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Treinamento em Válvulas de Controle
A Hiter ministra um completo treinamento sobre Válvulas de
Controle, processos e aplicações abordando princípios de
design e operação, bem como métodos de:
• Dimensionamento
• Seleção de válvulas de controle • Atuadores
• Posicionadores
• Acessórios relacionados
• Controles de processo

Graziano Itri

Conteúdo

Consultor Técnico

Os alunos irão também receber um curso prático de dimensionamento e seleção usando o exclusivo software
MOS, além de participar de demonstraçõoes de equipamentos e hands-on.
Os cursos são ministrados por proﬁssionais de referência no mercado, capacitados para transmitir todo o
conhecimento e experiência no assunto. O treinamento pode ocorrer em nossas instalações avançadas ou ser
realizado em sua fábrica. Participe de um treinamento e você terá a certeza de que está recebendo o melhor
curso disponível ministrado pelos melhores especialistas, adaptado às suas necessidades e conveniência.

Curso de Válvulas de Controle - CVC
Duração

Objetivo do Curso

03 dias

Com um conteúdo elaborado pela Hiter Controls, empresa
do grupo Spirax Sarco, este curso tem como objetivo
fornecer aos participantes conceitos fundamentais sobre
válvulas de controle, dessuperaquecedores e válvulas
condicionadoras, suas aplicações, seleção,
dimensionamento e manutenção.

Público alvo
Técnicos, instrumentistas,
engenheiros e proﬁssionais ligados
a área de instrumentação, projetos,
manutenção e utilidades.

Treinamento
In-company
Para realizar o treinamento em sua
empresa envie um e-mail para:
marcia.kobarg@br.spiraxsarco.com

Conteúdo
1. Válvulas de Controle
1.1 - Introdução
1.2 - Classes de Vazamento (coforme Norma FCI 70-2)
2. Válvulas de Deslocamento Linear:
2.1 - Globo, globo angular e miniatura.
3. Válvulas de Deslocamento Rotativo
3.1 Segmento Esférico
3.2 Borboletas Bi excêntricas e Tri excêntricas
3.3 Obturador Excêntrico
4. Atuadores Pneumático
4.1 Deslocamento Linear e Rotativo
4.2 Acessórios, posicionadores, válvulas solenóide, ﬁm de
curso e outros
5. Dimensionamento do C, conforme Norma ANSI/ISA
75.01.01
5.1 Fluxos Viscosos, subcítrico, cítrico cativação e
vaporização
5.2 Velocidade
5.3 Ruído
5.4 Atuador
5.5 Instalação
6. Válvulas para serviços severos
7. Exemplo Práticos de Dimensionamento
7.1 Líquido, Gás e Vapor de Água
8. Dessuperaquecimento e Condicionadora de Vapor
9. Exemplo prático Dessuperaquecedor e Condicionadora
10. Aplicações
11. Software de dimensionamento
12. Visita a fábrica Hiter (Sorocaba)
12.1 Tour pela Fábrica
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