
:مقدمه طبقه بندي مناطق خطرناك

آیا تا به االن محاسبه کرده اید که در محیط کاري اطراف شما کدام مناطق خطرناکند و کدام مناطق ایمن 
ترند؟

آیا در نقشه هاي محیط کار خود، مناطق خطرناك را مشخص کرده اید؟
آیا براي این محل ها و مناطق تابلوهاي مناسب را در محیط کار خود نصب کرده اید؟

اگر تا به االن این کارها را انجام نداده اید با ما باشید تا با یکی از موضوعات مهم در ایمنی (طبقه بندي 
.مناطق خطرناك) آشنا شویم

رده ایم جزییات بیشتري از این موضوع را بررسی اگر هم این کار را انجام داده اید، در این مقاله سعی ک
.کنیم

دنیا تدوین شده که دسته بندي مناطق خطرناك، استانداردهاي زیادي توسط سازمان ها در سرتاسرجهت
.داردهر استانداردي ویژگی ها و نقاط قوت و ضعف خاص خود را

:عی می کنیم، استاندارد ها و آیین نامه هاي زیر را بررسی کنیمدر مقاله زیر، س

BS-EN 60079آیین نامه ملی برق کشور امریکااستاندارد500بند 

BS7535استاندارد

IEC-79-10استاندارد

IEC-61241-3استاندارد

ردها زده، که استاندا، گریزي به اینHSEایران نیز صنایع ملی پتروشیمی در مستندات مربوط بهدر
استانداردها را که مورد نیاز صنایع پتروشیمی نویسندگان محترم این مستندات، تنها بخش هایی از این

.بوده ترجمه و تدوین کرده اند

چون گروه هدف، صنایع پتروشیمی بوده، به نوعی کار درستی است ولی قابل تعمیم و استفاده در دیگر )
(.صنایع نمی باشد

آیین نامه ملی برق 500وي دارید قسمت اول این مقاله است که با جزییات بیشتري بندآنچه در پیش ر
.صنایع ایران می باشدکشور امریکا را بررسی کرده و قابل استفاده در تمامی

پرشین ساین.امیدواریم که مورد توجه واقع شود

می گویند؟"قه خطرناكمنط"به چه مکانی ، 

که خطر انفجار یا به منطقه اي گفته می شود"منطقه خطرناك"آیین نامه ملی برق امریکا 500بند طبق
آتش زا، گرد و غبارهاي سوزا و یا ذرات آتش سوزي در اثر وجود گازها و یا بخارهاي آتش زا، مایعات

.داردهوابرد یا فیبرهاي آتش گیر وجود

شمار می آیند، یکی از قسمت هاي مهم ه وسایل الکتریکی یکی از منابع مهم ایجاد آتش بهبه خاطر اینک
.بندي مناطق خطرناك اختصاص یافته استآیین نامه ملی برق امریکا به موضوع طبقه

NECمناطق خطرناك را چگونه دسته بندي می کند؟



:ی شوندطبق این آیین نامه، مناطق خطرناك از سه راه طبقه بندي م

[الف: نوع [مکان خطرناك

[ب: شرایط [مکان خطرناك

[ج:ماهیت [ماده ي خطرناك

الف) انواع مکان و محل خطرناك

:اماکن خطرناك به سه دسته تقسیم می شوند(NEC)طبق آیین نامه ي ملی برق امریکا

مانند تش زا در هوا وجود دارند،اول از خطر، مکانی است که گازها یا بخارهاي آنوع:Class Iمکان هاي-1
باشند، پتانسیل ایجاد انفجار یا گاز طبیعی و یا بخارات بنزین. وقتی این مواد در اتمسفر یک مکان موجود

.آتش سوزي وجود دارد

جرقه اي نیز بخارات بنزین به مقدار زیاد در مکانی وجود داشته باشد و یک دستگاه الکتریکیفرض کنید
جرقه اي تولید کند کند که این خود می وجود داشته باشد. این دستگاه هر لحظه می توانددر این مکان 

در این مکان شود.این آیین نامه چنین مکانی هایی را به عنوان تواند باعث ایجاد انفجار یا آتش سوزي
.طبقه بندي می کندClass Iمناطق کالس

ات آتش زا به مقدار کافی در هواي آن مکان موجود باشد و یا بخارمکانی است که گازهاClass Iبنابرین
.جرقه یا منبع آتش قرار گیرد، احتمال آتش یا انفجار وجود دارداگر در معرض

:به شرح زیر می باشدClass Iبرخی از مکان هاي معمول

پاالیشگاه ها، پتروشیمی ها و مناطق ذخیره و توزیع بنزین و مواد نفتی-
شویی و جاهایی که بخارات ناشی از جریان مواد شوینده وجود داردصنایع خشک

جایگاه هاي عرضه ي سوخت
آشیانه هواپیماها

...صنایع گاز شهري و جاهایی که عملیات ذخیره و انتقال گاز طبیعی در آنجا صورت می گیرد و

تجهیزاتی در این طبقه بندي می شوند والزم است از وسایل وClass Iاین مناطق به عنوان مناطقتمامی
.مناطق داشته باشندمکان استفاده شود که از لحاظ ایمنی سازگاري کامل با این

، مناطقی است که در آنجا گرد و غبارات NECدر طبقه بنديدسته بعدي از مکان ها: Class IIمکان-2
.نامگذاري کرده است«Class IIمکان هاي«این مکان ها را NEC .سوزا وجود دارد

غبارات به صورت که در اثر آسیاب و ساییدن مواد، گرد و غبارات ریز تولید می کند و این گرد وعملیاتی
به عنوان یک منبع خطرناك براي ایجاد یشگاه ها و پتروشیمی هامعلق در محیط پخش می شوند، در پاال

پرشین ساین.آتش و یا انفجار به شمار می آیند


