
 
 

 
Opplæringsprogram 

Compact flenser 
 

 
 
Målsetting 
Målet med kurset er å gi personell, grunnleggende kunnskaper om forberedelse, 
planlegging, utførelse og dokumentering. Av flensmontasje og boltetrekking på 
Compact flenser. 
 
Da kontrollert demontering, montering og tiltrekking av flenser. Samt riktig valg av 
verktøy, pakninger, bolter og smøremidler. Er avgjørende for å unngå ulykker, 
skader og tap av verdier på trykksatte anlegg.  
 
Praktiske del 
Den praktiske delen vil bli utført på en treningsjigg. Hvor vi arbeider på en 10’’ 
1500# Compact flens i to grupper. Under kontrollerte forhold av instruktør.  
 
Teoretisk del 
Den teoretiske delen inneholder, undervisning og prøve med 20 spørsmål, som 
inneholder alle praktiske og teoretiske deler som er gjennomgått i kurset 
 
Praktiske opplysninger 
 
Kursmateriell 
Kursmateriell og kursbevis er inkludert i kursavgiften. Det vil også bli servert lunsj. 
 
Tidspunkt 
Kurset begynner kl. 08.30, og avsluttes ca. kl. 16.30 
Tekniske forespørsler angående kurssenteret 
Har du behov for å få svar på tekniske spørsmål rundt våres kurssenter eller kurs 
tilbud utover det som ligger tilgjengelig på  http://www.trainingportal.no  så 
vennligst ta kontakt på mail: kurs.ikmtesting@IKM.no eller ring           48 89 45 52 
Tor Arne Johannesen 

http://www.trainingportal.no/
mailto:kurs.ikmtesting@IKM.no


 
 

 
 

Timeplan 1 dags kurs 
08.30-08.45 Introduksjon 

• Velkommen, praktisk info 
• Presentasjon av instruktører 
• Målsetting med kurset 
• Generelt 

 
Klasserom 

 

10.00-10.15 Flens og tetnings ring 
• Oppbygging av Compact flens 
• Type tetningsringer og merking 

Klasseroms- 
undervisning 

08.45-09.15 Styrende dokumenter 
• Norsok–L-005 
• Vector sin guide for Compact flens 

Klasseroms- 
undervisning 

09.30-10.00 Verktøygjennomgang 
• HMS 
• Momentnøkkel 
• Hydraulisk vri-verktøy m/pumpe 
• Kalibrering 
• Flensespreder 

 
 

Klasseroms- 
undervisning 

 

10.15-10.30 Demontering av Compact flens 
• Prosedyre demontering av Compact flens 
• Spesial flensespreder for Compact flens 

Klasseroms - 
undervisning 

10.45-11.00 Rengjøring og Inspeksjon  
• Rengjøring 
• Aksept kriterier for skader med rep. av skader 
• Preservering og beskyttelse 

Klasseroms - 
undervisning 

13.30-14.00 Lunsj  
10.45-11.00 Montering og tiltrekking 

• Montering og oppretting av flenser 
• Trekke tabell og tiltrekking 
• Etterkontroll  

Klasseroms - 
undervisning 

14.00-16.15 Praktiske oppgaver i verksted 
• Kontrollert demontering av 10’’ Compact 1500# 
• Bruk av spreder for Compact flens 
• Rengjøring og inspeksjon 
• Montering og oppretting 
• Tiltrekking 

Verksted 
Praktiske 

oppgaver på 
testjigger 

16.15-16.30 Avsluttende test 
• Prøve med 20 spørsmål. Avkryssing  
• Evaluering av kurset 
• Utlevering av kursbevis 

Klasserom 
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