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Vážení zákazníci, milí přátelé, 

divize Analytika firmy PCS spol. s r. o. Vás zve na seminář, na kterém Vám 

představíme nové přístroje k chemické analýze, řízení jakosti a třídění materiálů.

Naše společnost spolupracuje již řadu let s renomovanými zahraničními výrobci 
analytických přístrojů - firmami Hitachi High-Tech Analytical Science, Stresstech 
a s firmou Rigaku ART. Pro všechny dodávané výrobky poskytujeme kompletní služby 
od projektu přes dodávku a instalaci až po zajištění záručního i pozáručního servisu 
včetně dodávek náhradních dílů. Uživatelům poskytujeme rovněž metodickou a 
aplikační pomoc.

Na letošním semináři budete mít možnost se detailně seznámit s ručními, 
laboratorními a mobilními spektrometry z produkce firmy Hitachi High-Tech Analytical 
Science. Tyto přístroje nacházejí uplatnění v široké škále průmyslových aplikací, 
zejména při pozitivní materiálové identifikaci (PMI) a vstupní, výstupní  i 
mezioperační kontrole materiálů všech typů i forem. V oblasti životního prostředí se 
uplatní při třídění šrotu, elektrošrotu (EU směrnice WEEE), stanovení těžkých kovů 
v plastech (EU směrnice RoHS), atd.

Další  skupinou výrobků jsou rentgenové spektrometry řady Xstrata, MaXXi a 
spektrometry řady FT - specializované analyzátory určené k měření tlouštěk 
a složení jednoduchých i vícenásobných vrstev. Uplatnění nacházejí zejména při 
kontrole finálních povrchových úprav, například v elektronickém a automobilovém 
průmyslu a při zpracování drahých kovů.

Stolní EDXRF spektrometry Rigaku ART jsou vhodné jak pro rutinní řízení výroby 
a oborově zaměřené analýzy kalibrační metodou (např. v chemickém, 
petrochemickém a těžebním průmyslu nebo ve zpracování odpadů), tak pro 
širokospektrální analýzy velkého rozsahu prvků v různých matricích bezstandardní 
metodou.

Velká pozornost bude věnována přístrojům firmy Stresstech. Ty jsou určeny  
pro detekci , měření  i stanovení spálenin po broušení zbytkových pnutí zbytkového 
austenitu. Zařízení firmy Stresstech využívají metody analýzy Barkhausenova šumu 
a rentgenové difraktometrie pro hodnocení kvality broušení, tepelného zpracování, 
pevnostního tryskání a obrábění ložisek, vačkových i klikových hřídelí, ozubených kol, 
ventilů i dalších dílů. 

Při společenském večeru v zajímavém prostředí bude čas na neformální diskusi. 
Letošní  setkání bude už tradičně zpestřeno i hudebním vystoupením.



Rámcový program semináře:
26.11. 9:00 - 12:00 Odborné přednášky a předvádění přístrojů

 - Barkhausenův šum a jeho využití pro detekci strukturních
  a napěťových změn ve strojírenských materiálech
 - přístroje pro měření tloušťky vrstev Hitachi High-Tech Analytical 
   Science

 12:00 - 13:00 Přestávka na oběd
 13:00 - 18:00 Odborné přednášky a předvádění přístrojů

 - mobilní difraktometry firmy Stresstech - jejich použití pro měření 
  zbytkových napětí a obsahu zbytkového austenitu
 - laboratorní, mobilní a přenosné  XRF i OES spektrometry Hitachi 
  High-Tech Analytical Science
 - energiově disperzní rtg. spektrometry Rigaku ART
 - průmyslové aplikace

 19:00   Společenský večer

27.11. 9:00 - 12:00 Předvádění přístrojů

K dispozici budou následující přístroje:

 - ruční XRF spektrometr X-MET 8000

 - mobilní optický emisní spektrometr řady PMI-MASTER SMART

 - přístroj na detekci strukturních a napěťových změn Rollscan

 - analyzátor pro měření tloušťky vrstev

 - mobilní difraktometr XSTRESS 3000

 - stolní energiově disperzní XRF spektrometr 
  Rigaku ART

 - ruční LIBS analyzátor VULCAN

... a pracovníci PCS spol. s r.o. F. Blahovec, M. Koutník, M. Krupka, J. Malec, 
J. Smolík, F. Červinka, D. Blažíček, P. Paavilainen z firmy Stresstech a 
případně další zahraniční experti  firem Hitachi High-Tech Analytical Science 
a Stresstech.

Přednášky zahraničních odborníků budou z angličtiny tlumočeny.

Místo pořádání semináře je snadno dostupné z České i Slovenské republiky. Zámecký 
hotel Lednice se nachází na kraji zámecké zahrady u Zámeckého náměstí. 



Dopravu si hradí účastníci, vše ostatní včetně ubytování dne 26.11., odborného 
a společenského programu pro zaregistrované účastníky je v režii PCS spol. s r. o. 

Organizací semináře se zabývá středisko PCS Žďár nad Sázavou.
Kontaktní adresa: PCS spol. s r. o., středisko analytických služeb
 náměstí Republiky 63, 591 01 Žďár nad Sázavou

 
 Tel: +420 566 622 905

 e-mail: zdar@pcs.cz
 Dr. Malec  mobil:  +420 603 773 357
 Ing. Blažíček  mobil:  +420 731 623 863

Zašlete svou přihlášku co nejdříve, protože počet míst je omezen. Přihlášku stačí 
poslat faxem nebo e-mailem. Nezapomeňte, prosím, napsat osobní údaje včetně 
kontaktů.

Ubytování mimo termín konání semináře lze zajistit podle dohody za ceny obvyklé 
v Zámeckém hotelu Lednice (www.hotellednice.cz).

Návratka:

PŘIHLÁŠKA K SEMINÁŘI  PCS spol. s r. o. LISTOPAD 2019 

Jméno a příjmení: 

Firma:

Oddělení:

Adresa: 

Telefon, fax: 

E-mail:

Rezervujte prosím ubytování z:               25.11. 2019      � 

  26.11. 2019      � 
   

Podpis: 

Přihlásit se můžete také prostřednictvím registračního formuláře, který naleznete
na adrese: http://www.pcs.cz/analytika/registrace.html
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