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Szanowni Państwo,  

 

SLV-GSI Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Zabrzu, reprezentująca na terenie Polski jednostkę notyfikowaną DVS ZERT GmbH 

(nr ident. 2451) oraz uznane jednostki certyfikujące w obszarze niemieckich przepisów budowlanych - SLV Berlin-

Brandenburg, SLV-Duisburg, SLV-Halle, SLV-Hannover, ma przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie z zakresu: 
 

„Podstawy oceny metalograficznej - Badania makro złączy spawanych.” 
 

Zajęcia, obejmujące osiem godzin teoretycznego i praktycznego szkolenia, pozwalają zdobyć podstawową niezbędną wiedzę 

i umiejętności do przeprowadzania przedprodukcyjnych i produkcyjnych badań makro złączy spawanych.  

Osoby biorące udział w szkoleniu przeprowadzą pod nadzorem trenerów operacje szlifowania, trawienia, fotografowania 

uzyskanego zgładu oraz przygotują protokół oceny próbek pobranych z produkcyjnych złączy spawanych.  

Istnieje możliwość przygotowania i oceny próbek ze złączy spawanych dostarczonych przez uczestników szkolenia. 
 

Poniżej szczegóły oraz program dotyczący szkolenia z zakresu badań makro:  

 miejsce szkolenia : Siedziba firmy SLV-GSI Polska, ul. Wolności 191, 41-800 Zabrze 

 termin szkolenia : 29 września 2021, godz. 9:00 

 poruszane zagadnienia  : 
 

Lp. Przedmiot / temat zajęć 

T1 Podstawy budowy złączy spawanych 

T2 Przepisy i normy dotyczące badań makroskopowych złączy spawanych 

T3 Wprowadzenie do oceny niezgodności na zgładach makroskopowych złączy spawanych 

P4 Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas badań makroskopowych 

P5 
Ćwiczenia praktyczne – przygotowywanie próbek makroskopowych (szlifowanie, trawienie) i identyfikacja 

niezgodności 

P6 
Ćwiczenia praktyczne – dokumentowanie i ocena wyników badań makroskopowych (przygotowanie protokołu 

z badań makroskopowych) 
 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu : 650,00 zł + 23% VAT / za osobę.  
 

Na potrzeby szkolenia należy przygotować: 
 

- kartę zgłoszenia udziału w szkoleniu wraz z informacją o przetwarzaniu danych osobowych (formularz w załączniku), 

- odzież, rękawice i okulary ochronne, 

- ze względu na sytuację epidemiczną maseczki. 
 

Oryginały kart zgłoszenia uczestnicy przekażą organizatorowi w dniu szkolenia. 
 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przekazanie uzupełnionej czytelnie i dokładnie DRUKOWANYMI LITERAMI 

(nie pieczątka!)  karty zgłoszenia na adres e-mail: szkolenia@slv-polska.pl oraz wniesienie opłaty na konto SLV-GSI Polska 

Spółka z o.o. ( Pekao S.A. nr konta 59 1240 4849 1111 0010 8874 8909) najpóźniej do dn. 24.09.2021 r.  

 
Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w szkoleniu. 

 

Z poważaniem 

 
Paweł Mucek 

tel. 502 357 620 


