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 جهت مناطق خطر تعيين مكانهاي طبقه بندي شده قابل اشتعال

 گاز و پتروشيمي –در صنايع نفت  

 

 رضا حاجيها

 يفدانشگاه صنعتي شر -كارشناس ارشد برق 

 مقدمه  -1

ر انفجار و ري از خطگاز و پتروشيمي و به لحاظ جلوگي –با توجه به تجهيزات و كاربرد سيستمهاي مورد نياز در صنايع نفت 

و آتش  اشتعال سوزي سعي شده است حداكثر تمهيدات و امكانات مورد نياز در نظر گرفته شود تا از خطر مواد قابلآتش 

 ود گاز قادرليل وجسوزي جلوگيري بعمل آيد. بطوريكه تجهيزات و ادوات كاربردي در صورت بروز انفجار در داخل آنها به د

 .ري شودجلوگيز سرايت خطرات آتش سوزي و حريق به محيط اطراف د و انباشند فشار حاصل از انفجار را تحمل نماي

ايع براي انتخاب مكان و فضاي مناسب جهت تجهيزات برقي در صنايع نفت ؛ گاز و پتروشيمي و علي الخصوص صن

 هيدروكربني به چند نكته ضروري بايستي توجه شود.

باشد و عال ميمال خطر و پراكندگي مواد قابل اشتعتي خطرناك و تشخيص ميزان احت؛ شناسائي محوطه هاي صنگام اول -

 اين مورد به مقدار نوع مواد تعيين شده در پروژه بستگي دارد.

د. موارد ميباش انتخاب دستگاهها و تجهيزات موجود در بازار و انتخاب صحيح نوع بدنه آنها و جزئيات آن ؛گام دوم -

ايستي توجه مطرح گرديده است. و ب Area Classificationم مشروحه در استانداردهاي معتبر و متنوع جهاني تحت نا

االيي هميت باشود در نظر گرفتن رعايت دستورالعملهاي مهندسي و نظارت در مراحل مختلف پروژه در اين زمينه از 

 بكار گرفته شود.صنايع نفت ؛ گاز و پتروشيمي مي بايست در برخوردار است كه 

 استانداردهاي معتبر -2

ه بندي فضاهاي عملياتي صنايع؛ از نقطه نظر آتش سوزي و انفجار ؛ دو استاندارد در سطح جهان مطرح هستند. در مورد طبق

مورد كه كه در كشور آمريكاي شمالي و كانادا و پاره اي كشورها  1NECدر اين راستا ميتوان به آئين نامه ملي برق آمريكا 

 اشاره داشت. و اكثر كشورهاي جهان بكار ميرود كه در اروپا IEC 2مللي و همچنين استاندارد بين ال قرار مي گيرداستفاده 

ي ع هيدروكربنر صناياستانداردهاي فوق الذكر جهت استفاده از تجهيزات صنايع برق در نظر گرفته شده است و براي كاربرد د

مينه زفتي در اين نمانهاي جمن ها يا سازبنابراين استفاده از دستورالعملهاي تهيه شده توسط ان معتبر و قابل استفاده ميباشد.

 بيشتر جوابگوي مساله خواهد بود.

                                                           
1- National Electrical Code 

2- International Electro Technical Commission  
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و  3APIدستورالعملهاي معتبر كه نسبت به ديگر دستورالعملها در سطح جهاني مطرح و شناخته شده اند توسط سازمان 

ن مزبور بر مبناي در انگلستان تهيه شده است. بطوريكه دستورالعملهاي تهيه شده توسط هر دو سازما 4IPسازمان 

 استانداردهاي ملي برق در كشورهاي مربوطه تدوين گرديده اند.

اشد و دستور ميب NECآئين نامه ملي برق آمريكا بر مبناي  APIذكر اين نكته ضروري است كه دستور العملها ي موسسه 

انداردهاي انگليسي سالهاي اخير است تهيه گرديده است. همچنين در BS 5بر مبناي استانداردهاي ملي انگلستان IPالعملهاي 

شده كه  10-60079 در اين رابطه تبديل به  BS 5345شده اند بدين معني كه  IECنيز مشابه استانداردهاي اروپائي 

 تهيه شده است. IECبناي بر م "عمال IPميباشد. بنابراين دستورالعملهاي  IEC 60079-10همان  "دقيقا

 

 NECاستاندارد  -3

 NECد در استاندار ميباشد. ANSI؛ بخشي از انتشارات سازمان استاندارد ملي آمريكا  NECي برق در آمريكا يا آئين نامه مل

 بندي شده است. با تعاريف زير تقسيم Class فضاهاي صنعتي بطور كلي بر اساس نوع مواد آتش زا ابتدا به سه رده بنام 

CLASS Iوجود ميباشد مانند تاسيسات نفتي.: فضائي است كه در آن گازهاي قابل اشتعال م 

CLASS II يوم و آلومين و: فضائي است كه در آن غبارهاي قابل اشتعال از قبيل غبار ذغال سنگ و غالت ؛ غبار مگنزيوم

 غبارهاي مشابه ديگر موجود باشد.

CLASS III ههاي چوب ار كارگداي چوب ه: فضائي است كه در آن فيبرهاي قابل اشتعال موجود باشد مانند پنبه ؛ كنف ؛ براده

 بري و غيره.

مينامند  DIVISIONرا به دو دسته تقسيم ميكند و هر بخش را يك  CLASS ؛با توجه به احتمال آتش سوزي NECآئين نامه 

 كه به اختصار به شرح هر كدام مي پردازيم:

 CLASS 1 DIVISION 1:  اري از رددر شرايط عادي بهره بمربوط به فضا و منطقه ايي است كه در صنايع هيدروكربني

ن گازها سبب رها شد تگاههارات قابل اشتعال در آن فضا پراكنده ميشوند و يا خرابي و از كار افتادن دستجهيزات گازها و يا بخا

 و بخارات قابل اشتعال در محوطه ميشود بگونه ايي كه همزمان سبب بروز خرابي در ادوات برقي ميگردد.

CLASS 1 DIVISION 2 :سته ايبدرون سيستم  ؛منطقه يا فضائي است كه گازها و بخارات قابل اشتعال در شرايط عادي 

فضاي  تجهيزات به اره ايهستند كه به محيط يا فضاي خارج آن راه ندارند ولي در حالت غير عادي و يا به علت از كار افتادن پ

 DIVISION 2ازها گتا فاصله معيني به دليل انتشار احتمالي نيز  DIVISION 1بيرون راه پيدا ميكنند همچنين فضاي مجاور 

 در نظر گرفته ميشود.

 

 

                                                           
3- American Petroleum Institute  
4- The Institute of Petroleum, London 
5- British Standard 
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  IECاستاندارد  -4

دسته  نعتي به سهمناطق خطر را با توجه به مواد قابل اشتعال و زمان انتشار آنها در محيط هاي مختلف ص IECاستاندارد 

 ناميده است. ZONEتقسيم نموده است و آنها را 

 ده است.شنامگذاري  DIVISIONمطرح گرديد تقسيم بندي بر اساس  "توجه : در استاندارد آمريكائي همانطور كه قبال

ZONE 0  بطور دائم: منطقه يا فضائيست كه كه مخلوط گاز و هواي قابل اشتعال در آن منطقه (Continuous) موجود است

 ميگردد. محسوب DIVISION 1اي در استاندارد آمريكائي جزو  و براي مدت زمان طوالني وجود دارد. اين چنين منطقه

ZONE 1 تناوب در آنطور م: منطقه يا فضائيست كه مخلوط گاز و هوا به مقدار قابل اشتعال در شرايط عادي بهره برداري ب 

 ناميده ميشود. DIVISION 1فضا وجود خواهد داشت. اين منطقه نيز طبق استانداردهاي آمريكائي 

ZONE 2  شتعال در آنابل اق: منطقه يا فضائيست كه در شرايط عادي بهره برداري از تجهيزات ؛ مخلوط گاز و هوا به مقدار 

 فضا وجود ندارد.

براي فضاهايي كه داراي غبارهاي قابل اشتعال ميباشند نامگذاري جهت  IECتوجه به اين مورد ضروري است كه در استاندارد 

 ZONEنشان داده ميشود بنابراين براي فضاهايي كه محتوي غبارهاي قابل اشتعال هستند  2دد مناطق خطر با اضافه شدن ع

 نامگذاري شده اند. ZONE 22؛  ZONE 21؛  20

 

 شناسائي فضاهاي قابل اشتعال -5

 ي نمائيم.متوضيحات بيشتري در خصوص شناسائي فضاهاي قابل اشتعال را مطرح  IECبا توجه به توصيه هاي استاندارد 

ZONE 0 اشد.شته ب: فضائي است كه در آن فضا هميشه و يا براي مدت طوالني ؛ گاز به مقدار قابل اشتعال وجود دا 

ZONE 1 ود داشته وب وج: فضائي است كه در آن فضا؛ گاز به مقدار قابل اشتعال در شرايط عادي بهره برداري بطور متنا

 باشد.

ZONE 2 ت و اگر هم د داشقدار قابل اشتعال در شرايط عادي بهره برداري وجود نخواه: فضائي است كه در آن فضا گاز به م

 بوجود بيايد براي مدت زمان كوتاهي ادامه مي يابد.

 

 تقسيم بندي مناطق بر اساس نوع گازها -6

جود مدت و وتقسيم بندي فضاي عملياتي يك واحد فرآيندي بر اساس مناطق مختلف انجام ميگردد و نشان دهنده مقدار 

 گازهاي قابل اشتعال در هر فضا ميباشد.

زات برقي و ح تجهينوع گاز موجود در هر منطقه و انرژي الزم جهت مشتعل شدن آن؛ متفاوت است و بنابراين در انتخاب صحي

 ها را به دوفضا ؛يبر اين اساس دستورالعملهاي موجود با توجه به آئين نامه هاي آمريكائ ادوات كنترل موثر خواهد بود.

DIVISION  طبقه بندي ميكنند و گازها را به چهار گروه به نامهايA, B, C, D .تقسيم بندي مي نمايند 
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 GROUP؛  GROUP IIAگازهاي موجود در هر فضا را با توجه به فضاها و مناطق صنعتي به سه گروه با نامهاي  IECسازمان 

IIB  وGROUP IIC ازي مزبور گازهاي موجود در فضاهاي زير زميني )معادن( را تقسيم بندي مينمايد. با توجه به گروههاي گ

 مي نامند. GROUP 1گاز متان تشكيل ميدهد كه  "معموال

غال سنگ بكار معادن ذ "براي گازهائيكه در فضاي زيرزميني وجود دارند مخصوصا Iذكر اين مورد ضروري است كه پيشوند 

 .صنعتي كه تاسيسات روي زميني هستند استفاده ميشودبراي مشخص نمودن ساير فضاهاي  IIميرود و پيشوند 

 هر منطقه مي مناسب بودن تجهيزات برقي و ادوات كنترل براي انواع گازهاي موجود در IECدستورالعملهاي سازمان طبق 

داده  شخص نشانم "همراه با كالس درجه حرارت دستگاه بطور كامال IICو يا  IIB؛  IIAدر روي دستگاهها به صورت بايست 

روشيمي از و پتتوصيه هاي مربوط به انتخاب تجهيزات مناسب جهت مكانهاي خطر در پروژه هاي صنايع نفت ؛ گ شده باشد.

 ائز اهميتسيار حببراي هر منطقه و هر نوع گاز و نحوه عالمت گذاري و نشان دادن كالس درجه حرارت مربوط به هر تجهيز 

 است.

 

 نتيجه گيري -7

ابق با يمي مطارائه شده توصيه ميگردد كه فضاهاي واحدهاي صنعتي در صنايع نفت ؛ گاز و پتروش با توجه به توضيحات

 ZONE 2و  ZONE 1؛  ZONE 0به سه منطقه به نامهاي  API RP505و دستورالعملهاي  IEC 60079-10پيشنهادات 

  طبقه بندي شوند.

 ؛ GROUP IIAي به سه گروه به نامهاي بر حسب نوع گازهاي موجود در آن منطقه بايست ZONEهمچنين هر 

GROUP IIB   وGROUP IIC  تقسيم گردد. در خاتمه با توجه به موارد مشروحه و طبقه بندي و تقسيم بنديهاي انجام

 Hazardous Area Classificationها؛ نقشه اي تحت عنوان ه شده منوط به تجهيزات و ادوات كاربردي در پروژ

Layout  در اين خصوص ضروري است هر گونه اقدام جهت خريد ؛ بازرسي ؛  و به اطالعات مربوطه تهيه گرددبايستي با توجه

 پذيرد. انجامانتخاب و جايگزيني دستگاههاي برقي و ادوات كنترل با توجه به نقشه مزبور 

 

 

 

 


