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Speciální technologie udržování a oprav strojů
Termín 25.9.2018
Jednodenní seminář
9:00 - 16:00 hod

Cena pro členy ČSPÚ
2 300,- Kč bez DPH
2 783,- Kč s DPH
Cena pro nečleny ČSPÚ
2 900,- Kč bez DPH
3 509,- Kč s DPH

Místo konání
Technická fakulta TF
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kamýcká 872
165 00 Praha 6 – Suchdol
zasedací síň TF M 54/III, přízemí – viz plánek areálu
GPS souřadnice: 50.1293736N, 14.3736125E

Profil lektora

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.
Motivace pro účastníky:
Vznikla porucha zařízení, kterou musíte odstranit, a poškozenou část nelze prostě
vyměnit? Nemůžete se rozhodnout mezi více nabídkami na provedení opravy Vašeho
zařízení? Hledáte možnosti zlepšení či modernizace Vašich údržbářských nebo
výrobních technologií?

Cíl semináře
Seznámit účastníky semináře s novinkami a trendy v technologiích pro preventivní údržbu a opravy strojů.

Komu je seminář 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.

Program semináře:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

začátek v 9:00 a konec v 16:00 hodin

Přehled technologií preventivní údržby, technické diagnostiky a údržby po poruše.
Technické prostředky pro mazání strojů.
Nedestruktivní defektoskopie v údržbě.
Principy a možnosti využití diagnostických metod - subjektivní diagnostika, tribotechnická diagnostika,
vibrodiagnostika, termodiagnostika.
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.

Další informace
Každý účastník kurzu obdrží OSVĚDČENÍ o jeho absolvování, které může využít ve svém CV v části o doplňkovém
odborném vzdělávání.
V ceně semináře je zahrnut sborník a dopolední kávová přestávka, občerstvení a odpolední kávová přestávka. V areálu
je řada stravovacích zařízení, kde je možné zakoupit oběd.

Přihlášku na seminář naleznete na adrese
https://udrzba-cspu.cz/events/specialni-technologie-udrzovani-a-oprav-stroju-2018/apply

Plánek areálu České zemědělské univerzity v Praze 6 – Suchdole

