TECOS organizira strokovno usposabljanje

Zaščita orodij za hladno in vroče preoblikovanje s trdimi
prevlekami
Četrtek, 23. 5. 2019

Poudarki usposabljanja:
9.00 – 13.00

 priprava orodja za nanos prevleke,
 izbor prevleke glede na vrsto
postopka preoblikovanja,
 iskanje vzrokov za napake,
povezane z uporabo prevlek.

Celje, sedež TECOS
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Predavatelj:
doc. dr. Miha Čekada in dr. Peter
Panjan
Rok za prijave:
2. 4. 2019, do 12.00
Spletna prijava na usposabljanje

Podrobneje bomo pogledali celotno verigo korakov
od izbora orodnega materiala, dopustnih stopenj
predhodne obdelave, končne obdelave do logistike.
Podrobneje bomo spoznali postopke štancanja,
globokega vleka, ekstruzije, hladnega in vročega
masivnega preoblikovanja ter stiskanja prahov. Pri
vsakem od teh postopkov bomo ovrednotili
mehanizme obrabe in predlagani izbor zaščitnih
prevlek. Predstavili bomo tudi vrsto testnih
rezultatov.
Na konkretnih primerih bomo ponazorili, kakšni so
lahko vzroki za odpoved prevleke, kako to
ugotovimo in kako take napake preprečimo.

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?




Tehnologom, ki uvajajo nove tehnologije,
orodjarjem in konstrukterjem orodij,
raziskovalcem v podjetjih.

PREDAVATELJ
doc. dr. Miha Čekada
Je vodja Odseka za tanke plasti in površine Instituta Jožef
Stefan, kjer se ukvarjajo z raziskavami in razvojem trdih prevlek.
V okviru Centra za trde prevleke te prevleke vsakodnevno
nanašajo na orodja za industrijske partnerje.

dr. Peter Panjan
Je predhodnik dr. Čekade na položaju vodje Odseka za tanke
plasti in površine Instituta Jožef Stefan. S trdimi prevlekami se
ukvarja že od samega vpeljevanja v začetku 80. let.

Oba predavatelja imata bogate izkušnje tako pri raziskavah
prevlek kot pri reševanju sprotnih primerov uporabe prevlek v
proizvodnji. S TECOS-om redno sodelujeta pri pripravi
usposabljanj s podobno tematiko.

URNIK
8.45 – 9.00
10.30 – 11.00
12.30 – 13.00

Registracija udeležencev
Odmor za kavo in prigrizek
Vprašanja in zaključek

Kotizacija in gradivo
144,00 €*

Popusti

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

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
končanem usposabljanju. Odjavite se lahko dan pred izvedbo usposabljanja, v nasprotnem primeru
vam zaračunamo 20 % kotizacije.

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

