Fisher® Educational Services
Európai szabályzószelepes tanfolyamok

A technológia roham
és szolgáltatásaink f
a szabályzószelepes

Szabályzó kör, Áramlástechnikai
laboratórium, Cernay

Minden lépés, legyen az tervezés, üzembe
helyezés, üzemeltetés vagy karbantartás,
illetve a változásokhoz és az új irányzatokhoz való alkalmazkodás, szükségessé teszi
a magas színvonalú oktatást.
Az „Emerson Educational Services”, a képzés
területén szerzett több mint 65 évnyi tapasztalatára alapozva létrehozott egy egymásra épülô
tréningekbôl álló oktatási modellt a szabályzószelepes ismeretek elsajátítására.
Elkötelezettek vagyunk, hogy minôségi oktatást
nyújtsunk érdeklôdôk ezreinek, igény szerinti
helyen és idôpontban.

Gyári képzés
A cégünknél szervezett tanfolyamok keretében
a hallgatók a teljes körûen felszerelt oktatási laboratóriumunkban tartott órákon vesznek részt.
Szakmai mûhelyeink a lehetô legjobb befektetési
lehetôséget kínálják, amit Ön ma munkavállalóiért és üzletéért tehet.

A Fisher® európai oktatási központja
a franciaországi Cernay-ben elhelyezkedô
szelepgyárban kapott otthont.
A Cernay-ben kialakított áramlástechnikai laboratórium, amelyet kifejezetten a szabályzás hatékonyságát
vizsgáló tesztek, valamint képzések igényei szerint
építettünk ki, az alábbi lehetôségeket kínálja:
∙ szabályzó kör valós áramlással
∙ oktatási célra fenntartott munkaállomások
∙ legújabb kommunikációs technológiák
A tanfolyam befejezése után minden résztvevô
bizonyítványt kap.
Regisztrációhoz vagy további részletekért, kérjük,
hívja a +33 389 37 65 43-as telefonszámot,
vagy küldjön e-mailt a fishereducation.europe@
emerson.com e-mail címre.

Helyszíni, helyi oktatás
Annak érdekében, hogy munkavállalóit ne kelljen
nélkülöznie a munkahelyükrôl, alternatívaként
különféle helyszíni tanfolyamokat is kínálunk. A
képzést – az Önök által meghatározott helyszínen
– az Önök igényeinek megfelelôen „testre szabjuk”, hogy megfeleljen a konkrét elvárásoknak.
A gyakorlati foglalkozásokkal kiegészített elméleti oktatás rengeteg lehetôséget biztosít a
résztvevôknek, hogy frissen szerzett ismereteiket
gyakorolják, ill. üzemi tapasztalataikat visszajelezzék, megosszák szakértôinkkel.
Célunk szakértelmünk átadása, hogy a résztvevôk
az üzemeikben hatékonyabban végezhessék
szabályzószelepes munkálataikat, így csökkentve a
leállásra fordított idôt.

2

mos változásával, valamint termékeink
Meeting Your Challenges. Exceeding Your Expectations.
folyamatos fejlôdésével párhuzamosan,
s továbbképzések fontossága nô.
Szabályzó szelep

Oktatási Modell
FlowScanner™
felhasználó

Fieldvue™
mûszerfelhasználó

Szabályzó szelep
felhasználó

Szabályzó
szelep
Mérnökképzés

1300

1400

Szabályzó szelep,
mérnökképzés I.

Szelep
technikus I

1451

1427

FlowScanner
Adatgyûjtés és
értelmezés

1428

Haladó
FlowScanner
diagnosztika és
kiértékelés

1450

Szelepkarbantartás
digitális szelepszabályzóval,
kalibrálás

1751

FIELDVUE digitális
mûszerek és kézi
kommunikátor
alapok

Szelep
technikus II

7036

Fieldbus
FOUNDATION™
FIELDVUE
digitális szelepszabályzók

1350

Szabályzó szelep,
mérnökképzés II

1752

ValveLink™ és
FIELDVUE
diagnosztikai
mûveletek

1759

ValveLink és
FIELDVUE
diagnosztikai adatok kiértékelése

1710

Mûszerkarbantartás/
javítás

nem elôfeltétel
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Tanfolyamok szab
részére

1400-as tanfolyam
Szelep technikus I
Áttekintés

Témák

A 4 napos tanfolyam célja a szelepek és a
hajtások összeszerelésének, mûködésének
és kalibrálásuk módjának bemutatása. A
tananyag a szabályzó szelepek, hajtások
és pozicionálók, üzembe helyezésére, hibaelhárításra, alkatrészcseréjére és kalibrálásukra helyezi a hangsúlyt. A kurzusra
jelentkezôk a tanfolyam idôtartamának
felében mûhelygyakorlaton vesznek részt.

n Köszöntô – Bevezetô
n Szelepgyár látogatás
n Szabályzó szelepekkel kapcsolatos
szakkifejezések
n Gömbszelepek
n Tömítés
n Hajtások és pozicionálók
n Hajtásbeállítási nyomások
n Szelepülés szivárgásvizsgálat
n Golyósszelepek
n Pillangószelepek
n Excentrikus pillangószelepek
n Speciális szelepek
n Szelepjellemzôk
n Szabályzó szelep zaj és kavitáció
n Áttekintés – Értékelés – Lezárás

A tanfolyam hallgatói a következô képes
ségeket sajátíthatják el:
n üzembe helyezés
n alapvetô hibaelhárítás
n pozicionálók helyes alkalmazása és
kalibrálása
n szelep belsôrész, a tömítôgyûrûk és a
szelepszár tömítés cseréje
n szelepek felcsiszolásának helyes
végrehajtása

Helyszín

Idôtartam: 4 nap
Cernay (Franciaország)
Rijswijk (Hollandia)
Székesfehérvár (Magyarország)
Helyszíni/Ügyfél telephelyén

Elôfeltételek
Ipari szabályzó berendezésekkel, beleértve a szabályzó szelepekkel és hajtásokkal
kapcsolatban szerzett tapasztalat hasznos
lehet.
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bályzó szelep felhasználók

1450-es tanfolyam
Szelep technikus II
Témák

Áttekintés

n
n
n
n
n
n

A 4 napos haladó kurzus olyan tapasztalt
szakembereknek szól, akik hasznosnak
találhatják a szabályzó szelepek szabályzási képességeivel és karbantartási problémákkal kapcsolatos ismereteik kiszélesítését. A résztvevôk jellemzôen nagy
tapasztalattal rendelkezô, szelepszerelés
sel és karbantartással foglalkozó szakemberek, mûszertechnikusok, valamint
olyan szakemberek, akik a szabályzó szelepekért és a szabályozó körök megfelelô
mûködéséért felelôsek.

n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

Elôfeltételek
Szelep technikus I, 1400-as tanfolyam.

n
n
n
n
n
n
n
n

Köszöntô – Bevezetô
Szelepgyár látogatás
Szabályozó kör, alapok
A kör fô elemei és ezek mûködése
P&ID sémák
Az alapvetô berendezések jelölési
rendszere
Csatlakozások és kábelezés
A szabályozó kör hatékonysága
A kör hatékonyságára vonatkozó
célkitûzések
A kör hatékonyságát befolyásoló tényezôk
Szelepek kiválasztása és méretezése
Hajtás méretezése
Hajtásbeállítás és szelepszár csatlakozás
Mûszerválasztás terhelési nyomáshoz
Terhelési nyomásmûszer kalibráció
A szerelvények kiválasztása és
összeállítása
A szabályozó hangolása
A nehéz üzemi körülményekkel
kapcsolatos megfontolások
A hibaelhárítás alapjai
Diagnosztika
Folyamat változékonyság
A hatékonyság fenntartásának kérdései
Áramlástechnikai laboratórium látogatás
Áttekintés – Értékelés – Lezárás

Helyszín

Idôtartam: 4 nap
Cernay (Franciaország)
Rijswijk (Hollandia)
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Tanfolyamok FIELD
számára

1751-es tanfolyam
A FIELDVUE digitális mûszerek és
kézi kommunikátor alapok
Áttekintés

Elôfeltételek
1–2 éves tapasztalat és/vagy az 1400-as
tanfolyam (szelep technikus I) elvégzése.

A tanfolyam azoknak a technikusoknak,
mérnököknek és egyéb szakembereknek
szól, akik a FIELDVUE mûszerek és kapcsolódó berendezések telepítését, kalibrálását és alapvetô hibaelhárítását végzik
375/475-ös kézi kommunikátor segítségével.

Témák
n
n
n
n
n
n

A kurzus a digitális szelepszabályozó
375/475-ös kézi kommunikátorral való
kezelésével kapcsolatos átfogó ismeretek
nyújtására helyezi a hangsúlyt.

n
n
n

Az elôadásból és laboratóriumi foglalkozásból álló 3 napos tanfolyam elméleti
oktatást és gyakorlati ismeretet nyújt
a résztvevôknek, használva a FIELDVUE
mûszereket és a 375/475-ös típusú kézi
kommunikátort. A kurzuson fontos szerepet játszik a digitális szelepszabályzó helyes konfigurálása és kalibrálása.

n
n

Köszöntô – Bevezetô
Szelepgyár látogatás
FIELDVUE mûködésének elmélete
DVC2000 és DVC6000
FIELDVUE üzembe helyezés
A 375/475-ös típusú
kézikommunikátor
Mûszerkonfiguráció és kalibrálás
Mûszerek hibaelhárítása
A szabályozó kör vezetékelési
gyakorlat és a „Tri-loop” megoldás
ValveLink™ Mobile áttekintés
Áttekintés – Értékelés – Lezárás

Helyszín

Idôtartam: 3 nap
Cernay (Franciaország)
Helyszíni/Ügyfél telephelyén

A tanfolyamon részt vevô hallgatók a
következô képességeket sajátíthatják el:
n DVC2000-es és DVC6000-es sorozatú
készülékek felszerelése csúszószáras és
forgószáras szelephajtásokra, üzembe
helyzés
n A FIELDVUE mûszerek konfigurálása és
kalibrálása a 375/475-ös típusú kommunikátorral
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LDVUE™ mûszer felhasználók

1752-es tanfolyam
ValveLink és FIELDVUE
diagnosztikai mûveletek
Áttekintés

Témák
n
n
n
n

Ez a tanfolyam technikusoknak, mérnököknek és más olyan szakembernek szól,
akik a FIELDVUE mûszerek, kapcsolódó
berendezések és szoftverek telepítéséért, kalibrálásáért és diagnosztikájáért
felelôsek. A kurzus a digitális szelepszabályzók AMS ValveLink szoftverrel
történô kezelésével kapcsolatos átfogó
ismeret nyújtására helyezi a hangsúlyt.

n
n
n
n
n

A 3 napos tanfolyam elméleti oktatást és
gyakorlati ismeretet nyújt a résztvevôknek a
FIELDVUE mûszerekkel és az AMS ValveLink
diagnosztikai szoftverrel való munka során.

n
n

Ez a tanfolyam a FIELDVUE digitális
mûszerekkel és kézi kommunikátorokkal
foglalkozó 1751-es kurzus folytatása.

Köszöntô – Bevezetô
Szelepgyár látogatás
Bevezetés a ValveLinkbe
AMS ValveLink címke- és adatbázissal
kapcsolatos kérdések
Konfigurálás a ValveLinkkel
Kalibrálás a ValveLinkkel
AMS ValveLink diagnosztika
HART Multiplexer
AMS ValveLink biztonság és
felhasználói szintek
A FIELDVUE és az AMS ValveLink
hibaelhárítása
Áttekintés – Értékelés – Lezárás

Helyszín

Idôtartam: 3 nap
Cernay (Franciaország)
Helyszíni/Ügyfél telephelyén

A tanfolyamon részt vevô hallgatók a
következô képességeket sajátíthatják el:
n ValveLink diagnosztikai rutinok
végrehajtása és mûszeradatbázis
létrehozása
n HART® multiplexer technológia
megismerése

Elôfeltételek
A FIELDVUE digitális mûszerek és kézi
kommunikátorok alapismeretei, az 1751es tanfolyam elvégzése.
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Tanfolyamok FIELD

1759 -es tanfolyam
ValveLink és FIELDVUE diagnosztikai
adatok kiértékelése
Áttekintés

n a diagnosztikai eseménysorozatok
használata a szelep/hajtás egységek
hibaelhárításához

A tanfolyam célja az AMS ValveLink™ szoftverrel végzett szelepdiagnosztikai tesztek
gyûjtéséhez és értelmezéséhez szükséges
technikák megismertetése.

Elôfeltételek
A hallgatóknak a következô tanfolyamokat
kell elvégezniük:
n a FIELDVUE digitális mûszerek és kézi kommunikátor alapok (1751-es tanfolyam) vagy
ezzel egyenértékû tanfolyam
n ValveLink és a FIELDVUE diagnosztikai
mûveletek (1752-es tanfolyam) vagy
ezzel egyenértékû tanfolyam.

A 3 napos kurzus tantermi elôadásokon és
mûhelygyakorlatokon keresztül mutatja be a
hallgatóknak a FIELDVUE digitális szelepszabályzókkal és az AMS ValveLink szoftverrel
gyûjtött diagnosztikai adatok értelmezését
és elemzését. A hallgatók diagnosztikai teszteket végeznek számos szelep/hajtás kombináción, majd ezen adatok alapján meghatározzák a hajtás beállítást, a dinamikus
hibatartományt, a szelepülék-terhelést, a rugóállandót és egyéb vonatkozó paramétereket. A hallgatók összehasonlító vizsgálatokat
is végeznek szerelési vagy mûködési hibás
szelep/hajtás egységeken, majd az itt nyert
adatokat hibaelhárítási célokra használják fel.

Témák
n Köszöntô – Bevezetô
n Szelepgyár látogatás
n A pneumatikus szabályzó szelepekkel
kapcsolatos szakkifejezések
n A digitális szelepszabályozók és az AMS
ValveLink szoftver tulajdonságai
n AMS ValveLink diagnosztikai tesztek
n Adatok kiértékelése
n Hibaelhárítási technikák
n Összehasonlító tesztek végzésére
vonatkozó technikák
n Hatékonyság diagnosztika
n Áttekintés – Értékelés – Lezárás

A tanfolyamon részt vevô hallgatók a
következô képességeket sajátítják el:
n a diagnosztikai szakkifejezések
megértése/használata
n az AMS ValveLink diagnosztikai eseménysorozatok (trace-ek) értelmezése, hajtásbeállítás, szelepszártömítés súrlódás,
szelepülék-terhelés, rugóállandó, dinamikus hibatartomány és számos más szokásos
szelepparaméter meghatározása

Helyszín

Idôtartam: 3 nap
Cernay (Franciaország)
Helyszíni/Ügyfél telephelyén
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LDVUE™ felhasználók részére

7036-as tanfolyam
Fieldbus digitális szelepszabályozók
Áttekintés

Témák
n Köszöntô – Bevezetô
n Szelepgyár látogatás
n Pozicionálóval kapcsolatos
alapismeretek
n Fieldbus áttekintés
n A digitális szelepszabályozó üzembe
helyezése és szerelése
n Módok és státuszok
n Konfigurálás és kalibrálás NI eszközökkel
n Konfigurálás és kalibrálás az új 375/475ös kézi eszközzel
n Bevezetés a ValveLink fieldbus
mûködésébe
n ValveLink beállításvarázsló / Részletes
beállítás
n Finombeállítás
n Címkekezelés (Tag Management)
n Nyomásszabályozás
n AMS ValveLink diagnosztika
n FIELDVUE mûszer hibaelhárítása
n Áttekintés – Értékelés – Lezárás

A 3 napos tanfolyam célja, hogy a technikusok és a mérnökök elsajátítsák a
FOUNDATION™ fieldbus DVC üzembe helyezését, konfigurálását, kalibrálását és a
hibaelhárításra vonatkozó alapismereteket,
375/475 National Instruments kézi eszközökkel valamint AMS ValveLink szoftver segítségével.
A tanfolyam elsô szakaszában a hallgatók
áttekintik a szabályzó szelep pozicionáló szerepét és mûködését, majd a kurzus
gyakorlati foglalkozások sorával folytatódik. Ezek során a résztvevôk szétszerelnek,
megvizsgálnak, összeszerelnek, telepítenek, majd üzembe helyeznek egy fieldbus
DVC-t. A hallgatók megtanulják a fieldbus
protokoll alapjait, a funkcióblokkok szerepét, a címezhetôségi elvet, a módokat és
állapotokat. Eszközöket konfigurálnak, kalibrálnak és helyeznek üzembe NI eszközökkel és a ValveLink szoftverrel.

Helyszín

A gyakorlati foglalkozáson a hallgatók elsajátíthatják a részletes beállítási rutinok
végrehajtásának és a különbözô ValveLink
diagnosztikák futtatásának és értelmezésének módját. A kurzus hibaelhárítási szakasszal zárul, amely bemutatja a szokásos
problémákat és ezek megoldását.

Idôtartam: 3 nap
Cernay (Franciaország)
Rijswijk (Hollandia)
Helyszíni/Ügyfél telephelyén

Elôfeltételek
Rendkívül hasznos a pozicionálók, lehetôleg
a DVC-k és a szabályzó szelepek alapvetô ismerete.
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Tanfolyamok Flow
részére

1427-es tanfolyam
FlowScanner adatgyûjtés és értelmezés
Elôfeltételek

Áttekintés
A tanfolyam olyan szakembereknek szól, akik
szabályzó szelepek diagnosztikus tesztelését
és az tesztek értelmezését végzik FlowScanner
segítségével. A 4 napos kurzus tantermi elô
adásokon és mûhelygyakorlatokon keresztül
mutatja be a hallgatóknak azt, hogyan kell
helyesen diagnosztikai adatokat gyûjteni és
elemezni a FlowScanner segítségével. A kurzus
bemutatja a hardver és a szoftver megfelelô
elôkészítését, a pontos adatbevitelt és más
egyéb olyan eljárást, amely a gyûjtött adatok
megbízhatóságához szükséges. Az adatértelmezési ismeretek átadására konkrét esettörténetek alapján kerül sor. A hallgatók speciális
problémával rendelkezô szelepeket mintavételeznek, tesztelnek és diagnosztizálnak.

1400-as vagy 1710-es tanfolyam, vagy a
szelep- és hajtás/karbantartási eljárások
terén nyert jelentôs tapasztalat.

Témák
n
n
n
n
n
n
n
n
n
n

A tanfolyamon részt vevô hallgatók a következô
képességeket sajátíthatják el:
n navigálás a FlowScanner szoftverben
n szenzorok és a kapcsolódó FlowScanner
hardver helyes telepítése levegô
mûködtetésû alapszelepekre
n a szelepre, a mûszerre és a hajtásra vonatkozó adatok beírása
n a tesztparaméterek helyes beírása
n különbözô lépésdiagramok és görbék felvétele diagnosztikai adatok gyûjtéséhez
n jellemzô/nem jellemzô, FlowScanner adatok elemzése
n normál FlowScanner jelentések létrehozása/megtekintése

n
n

Köszöntô – Bevezetô
Szelepgyár látogatás
FlowScanner hardver/szoftver áttekintés
Részletes szoftvernavigálás
Beállítási és tesztelési technikák
Adatbevitel és tesztkritériumok
beállítása a leghatásosabb módon
Adatkezelés
Jelentés, mért/várt eredmények
Háttér szoftverrutinok és egyenletek
analízisszámokhoz
Esettanulmány analízis, beleértve
a szelepekre/mûszerre/telepítésre
vonatkozó problémák megtárgyalását is
Laboratóriumi tevékenységek/
Támogatás
Áttekintés – Értékelés – Lezárás

Helyszín

Idôtartam: 4 nap
Cernay (Franciaország)
Helyszíni/Ügyfél telephelyén
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wScanner™ felhasználók

1428-as tanfolyam
Haladó – FlowScanner diagnosztika és kiértékelés
Áttekintés

n FlowScanner tesztadatokat elemeznek
a szabályzó szelep általános állapotának
meghatározása céljából, a szerelvény
különbözô részegységeinek állapotértékelésével
n megállapítják egyetlen szerelvény több,
egymástól független hibáját
n megtanulják, hogyan vegyenek fel lépésdiagramot egyes szelepeken az energiaellátás megszakítása nélkül

A 3 napos tanfolyam olyan szakembereknek szól, akik Fisher FlowScannerrel nyert
grafikonok és egyéb diagnosztikai adatok értelmezésével foglalkoznak. A kurzus középpontjában a kiértékelés áll. Az
adatgyûjtés az 1427-es tanfolyam során
sajátítható el.
A tananyag haladó jellege miatt az
elôfeltételt szigorúan teljesíteni kell. A
jelentkezôk elôvizsgán és a szabályzó szelepek ismeretét felmérô teszt során bizonyíthatják tudásukat. A FlowScanner szoftver
rövid áttekintése megerôsíti a hallgatók
tesztek elôkészítésére, a nyomásra és elmozdulás csatornákra, valamint a lehetséges teszteljárások céljaira vonatkozó ismereteit. A tanfolyam elôadások és gyakorlati
foglalkozások egymásra épülô sorából áll,
amely során a hallgatók megtanulhatják,
hogyan azonosítsák a szabályzó szelep ös�szeállításban fellépô problémákat. A hangsúly a szabályzó szelep általános állapotának
meghatározására és annak visszaigazolására esik, a szerelvény fô elemeinek vizsgálatával: I/P, pozicionáló, hajtás és szeleptest. Az
oktatók bemutatják a jelentések létrehozását is és gyakorlati tippeket adnak a témával
kapcsolatban. Annak érdekében, hogy a
résztvevôk minél hatékonyabban tanulhassanak egymás tapasztalataiból, arra bíztatunk mindenkit, hogy hozzon tesztadatokat
korábbi érdekes vagy éppen aktuális problémákkal kapcsolatban.

Elôfeltételek
1427-es tanfolyam és a FlowScannerrel
végzett diagnosztikus tesztelés terén nyert
legalább 6 hónapnyi tapasztalat.

Témák
n Köszöntô – Bevezetô
n Szelepgyár látogatás
n A különbözô FlowScanner tesztek és
ezek konkrét céljainak áttekintése
n A teszt konfigurációs hibáinak hatása
n Problémás szelepszerelvények
tesztjeinek kiértékelése
n A szabályzó szelepben talált többszörös
hibák
n Adatexportálás
n Gyorsjelentések készítése
n A szabályzó szelep bonyolult
problémáinak értelmezése
n Áttekintés – Értékelés – Lezárás

Helyszín

Idôtartam: 3 nap
Cernay (Franciaország)
Helyszíni/Ügyfél telephelyén

A tanfolyamot elvégzô hallgatók:
n Az adott helyzetnek megfelelô
FlowScanner tesztet választanak ki
n FlowScanner funkciók segítségével
gyorsjelentéseket készítenek
n megértik, milyen hatással van az
adatgyûjtési gyorsaság az adatok megjelenésére és értelmezésére
11

Tanfolyamok szab
mûszer felhaszná

1451-es tanfolyam
Szelepkarbantartás
a digitális szelepszabályzóval, kalibrálás
Áttekintés

Témák
n Köszöntô – Bevezetô
n Szelepgyár látogatás
n A szabályzó szeleppel kapcsolatos
szakkifejezések
n Egyenes átömlésû szelep / tömítés
n Hajtások
n Hajtásbeállítási nyomások
n Forgószáras (V-ball) szabályozó
szelepek; pillangószelepek; excentrikus
pillangószelepek
n Szelepjellemzôk
n Szabályzó szelep zaj és kavitáció
n Digitális szelepszabályzó mûködési elve
n HART kommunikációs jel
n A FIELDVUE mûszer telepítése
n HART 375/475-ös típusú terepi
kommunikátor
n Mûszerkonfiguráció és kalibrálás
n Mûszerek hibaelhárítása
n A szabályzó kör elektromos bekötésének
gyakorlata
n Áttekintés – Értékelés – Lezárás

A tanfolyam 4 napos. A kurzus elsô 2 napja a
csúszó- és forgószáras szelepekkel és a hajtásokkal foglalkozik. A témák felölelik a szelep
és a hajtás beállítását, karbantartását, javítását és hibaelhárítását.
A tanfolyam további két napjának kö
zép
pontjában a 6000-es sorozatú digitá
lis
pozicionáló 375/475-ös terepi kommunikátor segítségével történô üzembe helyezése és
kalibrálása áll. A tananyag tartalmazza az AMS
ValveLink™ szoftver áttekintését is. A kurzusra jelentkezôk a tanfolyam idôtartamának
felében mûhelygyakorlaton vesznek részt.
A tanfolyamon részt vevô hallgatók a kö
vetkezô képességeket sajátíthatják el:
n az üzembe helyezés helyes végrehajtása
n alapvetô hibaelhárítás
n szelepbelsôrészek, szelepszár tömítések
és tömítôgyûrûk cseréje
n digitális szelepszabályozók felszerelése
csúszószáras vagy forgószáras hajtásokra/szelepekre
n FIELDVUE™ mûszerek konfigurálása és
kalibrálása HART 375/475-ös kommunikátorral

Helyszín

Idôtartam: 4 nap
Cernay (Franciaország)
Rijswijk (Hollandia)
Helyszíni/Ügyfél telephelyén

Elôfeltételek
A mûszerkalibrálás és a szabályzó szelep
karbantartása, telepítése és mûködtetése
terén nyert tapasztalat hasznos lehet.
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bályzó szelep és FIELDVUE™
álók részére
1710-es tanfolyam
Mûszerkarbantartás/javítás
Áttekintés

n
n
n
n
n
n
n
n
n

A tanfolyam olyan technikusoknak és szervizszakembereknek szól, akik pneumatikus
és elektronikus mûszerek telepítésével, kalibrálásával, javításával és hibaelhárításával
foglalkoznak.
A 4 napos kurzus megismerteti a mûszer
karbantartást, a hibaelhárítást, a kalibrálást
és a szabályzó finombeállítását. A hallgatók
a tanfolyam idôtartamának megközelítôleg
75%-ában mûhelygyakorlaton vesznek részt
kis csoportokban. A tanfolyam során olyan
mûszereket szerelnek szét, szerelnek újra
össze és kalibrálnak, amelyekkel munkájuk
során is találkozhatnak.

n
n
n
n

Köszöntô – Bevezetô
Hajtásbeállítási nyomások
Hajtások
A pozicionáló finombeállítása
I/P pozicionáló
I/P jelátalakító
Pneumatikus pozicionáló
Pneumatikus szabályzó
A pozicionáló és a digitális szelepsza
bályzó alkalmazása
Pneumatikus szintszabályozók
Pneumatikus és digitális szinttávadók
FIELDVUE digitális szelepszabályzók
(Áttekintés)
Áttekintés – Értékelés – Lezárás

Helyszín

A tanfolyamon részt vevô hallgatók a
következô képességeket sajátíthatják el:
n pneumatikus és elektropneumatikus
mûszerek összeszerelése
n mûszerek kalibrálása
n mûszerek hibaelhárítása és javítása
n a speciális eszközök és tesztmûszerek
helyes használata
n szabályzó finombeállítás végrehajtása

Idôtartam: 4 nap
Cernay (Franciaország)
Helyszíni/Ügyfél telephelyén

Elôfeltételek
Szelep technikus I (1400-as tanfolyam) vagy
a szelep/mûszer mûködtetés és karbantartás
terén szerzett jelentôs tapasztalat.

Témák
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Szabályzó szelep m

1300 -as tanfolyam
Szabályzó szelep mérnökképzés I
Áttekintés

Témák

A tanfolyam mérnököknek és más olyan
szakembereknek szól, akiknek a feladata
a szabályzó szelepek, hajtások és pozicionálók kiválasztása, méretezése és alkalmazása.

n
n
n
n
n

A 4 napos kurzus a megfelelô szabályzó
szelep, hajtás és kiegészítô felszerelések
helyes kiválasztását magyarázza el, hogy
a berendezés a mûködési körülmények
teljes tartományában mûködni tudjon. A
résztvevôk megismerkedhetnek az általános alkalmazásokkal, hangsúlyos szerep
jut a méretezésnek, valamint a szabályzó
szelepek és hajtások széles választékához
megfelelô kiválasztási módszereknek.

n
n
n
n
n
n

A hallgatók különbözô méretezési és kiválasztási problémákat oldanak meg a közreadott anyagok és a Fisher Specification
Manager szoftver segítségével. Berendezésbemutatókon és mûhelymunkában is részt
vesznek.

Elôfeltételek

A tanfolyamon részt vevô hallgatók a
következô képességeket sajátítják el:
n a helyes szelepjellemzôk megválasztása
az adott mûködési körülményekhez
n megfelelô kialakítású szabályzó szelep
kiválasztása az alkalmazáshoz
n a szabályzó szelepek és hajtások
méretének kiválasztása
n az alkalmazásokhoz illeszkedô legjobb
hajtás kiválasztása
n a pozicionálók helyes alkalmazása

Idôtartam: 4 nap
Cernay (Franciaország)
Rijswijk (Hollandia)
Székesfehérvár (Magyarország)
Helyszíni/Ügyfél telephelyén

n
n
n

Köszöntô – Bevezetô
Szelepgyár látogatás
A hajtás kiválasztása és méretezése
Kavitáció
A szabályzó szelep kiválasztása: forgóvagy csúszószáras megoldás
Korróziónak ellenálló szelepek
Szelepek méretezése folyadékokra
Pozicionálók és távadók
Útmutató szelepalkalmazásokhoz
Szelepjellemzôk
A szelepszár tömítésekkel kapcsolatos
megfontolások
Szelepzaj (IEC elôrejelzési módszer)
Szelepek méretezése gázokra
Áttekintés – Értékelés – Lezárás

Az ipari szabályzó berendezések, beleértve a szabályzó szelepek és hajtások terén
szerzett tapasztalat hasznos lehet.

Helyszín
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mérnökképzés

1350-es tanfolyam
Szabályzó szelep mérnökképzés II
Áttekintés

Témák
n
n
n
n
n
n
n
n
n

A tanfolyam olyan mérnököknek és
fôtechnikusoknak szóló tréning, akik a
szabályzó szelep kiválasztásával, méretezésével, és az alkalmazásoknál felmerülô
problémák megoldásával kapcsolatos
haladó tanfolyamon szeretnének részt
venni.
A 4 napos kurzus az alapvetô méretezési
és a kiválasztási koncepciók áttekintésével kezdôdik, majd a nagy igénybevételnek kitett vagy a szokásostól eltérô alkalmazásokhoz használt szabályzó szelepek
kiválasztásának és méretezésének magasabb fokú elméletével folytatódik.

n
n
n

A tanfolyam elôadásokat és számos problémamegoldó foglalkozást tartalmaz,
amelynek során a résztvevôk a Firstvue
szoftvert és a méretezést, illetve a kiválasztást szolgáló egyéb eszközöket használják.

n

Köszöntô – Bevezetô
Szelepgyár látogatás
Aerodinamikai zaj
Whisper Trim
IEC zajszámítás
WhisperFlo diffúzorok
Kavitációs problémák és megoldásaik
Gôzkondicionáló szelepek
Nagy nyomással/magas hômérséklettel
kapcsolatos kérdések
Méretezés kétfázisú áramláshoz, folyadékkeverékekhez és oldott gázhoz
Korrozív/erozív üzemi körülmények
Hajtások: mûködési sebesség, hisz
terézis és egyéb szabályozási alkalmazással kapcsolatos útmutató
Áttekintés – Értékelés – Lezárás

Elôfeltételek
A hallgatóknak el kell végezni a szabályzó szelep mérnökképzés I. tanfolyamot
(1300-as) vagy ezzel egyenér
té
kû tapasztalatokkal kell rendelkezni (legalább
kétéves tapasztalat a szabályzó szelepekkel és a mûszerezéssel kapcsolatban). A
Fisher Specification Manager szoftverrel
kapcsolatos jártasság erôsen ajánlott.

A tanfolyamon részt vevô hallgatók a
következô képességeket sajátítják el:
n szabályzó szelepek és a diffúzorok
kiválasztása és méretezése az aerodinamikai zajok csökkentése érdekében
n szabályzó szelepek kiválasztása és méretezése kavitáló alkalmazásokhoz
n gôzkondicionáló szelepek kiválasztása
és méretezése
n szeleptípusok kiválasztása, a korrozív
és erozív folyadékokhoz kapcsolódó
opciók
n szabályzó szelepek kiválasztása és
méretezése kétfázisú áramlásokhoz és
szénhidrogén keverékekhez

Helyszín

Idôtartam: 4 nap
Cernay (Franciaország)
Rijswijk (Hollandia)
Helyszíni/Ügyfél telephelyén
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A Cernay-ben elhe
és megközelíthetô

Ossza meg velünk, hol és milyen képzésre
van szüksége csoportjának! Mi minden
mást intézünk!
Forduljon hozzánk még ma, hogy
csapatának képzését már holnap
megkezdhessük!
Tel.: +33 389 37 65 43
fishereurope.education@emerson.com
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GPS
+ 47° 48’ 46.23",
+ 7° 11’ 54.31"
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