Česká společnost pro údržbu, z.s.
Průmyslová 1472/11
102 00 Praha - Hostivař

Speciální technologie udržování a oprav strojů
jednodenní seminář
Termín: 14.9.2017

prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
Je absolventem technické fakulty ČZU v
Praze, kde pracuje jako profesor. Publikoval
více než 200 vědeckých a odborných
příspěvků v oblasti jakosti, spolehlivosti a
údržby strojů. Je členem předsednictva
České společnosti pro údržbu.

Cíl semináře: Seznámit účastníky semináře s novinkami a trendy v technologiích pro
preventivní údržbu a opravy strojů.
Seminář je určen: Pro manažery s odpovědností za výrobu, údržbu a investice, manažery
údržby, hlavní mechaniky, vedoucí a mistry údržby a pro další odborníky z oblasti údržby.
Rozsah a forma: 8 hodin, interaktivní přednášky, diskuse, výměna zkušeností.
Rámcový program:
Obsahová náplň

8,30 – 10,00

10,15 – 11,45

11,45 – 12,45
12,45 – 14,15
14,30 – 16,00
16,00

Přehled technologií preventivní údržby, technické diagnostiky a údržby po
poruše.
Technické prostředky pro mazání strojů - automatické dávkovače,
centrální mazací systémy.
Nedestruktivní defektoskopie v údržbě - magnetická, kapilární,
ultrazvuková a radiační defektoskopie.
Principy a možnosti využití diagnostických metod
 subjektivní diagnostika,
 nedestruktivní defektoskopie,
 tribotechnická diagnostika,
 vibrodiagnostika,
 termodiagnostika,
 diagnostika měřením provozních parametrů.
Oběd
Provozní péče o hydraulická zařízení a kapaliny.
Ustavování strojů a vyvažování rotorů.
Technologie Metallock pro opravy litinových součástí.
Technologie pro opravy vnitřních závitů.
Technologie pro spojování materiálů.
Závěr semináře.
Předání osvědčení o absolvování semináře

Místo konání: Technická fakulta, Česká zemědělská univerzita, Kamýcká 129, 165 21 Praha 6 – Suchdol,
zasedací síň TF č. 54/3 přízemí – viz plánek
Cena:
pro členy ČSPÚ 2 300,- Kč + DPH 21 % = 2783,- Kč
pro nečleny ČSPÚ 2 600,- Kč + DPH 21 % = 3146,- Kč
Přihlášku najdete na adrese: http://www.udrzba-cspu.cz/nabidky/prihlaska.php?akceid=23

Oběd je možné zakoupit ve studentské menze nebo v restauraci ČZU.

Areál České zemědělské univerzity v Praze

Tel.: 737 220 155

E-mail: info@udrzba-cspu.cz

IČO: 70101191

Účet č.: 81769339/0800

