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SZKOLENIA Z ZAKRESU ODLEWNICTWA

Stowarzyszenie Techniczne
Odlewników Polskich

Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich (STOP)
STOP jest samodzielną organizacją o charakterze naukowo-technicznym, zrzeszającą inżynierów i techników
pracujących w przemyśle odlewniczym i w instytucjach związanych z odlewnictwem. Stowarzyszenie należy
do Światowej Organizacji Odlewnictwa (WFO) oraz Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT. Jako
instytucja szkoleniowa, posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (2.12/00100/2011). Specjalizuje się
w prowadzeniu szkoleń technicznych z zakresu odlewnictwa. Przez lata STOP przeprowadziło wiele szkoleń
branżowych otwartych i zamkniętych. Na przestrzeni lat oferta szkoleniowa ulegała licznym modyfikacjom,
w celu bieżacego dostosowywania jej do zmieniających się wymagań rynku pracy i przemysłu.
Forma szkolenia
Szkolenia otwarte, ogólnodostępne - skierowane są do osób, które potrzebują konkretnej wiedzy
i praktycznych rozwiązań w danym zakresie. Stanowią idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstw chcących
przeszkolić zaledwie kilku pracowników. Kalendarz aktualnych szkoleń otwartych jest dostępny na stronie
internetowej Stowaryszenia oraz w Przeglądzie Odlewnictwa.
Szkolenia zamknięte (dedykowane) są organizowane na zlecenie konkretnego Klienta i w pełni dostosowane
do jego indywidualnych potrzeb.
Doświadczenie
Mamy ogromne doświadczenie w realizacji szkoleń branżowych, zarówno otwartych jak i zamkniętych.
Przez ostatnie lata przeprowadzonych zostało wiele szkoleń specjalistycznych dla indywidualnych Klientów,
począwszy od małych firm poprzez przedsiębiorstwa odlewnicze z sektora MŚP oraz duże, wiodące polskie
odlewnie. Szkolenia organizowane są również na potrzeby firm będących dostawcami materiałów i urządzeń
dla odlewni. Wiele naszych szkoleń realizowanych jest w ramach projektów dofinansowanych ze środków
Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków Krajowego Funduszu
Szkoleniowego.
Sprawdzony zespół wykładowców
Prowadzący szkolenia, to członkowie Stowarzyszenia – pracownicy naukowi uczelni technicznych, m.in.
Wydziału Odlewnictwa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Politechniki Śląskiej, pracownicy jednostek
naukowo-badawczych, m.in. Instytutu Odlewnictwa oraz doświadczeni inżynierowie praktycy. Wykładowcy
posiadają szeroką wiedzę teoretyczną oraz praktyczną z zakresu odlewnictwa oraz innowacyjnych technologii
związanych z produkcją odlewów. Ich wieloletnie doświadczenie zawodowe gwarantuje zdobycie umiejętności
praktycznych, jakich oczekuje innowacyjny przemysł. Trenerzy-wykładowcy posiadają umiejętności
dydaktyczne, pozwalające na przekazywanie wiedzy w przystępny i ciekawy dla uczestników sposób.
Przydatne materiały szkoleniowe
Uczestnicy szkoleń otrzymują wysokiej jakości materiały szkoleniowe przygotowane w praktycznej formie.
Materiały te mogą stanowić kompendium wiedzy w codziennej pracy zawodowej.
Ocena satysfakcji Klienta
Każdorazowo, za pomocą anonimowych ankiet ewaluacyjnych badane jest zadowolenie uczestników
szkolenia. Opinia Klientów pozwala na ciągłe podnoszenie jakości naszych usług oraz lepsze dopasowanie
oferty do bieżących potrzeb przemysłu.
Badanie efektywności szkoleń
Na życzenie Klienta przeprowadzane są pre- i post testy, w celu zbadania efektywności szkolenia, czyli
poziomu nabytej przez uczestników wiedzy.
Certyfikat STOP
Uczestnicy otrzymują Certyfikat Stowarzyszenia Technicznego Odlewników Polskich, potwierdzający
uczestnictwo w danym szkoleniu.

Podstawy
odlewnictwa
 Podstawy odlewnictwa,
 Podstawowe rodzaje odlewania oraz
klasyfikacja materiałów odlewniczych.

Technologia
 Żeliwo szare – właściwości i wpływ
podstawowych składników,
 ADI – żeliwo sferoidalne hartowane
z przemianą izotermiczną – nowoczesne
tworzywo odlewnicze,
 Odlewanie ciśnieniowe stopów aluminium,
 Oczyszczanie i wykańczanie odlewów,
 Proces produkcji żeliwa sferoidalnego,
 Produkcja odlewów ze stopów Al,Cu, Zn,
 Eksploatacja i obsługa pieców indukcyjnych,
 Formowanie ręczne w masach piaskowych,
 Optymalizacja procesu wytapiania żeliwa
w żeliwiakach,
 Wybrane zagadnienia z technologii
odlewania ciśnieniowego,
 Nowoczesne technologie wykonania form
i rdzeni piaskowych,
 Metody optymalizacji namiaru wsadu dla
pieców odlewniczych,
 Wytapianie odlewniczych stopów żelaza
w piecach elektrycznych.

Metalurgia





Obróbka cieplno-chemiczna,
Ocena struktury po hartowaniu,
Przygotowanie próbek metalograficznych,
Ocena struktur metalograficznych stopów
żelaza i metali nieżelaznych,
 Zgrzewanie metodą tarciową i napawanie
przylgni zaworowych,
 Naprężenia hartownicze oraz przemiany
w materiale wynikające z hartowania.

Indywidualne
 Szkolenia na zamówienie Klienta,
 Tematyka szkoleń dopasowana do
potrzeb Klienta.

BHP
 Szkolenia okresowe dla:
 pracowników zatrudnionych na stanowiskach roboczych,
 pracowników administracyjnych,
 kadry inżynieryjno-technicznej,
 kadry zarządzającej.

Ochrona
środowiska
 Gospodarka odpadami w odlewni,
 Oddziaływanie odlewni na środowisko,
 Oszczędność energii topienia aluminium
w gazowych piecach przemysłowych,
 Oszczędność materiałów i energii
w odlewnictwie.

Kontrola
jakości
 Badania wytrzymałościowe,
 Wady odlewów ze stopów żelaza –
identyfikacja, przyczyny i sposoby
zapobiegania,
 Wady odlewów ze stopów metali nieżelaznych – identyfikacja, przyczyny i sposoby
zapobiegania,
 Kotrola jakości odlewów staliwnych,
żeliwnych.

Uprawnienia
energetyczne
 Szkolenie przygotowujące do egzaminów
na uprawnienia energetyczne, stwierdzające posiadanie kwalifikacji do
wykonywania pracy na stanowiskach
związanych z dozorem oraz eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci energetycznych
w pełnym zakresie,
 Egzamin kwalifikacyjny na uprawnienia
energetyczne (świadectwa kwalifikacyjne).

Marketing
i zarządzanie
 Marketing w branży odlewniczej –
praktyczne wskazówki dla pracowników
działu sprzedaży i marketingu.
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