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STEAMTEAM
NORDIC AB
ALLT I ÅNGA

UTBILDNINGAR I ÅNGTEKNIK
Vår ambition är att höja
kunskapsnivån i Sverige när
det gäller ångteknik

Grundläggande teori såväl
som specialanpassade
kurser efter just era behov

Kombinera teori och
pannkurser i samband med
driftsättning
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UTBILDNINGAR I ÅNGTEKNIK
SteamTeams avsikt är att erbjuda den
svenska marknaden ett komplett koncept
för ånga och kondensat. Genom hög
kompetens och mer är 70 års samlad
erfarenhet av ånga, både teoretiskt och
praktiskt, anser vi att vi kan hjälpa till med
det mesta  inte minst när det kommer till
kunskap och utbildning.
Vi på SteamTeam tycker att ånga är ett
fantastiskt medium men inte sällan
kommer vi i kontakt med klienter som
tycker det motsatta. Tyvärr har ånga fått
ett dåligt rykte vilket vi tror beror på
osäkerhet. Kunskaperna när det gäller
praktisk grundläggande ångteknik i
svensk industri kan bli betydligt bättre.
Vi ser det som en viktig del i vårt dagliga
arbete att erbjuda och hjälpa våra kunder
att höja kunskapsnivån när det gäller
ånga och kondensat  något som alla
tjänar på och som leder till en säkrare
arbetsmiljö. Vi har både allmänna kurser i
grundläggande ångteknik och
specialanpassade kurser för t.ex.
reglering av ånga och värmeöverföring för
att hjälpa er att komma igång.

BOX 91
SE-142 22 SKOGÅS

Kurserna erbjuds antingen hos oss på
SteamTeam Nordic, hos någon av våra
kunder eller hos vår samarbetspartners
ånglabb i Tyskland (TLV's
Europakontor i Waibstadt).
Vår specialitet är att anpassa
utbildningen till kursdeltagarnas
kunskapsnivå och inriktning. Eftersom
att ånga är vårt specialämne behöver vi
inte strikt hålla oss till en standardiserad
kursplan. Vi skräddarsyr gärna en kurs
för er personal, med era mål och med
fokus på ert ångsystem. Normalt håller
vi kurser ett par gånger om året men
finns det behov för ert företag under
specifika perioder kan vi lösa även det!
Ring oss gärna för en förutsättningslös
diskussion hur vi kan skräddarsy en
kurs för er personal.
MVH SteamTeam Nordic AB

Ett exempel på ett kursprogram finner ni
på nästa sida.

STEAMTEAM NORDIC AB
OFFICE@STEAMTEAM.SE

TEL.: 08-97 03 00
FAX.: 08-97 03 03
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UTBILDNINGAR I ÅNGTEKNIK
Se nedan ett utkast på en tvådagarskurs i ångteknik. Vi skräddarsyr
ångkurser efter våra kunders behov. Tveka inte att höra av er om det är
några frågor.
Dag 1
Presentation, genomgång av programmet
Varför använder vi ånga?
Ångans fysikaliska egenskaper
Ångans mättnadskurva och ångtabellen
Ångproduktion  olika typer av ångpannor
Matarvattenbehandling & bottenblåsning
Ångans kvalité  de tre fienderna
Clean steam
Överhettad ånga och avspänningsånga

Dag 2
Reglering av ånga
Mät storheterna (T, P & H), reglera Q
Givare, regulatorer, ventil och ställdon
Ventilkaraktäristik
Dimensionering, Kvdiagram
Värmeöverföring & värmeväxlare
Reglering på kondensatsidan
Reglerproblem  stalldiagram
Vakuum i ångrummet
Pumpfälla kombinationen

Ångdistribution
Ledningsdragning, dränering & isolering
Dimensionering av ångledningar
Dimensionering av kondensatledningar

Ångflödesmätning
Olika typer av ångflödesmätare för ånga

Kondensatavledare
De olika typernas funktion & egenskaper
Mekaniska, termiska, termodynamiska
Kontroll av kondensatavledare

Besök i ångcentralen
Besök i produktion
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Luftbefuktning ,med ånga

STEAMTEAM NORDIC AB
OFFICE@STEAMTEAM.SE

TEL.: 08-97 03 00
FAX.: 08-97 03 03

