دوره تخ صصی کمپرسور – س ح1ط
دوشنبه الی چهار شنبه  1الی 3مرداد ماه  - 1397ساعت برگزاری  8:00الی 16:00
اهداف دوره:کارکرد و بهرهبرداری بهینه با کمپرسوو ر باعث افزایش بهرهوری و کاهش ت قفات ناخ اسوو ه خ اهد
شد .در این دوره سعی میش د ابزار کافی در اخ یار مخاطب برای نیل به این هدف فراهم گردد.
مخاطب در این دوره شناخ ی کامل از کمپر س ر ،نح ه عملکرد سی س مهای جانبی همانند پرو س سیsealing ،
،کن رلی  ،م نی رینگ و  Protectionها و ..را فراگرف ه و قادر خ اهد ب د تاثیر تغییرات هر یک از پارام رهای
فرایندی بر عملکرد کمپر س ر را درک و تف سیر نماید .آم زش دوره با ا س فاده از ت صاویر واقعی و سیم لی شن
آم زشی ص رت گرف ه تا به م ثر ب دن مطالب ارایه شده کمک بیش ری نماید .برخی از مطالبی که در این دوره
ارایه میگردند عبارتند از :
 .1تفسیر برخی از مفاهیم ترم دینامیکی و فرایندی پرکاربرد در کمپرس رها ،برای درک به ر دی اشیت.
 .2ت ضیحات کامل از ساخ ارکلیه کمپرس رها و دامنه کاربرد آنها برای کارکرد به ر با آنها.
 .3شناخت کامل از قطعات در کمپرس رهای اسکرو  ،رفتوبرگش ی و سان ریفی ژ بمنظ ر بهرهبرداری بهینه.
 .4نح ه عملکرد و فشردهسازی گاز درکمپرس رها و تفسیرتغییرات پارام رهای پروسسی بر عملکرد آن.
 .5شناخت سیس مهای ،Lube oil ،کن رل ظرفیت ،Sealing ،م نی رینگ و پروتکشن ابزاردقیقی در پکیجهای
مذک ر به همراه مرور چندین  P&Idو تفسیر و ارایه نکات کاربردی بر روی آنها .
 .6ذکر برخی نکات فرایندی و بهره برداری و تاثیر آن بر خرابی قطعات در کمپرس رها.
 .7پاسخ به س االت شرکت کنندگان.

مخاطبان:
مهندسان مکانیک  ،شیمی و صنایع

مکان برگزاری:
تهران ،خیابان آزادی ،دانشگاه صنع ی شریف ،دانشکده مهندسی
مکانیک
تلفن66165509-66165500 :

مدرس:

مهندس داری ش نسایی

هزینه دوره:
هر نفر شرکت کننده 16،500،000ریال

عالقهمندان می ت انند جهت شرکت در دوره آم زشی ،هزینه حض ر را به شماره حساب  304912227بانک تجارت باجه دانشگاه شریف به نام
ام ر پش یبان درآمد اخ صاصی دانشگاه شریف واریز نم ده و رسید آن را به همراه نامه ثبت نام از طرف شرکت ، ،به نمابر شماره 66165509
ارسال نمایند.
تخفیفات :دانشج یان با ارائه کارت دانشج یی یا معرفی نامه از دانشگاه محل تحصیل شامل  20درصد تخفیف در هزینه می ش ند.

