
Intensywne dwudniowe warsztaty prezentuje

 MICHAŁ ŚWIERŻEWSKI
Działalność zawodową w zakresie instalacji elektrycznych

w przestrzeniach zagrożonych wybuchem i pożarem rozpoczął
pod koniec lat pięćdziesiątych. Pracownik Biura Projektów

„Naftoprojekt” m.in. na stanowisku rzeczoznawcy i specjalisty
w zakresie instalacji elektrycznych w przemyśle petrochemicznym
–  udział w projektowaniu i realizacji zakładów petrochemicznych

w Płocku, rurociągu „Przyjażń” wielu zakładów przemysłu
chemicznego w byłej NRD, Czechosłowacji i innych krajach.

W latach 1959 do 1974 oraz 1998 do 2002 był biegłym sądowym
z zakresie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpo-

żarowego instalacji elektrycznych. Od roku 1963 rzeczoznawca
Stowarzyszenia Elektryków Polskich w zakresie instalacji

elektrycznych. Zweryfikowany wykładowca SEP oraz członek
komisji kwalifikacyjnej SEP. Współautor pierwszych w Polsce

przepisów dotyczących urządzeń elektroenergetycznych
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Liczne publikacje na

tematy związane z automatyką przemysłową i instalacjami
elektrycznymi w przestrzeniach zagrożonych wybuchem
wykładami i odczytami, opracowywaniem ekspertyz itp. 

NAJWAŻNIEJSZE PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE

G. Struczyński, M. Świerżewski - “Elektromonter w zakładzie przemysłowym” IW CRZZ, 1975;
M. Świerżewski “Elektromonter” IW CRZZ, 1979;
M. Świerżewski “Instalacje elektryczne w obiektach zagrożonych
wybuchem - projektowanie” WNT 1966;
M. Świerżewski “Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” WNT 1978;
M. Świerżewski, M. Wejroch “Malarnie-Lakiernie” IW CRZZ 1973;
M. Świerżewski “Eksploatacja urządzeń elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem” IW CRZZ 1971;
M. Świerżewski Uwaga wybuch IW CRZZ 1972
M.Świerżewski, R. Wrotnowski “Magazynowanie paliw płynnych” IW CRZZ 1976;
G. Struczyński, M. Świerżewski “Urządzenia napędu elektrycznego” IW CRZZ 1977;
M.Świerżewski “Instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem” WNT 1978;
M. Świerżewski “Elektryczne urządzenia przeciwwybuchowe” WNT 1982;
G. Struczyński, M. Świerżewski “Bezpieczna eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych” 
WNT 1976, 1989;
Praca zbiorowa “Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji elektrycznych w praktyce, 
część 5 Instalacje elektryczne specjalne – instalacje elektryczne w przestrzeniach zagrożonych
wybuchem, Instalacje elektryczne w obiektach zagrożonych pożarem.”
Verlag Dashofer  Warszawa 2005/2007;
W opracowaniu książka  - Instalacje elektryczne w środowisku wybuchowym
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ARTYKUŁY

Kilkadziesiąt artykułów na temat aparatury rozdzielczej średniego i niskiego napięcia,
instalacji elektrycznych, ochrony przeciwporażeniowej, norm i przepisów, elektrycznych
urządzeń w wykonaniu przeciwwybuchowym itp. w miesięczniku Elektrosystemy w latach
1999 – 2007, w kwartalniku  Magazyn Ex, w miesięczniku Elektroinfo,
Liczne materiały szkoleniowe.

EKSPERTYZY

Ekspertyzy sądowe i ekspertyzy w Izbie Rzeczoznawców Stowarzyszenia Elektryków 

SKORZYSTAJ Z PROMOCJI
Dla uczestników, którzy minimum miesiąc
przed data rozpoczęcia warsztatów prześlą
formularz zgłoszeniowy wraz z potwierdzeniem
przelewu na nr faksu 012 630 47 50
oferujemy:

5% upustu dla 1 osoby od ceny warsztatów

10% upustu od ceny warsztatów dla zgłoszonych
grup 2 i więcej osobowych



Program

DZIEŃ PIERWSZY (8 godzin) DZIEŃ DRUGI (8 godzin)

WARUNKI ZGŁOSZENIA:

Wprowadzenie do tematu

Podstawowe właściwości fizyko-chemiczne czynników
tworzących z powietrzem mieszaniny wybuchowe

Ocena ryzyka, elementy oceny ryzyka 

Identyfikacja zagrożenia, prawdopodobieństwo
wystąpienia mieszanin wybuchowych

Źródła zapalenia - potencjalne i efektywne

Eliminacja  lub minimalizacja ryzyka

Ocena zagrożenia wybuchem eliminacja lub
ograniczenie powstawania mieszanin wybuchowych 

Klasyfikacja do stref zagrożenia wybuchem

Przykłady klasyfikacji różnych obiektów przemysłowych

Dokumentacja klasyfikcyjna

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE SĄ TYLKO POPRZEZ WYPEŁNIENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO
MINIMUM 1,5 TYGODNIA PRZED ROZPOCZĘCIEM SZKOLENIA

Opłata za warsztaty wynosi:
     1250 zł brutto / osobę za dwudniowe warsztaty
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Dyrektywa ATEX 100a – 94/9/WE

Konstrukcje przeciwwybuchowe:

- urządzeń elektrycznych do stref zagrożonych
  wybuchem  mieszanin gazowych 
- urządzeń elektrycznych do stref zagrożonych
  wybuchem  mieszanin pyłowych
- urządzeń nieelektrycznych

Oznaczenia urządzeń w wykonaniu 
przeciwwybuchowym

Dobór urządzeń do stref zagrożonych wybuchem

Wykonanie instalacji elektrycznych w przestrzeniach
zagrożonych wybuchem

Eksploatacja urządzeń w strefach zagrożonych
wybuchem

Dyskusja
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Zainwestuj w siebie.
Bądź na bieżąco
w swojej branży.

Po ukończeniu warsztatów
Nabędziesz  wiedzę na temat ryzyka wystąpienia
zagrożenia wybuchem w obiektach przemysłowych,
magazynowych i dystrybucyjnych

Poznasz  zasady prewencji przeciwwybuchowej,

Poznasz przepisy, dyrektyw (ATEX 100a) i norm
w zakresie przestrzeni zagrożonych wybuchem

Pogłębisz wiedzę na temat projektowania instalacji
elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem

Dowiesz się jak zdać egzamin kwalifikacyjny
w zakresie eksploatacji urządzeń elektrycznych
w przestrzeniach zagrożonych wybuchem na poziomie
E i D


