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2003
ATEX direkiv
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Vores Krav til kompetancer

• Egne el og automationsteknikere bliver uddannet via kurser i EN-60079-14 & EN-60079-17 & 19

• For indlejet personel skal de i henhold til kontrakten opfylde samme krav som eget personel

• Der stilles krav til kompetance efter EN-60079-14 &17 i fastpris kontrakter

• Equinor´s ledende personel skal opfylde de samme krav

• Equinor´s designer i projektmijøet skal opfylde de samme krav



Vedligehold og Inspektion

• De regler som både eksterne og interne bliver uddannet efter  idag, er efter de gældende standarder 
EN-60079-14/17

• Det giver udfordringer ifb med vedligehold af installationer som er udført fra 1960 til 2003 hvor 
kravene ikke var de samme

• Derfor giver vi egne og eksterne en oplæring I hvordan de skal udføre inspektionerne iforhold til de 
krav der  var gældende før 2003. 

• De var på nogle punkter mere lempelige

• Typiske spørgsmål ifb med en visuel inspektion
• Spørgsmål ?

• En elektriker finder under en visuel inspektion en motor som er IP 55, den er installeret i 
1995 og er placeret i zone 2

• Er den installeret lovligt?

• En elektriker finder under samme inspektion en IP44 samledåse til en lys installation  
installeret i 1989 og er placeret i et område som er klassificeret til Zone 2

• Er den installeret lovligt ?



Reparation af ex materiel
• Vi kommer ikke uden om, at når der udføres vedligehold på ex-materiel så skal der også 

repareres en gang i mellem. 
• Vi ved at Standarden EN-60079-19 sætter kravene!

• Vi udfører selv reparationer og tager ansvaret!

• Før hver reparation bliver der foretaget en risikovurdering af  teknisk afdeling og vedligeholdelses 
afdelingen, som bliver dokumenteret i SAP mod udstyr tag nr.

• For alle reparationer er der procedure som bliver dokumenteret i SAP mod udstyret tag nr. 



Reparation af ex materiel
• Eksempler hvad vi på vi fortager reparationer på:

• Defekt plast skruer på ex (e) kapslinger som forlængst er udgået af produktion.  
• Der får vi fremstillet nye skruer hos et eksternt firma



Reparation af ex materiel
• 1 til 1 Lejeskift på Zone 2 motorer. 
• Eget værksted har kompetancer i lejeskift, da vi tidligere har været godkendt til ABB motorer og 

dermed reparationer efter EN-60079-19
• Motorer til Zone 1 sendes til eksternt værksted som er certificeret
• For alle reparationer er der procedure som bliver dokumenteret i SAP mod udstyret tag nr. 



Reparation af ex materiel
• Motor aktuator af fabrikatet Rotork til zone 1

• Aktuatoren bliver repareret efter den detaljeret manual som medfølger
• Ved skader på flamespalter bliver aktuatoren kasseret
• Eget personel har kompetancer da de har deltaget på Rotork kurser



Reparation af ex materiel

Hvordan reparerer I Ex materiel?



Arbejdsproces for ny installation

TAG LISTE

DESIGN/
UDFØRSEL

MEKANISK 
FÆRDIG-
STILLELSE

READY FOR 
COMMISIONING 

CERTIFICATE
COMMISIONING

READY FOR 
OPERATION 
CERTIFICATE

OPERATION

TAG KNYTTES TIL 
KONCEPT I SAP

TAG TILFØJES TIL 
VEDLIGEHOLDS-

PLAN

VEDLIGEHOLDS-
STYRING 

FÆRDIGMELDER

VED MANGLER 
UDFYLDES 

MANGELLISTE I 
LCI PAKKEN

READY FOR 
OPERATION



Planlægning af projekt



Planlægning af projekt



Projektets omfang overført til ProCoSys



Checklister for udstyrsgrupper

Presenter
Presentation Notes
Betegnelser: mt – metriske tons Displacement – totalvægt med alt skibets indhold



Mangellister



Færdigstillelse

• Når checklister for udstyr er udfyldt af projektet kan der udstedes et 
”Ready For Commisioning Certificat”.

• Her gennemgår fagansvarlig installationen og idriftsætter den for at udføre 
relætest, funktionstest mv. og udfylder udstyrsafhængige Commissioning
Preparatory Check Lists (CPCL).

• Først når alle CPCL lister er udfyldt og evt. punch A punkter på 
mangellisten er udbedret, kan der udstedes et Ready For Operation 
Certificate.

• Alt foregår i ProCoSys platformen, og checklister mv. kan eksempelvis 
tilgås via ex tablet fra anlægget.



Vedligehold af udstyr
På taglisten udfyldes 
også ”maintenance
Concept”.
Koncepterne er 
standardiseret i hele 
koncernen, og der 
findes et koncept for 
langt størstedelen af 
Equinors udstyr.



Eksempel på vedligehold af nødlys



Eksempel på vedligehold af nødlys



Eksempel på vedligehold af nødlys



Eksempel på vedligehold af LV motor



Eksempel på vedligehold af LV motor



Eksempel på vedligehold af LV motor



Eksempel på vedligehold af LV motor



Spørgsmål?



Find mere information om 
raffinaderiet og koncernen på 
www.equinor.com

Eller på vores Facebookside 
‘Equinor Kalundborg’

Vil du vide mere om 
Equinor Refining Denmark A/S? 
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