Risicovolle Taken

Werken aan Flensverbindingen
volgens Protocol (SOG)
Leer werken volgens protocol en haal in korte tijd uw diploma - 1 dag

Wilt u zich optimaal voorbereiden op de afslui-

Voorbereiding en studiebelasting

Programma

tende theorie- en praktijktoets voor het veilig

U hoeft geen rekening te houden met een

Tijdens deze boeiende training komen de

werken aan flenzen volgens protocol? Dan is

verdere voorbereidingstijd.

volgende onderwerpen aan bod:

deze training zeer geschikt voor u. Als monteur
werkend aan flenzen heeft u geleerd werk-

Vooropleiding

Theorie

zaamheden aan lagedrukflenzen veilig uit te

U heeft een geldig diploma B-VCA of VOL-VCA.

--

Regels uit de Arbowet interpreteren
Veiligheidsregels, werkvergunningen en

voeren. Werken aan hogedrukflenzen wordt

Juiste wijze van voorbereiden van werkzaamheden aan flenzen

Online leeromgeving

--

succes heeft afgerond. Deze training is verplicht

Ons studiemateriaal is altijd actueel en sluit

--

als u risicovolle werkzaamheden uitvoert op



een (petro)chemische locatie, zoals een oliever-

nodig heeft voor uw studie, vindt u in onze

--

Flenzen identificeren

werkende omgeving.

moderne online leeromgeving.

--

Studbolts identificeren

--

Pakkingen identificeren, toepassing en

mogelijk, zodra u deze vervolgtraining met

Doelgroep

interne regels

perfect aan op de exameneisen. Alles wat u

Certificaat

wijze van gebruik

U bent operationeel medewerker van een

Aansluitend aan de training vindt het examen

--

bedrijf dat risicovolle werkzaamheden uitvoert

van Koninklijke PBNA plaats. Bij goed gevolg

--

Pijpleidingmontage
Equipment herkennen

of u werkt bij een VNCI, VNPI, Deltalinqs,

ontvangt u een certificaat. Dit certificaat is maxi-

--

Appendages herkennen

NOGEPA of SIR aangesloten bedrijf.

maal 5 jaar geldig.

--

Werking van vijzelen (bolt tensioning)

Doel en opzet

Kosten

--

Werkwijze en toepassing gereedschap

Prijs:

--

Openen en sluiten van flensverbindingen

omschrijven
Tijdens deze training doet u de nodige kennis en

€ 385,-.

vaardigheden op die u in staat stellen veilig te
werken aan flenzen volgens protocol. Zo leert u

Praktijk

de juiste wijze aan van voorbereiden van werk-

--

Voorschriften en procedures toepassen

zaamheden aan flenzen. Ook wordt u op de

--

Veilig aan flenzen sleutelen

hoogte gebracht van alle relevante regelgeving.

--

Met het benodigde gereedschap werken

Uiteraard ontwikkelt u ook uw vaardigheden

--

Met de benodigde meetmiddelen werken

vergaand. U leert bijvoorbeeld veilig aan flenzen

--

Steekflenzen plaatsen en trekken of

te sleutelen. Ook leert u met de b
enodigde

brilflenzen draaien

gereedschappen en meetmiddelen werken. In

--

de training worden de onderwerpen conform de

Pijpflensverbindingen openen en sluiten
volgens protocol

toetstermen behandeld.
Na het volgen van deze training kunt u uw
PBNA-diploma behalen. Hiermee toont u aan
dat u vaardig bent om risicovolle werkzaam
heden uit te voeren. Bij een voldoende resultaat
ontvangt u een certificaat.
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