SZKOLENIA Z ZAKRESU ODLEWNICTWA

SZKOLENIE OTWARTE

Opytmalizacja procesu wytapiania ¿eliwa w ¿eliwiakach
10-11 wrzeœnia 2018 rok
KRAKÓW

PROGRAM SZKOLENIA

Wyk³adzina ogniotrwa³a ¿eliwiaka: materia³y, kontrola, naprawy (torkretowanie),
zasady prawid³owych napraw
specjalne materia³y i kszta³tki stosowane w ró¿nych czêœciach (strefach) ¿eliwiaka
Zagadnienia energetyczne procesu spalania w ¿eliwiaku
strefy ¿eliwiaka
wartoœci energetyczne spalania
Powietrze dmuchu
wzbogacenie dmuchu w tlen, mechanizm i kinetyka wzbogacania, efekty wzbogacania
wzbogacenie dmuchu w tlen w ¿eliwiaku z dwoma rzêdami dysz

Formularz zg³oszenia na odwrocie

Podstawowe zasady konstrukcji i instalacji ¿eliwiaka
konstrukcja ¿eliwiaka z ch³odzeniem wodnym
przekrój ¿eliwiaka bezwyk³adzinowego
¿eliwiak z dwoma rzêdami dysz (dwurzêdowy)
Czynniki decyduj¹ce o wyborze systemu wytapiania ¿eliwa w ¿eliwiaku
systemy budowy sterowania i kontroli dmuchem w ¿eliwiakach
- wymagania dotycz¹ce objêtoœci i ciœnienie powietrza dmuchu w ¿eliwiakach
z gor¹cym dmuchem (1000°F) ch³odzonych wod¹
- wymagania dotycz¹ce objêtoœci i ciœnienie powietrza dmuchu w ¿eliwiakach z wyk³adzin¹
- rodzaje i charakterystyki dmuchaw
- zasada kontroli iloœci i ciœnienia powietrza dmuchu
systemy kontroli i sterowania emisj¹

¯eliwiak z gor¹cym dmuchem
potencjalne mo¿liwoœci oszczêdnoœci energii
generalne zasady konstrukcji ¿eliwiaka z gor¹cym dmuchem
Zasady budowy trzonu ¿eliwiaka
Zasady wyboru i kontroli wysokoœci koksu kotlinowego
Zagadnienia ekonomiki procesu ¿eliwiakowego
Odsiarczanie ¿eliwa w ¿eliwiaku

STOWARZYSZENIE TECHNICZNE
ul.. Zakopiañska 73, 30-418 Kraków tel.: 12 352 39 60, 507 813 579
ODLEWNIKÓW POLSKICH
e-mail: szkolenia@przeglad-odlewnictwa.pl www.stowarzyszenie-stop.pl

SZKOLENIA Z ZAKRESU ODLEWNICTWA

FORMULARZ ZG£OSZENIA

Optymalizacja procesu wytapiania ¿eliwa w ¿eliwiakach
10 - 11 wrzeœnia 2018 rok
KRAKÓW

Zamawiaj¹cy:
Nazwa firmy: ........................................................................................................................................................
Adres: ....................................................................................................................................................................
NIP:.........................................................................................................................................................................
Telefon/Fax: ........................................................................................................................................................
E-mail:....................................................................................................................................................................
Dane uczestników szkolenia
Imiê i nazwisko uczestnika

Stanowisko

Telefon

E-mail

Koszt udzia³u jednej osoby w szkoleniu wynosi 880 z³.*
Rabaty (jeœli dotyczy, w³aœciwe podkreœliæ):
15% - dla cz³onków STOP,
10% - dla firm zg³aszaj¹cych dwie osoby lub wiêcej oraz dla cz³onków wspieraj¹cych STOP,
Cena obejmuje: udzia³ w szkoleniu, materia³y szkoleniowe oraz certyfikat udzia³u w szkoleniu, przerwy kawowe i obiad.
Op³atê za udzia³ w szkoleniu nale¿y dokonaæ na konto (po otrzymaniu potwierdzenia jego realizacji od ZG STOP):
Stowarzyszenie Techniczne Odlewników Polskich
ul. Dukatów 8
31- 431 Kraków
Bank PKO SA III O/Kraków
83 1240 2294 1111 0000 3709 2625
Wype³niony formularz zg³oszenia nale¿y nadsy³aæ faxem: 12 352 39 60 lub e-mailem: szkolenia@przeglad-odlewnictwa.pl
do dnia 3. wrzeœnia 2018 roku
Szkolenie odbywaæ siê bêdzie w Krakowie (dok³adne miejsce szkolenia wskazane zostanie po uruchomieniu szkolenia).

W przypadku zbyt ma³ej liczby zg³oszeñ STOP zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub do odwo³ania szkolenia
w terminie do 5 dni przed planowan¹ dat¹ jego rozpoczêcia, o czym powiadomieni zostan¹ wszyscy zg³oszeni uczestnicy.
Zg³aszaj¹cy ma prawo rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu. Ewentualne rezygnacje nale¿y zg³aszaæ pisemnie nie póŸniej ni¿ 7
dni przed rozpoczêciem szkolenia. W przypadku nie zg³oszenia rezygnacji lub z³o¿enia jej po wymaganym terminie firma
zg³aszaj¹ca udzia³ w szkoleniu bêdzie obci¹¿ona ca³oœci¹ kosztów uczestnictwa za zg³oszone osoby.
Koszty delegacji oraz zakwaterowania pokrywa firma deleguj¹ca uczestnika. Istnieje mo¿liwoœæ rezerwacji miejsc hotelowych za
poœrednictwem STOP. W sprawie rezerwacji prosimy o kontakt telefoniczny: Katarzyna Liszka 12 352 39 60.
Faktura VAT zostanie wystawiona po zakoñczeniu szkolenia i wys³ana na adres wskazany w niniejszym formularzu zg³oszenia.

* do kwoty szkolenia doliczany jest podatek VAT w wysokoœci 23%

..............................
G³ówny Ksiêgowy

STOWARZYSZENIE TECHNICZNE

..............................
Dyrektor/Prezes

