
Činnost odborné skupiny TRIBODIAGNOSTIKA v roce 2013 

 

V roce 2013 byly uspořádány tyto akce. 

5. a 6. února se konalo DIAGO 2013. V rámci konference pracovala samostatná sekce 
v oblasti tribodiagnostik. Byla přednesena řada přednášek, a to jak českými odborníky, tak 
odborníky z Polska. Přítomno bylo cca 30 účastníků. K jednotlivým přednáškám proběhla 
bohatá diskuze. 

Ve dnech 26., 27. 2. 2013 se konala první část školení TRIBODIAGNOSTIK 
v Otradovicích. Školení se zúčastnilo 15 pracovníků. 

Ve dnech 26., 27. 3. 2013 proběhla druhá část školení opět v Otradovicích. 

Dne 23. 4. 2013 se 12 osob zúčastnilo zkoušek. Jeden posluchač musel zkoušky pro zjištěné 
nedostatky opakovat. Celkem máme 12 nových diagnostiků 1. stupně. Platnost certifikátů je 3 
roky. 

Dne 13. 3. 2013 se konal v hotelu Lony v Kozovazech velmi zajímavý seminář o 
kompresorových olejích a jejich aplikaci. Patronem nad tímto seminářem byla ATD ČR a 
firma ATMOS a.s. Semináře se zúčastnilo 47 pracovníků. 

Seminář Hydraulické kapaliny se konal dne 19. 6. 2013 v hotelu Lony Kozovazy. Seminář 
se konal pod patronací ATD ČR a společnosti CHVALIS s.r.o. Hoštka. Akce byla velmi 
úspěšná za účasti 60 posluchačů. Bylo zde předneseno 9 odborných přednášek, ke kterým 
byla poměrně živá diskuze. 

Odborná skupina tribodiagnostik připravila podklady pro vydání časopisu Řízení a údržba 
průmyslového podniku pod názvem Tribodiagnostika v české praxi. Články byly předány 
panu Helebrantovi a Hrabcovi, kteří zajistili jejich úpravu pro vydání. Certifikovaní 
pracovníci obdrželi časopis poštou. V prvním pololetí byl vydán časopísek Tribotechnik. 

Dne 4. 11. 2013 se konala prolongace certifikovaných diagnostiků v hotelu Devět skal za 
účasti 77 pracovníků. 

Ve dnech 5. a 6. 11. 2013 proběhla konference Tribotechnika v údržbě a provozu. 
Konference se konala pod záštitou ministra průmyslu a obchodu ČR. K této konferenci, která 
byla již 11, byl vydán příslušný sborník. V rámci konference proběhla tombola, jejíž výtěžek 
byl předán postiženým dětem OS Bolíto. Součástí konference byla výstava a technická 
diskuze jak k předneseným tématům, tak k vystavovaným zařízením. Konference se 
zúčastnilo 107 odborníků v oblasti tribotechniky a tribodiagnostiky. 

  


