دوره آموزشی :

شناخت  ،عیب یابی  ،تعمیر و نگهداری انواع پمپها
مدرس :

 محتوای دوره :


مقدمه ای بر پمپاژ و انواع پمپ ها



مسایل دینامیکی حاکم بر جریان سیاالت در پمپها



آشنایی با انواع پمپها جابجایی مثبت



آشنایی با معایب و مزایای انواع پمپهای جابجایی مثبت و نکات مربوط به بهره برداری آنها



اصول راه اندازی و از سرویس خارج کردن پمپهای جابجایی مثبت



اصول کارکرد پمپها گریز از مرکز



طبقه بندی پمپهای گریز از مرکز و معرفی آنها



منحنی مشخصه پمپهای گریز از مرکز



کاویتاسیون در پمپهای گریز از مرکز و روشهای شناسایی و برطرف کردن آن



اصول راه اندازی و از سرویس خارج کردن پمپهای گریز از مرکز



اصول نصب پمپها



اصول لوله کشی و ساپورت گذاری لوله ها



آشنایی با اجزاء پمپهای جابجایی مثبت  ،عیب یابی و نگهداری و تعمییرات آنها



آشنایی با اجزاء پمپهای گریز از مرکز  ،عیب یابی و نگهداری و تعمیرات آنها



روانکاری در پمپها



مراحل باز و بست کردن پمپها



برسی کلیرنسها و روشهای اندازه کیری آنها در حین تعمیرات پمپها



چال بندی محور و همراستا سازی پمپها



بازرسی دوره ای پمپها

جناب آاقی مهندس بابا

 زمان برگزاری  14 :و  13بهمن ماه  95از ساعت  8:30لغایت 16
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 انصراف از ثبت نام تا  48ساعت قبل از برگزاری دوره امکان پذیر می باشد در غیر این صورم هزینه مورد نظر دریافت می گردد.
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