Łaziska 10.04.2012

Szanowni Państwo !
Przedstawiam program szkolenia, które odbędzie się 17 i 18 maja 2012r w Łaziskach k.
Wągrowca. Głównym tematem będzie budowa kuchni i piecokominka z piecem chlebowym z kafli
i materiałów szamotowych. Uzupełnieniem będą wykłady na temat kominów, palenisk
kominkowych, ciągów kumulacyjnych, sterowników elektronicznych itd. Szkolenie jest
kontynuacją działalności Szkoły Kominkowej od wielu lat systematycznie organizującej tego typu
formy nauczania.
Zjazd szkoleniowy ma na celu nauczyć w jaki sposób i z czego budować solidne,
bezpieczne kominki oraz pieco-kominki.
Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu jest:
-rezerwacja miejsca poprzez fax lub e-mail
tel. 0 502 607 546, tel/fax 067 / 26 20 817 e-mail: biuro@kominki-batura.pl
- wpłata na konto: ING BANK ŚLĄSKI 59 1050 1520 1000 0022 6109 6925
Koszt szkolenia wynosi 920 zł netto. Istnieje możliwość rezerwacji noclegu w hotelu. W
przypadku firm wysyłających po raz swoich pracowników na nasze szkolenie przewidziana jest
zniżka w wysokości:



w przypadku 2 osób - 10%,
w przypadku 3 lub więcej osób -15%.

Przewidujemy również korzystne zniżki dla osób, które wcześniej uczestniczyły
w naszych szkoleniach oraz członków OSKP - rabat 25%.

Zapraszam
Piotr Batura
tel. 502 607 546

PROGRAM SZKOLENIA
17 MAJA 2012
9:00 – 10:00
Omówienie techniki i zasad konstruowania palenisk ceramicznych.
10:10 – 11:30
Kominy i ciąg kominowy – możliwości regulowania ciągu w zależności od potrzeb.
11:40 – 12:40
Przegląd materiałów szamotowych, klejów oraz kafli ceramicznych.
12:40 – 14:00
Zajęcia warsztatowe: praktyczny pokaz budowy kuchni kaflowej- cześć I.

Przerwa obiadowa

15:00 - 16:20
Zajęcia warsztatowe: praktyczny pokaz budowy kuchni kaflowej - cześć II.
16:30 – 18:00
Ciągi spalinowe – zasady obliczania masy kumulacyjnej, projektowanie systemów
kumulacji, dobór materiałów.
W trakcie zajęć będziemy palić w kilku systemach kanałów kumulacyjnych,
co pozwoli na porównanie ich w zakresie przydatności do różnych zastosowań.

Zakończenie zajęć – pytania i dyskusja.

18 MAJA 2011
9:00 – 10: 30
Zajęcia warsztatowe: praktyczny pokaz budowy piecokominka z piecem chlebowym
10:30 – 11:50
Pokaz praktyczny: budowa i odpalenie pieca kumulacyjnego prefabrykowanego z
gotowych modułów.

12:00 -13:00
Paleniska i wkłady kominkowe, które mogą być stosowane w kominkach z ciepłą
obudową szamotową i piecokominkach.
Przerwa obiadowa – dania zostaną przygotowane m.in. w piecu chlebowym.
14:00 – 15:30
Przegląd sterowników elektronicznych w odniesienie do różnego typu kominków,
piecokominków i systemów kumulacji.
15:40 – 17:00
Materiały izolacyjne stosowane przy budowie kominków i pieców.

Zakończenie zajęć – pytania i dyskusja, rozdanie certyfikatów ukończenia szkolenia.
Program proszę traktować jako ramowy: może zostać zmieniony jeśli pojawią się zagadnienia, które
szczególnie zainteresują słuchaczy. Czas zajęć został podany orientacyjnie.

