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För att förstå sambanden i ett tryck- och flödessys-
tem behövs kunskap om olika pumpars funktion. 
man behöver känna till vilka faktorer man skall ta 
hänsyn till i mediat samt hur strömning i rörled-
ningar påverkar, motverkar och samverkar med 
pumpen för att uppnå önskat driftsförhållande.

i kursen Praktisk Pumpteknik ges en grundlig 
genomgång om pumpar och pumpsystem där vi 
kombinerar grundteori med resonemang och prak-
tiska övningar i vår testrigg. 

utbildningen ger deltagaren en god inblick i hur 
en pump är uppbyggd och fungerar och berör 
förutom rörsystem och pumpar, även pumptät-
ningar, pumpstyrning och pumpekonomi. Det finns 
många exempel på hur stora pengar har slösats 
bort på driftstopp eller felaktig drift av pumpar, 
men det finns också exempel på hur kostnader 
kan sparas genom smarta åtgärder på drifts- och 
underhållssidan. 

För att uppnå en bättre funktion i pumpar och pum-
panläggningar krävs ökad kunskap genom bredare 
och djupare förståelse för hur det hänger ihop.  
allt detta får du i utbildningen Praktisk Pumpteknik.
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Förkunskaper
inga förkunskaper krävs

Syfte
efter utbildningen Praktisk Pumpteknik har du 
fått kunskap om pumpars uppbyggnad och funk-
tion samt känsla för samspelet mellan pump och 
pumpsystem. Dessutom har du fått de verktyg du 
behöver för att kunna felsöka och dra slutsatser 
kring pumpar och pumpsystem samt utföra enk-
lare reparationer och komponentbyten.

Deltagare
tekniker, drift och underhållspersonal från olika 
typer av processindustrier

Innehåll
 ∙ Dag 1 - Pumpar (funktion - egenskaper - applikatio-
ner), Pumpkurvor, systemkurvor samt kavitation 
(nPsH). Pumptätningar med fokus på mekaniska 
tätningar.

 ∙ Dag 2 - Praktiska övningar, vi tar ut pumpkurvor och 
experimenterar med pumpar i drift. vi utför felsök-
ning och enklare reparations övningar, diagnostise-
rar vanliga fel på olika pumpar samt lär oss grunder-
na inom uppriktning av pumpar och motorer.

 ∙ Dag 3 – Pumpstyrning och lcc (orientering). 
genomgång, uppföljning och komplettering samt 
förklaringar och övningsuppgifter som bygger på det 
vi lärt oss. till sist en sammanfattning där vi knyter 
ihop säcken.

 

information 
För information om kursinnehåll, kontakta: 
mats björkner, tel. 031-799 60 05,  
mats.bjorkner@pumpportalen.se, www.pumpportalen.se

Ett samarbete mellan

Bokning 
För bokning www.tiutbildning.se,  
eller ring utbildningsrådgivare, eva Fritz,  
e-post: efr@tiutbildning.se, telefon: 031-350 55 29


