
L.p. Zagadnienie
1. Rodzaje połączeń kołnierzowo-śrubowych
2. Funkcja uszczelki
3. Rodzaje uszczelek i ich własności
4. Związek pomiędzy wydłużeniem śruby, naciągiem śruby i naciskiem na uszczelkę
5. Najczęstsze przyczyny uszkodzeń połączeń kołnierzowych z uszczelką
6. Spadek naprężeń w śrubach i jego skutki
7. Naprężenia montażowe i resztkowe śrub
8. Ogólne zasady BHP
9. Bezpieczny demontaż

10. Przygotowanie powierzchni przylgowych
11. Diagnostyka uszkodzeń
12. Pozycjonowanie kołnierzy
13. Magazynowanie, przenoszenie i przygotowanie uszczelki do montażu
14. Wpływ tarcia na gwincie, a siła docisku uszczelki
15. Znaczenie smarowania gwintu i powierzchni oporowej nakrętki 
16. Metody montażu i ich dokładność
17. Schematy dokręcania śrub
18. Konieczność stosowania schematów dokręcenia śrub
19. Klasy szczelności
20. Wymóg osiągnięcia określonej klasy szczelności
21. Ręczne dokręcanie bez kontroli naprężeń oraz montaż przy użyciu kluczy dynamometrycznych i napinaczy hydraulicznych
22. Konserwacja i kalibrowanie ręcznych kluczy dynamometrycznych
23. Wymogi dotyczące dokręcania kluczem hydraulicznym i napinaczem
24. Potwierdzenie, że połączenie może być przywrócone do eksploatacji
25. Zapis wykonanych prac
26. Zgłaszanie rozbieżności lub nieprawidłowości
27. Monitorowanie emisji i kontrolowanie wycieków
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I.  Zajęcia teoretyczne
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  1) Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia wyjazdowego. 

II. Zajęcia praktyczne
III. Egzamin teoretyczny – test wyboru, 20 pytań

IV. Egzamin praktyczny z montażu uszczelek 

V. Przekazanie certyfikatów w j. polskim i angielskim
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KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w szkoleniu

Termin szkolenia: 10 października  21 listopada  termin dodatkowy* 

*Istnieje możliwość zaproponowania dodatkowego terminu szkolenia w przypadku chęci zgłoszenia grupy min. 5 osób

Zgłaszający, imię i nazwisko: 

stanowisko:

tel. e-mail:

Firma: 

ulica / nr:

kod: NIP:

miejscowość:

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia: stanowisko e-mail:
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Lista uczestników

Liczba zgłaszanych osób:

Pieczęć i podpis osoby upoważnionej Data zgłoszenia:

Miejsca noclegowe zostaną zarezerwowane w Hotelu Ibis, ul. Żywiecka 93, w Bielsku-Białej. 
Cena noclegów: 230 zł brutto za pokój 2-osobowy, 195 zł brutto za pokój 1-osobowy (płatne gotówką lub kartą w recepcji hotelowej;  
w cenę wliczone śniadanie). Koszt szkolenia: 900 zł netto. Firma SPETECH zapewnia przerwy kawowe, 2 obiady oraz kolację. 
Każdy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.

Dodatkowych informacji udzielą pracownicy SPETECH: strona organizacyjna - Karolina Piekiełko, tel. 33 810 02 29 
program szkolenia: dr inż. Radosław Sieczkowski, tel. 33 818 41 33 wew. 208.

i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia w/w szkolenia, warsztatów, konferencji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/679 z dnia 27 kwietnia 

(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) a także zgodnie z ustawą z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Spetech Sp. z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Szyprów 17, kod pocztowy: 43-382

Prosimy o rezerwację noclegów w dniach:

Prosimy o przesłanie karty uczestnictwa
mailem: szkolenia@spetech.com.pl
lub dokonanie zgłoszenia na naszej stronie  
www.spetech.com.pl w zakładce „szkolenia”.

 TAK  NIE


