
 

TECOS organizira strokovno usposabljanje 

Trde PVD prevleke za zaščito orodij in možnosti zaščite orodij 
za predelovanje plastike 

Si želite: 

✓ spoznati tribološke lastnosti in postopke 
nanosa trdih zaščitnih prevlek? 

✓ pridobiti informacije o izboru  orodnih 
materialov in priprave površine pred nanosom 
zaščitnih prevlek? 

✓ spoznati domače in tuje rezultate testiranja 
zaščite orodij za predelavo polimerov? 

✓ spoznati možnosti zaščite orodij za predelavo 
polimernih materialov po vašem izboru? 

 
Datum izvedbe po znan po 
zapolnitvi 8 mest* 

 
9.00 – 13.00

 

 

Celje, sedež TECOS* 
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje

 

 

Predavatelj: 
dr. Peter Panjan 

 

Rok za prijave: 
Do zapolnitve mest* 

 

Spletna prijava na usposabljanje 
na dnu povezave 

 
 

V uvodnem delu seminarja bomo obravnavali splošne 
značilnosti trdih zaščitnih prevlek. Na kratko bomo opisali 
razvoj trdih zaščitnih prevlek, njihove tribološke lastnosti in 
področja uporabe. V nadaljevanju bo poudarek na izbiri 
orodnih materialov, njihovi toplotni obdelavi in predvsem na 
pripravi površine orodja pred nanosom prevleke.  
 
V drugem delu predavanja se bomo osredotočili na orodja za 
predelavo polimerov. Podrobneje bomo obravnavali 
mehanizme obrabe, ki so značilni za takšna orodja, in vzroke za 
njihov nastanek. Predstavili bomo vse tehnike, ki se 
uporabljajo za zaščito orodij za predelavo polimerov s 
posebnim poudarkom na postopkih na osnovi trdih PVD-
prevlek. Takšne prevleke nanašamo v Centru za trde prevleke 
(Domžale), ki deluje v okviru Instituta Jožef Stefan že vse od 
leta 1985. Na koncu bomo predstavili naše dozdajšnje 
rezultate pri zaščiti takšnih orodij in tiste, ki so dosegljivi v 
literaturi. V diskusiji po predavanju se bomo pogovorili tudi o 
konkretnih izzivih, s katerimi se srečujete v vaši proizvodnji. 

 

 

 

 
Ena izmed naprav (CC800/9 sinOx ML) za 
nanašanje nanostrukturnih trdih zaščitnih 
prevlek s postopkom napraševanja (avtor 

fotografije: Arne Hodalič) 

 

 
 

http://www.tecos.si/sl/o-podjetju/lokacija-in-kontakti
https://www.tecos.si/index.php/sl/tecos-usposabljanje/seminarji-po-temah
https://www.tecos.si/index.php/sl/tecos-usposabljanje/seminarji-po-temah


 

 

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO? 

• Tehnologom, ki se ukvarjajo s predelavo plastike, 

• orodjarjem in razvojnikom, 

• vodjem proizvodnje. 

 

PREDAVATELJ 

 

 

 
Dr. Peter Panjan je bil v obdobju 1999 – 2013 vodja Centra za trde 
prevleke in Odseka za tanke plasti in površine na Institutu Jožef Stefan.  
Z razvojem trdih PVD-prevlek in pri njihovem uvajanju v industrijsko 
proizvodnjo se intenzivno ukvarja že od leta 1983. S tega področja je 
objavil več kot 200 znanstvenih člankov in tri patente. Je soavtor knjige 
Zaščita orodij s trdimi PVD-prevlekami (Institut Jožef Stefan, 2005), avtor 
poglavja Oplemenitenje površin v priročniku Moderno proizvodno 
inženirstvo (Grafis Trade, 2010) in soavtor poglavja Hard coatings on 
cutting tools and surface finish v knjigi Reference module in materials 
science and materials engineering. 
 

 

URNIK 

      8.45 –   9.00 Registracija udeležencev 
10.30 – 11.00 Odmor za kavo in prigrizek 
12.30 – 13.00 Vprašanja in zaključek  

                                                                                       

Kotizacija in gradivo 

144,00 € 

Popusti (Več o ugodnostih članstva) 

10 % za člane A 

5 % za člane B 
 

Cena ne vsebuje DDV, vključuje predavanje, strokovno gradivo ter prigrizke in osvežilne napitke med 
odmorom. Gradivo boste na usposabljanju prejeli v pisni obliki. Potrdilo o udeležbi prejmete po pošti po 
zaključenem usposabljanju. Odjavite se lahko dan pred izvedbo usposabljanja, v nasprotnem primeru vam 
zaračunamo 20 % kotizacije. 

 
* Datum usposabljanja bo določen ob prijavi vsaj 8 udeležencev.  Usposabljanje bo, v kolikor bodo to 
dopuščale objektivne razmere, izvedeno na načrtovani lokaciji (TECOS). V kolikor epidemiološka slika 
ne bo dopuščala izvajanja usposabljanj na lokaciji, bo usposabljanje potekalo na daljavo.  

DODATNE INFORMACIJE 

Špela Bordon: tel (03) 490 09 20, fax (03) 426 46 11, spela.bordon@tecos.si 

http://www.tecos.si/sl/clanstvo/seznam-clanov

