundesanstalt für

Materialforschung und -prüfung, DECHEMA, Physikalisch-Technische Bundesanstalt.
CHEMSTORE – Chemical hazard enquiry service. Whessoe Technical Computing Services. Brinkburn Road,
Darlington, DL3 6DS, UK.
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