Presná a spoľahlivá výroba
Praktický seminár pre technický a výrobný manažment, majiteľov firiem.
➡ Máte sondy? Tak ich používajte!
➡ Poruchy na strojoch? Predvídajte ich!
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➡ Vyrábate nepresne? Skalibrujte stroj!
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➡ Vyrábate pomaly? Použite zložené nástroje!
!
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Rezné a špeciálne náradie pre presnú a produktívnu výrobu. Povieme Vám viac o najnovších trendoch v
obore. Využite možnosť konzultácie problematických zákaziek s partnerom TMC ČR.

Chcete nadviazať nové kontakty?
Seminár je zaujímavou príležitosťou rovnako pre odberateľov aj dodávateľov spoznať nových partnerov,
ktorí robia všetko pre dosiahnutie termínu a kvality vo výrobe.

Témy teoretických prednášok
• Meracie sondy pre obrábacie stroje – Jan Vlček, Renishaw
• Zoraďovanie a kalibrovanie sond - Jan Vlček, Renishaw
• Skúšky presnosti obrábacích strojov - Peter Benkó, Ústav
automatizácie, merania a aplikovanej informatiky STU,
Strojnícka fakulta Bratislava
• Prediktívna údržba CNC strojov – Tomáš Peták, Ústav
automatizácie, merania a aplikovanej informatiky STU,
Strojnícka fakulta, Bratislava

Program

• Rezné a špeciálne náradie pre presnú a produktívnu výrobu Jan Konrád TMC ČR

9:00 - 9:30
Registrácia a uvítanie účastníkov

Diskusia po a počas každej prednášky

9:30 - 12:00
Blok prednášok a praktických
ukážok

Praktické ukážky a cvičenia

12:00 - 13:00
Obed

• Zoraďovania meracích sond na frézovacom centre a kontrola
rozmerov obrobených súčiastok v produkčnej výrobe Marek
Soukup, Renishaw

13:00 - 15:30
Individuálne konzultácie, cvičenia
a ukážky meraní, riešenia
výrobných problémov

• Meranie ballbarom na CNC sústruhu a obrábacom centre BOST SK

Občerstvenie je zaistené počas
celej dĺžky seminára.

• Meranie nepresnosti súradníc laserovým interferometrom
a následná automatická kompenzácia týchto nepresností cez
parametre riadiaceho systému - BOST SK

Kontakty - realizačný team

• Odhaľovanie skrytých porúch na CNC strojoch termovíznou
kamerou - BOST SK
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Miroslav Žiliak
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ziliak@bost.sk
Milan Smolka
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Prihláška
Prihlasujte sa prosím telefonicky na +421 32 7417 301,
emailom na vzdelavanie@bost.sk, alebo na jednotlive
kontakty v ľavom stĺpci.
Uveďte prosím svoje meno, firmu, telefón, email a počet
osôb.

