
Hodnocení činnosti odborné skupiny TRIBODIAGNOSTIK v roce 2012 

 

1. DIAGO 2012 
 

- účast na vědecké konferenci, setkání tribodiagnostiků a řada odborných přednášek 

- setkání se uskutečnilo ve dnech 31.1. - 2.2. 2012 v hotelu RELAX v Rožnově pod 

Radhoštěm 

 

2. Školení Tribodiagnostiků 
 

- uskutečnilo se ve dnech 6.3. - 7.3.2012 druhé soustředění 20. - 21.3.2012 v hotelu Jizera 

v Otradovicích 

- školení se zúčastnilo 15 posluchačů 

 

3. Seminář „Maziva v energetice“ 
 

- seminář se uskutečnil v hotelu Lony v Kozovazech v Mochova dne 28.3.2012 

- semináře se zúčastnilo 46 posluchačů 

- hlavním tématem byly oleje pro turbogenerátory dále pak filtrace olejů, měkké kaly, 

převodové oleje a tribodiagnostika 

- v závěru semináře byla navštívena výstava „Osobní vozidla v době socialismu“, která je 

umístěna v areálu hotelu 

 

4. Druhé školení Tribodiagnostiků  
 

- se uskutečnilo 26. - 27.6.2012 a 4. - 5.9.2012 v hotelu Jizera v Otradovicích 

- školení se zúčastnilo 12 pracovníků 

 

5. Seminář „Motorové oleje pro osobní automobily a malá užitková vozidla“ 
 

- konal se 26.9.2012 v hotelu Lony v Kozovazech u Mochova 

- semináře se zúčastnilo 46 pracovníků 

- hlavní téma vývoj motorů, současný stav paliv, moderní oleje, prodloužené výměny, 

tribodiagnostika paliv a olejů 

- v závěru byla navštívena výstava „Osobní vozidla v době socialismu“ 

 

6. Zkoušky pro certifikaci ve spolupráci s certifikačním centrem při Domu techniky 
Ostrava 
 

- zkoušky splnilo celkem 10 pracovníků, kteří získali osvědčení technický diagnostik 

TRIBODIAGNOSTIK podle ISO 17024, 1. Stupně. 

 

7. Prolongace certifikovaných pracovníků 
 

- toto setkání se uskutečnilo 29.10.2012 v hotelu Devět Skal Sněžné Milovy 

- bylo přítomno 65 certifikovaných tribodiagnostiků 

- bylo předneseno celkem 6 odborných přednášek 

- mimo organizační záležitosti a předání několika certifikátů, byl vytvořen organizační výbor 

pro zajištění naší odborné sekce TRIBODIAGNOSTIK 



 

8. Desátá výroční konference „Tribotechnika v provozu a údržbě“ 
 

- konference se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby 

- konference se zúčastnilo 95 účastníků 

- na konferenci bylo předneseno 18 odborných přednášek 

- v rámci konference se uskutečnila výstava přístrojů, filtračních zařízení, olejů atd. 

- v rámci konference byl také společenský večer s tombolou, výtěžek tomboly a další 

příspěvky byly věnovány na konto o.s Bolíto pro rehabilitaci a léčbu popálenin dětí při 

oddělení popálenin nemocnice Vinohrady  

 

9. Bulletin TRIBOTECHNIK 
 

-v průběhu roku 2012 byly vydány tři Bulletiny TRIBOTECHNIK, jedná se o časopísek pro 

interní potřebu, který informuje o činnosti odborné skupiny a přináší zajímavé informace 

z oboru Tribotechnika 

 

 


