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TÜV®
POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

Spojovací materiál
(mechanické, metalografické a chemické zkoušky)
Vážená paní / Vážený pane,
dovolujeme si Vás pozvat na seminář o zkoušení spojovacího materiálu (šrouby, matice, závitové
tyče a podložky) určený pro pracovníky v průmyslových odvětvích, pracovníky úseku kvality,
obchodního oddělení, zásobování, jednatele společností, auditory kvality dodavatelů, pracovníky
vývojových oddělení, svařovací inženýry a technology, materiálové inženýry a další.
Cílem semináře je seznámit účastníky s mechanickými, metalografickými a chemickými zkouškami
spojovacích materiálů (šrouby, matice, závitové tyče a podložky).
Součástí semináře je odborný výklad principů jednotlivých zkoušek, odběrů a přípravy vzorků pro
zkoušky, vyhodnocování zkoušek a využití výsledků v praxi. Seminář je zastřešen ukázkami
reálných vzorků a návštěvou zkušeben.
Přednášejí odborníci TÜV NORD Czech, kteří zkoušky provádějí a mají s nimi dlouholeté
zkušenosti.

Datum konání: 22.10.2014 (středa)
Místo konání: TÜV NORD Czech, s.r.o., Laboratoře a zkušebny (areál Alstomu),
Olomoucká 7/9, 656 66 Brno
Doprava: MHD: tramvaj č. 8, 9 a 10, zastávka Životského
autem: GPS: 49°11´26.601“N, 16°37´55.27“E
Cena: 3 600 Kč vč. DPH / osoba (2 975 Kč bez DPH)
(cena zahrnuje náklady na občerstvení, osvědčení a podklady k přednáškám)
Na setkání s Vámi se těší
RNDr. Alice Kotlánová
Vedoucí Laboratoří a zkušeben
TÜV NORD Czech, s.r.o.
Laboratoře a zkušebny Brno
Pro bližší informace a přihlášky: Svatava Gašperčíková , Email: gaspercikova@tuev-nord.cz
Tel. +420 545 110 120-2; Fax: +420 545 211 709

PROGRAM SEMINÁŘE
Čas
8:30

Téma
Registrace účastníků

9:00

Zahájení semináře

Přednášející
RNDr. Alice Kotlánová,
TÜV NORD Czech

9:15 – 10:30

Mechanické vlastnosti spojovacích součástí
z uhlíkové a legované, korozivzdorné oceli dle
ČSN EN ISO 898-1; 898-2; 3506-1; 3506-2
Závitové tyče
Podložky dle ČSN EN ISO 7089
Diskuze, odpovědi na otázky
10:30 - 10:45 Přestávka, občerstvení a káva
10:45 - 12:30 Oceli a značení ocelí
Metalografické zkoušky (odběr vzorků, příprava
vzorků, makrostruktura, mikrostruktura)
Dokumenty kontroly
Diskuze, odpovědi na otázky
12:30 –13:00 Přestávka, občerstvení a káva
13:00 –14:00 Stanovení chemického složení (požadavky na
vzorky, rozsah stanovení)
Diskuze, odpovědi na otázky
13:00 –15:00 Praktické ukázky a prohlídka zkušeben
15:00
Předpokládaný čas ukončení semináře

Stanislav Kazda,
TÜV NORD Czech

Ing. Jaroslav Pospíšil,
TÜV NORD Czech

Mgr. Veronika
Hrušková,
TÜV NORD Czech

Organizační pokyny:
Formulář pro zasílání závazných přihlášek naleznete v příloze. Přihlášky zasílejte
nejpozději do 20.10.2014.
Účastnický poplatek prosíme uhradit současně s přihláškou (na přihlášce je uvedeno naše
bankovní spojení a VS). Pokud bude platba provedena těsně před termínem semináře,
doložte ji, prosím, dokladem o platbě.
Úhradu semináře je možno také provést v hotovosti na místě- nutno uvést do přihlášky.
Fakturu – daňový doklad Vám zašleme poštou na základě přijaté platby.
V případě neúčasti se vložné nevrací.

