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محیط مستعد انفجار : 

وجود ذرات قابل اشتعال و برخي ازگازھا با غلظت کافي محیط را خطرناک و آماده انفجار مي کند. این مواد با اکسیژن ھوا ترکیب شده   

و با بروز یک جرقھ و یا افزایش دما انفجار صورت مي گیرد. بطور کلي اگر سھ عامل زیر اتفاق افتد انفجار اجتناب ناپذیر است :  

- وجود ذرات قابل اشتعال و یا برخي ازگازھا با غلظت کافي در فضا 

- وجود اکسیژن در فضا 

- بروز جرقھ و یا افزایش دما 

در صورتي کھ یکي از عامل ھاي فوق حذف شود. خطر انفجار از بین مي رود. در صنایع نفت و گاز ، صنایع پتروشیمي و برخي از 

کارخانجات حذف مورد اول امکان پذیر نیست. در اکثر موارد نیز حذف عامل دوم ممکن نیست. لذا بھترین روش براي از بین بردن خطر 

انفجار حذف عامل سوم مي باشد.

در حالت کلي دو روش براي حفاظت محیط مستعد انفجار وجود دارد : 

- پیشگیري از وقوع انفجار : در این روش دستگاه ھا بھ گونھ اي طراحي مي شوند کھ در شرایط کا ري نرمال و بحراني حرارت بیش از اندازه   

و جرقھ ایجاد نکنند. و زماني کھ اینکار میسر نباشد محفظھ ھا را بھ گونھ اي طراحي مي کنند کھ جرقھ و یا حرارت ایجاد شده با فضاي

مستعد انفجار تماس نداشتھ باشد. 

- کاھش صدمات ناشي از وقوع انفجار : در این روش محفظھ ھا بھ گونھ اي طراحي مي شوند کھ در صورت بروز انفجار داخلي، مقاومت 

کافي داشتھ باشند و مانع از انتشار زنجیره اي انفجار شوند. 

: ATEX گواھینامه

اتحادیھ اروپا مجموع قوانین و مقرارت ATEX 94/9/EC را براي اخذ گواھینامھ ATEX وضع کرده است. از سال 2003 در کشورھاي

عضو اتحادیھ اخذ این گواھینامھ براي محصوالت ضد انفجار اجباري شد. گواھینامھ ATEX حداقل موارد را براي ایمني محصوالت ضد

انفجار در نظر گرفتھ است ولي تعدادي از کشورھا موارد ایمني را باالتر از این حد در نظر مي گیرند.  

گواھینامھ ATEX مخصوص وسایل ضد انفجار بوده و کلیھ وسایل الکتریکي و مکانیکي و تمامي محیط ھآي مستعد انفجار را پوشش مي دھد. 

وسایلي کھ در محیط مستعد انفجار بھ کار مي روند باید حفاظت ھاي فوق را داشتھ باشند و بھ وسایل ضد انفجار معروفند. 

برخي از استانداردھاي EX از سال 2006 بھ بعد با استانداردھاي مشابھ جایگزین شد. این تغییرات بھ شرح زیر است : 

  EN50014  TO  EN60079-0

   EN50018  TO  EN60079-1   <d>

   EN50019  TO  EN60079-7   <e>

   EN50020  TO  EN60079-11   <i>

   EN50021  TO  EN60079-15   <n>

   EN50028  TO  EN60079-18   <m>

   EN500281-1-1  TO  EN61241-0 & EN61241-1   
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کد حفاظت وسايل ضد انفجار 

این کد روي بدنھ وسایل ضدانفجار درج مي شود. و بر اساس استانداردھاي مختلف تفاوت ھاي دارد ولي بطور کامل مشخص مي کند وسیلھ 

براي چھ نوع محیط ضد انفجاري کاربرد دارد. در شکل زیر مشخصات کدینگ براي چند استاندارد پر کاربرد نشان داده شده است : 

مطابق استاندارد EN 60079-1 براي وسایل الکتریکي در اتمسفر گازي

مطابق استاندارد EN 61241-1 براي وسایل الکتریکي در اتمسفر با ذرات قابل احتراق 

مطابق استاندارد EN 13463-5 براي وسایل غیر الکتریکي

عالوه بر کد فوق سایر مشخصات نیز روي دستگاه درج مي شود. یکي از مشخصات مھم محدوده دمایي قابل تحمل دستگاه مي باشد.

کھ در انتخاب دستگاه با توجھ بھ محیط کاري اھمیت دارد. معموال این پارامتر بھ شکل زیردرج مي شود. 

Ta    -25 C.....70 C

پارامتر فوق نشان مي دھد کھ دستگاه براي محیط ھایي با حداقل دماي 25C- و حداکثر دماي 70C مناسب است. 



طبقه بندي محیط ھاي مستعد انفجار 

بھ منظور انتخاب صحیح و مناسب دستگاه ھاي ضد انفجار ، محیط ھاي مستعد انفجار بھ دستھ ھاي مختلف طبقھ بندي شده است. این طبقھ 

بندي در دو محیط زیر انجام مي شود : 

 ( gases , vapours or mists ).محیط ھاي مستعد انفجار کھ در فضاي آن گازھا و بخارات قابل اشتعال حضور دارند -

( dusts ) .محیط ھاي مستعد انفجار کھ در فضاي آن ذرات قابل اشتعال حضور دارند -

: ATEX 1999/92/EC  طبقه بندي محیط ھاي مستعد انفجار مطابق

محیط ھاي ضد انفجار با فضاي گازي بھ دو گروه تقسیم مي شوند : 

دستگاه ھاي مورد استفاده در اتمسفر گازي در محیط سطحي ( محیط ھاي غیر معادن )  

دستگاه ھاي مورد استفاده در اتمسفر گازي و ذرات مخصوص استفاده در معادن 

در جدول زیر طبقھ بندي ZONE براي گروه     مشخص شده است : 

ZONE Category ( ATEX 94/9/EC ) توضیحات 

ZONE 0

ZONE 1

ZONE 2

1 G

3 G

2 G

محیط غیر معدن کھ گازھاي قابل اشتعال بطور دائم در 

محیط غیر معدن کھ گازھاي قابل اشتعال بطور متناوب در 

محیط غیر معدن کھ گازھاي قابل اشتعال بھ ندرت در 

 

 

Safe Area 

Zone 2/22

Zone 1/21

Zone 0/20

Zone 0/20

مدت زمان حضورگاز در فضا  سال / ساعت

شکل مشخص کننده ZONE ھای مختلف 

 فضاي آن حضور دارند.

 فضاي آن حضور دارند.

 فضاي آن حضور دارند.
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در جدول زیر طبقھ بندي براي گروه     مشخص شده است : 

Category ( ATEX 94/9/EC ) توضیحات 

M1

M2

معادني کھ گاز متان و ذرات قابل اشتعال بطور دائم در فضاي آن حضور دارند.

معادني کھ احتمال حضور گاز متان و ذرات قابل اشتعال در فضاي آن وجود دارد.

محیط ھاي مستعد انفجار با اتمسفر حاوي ذرات قابل اشتعال مطابق استاندارد  IEC 60079-0,2007(EN60079-0,2009)  با گروه 

مشخص مي شوند.

   :  GROUP IIIدستگاه ھاي مورد استفاده در محیط ھاي سطحي ( غیر معادن ) مستعد انفجار با اتمسفر حاوي ذرات قابل اشتعال

در جدول زیر طبقھ بندي ZONE براي گروه      مشخص شده است : 

ZONE Category ( ATEX 94/9/EC ) توضیحات 

ZONE 20

ZONE 21

ZONE 22

1 D

3 D

2 D

محیط غیر معدن کھ ذرات قابل اشتعال بطور دائم در 

محیط غیر معدن کھ ذرات قابل اشتعال بطور متناوب در 

محیط غیر معدن کھ ذرات قابل اشتعال بھ ندرت در 

 فضاي آن حضور دارند.

 فضاي آن حضور دارند.

 فضاي آن حضور دارند.

کالس حرارتي گروه ھاي مختلف : 

یکي از پارامترھاي مھم وسایل ضد انفجار حداکثر دماي بدنھ در شرایط کاري نرمال و بحراني است. این پارامتر باید در حدود %10

تا 20% کمتر از دماي اشتعال گاز یا ذرات موجود در اتمسفر محیط مستعد انفجار باشد. بھ کمک کالس حرارتي وسایل ضد انفجار و شناخت

نوع گاز و یا ذرات موجود در اتمسفر مي توان وسیلھ مناسب براي محیط را انتخاب کرد. 

کالس حرارتي گروه     : وسایل این گروه داري دو سطح دمایي ھستند. یکي T<150C و دیگري T<450C کھ با توجھ بھ دماي اشتعال

ذرات موجود در اتمسفر یکي ازاین دو نوع انتخاب مي شوند. 

کالس حرارتي گروه       : روي وسایل این گروه حداکثر دماي سطح وسیلھ  در شرایط کاري نرمال و بحراني درج مي شود. در جدول زیر

نحوه کد گذاري مشخص شده است : 

کالس حرارتي وسیله حداکثر دماي سطح  وسیله

T1

T2

T3

T4

T5

T6

450 C

300 C

200 C

135 C

100 C

85 C 



دماي خود اشتعال الیه ذرات 

Groups  (°C)

I methane (fredamp)

II 

A

acetone
acetic acide 
ammonia
ethane
methylene chloride
methane (CH

4
)

carbon monoxyde
propane
n-butane
n-butyl
n-hexane
acetaldehyde
ethyl ether 
ethyl nitrite 

B
ethylene
ethyl oxyde
hydrogen sulfde

C
acetylene (C

2
H

2
)

carbon disulphide (CS
2
)

hydrogen (H2)

گروه     بھ سھ زیر گروه  IIA , IIB , IIC بر حسب نوع  گاز اتمسفر تقسیم مي شود. در جدول زیر نوع گاز ھر گروه و درجھ اشتعال  

آن درج شده است. در ستون ھاي انتھایي جدول کالس حرارتي وسایل ضد انفجار مشخص شده است.  حداکثر دماي سطح وسیلھ باید در حدود

10% تا 20% کمتر از دماي اشتعال گاز موجود در اتمسفر باشد. نقاط سبز رنگ در جدول مشخص مي کند کدام کالس حرارتي براي 

گاز مورد نظر مناسب است. 

گروه      بھ سھ زیر گروه        ,        ,        تقسیم مي شوند. 

گروه         : دستگاه ھاي مورد استفاده در فضاي مستعد انفجار با اتمسفر حاوي ذرات قابل اشتعال 

گروه          : دستگاه ھاي مورد استفاده در فضاي مستعد انفجار با اتمسفر حاوي ذرات قابل اشتعال غیر رسانا

گروه          : دستگاه ھاي مورد استفاده در فضاي مستعد انفجار با اتمسفر حاوي ذرات قابل اشتعال رسانا 

در گروه      دماي بدنھ دستگاه باید حداکثر 66% دماي اشتعال ذرات معلق در اتمسفر باشد. ھمچنین در صورت تشکیل الیھ ذرات معلق        

در محیط الزم است دماي دستگاه حداکثر 75C کمتر از دماي خود اشتعال الیھ 5 میلیمتري ذرات باشد. 

در جدول زیر دماي اشتعال برخي از ذرات و دماي خود اشتعال الیھ آن ذرات درج شده است : 
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انواع حفاظت ھاي وسايل ضد انفجار 

نوع حفاظت کھ قسمت ھاي جرقھ زا داخل محفظھ قرار مي گیرند. محفظھ غالبا 
از جنس فلز، مواد نسوز و غیر قابل انعطاف است. ھمچنین داراي استقامت باال 
مي باشد تا در صورت وقوع انفجار داخلي مقاومت کند و اجزا تشکیل دھنده آن ثابت

بماند تا مانع انتشار زنجیره اي انفجار شود. ھمچنین دماي بدنھ در شرایط کاري    
نرمال و بحراني از حد مجاز تجاوز نکند حتي در صورت وقوع انفجار داخلي

نوع حفاظت کھ عایق ھا ، مواد تشکیل دھنده و مدارھاي محافظ  داراي کیفت باال
بوده و حفاظت بھ حدي باالست کھ قسمت ھاي داخلي و خارجي دستگاه تحت ھیچ   
شرایطي افزایش دما و یا جرقھ تولید نمي کنند. این نوع حفاظت معموال متکي بھ    

مواد تشکیل دھنده و حفاظت ھاي الکتریکي و الکترونیکي قوي مي باشد. 

نوع حفاظت کھ توان ، جریان و ولتاژ مدار در حدي پایین است کھ تحت ھیچ 
شرایطي افزایش دما و یا جرقھ تولید نمي کند. معموال این  نوع حفاظت براي 

دستگاه ھاي الکترونیکي با توان پایین استفاده مي شود. 

نوع حفاظت کھ با رزین قسمت ھاي تولید کننده جرقھ و دما را از اتمسفر قابل 
انفجار  کامال ایزولھ مي کنند. 

نوع حفاظت کھ در آن اجزا تشکیل دھنده دستگاه ھیچ جرقھ و یا افزایش دمایي 
تولید نمي کند. 

نوع حفاظت کھ در آن دستگاه ھاي الکتریکي در روغن غوطھ ور شده از اتمسفر
قابل انفجار ایزولھ مي شوند. 

flameproof

increased
safety

in
trin

sic
sa

fe
ty

non sparking

oil immersion

pressurised
apparatus

powder 

filling

encapsulation

در این نوع حفاظت گاز بي اثر با فشار باالتر از اتمسفر محیط بھ داخل محفظھ 
تزریق مي شود. 

نوع حفاظت کھ در آن محفظھ با یک ماده بصورت ریز دانھ پر مي شود. 

در جدول زیر انواع روش ھاي حفاظتي دستگاھھاي الکتریکي ضد انفجار معرفي شده است : 
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در این روش حفاظت بھ کمک محفظھ و کنترل دماي سطح آن، براي 
اتمسفر حاوي ذرات قابل اشتعال صورت مي گیرد. 

حفاظت از اشتعال ذرات بر پایھ حفاظت دمایي سطح و عناصر قابل  
تماس با ذرات اتمسفر صورت مي گیرد. ھمچنین محفظھ باید در مقابل 

ورود گرد و غبار بھ داخل آن حفاظت شده باشد. 

این نوع حفاظت براي محیط ھاي سطحي بوده و قابل استفاده در معادن
نمي باشد. 

این نوع حفاظت براي اتمسفر حاوي ذرات قابل اشتعال مي باشد. در  
 این روش با استفاده از رزین ذرات و الیھ ھاي آن را از جرقھ و   

سطوح داغ دستگاه ایزولھ مي کنند. 

این نوع حفاظت براي اتمسفر حاوي ذرات قابل اشتعال مي باشد. در 
این روش دستگاه الکتریکي توان پایین دارد. چنانکھ ذاتا ایجاد جرقھ

و دماي بیش از حد نمي کند. 

نوع حفاظت کھ براي قطعات متحرک بکار مي رود. چون در قطعات 
متحرک اصطکاک ممکن است باعث ایجاد گرما و یا جرقھ شود

( کالچ ، ترمز ، بلبرینگ و ....... )

:  EN 13463-5  حفاظت دستگاه ضد انفجار غیر الکتریکي طبق استاندارد
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Zone
UL FM CSA IEC CENELEC

0
Intrinsic safety "ia" UL 2279, Pt.11 __ CSA-E79-11 IEC 60079-11 EN 50020 (EN 60079-11)

Classe I, Div. 1 ANSI/UL 913 FM 3610 CSA-157 __ __

1

Encapsulation "m" UL 2279, Pt.18 FM 3614 CSA-E79-18 IEC 60079-18 EN 60079-18 (EN 50028)

Flameproof enclosure "d" UL 2279, Pt.1 FM 3618 CSA-E79-1 IEC 60079-1 EN 60079-1 (EN 50018)

Increased safety "e" UL 2279, Pt.7 FM 3619 CSA-E79-7 IEC 60079-7 EN 60079-7 (EN 50019)

Intrinsic safety "ib" UL 2279, Pt.11 FM 3610 CSA-E79-11 IEC 60079-11 EN 50020 (EN 60079-11)

Oil immersion "o" UL 2279, Pt.6 FM 3621 CSA-E79-6 IEC 60079-6 EN 50015

Powder flling "q" UL 2279, Pt.5 FM 3622 CSA-E79-5 IEC 60079-5 EN 50017

Pressurised apparatus "p" UL 2279, Pt.2 FM 3620 CSA-E79-2 IEC 60079-2 EN 50016

2

Non-incendive "NI" UL 2279, Pt.15 FM 3611 CSA-E79-15 IEC 60079-15 EN 50021 (EN 60079-15)

Non-sparking device "nA" UL 2279, Pt.15 __ CSA-E79-15 IEC 60079-15 EN 50021 (EN 60079-15)

Restricted breathing "nR" UL 2279, Pt.15 __ CSA-E79-15 IEC 60079-15 EN 50021 (EN 60079-15)

Hermetically sealed "nC" UL 2279, Pt.15 __ CSA-E79-15 IEC 60079-15 EN 50021 (EN 60079-15)

IEC
CENELEC

Zone 0 (gas, vapours)  

or 20 (dust)
Zone 1  (gas, vapours)

or 21 (dust)
Zone 2  (gas, vapours)

or 22 (dust)   

US
NEC 505 Zone 0 Zone 1 Zone 2

NEC 500 Division 1 Division 2

استانداردھاي بین المللي محیط مستعد انفجار 

در جدول زیر طبقھ بندي بین المللي فضاي مستعد انفجار نشان داده شده است : 

در جدول زیر استاندادھاي وسایل ضد انفجار با توجھ بھ نوع حفاظت نشان داده شده است :

WWW.asconumatics.eu

WWW.siracertification.com

تدوین کننده : مھندس رشید مسلمي ناییني
سال تدوین : 1388/04/27

تاسیس : 1377                       ثبت :144660           

031 - 46252313
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031 - 46252313

محصوالت ضد انفجار شرکت گیو مدار 

انواع پروژکتور ضد انفجار هوشمند پایا 

EX e mb IIC T5 : کد حفاظت ضد انفجار
mb ایمن شده با دو نوع حفاظت ضد انفجار � و

مجھز بھ سیستم آشکار سازی و ثبت خطای ھوشمند
DC و AC با ولتاژھای ورودی مختلف

انواع باالست ضد انفجار پایا 

EX e mb IIC T5 : کد حفاظت ضد انفجار
mb و e ایمن شده با دو نوع حفاظت ضد انفجار

مجھز بھ محافظ افزایش دما ، محافظ جھش ولتاژ ورودی ، محافظ پایان عمر المپ 


