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З

Зоне опасности

 Зоне опасности су делови радног простора угроженог
експлозивним атмосферама.

 Експлозивна атмосфера
представља смешу запаљиве
материје са ваздухом при
атмосферским условима
(-20 do +60 C, и од 0.9 do
1.1 bar).



Угрожени простор
 Угроженим простором се сматра простор у којем је експлозивна

атмосфера присутна или се може очекивати њена присутност у
количинама које захтевају посебне мере опреза у погледу извођења,
монтаже и употребе електричних уређаја.
Н ј ј ј ј Неугрожени простор је онај простор у којем се не очекује присуство
експлозивне атмосфере у количинама које би захтевале посебне
мере опреза. Граница концентрације запаљиве материје износи
мање од 10% ДГ.мање од 10% ДГ.



Примарни и секундарни извор опасности



Зоне опасности од гасова и пара запаљивих 
течности

 У радним срединама где се може очекивати појава експлозивних
пара или гасова, класификација зона опасности се врши зависно
од концентрације и временског трајања експлозивних смеша уод концентрације и временског трајања експлозивних смеша у
угроженом простору.



Зона 0 опасности

 Експлозивна смеша постоји трајно или се појављује често, илиј р ј ј уј ,
траје дуже.

 Временски критеријум ‐ присуство смеше од 100 и више сати
годишње.



Зоне опасности “1” И “2”

А ј ћ јАко је вероватноћа постојања експлозивне смеше само у ненормалним 
погонским ситуацијама, овакав простор квалификује се као зона 2 
опасности. Њој одговара временски критеријум егзистенције смеше од 
мање од 1 сат годишње.мање од 1 сат годишње.

Зона 1 опасности је простор у коме смеша не постоји трајно нити је 
учесталост њеног постојања велика, али се она ипак може очекивати и у 
нормалним погонским ситуацијама. Ово одговара постојању смеше у 
трајању од 1 до 100 сати годишње. 



Зоне опасности од експлозивне прашине

 На слици је дат пример зонирања при претовару у вагон из силоса.

Зона опасности 20: Простор у којем је
експлозивна прашина присутна стално

ц ј р р р р р ру у

р р у
или дужи период времена.

Зона опасности 21:  Простор у којем је р р у ј ј
вероватно да ће се експлозивна прашина 
појавити за време нормалног погона.

Зона опасности 22: Простор у којем није
вероватно да ће се експлозивна прашина
појавити за време нормалног погона, а
ако се ипак појави, трајаће само кратко
време.



Пример одређивање зона опасности у 
лакирницама

 Анализирањем лакирнице, Према Правилнику о техничким
нормативима за уређаје којима се наносе и суше лакови могу се
дефинисати три зоне опасности које обухватају :
 I Кабину за лакирање,
 II Појас око кабине за лакирање, чија ширина зависи од
технолошких и радних услова,

 III Остали безопасан простор у лакирници.
 Кабина за лакирање која је по концентрацији запаљивих пара и

гасова најопаснија, спада у зону опасности 1.



Простирање зона опасности

Ширина појаса зоне опасности 2 зависи одШирина појаса зоне опасности 2 зависи од 
система вентилације, температуре ваздуха 
у радионици и тачке паљења растварача. 

Зона опасности 2 простире се између зоне 
о асности 1 и сферног радијуса од 10 одопасности 1 и сферног радијуса од 10 м, од 
габарита уређаја, како је илустровано 
сликом на следећем слајду.



Резиме

 У овом предавању је изложен део превентивних мера заштите од пожара р д у ј д р р д р
и експлозија – одређивање зона опасности. 

 У ситуацијама када постоји велика вероватноћа појаве експлозивне 
смеше, ослонац се може тражити у искључењу појаве извора паљења. 

 Правилним познавањем простирања зоне опасности од пожара, могуће 
је превентивно деловати, и спречити појаву акцедентних ситуација.
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