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"ضدانفجاريدستگاههاوخطرمستعديهاطیحم"
محتواي دوره:

انفجارکیوقوع یچگونگ
بندي مناطق مستعد خطر (طبقهzone2و1و0يها (
بندي بر طبق استاندارد طبقهAPI

از ریغمناطق مستعدخطر(بهيبندطبقهzoneشامل:2و1و0يها (
Fire zone
Fire wall
Splash zone
Restricted Area
Impacted Area
بندي مناطق مستعد خطر حاوي غبارها و فیبرهاي آتشگیرطبقه
رندیکه ممکن است در مجاورت آنها قرار گییبرحسب گازهازاتیها و تجهدستگاهيبندگروه
غبارهايبندگروه
مثالهاي تصویري براي مناطق مستعد خطر طبق استانداردهايIECوIP Code

ممنوعیت استفاده از موبایل در محیطهاي مستعدخطر
 پاالیشگاهی و پتروشیمیدستورالعملهاي ایمنی در مورد کارگاههاي سرویس و تعمیر وسایل و تجهیزات
سازمانهاي مسوول در مورد تعیین مناطق مستعد خطر
بنديطبقهopening

منابع و درجات انتشار گازها و بخارها
 تعیین منطقه مستعد خطر با استفاده ازFlow chart

عوامل تأثیرگذار برمحیطهاي مستعد خطر و روشهاي تقلیل اثرات آنها بر محیط
ضدانفجاريهادستگاهيه گازنحوه انتخاب گرو
ضد انفجار(يدر مورد انواع دستگاه هابحثs,m,q,o,p,n,i,e,de,d(
محافظت بر طبق استاندارد بنديطبقهNEC در آمریکا
ارتباط بین ردة درجه حرارت و مقدار حداکثر دماي سطح
ضدانفجاريهاحرارت سطح دستگاهممیماکزنییتعيمادون قرمز برايهانیاستفاده از دورب
ضربه، سرما،گرما،مقاومت در مقابلییآزمایراستيپرتابل ضدانفجار براایثابت يرفلزیو غيفلزيمحفظه هايهاشیانواع آزماحیتشر

ماوراء بنفش و.........،اشعهییایمیحرارت،موادش
اً آب) در داخل محفظه (آزمایش درجه حفاظت درمقابل ورود اجسام، ذرات و مایعات (عمدتIngress Protection(
 مقایسه بین استانداردهايNEMA وIECهادرمورد محفظه
شوندینصب مایکه در بخش دريبدنه وسایل برقی ضدانفجارنحوه آزمایش اضافی درجه حفاظت )Deluge Test(
ياجسام فلزینمکتست
ضد انفجارهیتهويهافن
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ضد انفجاریکیمکانيهادستگاه
آن هااژیفلزات سبک وآليحاويفلزيبحث در مورد محفظه ها
ها بندي حجم محفظهطبقه
ضد انفجار يهادانستنیهاي مفید در مورد بدنۀ دستگاه
مستعد خطريهاطیضد انفجار در محيدستگاه هاينحوة انتخاب گروه گاز
ضد انفجار در محیطهاي گرد و غبار  يراهنماي انتخاب دستگاه ها
ضدانفجاريهااندازي دستگاههاي مفید درمورد نصب و راهراهنمایی
ضدانفجار يهاراهنماي تعمیرات دستگاه
ایجادکننده استاندارد مؤسسات
مقایسه استانداردهاي اقتباس شده از جدولIEC توسطCENELEC

اي سازي استانداردهزمانهاي انقضاي یکسانCENELEC باIEC

 اختصاراتCENELEC

 اختصاراتIEC

استاندارد ياختصارات و کدهاISO

اختصاراتCEN

عالئم و سایت اینترنتی بعضی از مؤسسات ایجادکننده استاندارد
ضدانفجار يهامؤسسات صادرکننده گواهینامۀ دستگاه
 لیست مؤسسات قابل قبولIECدانفجار ضيهابراي صدور گواهینامه دستگاه
ضدانفجاريهادستگاهيهاصادرکننده گواهینامهییلیست مؤسسات معتبر اروپا
معتبر در اروپايضدانفجار از ارگانهانامهیمراحل اخذ گواه
دییمورد تايهاضدانفجار از سازماننامهیمراحل اخذ گواهIECهانامهیگواهيو بحث در مورد نمونه ها
 نیبيهادستورالعملروشها و تفاوتIEC وATEXهانامهیدر مورد گواه
صادره از طرف ينامه هایگواهییآزمایراستقهیطرEx certified bodies or Notified bodiesضدانفجار که يدستگاه هايبرا

میقرار است ما بخر
ضد انفجاريهادهنده دستگاهآزمایش مورد استفاده در مؤسسات گواهیيهامؤسسات کنترل کننده دستگاه
ضدانفجار مناسب براي محیطهاي گازييهاروشهاي کدبندي دستگاه
مناسب محیطهاي غبارها و فیبرهايهاطریقۀ کدگذاري دستگاه
در مورد مشخصات بحثLabelضدانفجاريدستگاه هاينصب شده بررويها
ضد انفجاريشده در مورد مناطق مستعد خطر و دستگاه هاهیتهيکامل استانداردهاستیل
مستعد خطر طبق يهاطیمحيمتحد برايانتشارات اروپاستیلATEX

 عالمت
ستیلDirective هاي مرتبط با مقرراتCE

 لیست محصوالتی که الزم است گواهیCE را اخذ نمایند
 وظائف تولیدکنندگان دستگاههاي ضدانفجار در رابطه با مقرراتATEX
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 آزمایشاتEC Type و روش اخذ گواهینامه آزمایشاتEC Type

 اعالم مطابقت تولید باEC از طرف تولید کنندگان
 مقرراتATEX در رابطه با تغییرات در طراحی و تولید
دیجدمقرراتATEX یمقررات با مقررات کنوننیايمتحد به مرحله اجرا گذاشته شود و تفاوت هايدر اروپا95نیفرورد31که قرار است از
وسایل پالستیکیشیدر مقررات آزماتغییرات
) الزام به رعایت مقرراتEHSR(
هاي فلوئورسنت ضدانفجار هاي چراغتغییرات در طراحی میکروسویچ
 تغییرات در طراحی باتري شارژرها وBattery Pack ها
دیدي که هاي الکترونیک صنایع جهاي فلوئورسنت و تأثیر آن بر باالستتغییرات در مقررات پیشگیري از خطرات ناشی از تمام شدن عمرالمپ

اند ضد انفجار شدهيهااینک تابع مقررات استفاده از دستگاههم
منابع ایجادکننده جرقه در انفجارهاي غبارها بنديتقسیم
هاي مربوط به غبارها وجود آورنده خطر در انفجاربهيانواع غبارهايبندتقسیم
ضد انفجار يهاها در دستگاهها از محفظهفاصله مجاز المپ
 مقرراتDESEAR

نقلیه مخصوص محیطهاي مستعد خطر  وسایل
حداقل شرایط وسائل حمل و نقل برقی مورد استفاده در محیطهاي مستعد خطر در اروپا
شودتیرعايباتريدر مورد اتاق هادیکه بایاي باتري در محیطهاي مستعد خطر و نکات کلهاتاق
مستعد خطريهاطیاستاندارد مورد استفاده در محيهايباتر
     تاریخچه استانداردنویسی براي آشکارسازهاي گازي
آشکارساز يهادستگاهيهاشیآزما
غیربرقی مناسب براي استفاده در محیطهاي مستعد خطريهادستگاه
 وسایل نقلیه ضد انفجار دیزلی
هاي گازيتوربین
یسقف،ياضدانفجار( دروازهیسقفيهالیجرثق(
ضدانفجار يوترهایکامپ
مداربسته يهانیضدانفجار و دوربیچشميهانیدورب
در مناطق مستعدخطر هیتهويستمهایس
در مورد بحثHAZOP ،HAZID

خطراتنیرساندن الیبه تقليو دستور العمل هایمینفت، گاز و پتروشیاتیعمليساکن و صاعقه در واحدهاتهیسیالکترخطرات

کارگاه آموزشی: داردHSEرك مهندسی مکانیک ، برق ، ابزار دقیق و  ایمنی امدیکی از پیش نیاز: دارا بودن

ساعت12مدت دوره:TUBI TAKAcademy:  نوع گواهینامه


