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Zespół Mechaników w Biurze SUR Nawozów zajmuje się: zapewnieniem sprawności ruchowej

i bezpieczeństwa technicznego maszyn i urządzeń w branży mechanicznej na instalacjach, zapewnieniem

niezawodności i dostępności operacyjnej maszyn i urządzeń, zabezpieczeniem części zamiennych

i niezbędnych materiałów dla prowadzenia bieżącego utrzymania ruchu i prac remontowych, doborem

materiałów, części zamiennych, armatury przemysłowej itp., wszechstronnym planowaniem (rzeczowym

i finansowym) prac remontowych oraz konserwacyjnych w nadzorowanej branży, tworzeniem projektów

budżetów i harmonogramów realizacji prac remontowych, archiwizowaniem, kompletowaniem, opiniowaniem

i aktualizacją prowadzenia dokumentacji technicznej, prowadzeniem nadzoru technicznego nad

wykonawstwem robót remontowych, analizą zaburzeń i awarii, wdrażaniem nowych rozwiązań.

Praca stażysty/tki będzie wiązała się z tymi zagadnieniami w zakresie: zapoznania się z procedurami

obowiązującymi w Służbach Utrzymania Ruchu oraz w Obszarze Produkcji Nawozów, wsparciem w zakresie

przygotowania i realizacji remontów instalacji w branży mechanicznej, wsparciem przy opracowywaniu

zapytań ofertowych, wsparciem w zakresie prowadzenia gospodarki części zamiennych, udziałem

w doborze nowych urządzeń.

W tym zadaniu sprawdzana jest wiedza kandydata/tki dotycząca znajomości rodzajów/typów/zastosowania

i doboru zaworów przemysłowych.

Wprowadzenie do tematyki zadania
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Zawory jako urządzenia do zamykania i regulowania przepływu mają bardzo wiele zastosowań. Są one

jednymi z najistotniejszych elementów niezbędnych do kontrolowania zachodzących w instalacjach ANWIL

S.A. procesów, a dodatkowo pozwalają na zabezpieczenie pracującego układu przed niepożądanymi

zjawiskami.

Wprowadzenie do tematyki zadania
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Treść zadania

Zadanie polega na dokonaniu przeglądu dostępnych na rynku zaworów przemysłowych z uwzględnieniem

znajomości rodzajów/typów/zastosowania i doboru zaworów przemysłowych.

Dokonaj analizy, w której zawarte zostaną następujące elementy:

• przegląd dostępnych na rynku zaworów przemysłowych

• wskaż różnice pomiędzy cechami/właściwościami/zastosowaniem zaworu zaporowego, a zaworu

zaporowego z grzybem regulacyjnym

• dobierz zawór dla poniższych parametrów oraz dołącz kartę katalogową wybranego zaworu zaznaczając

na niej wybrane cechy techniczne armatury

- średnica zewnętrzna rurociągu: Ø 60,3

- medium: para

- ciśnienie robocze: 3,6 MPa

- ciśnienie obliczeniowe: 4,0 MPa

- temperatura robocza: 385°C

- temperatura obliczeniowa: 425°C

- sterowanie: ręczne

- pozycja pracy: otwórz/zamknij

• przygotuj uzasadnienie dla wybranego rozwiązania
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 Przygotuj rozwiązanie zadania w formie pliku .ppt, na maksymalnie 5 slajdach (do 5 MB).

 W przypadku wątpliwości zapraszamy do kontaktu poprzez skrzynkę e-mail:  

anwil@anwil.pl

 Autorów najlepszych rozwiązań zaprosimy do zaprezentowania materiału podczas 

spotkania. Do zobaczenia!

Informacje techniczne dla kandydata

mailto:anwil@anwil.pl

