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 تجهیزات ضد انفجار
های صنعتی رخ دهد که حریق و انفجار تواند در محیطحوادث مختلفی می

 باشد.ها میترین آناز خطرناک

ی سوختی دهد که یک نوع مادههایی رخ میگونه حوادث در محیطاین
 کننده مشتعل شود.مانند گاز و غبارهای خطرناک، توسط یک فعال

 

ننده در کی سوختی و فعالر اکسیژن، مادهکه ترکیب سه عنصدرصورتی
در تصویر   یک محل وجود داشته باشد، احتمال بروز انفجار بسیار باالست.

 مثلث آتش را مشاهده می کنید.

 

تواند هایی که دارای گازها و غبارات قابل انفجار هستند، میاستفاده از تجهیزات و ابزارهای غیر ایمن در مراکز صنعتی و محیط
 ناپذیری را ایجاد نماید.ات و صدمات جبرانخطر

 

 دمستع مناطق در که باید تجهیزاتی حوادث این از جلوگیری منظوربه
 شوند برداریو بهره نصب طراحی، تولید، ایگونهبه گردندمی نصب انفجار

تاه، اتصال کو افزایش حرارت، حفاظت الزم در برابر شوک الکتریکی، که
 دض اصطالحا تجهیزات تجهیزات، از گونهاین باشند. بهو ... را دارا جرقه 
که  EXبا عالمت اختصاری شود. تجهیزات ضد انفجار می گفته انفجار

 شوند.در تصویر رو به رو مشاهده می کنید، مشخص می

EX  کوتاه شده ی عبارتexplosive atmosphere  به معنای
 می باشد. محیط انفجاری 
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ی این است که تجهیز مورد نظر طبق استاندارد دهنده، نشانEXجای به EEXکه استفاده از عالمت الزم به ذکر است 

EN  تست شده است. )استانداردEN  درصد مشابه استاندارد  90تاIEC شود. باشد و در کشورهای اروپایی استفاده میمی
EN ی شامل سه زیرمجموعهCEN ،CENELEC  وETSI شود.(می 

  
برداری، های بهرهشود. این کد بیانگر محیط نصب، روش، یک کد شامل اعداد و حروف نیز درج میEXعد از نشان معموال ب

 باشد. باشد. نوع کدگذاری با توجه به استانداردهای مختلف، متفاوت میبندی گازی، کالس حرارتی و ... مینوع حفاظت، گروه
 

 NEC500یکایی در استاندارد آمر تجهیزات ضد انفجار کدبندی
 شود که در تصویر زیر نشان داده شده است.بخش کلی می 3در این استاندارد کد درج شده روی تجهیزات ضد انفجار شامل 

 شرح هر یک از این بخش ها در ادامه آمده است.
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 کالس منطقه

اعث تواند بیا الیاف قابل اشتعال، می استفاده از تجهیزات و ابزارهای غیر ایمن در محیط آلوده به گاز، بخار، گرد و غبار و
هایی تعریف شده است. های مختلف، کالسسوزی شود. در قسمت اول کد و برای تعیین میزان خطر محیطانفجار و آتش

تقسیم کرده است.  (class) کالس 3فضای صنایع را از نظر قابلیت و احتمال انفجار به  (NEC)استاندارد ملی برق آمریکا 
 اند از:ها عبارتزای موجود در آنبر حسب نوع مواد آتش سکال 3این 

  محیطی است که در آن گازهای قابل اشتعال وجود دارد، مانند تاسیسات نفتی.1کالس : 

  محیطی است که در آن غبارهای قابل اشتعال از قبیل غبار منیزیم، آلومینیوم و ... موجود باشد.2کالس : 

  های چوب و ... موجود باشد.فیبرهای قابل اشتعال مانند پنبه، کنف، براده: فضایی است که در آن 3کالس 

 اند از:شوند که عبارت( تقسیم میDivision) سوزی به دو بخشهر یک از سه کالس باال، برحسب احتمال آتش

  زا در فضا وجود دارد.برداری از تجهیزات، مواد آتش: در شرایط عادی و هنگام بهره1بخش 

  زا در فضا وجود ندارند اما در حالت غیرعادی برداری از تجهیزات، مواد آتشدر شرایط عادی و هنگام بهره: 2بخش

 ود.شبه دالیل مختلف از جمله ازکارافتادگی و خرابی تجهیزات، این مواد به فضای کار وارد و منطقه خطرساز می

 

 گروه گازی

باشد، باید نوع گاز و یا گرد و غبار قابل اشتعال  2و  1های ساگر طبق قسمت اول کد، محیط کاری یک تجهیز جز کال
 2های صنعتی را بر حسب نوع گازها و غبارهای خطرناک، به محیط NEC500مشخص شود. طبق جدول زیر، استاندارد 

 کند.کالس تقسیم می

 

 زیرگروه گازی بندی منطقهکالس

 1کالس 

 ارد.: محیطی که در آن گاز استالین وجود دAگروه 

 : محیطی که در آن گاز هیدروژن وجود دارد.Bگروه 
 : محیطی که در آن گاز اتیلن وجود دارد.Cگروه 

 : محیطی که در آن گاز پروپان وجود دارد.Dگروه 

 2کالس 
 : محیطی که در آن غبار فلز وجود دارد.Eگروه 

 سنگ )خاکستر( وجود دارد.: محیطی که در آن گرد و غبار زغالFگروه 
 : محیطی که در آن گرد و غبار ناشی از غالت وجود دارد.Gوه گر
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 کالس حرارتی یا حداکثر درجه حرارت مجاز سیستم

شوند. حداقل درجه ور میکننده، شعلهاگر دمای یک محیط خطرناک افزایش یابد، گازهای موجود در آن بدون نیاز به فعال
 سوزی شود را درجه حرارت خود اشتعالیتواند باعث ایجاد آتشز به جرقه میحرارتی که در یک فضای قابل انفجار و بدون نیا

سوزی، دمای تمام تجهیزات در حین کار باید از درجه حرارت خود اشتعالی کمتر نامند. برای جلوگیری از انفجار و آتشمی
ر دهایی تعریف شده است. وهباشد. طبق جدول زیر، برای مشخص کردن حداکثر درجه حرارت کار یک تجهیز یا ماشین گر

 اند از:هر گروه، حداکثر درجه حرارت روی سطح تجهیز، در بدترین شرایط دمایی عبارت
 

 T1 T2 T2A T2B T2C T2D T3 T3A T3B T3C T4 T4A T5 T6 کد دما

درجه 
 حرارت

450 300 280 260 230 215 200 180 165 160 135 120 100 85 

 

 NEC505ایی در استاندارد آمریک هیزات ضد انفجارتج کدبندی

شود که در تصویر زیر نشان داده شده است. بخش کلی می 5در این استاندارد کد درج شده روی تجهیزات ضد انفجار شامل 
 شرح هر یک از این بخش ها در ادامه آمده است.

 
 کالس منطقه

اعث تواند بالیاف قابل اشتعال، می استفاده از تجهیزات و ابزارهای غیر ایمن در محیط آلوده به گاز، بخار، گرد و غبار و یا
هایی تعریف شده است. های مختلف، کالسسوزی شود. در قسمت اول کد و برای تعیین میزان خطر محیطانفجار و آتش

( تقسیم کرده است. Class) کالس 3فضای صنایع را از نظر قابلیت و احتمال انفجار به  (NEC)استاندارد ملی برق آمریکا 
 اند از:ها عبارتزای موجود در آنبر حسب نوع مواد آتش کالس 3این 

 محیطی است که در آن گازهای قابل اشتعال وجود دارد، مانند تاسیسات نفتی.1 کالس : 

 محیطی است که در آن غبارهای قابل اشتعال از قبیل غبار منیزیم، آلومینیوم و ... موجود باشد.2 کالس : 

 های چوب و ... موجود باشد.رهای قابل اشتعال مانند پنبه، کنف، براده: فضایی است که در آن فیب3 کالس 
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 شوند:بندی می( تقسیمZoneمنطقه ) 3ها برحسب میزان گازها و غبارهای قابل اشتعال به همچنین محیط

 

 Zone0  ،برای گازهاZon20 :برای گرد و غبار 

الزم به ذکر است  وجود دارد.ساعت در سال  1000از مدت طوالنی و بیش قابل اشتعال برای  فضایی که در آن مواد

 .شودمیتجهیزات برقی نصب ن Zone0که معموال در 

 Zone1  ،برای گازهاZone21 :برای گرد و غبار 

ساعت در  1000تا  10طور متناوب و بین بهقابل اشتعال  مواد، برداریبهرهدر شرایط عادی  هاآنفضایی که در  

 وجود دارد. سال

 Zone2  ،برای گازهاZone22 :برای گرد و غبار 

 و یا در صورتوجود ندارد برداری، مخلوط گاز و هوا به میزان قابل اشتعال ها در شرایط عادی بهرهفضایی که در آن 

 تداوم خواهد داشت. ساعت در سال 10تا  1بین  وجود برای مدت کوتاهی

 
 

 گازها و غبارهای قابل اشتعال را مشاهده می کنید.در جدول زیر  این منطقه بندی بر اساس میزان وجود 
 

Zone 
 شرح

 گرد و غبار گازها

0 20 
ساعت در سال  1000محیطی که در آن مواد قابل اشتعال برای مدت طوالنی و بیش از 

 .شودمیتجهیزات برقی نصب ن Zone0وجود دارد. الزم به ذکر است که معموال در 

1 21 
متناوب و بین  طوربه، مواد قابل اشتعال برداریبهرهط عادی محیطی که در آن در شرای
 ساعت در سال وجود دارد. 1000تا  10

2 22 
، مخلوط گاز و هوا به میزان قابل اشتعال برداریبهرهمحیطی که در آن در شرایط عادی 

ساعت در سال تداوم  10تا  1وجود ندارد و یا در صورت وجود برای مدت کوتاهی بین 
 داشت. خواهد
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یا ی سوخت توجه کنید. در تصویر زیر، کالس محیط بر اساس منطقه مثال، به محیط اطراف تانکر در حال تخلیهعنوانبه

Zone .مشخص شده است 
 

 
 

 

 عالمت اختصاری

آورده  د،شونعنوان نشان تجهیزات ضدانفجاری که طبق استاندارد آمریکا ساخته میبه AEXدر بخش دوم، عبارت اختصاری 
 شود.می
 

 نوع حفاظت سیستم

. تجهیزات ضد انفجار با توجه به مناطق خطرناک، باشدمیبرای مشخص کردن نوع حفاظت سیستم  ،قسمت سوم کد
ت واع حفاظانشود. سی مشخص میحفاظتی خاصی دارند. هر سیستم حفاظتی با یک یا چند حرف انگلی هایسیستم
خطر در جداول صفحات بعد، آورده شده است. جدول اول  مربوط به زمانی که است  یهای الکتریکی در محدودهدستگاه

 باشد.ی قابل اشتعال گرد و غبار میو جدول دوم مربوط به زمانی است که ماده ی قابل اشتعال موجود در منطقه گازماده
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 نمودار مفهوم و کاربرد اصلی عالمت نوع حفاظت

ایمنی افزایش 
 e یافته

های داغ مانند: ی الکتریکی و قسمتت بدون آرک، تخلیهتجهیزا
های ترمینال و اتصال، تابلوهای کنترل برای نصب تجهیزات جعبه

ضدانفجار با گروه حفاظتی متفاوت، موتورهای قفس سنجابی، 
  اتصاالت روشنایی

های ضد محفظه
 d آتش

رق بکنندگی قوس مانند: تابلوهای توزیع تجهیزات با سیستم خاموش
های کنترلی، موتورها، و مراکز کنترل و تجهیزات اخباری، سیستم

 ترانسفورماتورها، تجهیزات حرارتی، اتصاالت روشنایی

 

 
 

ی هامحفظه
 p تحت فشار

اثر و غیرقابل اشتعال تحت فشار قرار دادن تجهیزات با گازهای بی
های داغ و جهت دور نگه داشتن گازهای قابل اشتعال از قسمت

های تولید جرقه مانند: تابلوهای توزیع برق و تابلوهای کنترل، متقس
 آنالیزور، موتورهای بزرگ

px برای استفاده در :Zone 1,2 

py برای استفاده در :Zone 1,2 

pz برای استفاده در :Zone 2 

 

 i ایمنی درونی

تجهیزات با انرژی و حرارت محدود شده مانند: تجهیزات ابزار دقیق، 
 هاکنندهت ارتباطی، سنسورها، فعالتجهیزا

ia برای استفاده در :Zone 0, 1, 2 

ib برای استفاده در :Zone 1, 2 
[EX ib]منی ایهای الکتریکی وابسته. نصب در منطقه: دستگاه 

 

 

ور شده در غوطه
 o روغن

های داغ و دور نگه داشتن گازهای قابل اشتعال از قسمت
 زانداهای راهمقاومت، : ترانسفورماتورهاهای تولید جرقه مانندقسمت

 

 
 

حفاظت در برابر گازهای قابل اشتعال جدول نوع  
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قرار گرفته در 
 q پودر

کنندگی قوس مانند: سنسورها، تجهیزات با سیستم خاموش
 اندازهای الکترونیکی، ترانسمیترهاها، راهنمایشصفحه

 

 
 

قرار دادن در 
های محفظه

 بسته
m 

های داغ و گه داشتن گازهای قابل اشتعال از قسمتدور ن
های تولید جرقه مانند: تابلوهای توزیع با قدرت پایین، قسمت

 های نمایش، سنسورهاواحدهای اخباری و کنترل، صفحه

ma برای استفاده در :Zone 0, 1, 2 

mb برای استفاده در :Zone 1, 2 

 

 _n انواع حفاظت

های داغ مانند: ی الکتریکی و قسمتتجهیزات بدون آرک، تخلیه
 Zone 2تمامی تجهیزات الکتریکی برای 

nAبدون ایجاد جرقه : 
nCها به روش مناسبی : احتمال بروز جرقه وجود دارد اما پالتین

 اند.حفاظت شده
nLبا انرژی محدود شده : 

nRنفوذ هوای های محدودکننده: محفظه 
nZتجهیزات تحت فشار : 

 

 _op تابش نوری

 توانند باعث اشتعال شوندهای نوری که میمحدود کردن تابش
op isجلوگیری از انتشار نور به بیرون : 

op prشوندهایی که باعث حریق نمی: تابش 
op shسیستم حفاظتی قطع نور : 

 

حفاظت در برابر گازهای قابل اشتعال ی جدول نوعادامه  
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 نمودار مفهوم و کاربرد اصلی عالمت نوع حفاظت

حفاظت شده 
توسط 
ی محفظه
 بسته

tD 

ه های کامال بستقرار دادن تجهیزات با قابلیت تولید جرقه در محفظه
ع شود مانند: تابلوهای توزیکه مانع از نفوذ گرد و غبار قابل اشتعال می

های اتصال، موتورها، اتصاالت ها و جعبهبرق و مراکز کنترل، ترمینال
 روشنایی

tD A21 روش :A  برایZone 21 

tD B21 روش :B  برایZone 21 

 

 pD تحت فشار

اثر و غیرقابل اشتعال تحت فشار قرار دادن تجهیزات با گازهای بی
های داغ و جهت دور نگه داشتن غبارهای قابل اشتعال از قسمت

  های تولید جرقه مانند: تابلوهای توزیع، کنترل، موتورهاقسمت

 iD ایمنی داخلی

با انرژی و حرارت محدود شده مانند: تجهیزات کنترل و  تجهیزات
 هاکنندهگیری، تجهیزات ارتباطی، سنسورها، فعالاندازه

iaD برای استفاده در :Zone 20, 21, 22 

ibD برای استفاده در :Zone 21, 22 
[Ex ibD]یمنی اهای الکتریکی وابسته. نصب در منطقه: دستگاه 

 

قرار دادن در 
ی هامحفظه

 بسته
mD 

های داغ و دور نگه داشتن غبارهای قابل اشتعال از قسمت
های تولید جرقه مانند: تابلوهای توزیع با قدرت پایین، قسمت

 های نمایش، سنسورهاواحدهای اخباری و کنترل، صفحه

maD برای استفاده در :Zone 20, 21, 22 

mbD برای استفاده در :Zone 21, 22 
 

 ر برابر غبارهای قابل اشتعالجدول نوع حفاظت د
 
 

 گروه گازی

ن گازهای از نظر نوع و میزا تجهیزات الکتریکی ضد انفجارباشد. محیط نصب بندی گازی میقسمت چهارم کد، مربوط به گروه
 :شودبه دو گروه کلی تقسیم می موجود،

  گروهI :تجهیزات الکتریکی برای معادن 

 گروه II :یا تجهیزات روی سطح زمین ناکر مناطق خطرات الکتریکی برای سایتجهیز 
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به بندی شوند. این تقسیمتقسیم می IIC,IIB,IIAهای به زیرگروه IIتجهیزات الکتریکی گروه  NECطبق استاندارد 
 ناک مناسباغلب جوهای انفجاری خطربرای استفاده در  IIC گروهمثال عنوان. بهبستگی دارد غبارهاناکی گازها و خطر میزان

. را دارد IIA ت پوشش گروهقابلی  IIB گروههمچنین تجهیزات  .را پوشش دهد IIA,IIB گازی هایگروه تواندمیاست و 
 ها آورده شده است.بندیدر جدول زیر، شرح این گروه

 

 شرح گروه گازی

I 
)گاز  ها متانتجهیزات الکتریکی برای استفاده در تاسیسات زیرزمینی و معادن که ممکن است در آن

 سنگ وجود داشته باشد.احتراق معادن( و گرد و غبار زغالقابل

IIA 
ها خطرات ناشی از گاز پروپان تجهیزات الکتریکی برای استفاده در سطح زمین که ممکن است در آن

 وجود داشته باشد.

IIB 
لن گاز اتیها خطرات ناشی از تجهیزات الکتریکی برای استفاده در سطح زمین که ممکن است در آن

 وجود داشته باشد.

IIC 
ها خطرات ناشی از گاز تجهیزات الکتریکی برای استفاده در سطح زمین که ممکن است در آن

 هیدروژن و استالین وجود داشته باشد.
 

 درجه حرارت مجاز سیستم حداکثرکالس حرارتی یا 

ه حداقل درجشوند. ور میکننده، شعلهیاز به فعالاگر دمای یک محیط خطرناک افزایش یابد، گازهای موجود در آن بدون ن
الی درجه حرارت خود اشتع راشود  سوزیآتشتواند باعث ایجاد بدون نیاز به جرقه میو  حرارتی که در یک فضای قابل انفجار

اشتعالی کمتر سوزی، دمای تمام تجهیزات در حین کار باید از درجه حرارت خود برای جلوگیری از انفجار و آتش .نامندمی
ر دهایی تعریف شده است. باشد. طبق جدول زیر، برای مشخص کردن حداکثر درجه حرارت کار یک تجهیز یا ماشین گروه

 اند از:ی عبارتدر بدترین شرایط دمای تجهیز،درجه حرارت روی سطح  هر گروه، حداکثر
 

 گراددرجه حرارت برحسب سانتی درجه حرارت برحسب فارنهایت کد دما

T1 842 450 
T2 572 300 
T3 392 200 
T4 275 135 
T5 212 100 
T6 185 85 
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 IEC اروپاییدر استاندارد تجهیزات ضد انفجار کدبندی 

شود که در تصویر زیر نشان داده شده است. بخش کلی می 4 در این استاندارد کد درج شده روی تجهیزات ضد انفجار شامل
 شرح هر یک از این بخش ها در ادامه آمده است.

 
 

 عالمت اختصاری

 شود.عنوان نشان تجهیزات ضدانفجار آورده میبه EXدر قسمت اول این کد عالمت اختصاری 
 

 نوع حفاظت سیستم

. تجهیزات ضد انفجار با توجه به مناطق خطرناک، باشدمیبرای مشخص کردن نوع حفاظت سیستم  ،کد دومقسمت 
ت واع حفاظانشود. سی مشخص میبا یک یا چند حرف انگلیحفاظتی خاصی دارند. هر سیستم حفاظتی  هایسیستم
ی خطر در جداول صفحات بعد، آورده شده است. جدول اول  مربوط به زمانی که است های الکتریکی در محدودهدستگاه

 باشد.ی قابل اشتعال گرد و غبار میو جدول دوم مربوط به زمانی است که ماده ی قابل اشتعال موجود در منطقه گازماده
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 نمودار مفهوم و کاربرد اصلی عالمت نوع حفاظت

 e ایمنی افزایش یافته

های های داغ مانند: جعبهی الکتریکی و قسمتتجهیزات بدون آرک، تخلیه
ترمینال و اتصال، تابلوهای کنترل برای نصب تجهیزات ضدانفجار با گروه 

  ییحفاظتی متفاوت، موتورهای قفس سنجابی، اتصاالت روشنا

های ضد محفظه
 آتش

d 

کنندگی قوس مانند: تابلوهای توزیع برق و مراکز تجهیزات با سیستم خاموش
های کنترلی، موتورها، ترانسفورماتورها، کنترل و تجهیزات اخباری، سیستم

 تجهیزات حرارتی، اتصاالت روشنایی

 

 
 

های تحت محفظه
 فشار

p 

اثر و غیرقابل اشتعال جهت دور بیتحت فشار قرار دادن تجهیزات با گازهای 
های تولید جرقه های داغ و قسمتنگه داشتن گازهای قابل اشتعال از قسمت

 مانند: تابلوهای توزیع برق و تابلوهای کنترل، آنالیزور، موتورهای بزرگ

px برای استفاده در :Zone 1,2 

py برای استفاده در :Zone 1,2 

pz برای استفاده در :Zone 2 

 

 i ایمنی درونی

تجهیزات با انرژی و حرارت محدود شده مانند: تجهیزات ابزار دقیق، تجهیزات 
 هاکنندهارتباطی، سنسورها، فعال

ia برای استفاده در :Zone 0, 1, 2 

ib برای استفاده در :Zone 1, 2 
[EX ib]ی ایمنهای الکتریکی وابسته. نصب در منطقه: دستگاه 

 

ور شده در غوطه
 غنرو

o 
های تولید های داغ و قسمتدور نگه داشتن گازهای قابل اشتعال از قسمت

 اندازهای راهجرقه مانند: ترانسفورماتورها، مقاومت

 

 
 

 q قرار گرفته در پودر
ها، نمایشکنندگی قوس مانند: سنسورها، صفحهتجهیزات با سیستم خاموش

 اندازهای الکترونیکی، ترانسمیترهاراه

 

 
 

ار دادن در قر
 های بستهمحفظه

m 

های تولید های داغ و قسمتدور نگه داشتن گازهای قابل اشتعال از قسمت
جرقه مانند: تابلوهای توزیع با قدرت پایین، واحدهای اخباری و کنترل، 

 های نمایش، سنسورهاصفحه

ma برای استفاده در :Zone 0, 1, 2 

mb برای استفاده در :Zone 1, 2 
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 _n حفاظتانواع 

های داغ مانند: تمامی ی الکتریکی و قسمتتجهیزات بدون آرک، تخلیه
 Zone 2تجهیزات الکتریکی برای 

nAبدون ایجاد جرقه : 
nCها به روش مناسبی حفاظت : احتمال بروز جرقه وجود دارد اما پالتین

 اند.شده
nLبا انرژی محدود شده : 

nRی نفوذ هواهای محدودکننده: محفظه 
nZتجهیزات تحت فشار : 

 

 _op تابش نوری

 توانند باعث اشتعال شوندهای نوری که میمحدود کردن تابش
op isجلوگیری از انتشار نور به بیرون : 

op prشوندهایی که باعث حریق نمی: تابش 
op shسیستم حفاظتی قطع نور :  

 جدول نوع حفاظت حفاظت در برابر گازهای قابل اشتعال

 
 

 نمودار مفهوم و کاربرد اصلی عالمت اظتنوع حف

حفاظت شده 
 یتوسط محفظه

 بسته
tD 

های کامال بسته که مانع از قرار دادن تجهیزات با قابلیت تولید جرقه در محفظه
شود مانند: تابلوهای توزیع برق و مراکز کنترل، نفوذ گرد و غبار قابل اشتعال می

 اتصاالت روشنایی های اتصال، موتورها،ها و جعبهترمینال
tD A21 روش :A  برایZone 21 

tD B21 روش :B  برایZone 21 
 

 pD تحت فشار

اثر و غیرقابل اشتعال جهت دور نگه تحت فشار قرار دادن تجهیزات با گازهای بی
های تولید جرقه مانند: های داغ و قسمتداشتن غبارهای قابل اشتعال از قسمت

 ورهاتابلوهای توزیع، کنترل، موت
 

 iD ایمنی داخلی

گیری، تجهیزات با انرژی و حرارت محدود شده مانند: تجهیزات کنترل و اندازه
 هاکنندهتجهیزات ارتباطی، سنسورها، فعال

iaD برای استفاده در :Zone 20, 21, 22 

ibD برای استفاده در :Zone 21, 22 
[Ex ibD]ایمن یهای الکتریکی وابسته. نصب در منطقه: دستگاه  

قرار دادن در 
های محفظه

 بسته
mD 

های تولید های داغ و قسمتدور نگه داشتن غبارهای قابل اشتعال از قسمت
جرقه مانند: تابلوهای توزیع با قدرت پایین، واحدهای اخباری و کنترل، 

 های نمایش، سنسورهاصفحه

maD برای استفاده در :Zone 20, 21, 22 

mbD برای استفاده در :Zone 21, 22 
 

 جدول نوع حفاظت در برابر غبارهای قابل اشتعال
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 گروه گازی

ن گازهای از نظر نوع و میزا تجهیزات الکتریکی ضد انفجارباشد. محیط نصب بندی گازی میقسمت سوم کد، مربوط به گروه
 :شودبه دو گروه کلی تقسیم می موجود،

  گروهI :تجهیزات الکتریکی برای معادن 

 گروه II :یا تجهیزات روی سطح زمین ناکات الکتریکی برای سایر مناطق خطرتجهیز 

به بندی شوند. این تقسیمتقسیم می IIC,IIB,IIAهای به زیرگروه IIتجهیزات الکتریکی گروه  NECطبق استاندارد 
 .بستگی دارد غبارهاناکی گازها و خطر میزان

 IIA,IIB گازی هایگروه تواندمیناک مناسب است و های انفجاری خطراغلب جوبرای استفاده در  IIC گروهمثال عنوانبه

ها آورده بندی. در جدول زیر شرح این گروهرا دارد IIA ت پوشش گروهقابلی IIB گروههمچنین تجهیزات  .را پوشش دهد
 شده است:

 
 

 شرح گروه گازی

I 
)گاز  ها متانممکن است در آن تجهیزات الکتریکی برای استفاده در تاسیسات زیرزمینی و معادن که

 سنگ وجود داشته باشد.احتراق معادن( و گرد و غبار زغالقابل

IIA 
ها خطرات ناشی از گاز پروپان تجهیزات الکتریکی برای استفاده در سطح زمین که ممکن است در آن

 وجود داشته باشد.

IIB 
ها خطرات ناشی از گاز اتیلن در آنتجهیزات الکتریکی برای استفاده در سطح زمین که ممکن است 

 وجود داشته باشد.

IIC 
ها خطرات ناشی از گاز تجهیزات الکتریکی برای استفاده در سطح زمین که ممکن است در آن

 هیدروژن و استالین وجود داشته باشد.

 

 

 کالس حرارتی )حداکثر درجه حرارت مجاز سیستم(

ه حداقل درجشوند. ور میکننده، شعلهزهای موجود در آن بدون نیاز به فعالاگر دمای یک محیط خطرناک افزایش یابد، گا
الی درجه حرارت خود اشتع راشود  سوزیآتشتواند باعث ایجاد بدون نیاز به جرقه میو  حرارتی که در یک فضای قابل انفجار

باید از درجه حرارت خود اشتعالی کمتر سوزی، دمای تمام تجهیزات در حین کار برای جلوگیری از انفجار و آتش .نامندمی
 باشد.
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در هر هایی تعریف شده است. طبق جدول زیر، برای مشخص کردن حداکثر درجه حرارت کار یک تجهیز یا ماشین، گروه

 اند از:ی عبارتدر بدترین شرایط دمای تجهیز،درجه حرارت روی سطح  گروه، حداکثر

 

 گرادرجه حرارت برحسب سانتید درجه حرارت برحسب فارنهایت کد دما

T1 842 450 
T2 572 300 
T3 392 200 
T4 275 135 
T5 212 100 
T6 185 85 

 

 ENدر استاندارد  ات ضد انفجارزتجهی کدبندی
شود که در تصویر زیر نشان داده شده است. بخش کلی می 4در این استاندارد کد درج شده روی تجهیزات ضد انفجار شامل 

 ادامه آمده است. شرح هر یک از این بخش ها در

 

 
 

 

 عالمت اختصاری

ی این است که تجهیزات طبق شود. این عبارت مشخص کنندهآغاز می EEXقسمت اول این کد با عبارت اختصاری 
 اند.ساخته و تست شده ENاستانداردهای 
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 نوع حفاظت سیستم

با توجه به مناطق خطرناک،  . تجهیزات ضد انفجارباشدمیبرای مشخص کردن نوع حفاظت سیستم  ،کد دومقسمت 
ت واع حفاظانشود. سی مشخص میحفاظتی خاصی دارند. هر سیستم حفاظتی با یک یا چند حرف انگلی هایسیستم
ی قابل ی خطر در جداول زیر، آورده شده است. جدول اول  مربوط به زمانی که است مادههای الکتریکی در محدودهدستگاه

 باشد.ی قابل اشتعال گرد و غبار میو جدول دوم مربوط به زمانی است که ماده اشتعال موجود در منطقه گاز
 

 نمودار مفهوم و کاربرد اصلی عالمت نوع حفاظت

 e ایمنی افزایش یافته

های های داغ مانند: جعبهی الکتریکی و قسمتتجهیزات بدون آرک، تخلیه
ه نفجار با گروترمینال و اتصال، تابلوهای کنترل برای نصب تجهیزات ضدا

  حفاظتی متفاوت، موتورهای قفس سنجابی، اتصاالت روشنایی

های ضد محفظه
 آتش

d 

کنندگی قوس مانند: تابلوهای توزیع برق و مراکز تجهیزات با سیستم خاموش
های کنترلی، موتورها، ترانسفورماتورها، کنترل و تجهیزات اخباری، سیستم

 تجهیزات حرارتی، اتصاالت روشنایی

 

 
 

های تحت محفظه
 فشار

p 

اثر و غیرقابل اشتعال جهت دور تحت فشار قرار دادن تجهیزات با گازهای بی
های تولید جرقه های داغ و قسمتنگه داشتن گازهای قابل اشتعال از قسمت

 مانند: تابلوهای توزیع برق و تابلوهای کنترل، آنالیزور، موتورهای بزرگ
px برای استفاده در :Zone 1,2 

py برای استفاده در :Zone 1,2 

pz برای استفاده در :Zone 2 

 

 i ایمنی درونی

تجهیزات با انرژی و حرارت محدود شده مانند: تجهیزات ابزار دقیق، تجهیزات 
 هاکنندهارتباطی، سنسورها، فعال

ia برای استفاده در :Zone 0, 1, 2 

ib برای استفاده در :Zone 1, 2 

[EX ib]ی ایمنهای الکتریکی وابسته. نصب در منطقه: دستگاه 
 

 

ور شده در غوطه
 روغن

o 
های تولید های داغ و قسمتدور نگه داشتن گازهای قابل اشتعال از قسمت

 اندازهای راهجرقه مانند: ترانسفورماتورها، مقاومت

 

 
 

 q قرار گرفته در پودر
ها، نمایشها، صفحهکنندگی قوس مانند: سنسورتجهیزات با سیستم خاموش

 اندازهای الکترونیکی، ترانسمیترهاراه
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قرار دادن در 
 های بستهمحفظه

m 

های تولید های داغ و قسمتدور نگه داشتن گازهای قابل اشتعال از قسمت
جرقه مانند: تابلوهای توزیع با قدرت پایین، واحدهای اخباری و کنترل، 

 های نمایش، سنسورهاصفحه
ma استفاده در : برایZone 0, 1, 2 

mb برای استفاده در :Zone 1, 2 
 

 _n انواع حفاظت

های داغ مانند: تمامی ی الکتریکی و قسمتتجهیزات بدون آرک، تخلیه
 Zone 2تجهیزات الکتریکی برای 

nAبدون ایجاد جرقه : 

nCها به روش مناسبی حفاظت : احتمال بروز جرقه وجود دارد اما پالتین
 .اندشده

nLبا انرژی محدود شده : 
nRی نفوذ هواهای محدودکننده: محفظه 

nZتجهیزات تحت فشار : 

 

 _op تابش نوری

 توانند باعث اشتعال شوندهای نوری که میمحدود کردن تابش

op isجلوگیری از انتشار نور به بیرون : 
op prشوندهایی که باعث حریق نمی: تابش 

op shور: سیستم حفاظتی قطع ن  

 جدول نوع حفاظت در برابر گازهای قابل اشتعال
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 نمودار مفهوم و کاربرد اصلی عالمت انواع حفاظت

حفاظت شده 
 یتوسط محفظه

 بسته
tD 

های کامال بسته که مانع از قرار دادن تجهیزات با قابلیت تولید جرقه در محفظه
رل، زیع برق و مراکز کنتشود مانند: تابلوهای تونفوذ گرد و غبار قابل اشتعال می

 های اتصال، موتورها، اتصاالت روشناییها و جعبهترمینال

tD A21 روش :A  برایZone 21 
tD B21 روش :B  برایZone 21 

 

 pD تحت فشار

اثر و غیرقابل اشتعال جهت دور نگه تحت فشار قرار دادن تجهیزات با گازهای بی
های تولید جرقه مانند: داغ و قسمت هایداشتن غبارهای قابل اشتعال از قسمت

 تابلوهای توزیع، کنترل، موتورها
 

 iD ایمنی داخلی

گیری، تجهیزات با انرژی و حرارت محدود شده مانند: تجهیزات کنترل و اندازه
 هاکنندهتجهیزات ارتباطی، سنسورها، فعال

iaD برای استفاده در :Zone 20, 21, 22 

ibD برای استفاده در :Zone 21, 22 

[Ex ibD]ی ایمنهای الکتریکی وابسته. نصب در منطقه: دستگاه  

قرار دادن در 
های محفظه

 بسته
mD 

های تولید های داغ و قسمتدور نگه داشتن غبارهای قابل اشتعال از قسمت
جرقه مانند: تابلوهای توزیع با قدرت پایین، واحدهای اخباری و کنترل، 

 های نمایش، سنسورهاصفحه

maD برای استفاده در :Zone 20, 21, 22 

mbD برای استفاده در :Zone 21, 22 
 

 جدول نوع حفاظت در برابر غبارهای قابل اشتعال
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 گروه گازی

باشد. محیط نصب تجهیزات الکتریکی ضد انفجار از نظر نوع و میزان گازهای بندی گازی میقسمت سوم کد، مربوط به گروه
 شود:کلی تقسیم میموجود، به دو گروه 

  گروهI :تجهیزات الکتریکی برای معادن 

  گروهII :تجهیزات الکتریکی برای سایر مناطق خطرناک یا تجهیزات روی سطح زمین 

بندی به شوند. این تقسیمتقسیم می IIC,IIB,IIAهای به زیرگروه IIتجهیزات الکتریکی گروه  NECطبق استاندارد 
برای استفاده در اغلب جوهای انفجاری خطرناک مناسب  IIC مثال گروهعنوانها بستگی دارد. بهمیزان خطرناکی گازها و غبار

را دارد.  IIAقابلیت پوشش گروه  IIBرا پوشش دهد. همچنین تجهیزات گروه  IIA,IIB های گازیتواند گروهاست و می
 ها آورده شده است:بندیدر جدول زیر شرح این گروه

 
 

 شرح گروه گازی

I 
)گاز  ها متانتجهیزات الکتریکی برای استفاده در تاسیسات زیرزمینی و معادن که ممکن است در آن

 سنگ وجود داشته باشد.احتراق معادن( و گرد و غبار زغالقابل

IIA 
ها خطرات ناشی از گاز پروپان تجهیزات الکتریکی برای استفاده در سطح زمین که ممکن است در آن

 .وجود داشته باشد

IIB 
ها خطرات ناشی از گاز اتیلن تجهیزات الکتریکی برای استفاده در سطح زمین که ممکن است در آن

 وجود داشته باشد.

IIC 
ها خطرات ناشی از گاز تجهیزات الکتریکی برای استفاده در سطح زمین که ممکن است در آن

 هیدروژن و استالین وجود داشته باشد.

 

 

 رجه حرارت مجاز سیستم(کالس حرارتی )حداکثر د
شوند. حداقل درجه ور میکننده، شعلهاگر دمای یک محیط خطرناک افزایش یابد، گازهای موجود در آن بدون نیاز به فعال

 سوزی شود را درجه حرارت خود اشتعالیتواند باعث ایجاد آتشحرارتی که در یک فضای قابل انفجار و بدون نیاز به جرقه می
سوزی، دمای تمام تجهیزات در حین کار باید از درجه حرارت خود اشتعالی کمتر ی جلوگیری از انفجار و آتشنامند. برامی

 باشد.
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در هر هایی تعریف شده است. طبق جدول زیر، برای مشخص کردن حداکثر درجه حرارت کار یک تجهیز یا ماشین گروه
 اند از:ایط دمایی عبارتگروه، حداکثر درجه حرارت روی سطح تجهیز، در بدترین شر

 

 گراددرجه حرارت برحسب سانتی درجه حرارت برحسب فارنهایت کد دما

T1 842 450 
T2 572 300 
T3 392 200 
T4 275 135 
T5 212 100 
T6 185 85 

 
 

 ATEXدر  تجهیزات ضد انفجار  کدبندی

یر زیر نشان داده شده است. شود که در تصوبخش کلی می 3در این استاندارد کد درج شده روی تجهیزات ضد انفجار شامل 
 شرح هر یک از این بخش ها در ادامه آمده است.
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 عالمت اختصاری

اند. این لوگو به معنای این است که ضلعی قرار داده شدهکه در یک شش Exقسمت اول این کد عبارت است از حروف 
 اند.ساخته و تست شده ATEXتجهیزات طبق استاندارد 

 گروه گازی

ازهای از نظر نوع و میزان گ تجهیزات الکتریکی ضد انفجارباشد. محیط نصب بندی گازی میکد، مربوط به گروه قسمت دوم
 :شودبه دو گروه کلی تقسیم می موجود،

  گروهI :تجهیزات الکتریکی برای معادن 

 گروه II :یا تجهیزات روی سطح زمین ناکات الکتریکی برای سایر مناطق خطرتجهیز 

 1,2,3 هایبه گروه II تجهیزات الکتریکی گروهو  M2و  M1های به گروه Iهیزات الکتریکی گروه تج ATEXطبق 
 ها در جدول صفحه ی بعد آمده است:شرح هر یک از این گروه شوند.میتقسیم 

 

 شرح گروه گازی

I M1 

ن )گاز متاها تجهیزات الکتریکی برای استفاده در تاسیسات زیرزمینی و معادن که ممکن است در آن
سنگ وجود داشته باشد. این تجهیزات در زمان وجود گازها و احتراق معادن( و گرد و غبار زغالقابل

 توانند در حالت کار باشند. سطح حفاظت این گروه بسیار باالست.غبارات با قابلیت اشتعال، می

I M2 

)گاز  ها متانمکن است در آنتجهیزات الکتریکی برای استفاده در تاسیسات زیرزمینی و معادن که م
سنگ وجود داشته باشد. این تجهیزات در زمان وجود گازها و احتراق معادن( و گرد و غبار زغالقابل

 غبارات با قابلیت اشتعال، باید در حالت خاموش باشند. سطح حفاظت این گروه باالست.

II1 

ها گاز، مه، بخار و گرد و این محیطتجهیزات الکتریکی برای استفاده در سطح زمین. ممکن است در 
توانند در حالت کار می Zone 1, 2, 3, 20, 21, 22غبار وجود داشته باشد. این تجهیزات در 

 باشند. سطح حفاظت این گروه بسیار باالست.

II2 

ها گاز، مه، بخار و گرد و تجهیزات الکتریکی برای استفاده در سطح زمین. ممکن است در این محیط
توانند در حالت کار باشند. می Zone 1, 2, 21, 22وجود داشته باشد. این تجهیزات در  غبار

 سطح حفاظت این گروه باالست.

II3 

ها گاز، مه، بخار و گرد و تجهیزات الکتریکی برای استفاده در سطح زمین. ممکن است در این محیط
د در حالت کار باشند. سطح حفاظت تواننمی Zone 2,22غبار وجود داشته باشد. این تجهیزات در 

 این گروه کم است.
 

 مواد قابل اشتعال

 برای گازها و حرف G حرفکد، مربوط به تعیین نوع مواد قابل اشتعال موجود در محیط نصب تجهیز است. قسمت سوم  

D  شود.گرد و غبار استفاده میبرای 
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 کتاب کلیدهای فشار ضعیف

 ا انواع کلیدهای فشار ضعیف:آشنایی، انتخاب، نصب و کار ب
 کلیدهای فرمان و اندازه گیری 
  فاز و سه فازکلیدهای کنترل الکتروموتورهای تک 
 ... کلیدهای قدرت مانند کلیدهای اصلی، اضطراری، چنج آور، بای پس و 
 های  انواع کلیدهای مغناطیسی مانند کنتاکتور قدرت، فرمان، خازن، رله

 الکترومکانیکی و ...
 ای حالت جامدرله ه 

 /book-http://mosalasezard.com/product/lvsی مقاالت کتاب به صورت آنالین    اطالعات بیشتر و مطالعه

 

 

 

 فشار ضعیف ی آموزشی کلیدهایبسته
 09:37:33قسمت ویدئو با زمان مجموع  92شامل  DVDدو عدد 

 به همراه کتاب کاغذی کلیدهای فشار ضعیف شامل:
  01:42:39فصل اول: کلید چیست؟ با زمان 

  :01:39:11فصل دوم: کلیدهای فرمان و اندازه گیری با زمان 
  02:02:27فصل سوم: کلیدهای کنترل الکتروموتور با زمان 
  02:04:34فصل چهارم: کلیدهای قدرت با زمان 
 01:41:23ی با زمان فصل پنجم: کلیدهای مغناطیس 
  00:27:17فصل ششم: رله های حالت جامد با زمان 
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