UNO PRAHA, spol. s r.o.
Zkušební organizace č. 07

Divize WELDING - PLZEŇ
Člen sdružení Česká svářečská společnost ANB - Member of CZECH WELDING SOCIETY ANB

Pořádá

29. 11. 2016
29. 11. 2016
odborný seminář

odborný seminář

„Tepelné zpracování a svařování indukcí
„Tepelné
zpracování
a svařování
a laserem,
svařování
hliníku,
změny vindukcí
legislativě“
a laserem, svařování hliníku, změny v legislativě“
Program semináře:
8:00 – 8:45
9:00
9:00 – 12.00

prezence
zahájení
dopolední blok přednášek
 tepelné zpracování laserem, svařování laserem
Ing. Ondřej Soukup, Laser Therm spol. s r.o., Plzeň
 indukční tepelné zpracování
Pavel Kroupar, Project Welding, spol. s r.o., Klatovy
 indukční svařování plastů včetně praktické ukázky
Ing. Alexandr Bareš, UNO PRAHA, spol. s r.o., Praha
 svařování plastů obecně
Ing. Alexandr Bareš, UNO PRAHA, spol. s r.o., Praha
 svařování hliníku, předehřev a vady
Ing. Pavel Kálal, EGE, spol. s r.o., České Budějovice

12:00 – 12:30
12:30 – 14:00

přestávka
odpolední blok přednášek
 změny legislativy ve svařování
Ing. Václav Minařík, CSc., CWS ANB, Praha
 povrchové vady při tepelném zpracování + návštěva laboratoří
Ing. Jiří Hájek, Ph.D., ZČU Plzeň

Místo konání (viz mapka níže):
Západočeská univerzita v Plzni, budova Fakulty strojní, Katedra materiálu a strojírenské
technologie, Univerzitní 22, místnost UF 207 – 2. patro.
Z vrátnice Fakulty strojní bude cesta značena.
Doprava:
Autem:
MHD:

před areálem je možnost parkování
bus č. 30, zastávka Západočeská univerzita

Účastnický poplatek:
Cena semináře
+ 21 % DPH
Celkem

1 364,- Kč
286,- Kč
1 650,- Kč

Cena za prodloužení Pověření
+ 21 % DPH
Celkem
Cena semináře + Pověření

620,- Kč
130,- Kč
750,- Kč
2 400,- Kč

V ceně účastnického poplatku je Sborník s přednáškami ze semináře a občerstvení.
Účastnický poplatek uhraďte nejpozději do 24. 11. 2016 na účet WELDING-PLZEŇ vedený
u SBERBANK CZ, a.s., č.ú. 4200362477/6800, variabilní symbol 29112016.
Výjimečně je možné zaplatit účastnický poplatek u prezence před zahájením semináře (nutno uvést
na přihlášce).
Všichni účastníci obdrží při prezenci daňový doklad.

Koncem letošního roku končí většině pověřených pracovníků jejich
Pověření pro provádění přezkoušení svářečů a zkoušky zaškolených
pracovníků podle ČSN 050705.
Pro prodloužení Pověření je tento seminář povinný.
Na přihlášce uveďte, zda žádáte o prodloužení Pověření!!

Poznejte s námi nové možnosti i nové prostory.
Vyplněné přihlášky zasílejte e-mailem na adresu plzen@uno.cz

Těšíme se na setkání s Vámi.

Pro Vaši lepší orientaci:

