Już po raz trzeci serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium technicznym poświęconemu
pomiarom hałasu i drgań na stanowiskach pracy. Podczas spotkania będą mieli Państwo okazję do praktycznego
zapoznania się z profesjonalną aparaturą pomiarową firmy SVANTEK. Spotkanie zostanie przeprowadzone w
formie warsztatów pomiarowych. Każdy z uczestników będzie miał do dyspozycji aparaturę pomiarową oraz
stanowisko do analizy danych pomiarowych.
Gościem specjalnym wydarzenia będzie mgr inż. Michał Stopa, Kierownik Akredytowanego
Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
(nr akredytacji AB 905), który przedstawi od strony praktycznej problematykę pomiarów hałasu
ultradźwiękowego na stanowiskach pracy wraz z elementami wiedzy dotyczącej zabezpieczenia pracowników
przed jego wpływem.
Seminarium będzie doskonałą okazją do spotkania specjalistów z branży i wymiany poglądów.
Zachęcamy również do udziału w Szkole Zimowej Akustyki Środowiska i Wibroakustyki. Podczas konferencji
poruszane są ciekawe tematy z szeroko pojętej wibroakustyki. Więcej informacji o wydarzeniu znajdą Państwo
na stronie organizatora www.ogpta.pl

Program seminarium
9:00 - 9:15

Rejestracja uczestników

9:15 - 9:30

Otwarcie Seminarium

9:30 - 11:45 Kalibracja i pomiary hałasu na stanowisku pracy oraz analiza wyników w programie
Supervisor zgodnie z PN-EN ISO 9612
11:45 - 12:00 Przerwa kawowa
12:00 - 13:00 Problematyka pomiarów hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy z 			
elementami wiedzy dotyczącej zabezpieczenia pracowników przed jego wpływem 			
- mgr inż. Michał Stopa, Politechnika Wrocławska
13:00 - 13:45 Lunch
13:45 - 15:45 Kalibracja i pomiary drgań miejscowych na stanowisku pracy oraz analiza wyników w programie
		

Supervisor zgodnie z PN-EN 5349

15:45 - 16:00 Podsumowanie i zakończenie seminarium
Zgłoszenia
Roman.Bukowski@polsl.pl lub biuro@svantek.pl
Szczegółowe informacje
Karol Sałagan tel. 795 568 643, 22 5188 325
Koszt udziału: 200 zł (Uczestnicy Szkoły Zimowej bez opłaty)
zawiera przerwy kawowe, lunch

Opłaty prosimy wnosić na konto
PKO BP SA: 53 1020 2401 0000 0502 0173 8087
Czekamy na Państwa zgłoszenia
do 20 lutego 2019 r.

Do zobaczenia w Szczyrku!

