Podnikateľská činnosť pri SPŠ Levice
Zváračská škola č. 182
Ponúkame základné kurzy zvárania - označenie a druh kurzu alebo zaškolenia:








Z-E 1 kurz zvárania elektrickým oblúkom obalenou elektródou nelegované a
nízkolegované ocele
Z-M 1 kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou nelegované a
nízkolegované ocele
Z-M 3 kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou vysokolegované
austenitické ocele (nerezové materiály)
Z-G 1 kurz zvárania plameňom nelegované a nízkolegované ocele
Z-T 1 kurz zvárania v ochrannej atmosfére argónu nelegované a nízkolegované ocele Z-T 2 kurz zvárania neodtavujúcou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu
nízkolegované žiarupevné ocele
Z-T 3 kurz zvárania netaviacou sa elektródou v ochrannej atmosfére argónu vysokolegované
austenitické ocele (nerezové materiály)
Týždenné zaškolenia




D-G 2 zaškolenie na rezanie kyslíkom
D-M 1 zaškolenie na stehovanie v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou

Plánované termíny: mesačne alebo podľa záujmu žiadateľov.
Podmienky prijatia do kurzu: lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti zvárať.
Ďalej ponúkame:
Úradné a periodické skúšky na rôzne druhy zvárania. Úradné skúšky trvajú v priemere 3 týždne,
absolvent získa certifikát platný na území SR. Periodické skúšky sú v trvaní 3 – 4 dni. Ide
o pravidelné preškoľovanie zváračov v intervale 2 rokov na rôzne druhy zvárania. Absolvent získa
certifikát platný na území SR alebo v celej EÚ.
Periodické preškolenie zvárača každé dva roky z bezpečnostných ustanovení podľa noriem STN 05
0601, STN 05 0610 a STN 05 0630.
Spájkovanie tvrdou spájkou
Vykonávame aj výcvik pred pracovnými skúškami zvárania.
Úradné skúšky v trvaní cca 3 týždne v závislosti od druhu skúšky a periodické skúšky v trvaní
3 až 4 dni v nasledovných metódach zvárania:
Metóda 141 - zváranie el. oblúkom v ochrannej atmosfére argónu
Metóda 111 - zváranie el. oblúkom obalenou elektródou
Metóda 135 - zváranie el. oblúkom v ochrannej atmosfére CO2
Metóda 311 - zváranie kyslíkovo-acetylénovým plameňom

Kontaktné osoby:
Ing. Ľubica Senešiová
email: zvar.skola@spslevice.sk
mobil: 0910 665 447
Michal Marföldi – inštruktor zvárania
mobil: 0904 135 972
Kontakt:
Stredná priemyselná škola,
Ul. Františka Hečku 25,
934 01 Levice

