
 
 

POZVÁNKA 

 

HANYKO Praha s.r.o. a ITW Test & Measurement GmbH pořádají  

v Praze ve dnech 25-27.10  2016 

 

metalografický kurz  SUM-MET 
 

Jedná se o standardní mezinárodně certifikovaný kurz Buehler  

(od roku 2012  ITW Test & Measurement GmbH)  

Poznámka: firma vzniklá spojením firem Buehler Ltd. a Wilson Hardness Manufacturing and 

Distribution Centre jako dceřiná firma  ITW Test & Measurement Group, USA 

 

 Cílem tohoto aktualizovaného kurzu je seznámit účastníky s teoretickými základy přípravy 

výbrusů z technických materiálů a při praktických cvičeních, s využitím moderních spotřebních 

materiálů, jim poskytnout návody na optimální způsoby přípravy výbrusů z různých kovových  

a nekovových materiálů. Přednášky a praktická cvičení povedou lektoři firmy Buehler a Hanyko Praha. 

Přednášky zahraničních lektorů budou simultánně tlumočeny. 

 Důraz je kladen na praktická cvičení, vlastní vzorky účastníků jsou vítány. 

Účastníci, kteří absolvují kurz a úspěšně zodpoví závěrečný test, který prověří teoretické  

i praktické znalosti frekventanta, obdrží certifikát o absolvování kurzu Buehler Certification. 

 

 Vzhledem k omezené kapacitě laboratoří budou zájemci zařazeni do kurzu podle data přihlášky. 

Cena kurzu činí 12.700 Kč bez DPH 21%. Cena zahrnuje kurzovné a studijní materiály, nezahrnuje 

ubytování a stravování. Ubytování na požádání zarezervujeme v blízkosti konání akce. 

 

 Zájemci obdrží na základě přihlášky zaslané na níže uvedenou adresu podrobné organizační 

pokyny. 

Vaši přihlášku zašlete do 12.10. 2016 
 

Těšíme se na Vaši účast        HANYKO Praha s.r.o.    tel/fax: +420 251 556 734, +420 257 187 611 

                                                Křížová 1018                  E-mail: m.bezouskova@hanyko-praha.cz  

                                                150 00  PRAHA 5            

Tel/fax: +420 257 187 611 

E-mail:  m.moravek@hanyko-praha.cz 

                              www.hanyko-praha.cz 



 
1.den   

 

    9,15 –   9,30   Registrace účastníků 

    9,30 – 10,15   Metalografie a mikrostruktura 

   10,15 – 11,00   Řezání 

  11,00 – 11,15   Přestávka 

  11,15 – 12,00   Zalévání, zalisování 

  12,00 – 13,15   Oběd 

  13,15 – 14,00   Broušení, leštění 

  14,00 – 14,45   Příprava povrchů I. 

  14,45 – 15,00   Přestávka 

  15,00 – 15,45   Příprava povrchů II. 

  15,45 – 17,00   Základy hodnocení struktury materiálů 

 

 

2.den v laboratořích HANYKO Praha s.r.o. 

 

  8,30 – 12,00    Demonstrace postupu přípravy výbrusů na jednotlivých pracovištích 

                          Práce ve skupinách 

12,00 – 13,15    Oběd 

13,15 – 17,00    Demonstrace na jednotlivých pracovištích 

18,00                 Společná večeře 

 

 

3.den v laboratořích HANYKO Praha s.r.o. 

 

  8,30 – 12,00   Zpracování vlastních vzorků 

                         Práce ve skupinách 

12,00 – 13,15   Oběd 

13,15 – 15,45   Závěrečný test a jeho vyhodnocení 

15,45 – 16,00   Ukončení kurzu    

 

 

Účastníci kurzu obdrží podrobné texty probíraných témat (v angličtině). 

 

 

 

 

 

 

* přesný časový rozvrh programu může být mírně pozměněn 


