
Skupina povrchových úprav Ú12133

V rámci programu Celoživotního vzd lávání na VUT v Praze na Fakult
strojní ve spolupráci s CTIV a s Centrem pro povrchové úpravy se p ipravují kurzy,
jejichž cílem je p ehlednou formou doplnit pot ebné poznatky o oboru pro
všechny zájemce, kte í cht jí pracovat efektivn na základ nejnov jších poznatk
a pot ebují získat i na základ tohoto studia pot ebnou certifikaci v oblasti
protikorozních ochran a povrchových úprav.

Nabídka kurz :

o Povrchové úpravy ve strojírenství Korozní inženýr
Zp sobilost je možno prokázat akreditovanou kvalifikací a certifikací podle

standardu APC Std 401/E/01 „Kvalifikace a certifikace pracovník v oboru koroze
a protikorozní ochrany“, který vyhovuje požadavk m normy ENV 12387.
Centrum pro povrchové úpravy v rámci vzd lávání v oboru povrchových úprav
dále po ádá:

o Základní kurz pro pracovníky práškových lakoven: „Povlaky z práškových
plast “

o Základní kurz pro pracovníky lakoven: „Povlaky z nát rových hmot“
o Základní kvalifika ní kurz pro pracovníky galvanoven: „Galvanické

pokovení“
o Odborný kurz zam ený na protikorozní ochranu a povrchové úpravy

ocelových konstrukcí: „Povrchové úpravy ocelových konstrukcí“
o Odborný kurz zam ený na žárové nást iky: „Žárové nást iky“
o Odborný kurz zam ený na žárové pokovení (žárové zinkování): „Žárové

pokovení“
o Odborné kurzy dle požadavk zájemc

Hospodá ská innost:

o Zkušebnictví oboru PÚ m ení tlouš ky, tvrdosti, stanovení ochranných,
optických, tribologických vlastností povlak a materiál , detekce zamašt ní

o Návrh protikorozní ochrany, p edúpravy povrchu, funk ního systému PÚ
o Stanovení aplika ních podmínek, návrh technologických postup , vypracování provozních ád
o Volné výrobní kapacity pro kusovou výrobu (prášková lakovna, galvanovna (Zn, Ni, Cu), elox (tvrdý,

dekorativní), tryskací boxy, alkalické ern ní, metalizace (Zinacor, Al)
o Technologické analýzy stanovení ú innosti odmaš ovacích prost edk , analýza lázní pro galvanické

procesy
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