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Školení a workshop: ESD koordinátor, řízení požadavků antistatiky (2 dny)
Obj. číslo:

450100008

Výrobce:

ABE.TEC služby

Anotace
Školení je zaměřeno na získání teoretických i praktických znalostí o požadavcích na ochranu součástek proti
elektrostatickému výboji ve výrobním procesu a službách.
Absolvent získá komplexní přehled v oblasti teorie antistatiky. Účastní se praktických ukázek měření a kontrol a
sám si vyzkouší pod dohleden školených instruktorů jednotlivá měření a audit.

Typ školení, lektor a normy
2 denní školení – teoretické školení a workshop
Účastník obdrží školicí materiál formou mailové presentace .
Absolvent školení projde závěrečným testem a získá Osvědčení ESD koordinátor.
Lektor - odborný lektor se znalostí legislativy a několikaletou praxí v problematice antistatiky.
Společnost ABE.TEC, s.r.o. je certifikována dle ISO 9001 na školicí činnost a poradenskou činnost v antistatice.
Náplň školení vychází z norem ANSI / ESD 20.20 a norem řady ČSN EN 61340.
Cílová skupina
Pracovník kvality, kontrolor, ESD technik, instruktor, technolog, procesní technik, konstruktér, mistr, supervizor,
střední management.

Cíl a přínos školení
Seznámení s legislativou.
Seznámení s aplikací legislativy do vnitropodnikových předpisů.
Teoretické i praktické seznámení s požadavky na ochranu součástek proti elektrostatickému výboji.
Teoretické i praktické seznámení se způsoby kontroly požadavků na ochranu součástek proti elektrostatickému
výboji.
Praktické provedení ESD auditu a kontrol.
Získání odbornosti pro vykonávání především funkce ESD koordinátora, interního auditora a školitele operátorů.
Dovednost řešit problematiku při zajišťování ochrany součástek proti elektrostatickému výboji.
Program
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Legislativa a její aplikace na vnitropodnikové předpisy.
Účinky statické elektřiny.
Rozdělení materiálů z hlediska elektrostatiky.
Výstavba a vybavení antistatického pracoviště.
Obecné technologické zásady pro práci s elektrostaticky citlivými součástkami.
Postupy při kontrole antistatického pracoviště – denní kontroly, audity.
Personál – školení, vybavení.
Praktické postupy měření.
Závěrečný test znalostí.
Praktické provedení ESD auditu.
Po ukončení programu školení je možná konzultace s našimi specialisty k probrané látce nebo ke specielním
otázkám účastníků.

Délka, místo konání a termín
1.den - od 9.00 do 16.00 - teoretické školení
2.den – od 8.30 do 14.00 - workshop
Délka 12 hodin
Školicí středisko ABE.TEC, s.r.o., Ostřešany (Pardubice), lehké občerstvení v ceně školení.
Termín dle aktuálního termínu .
Školení na míru
Školení je možné objednat i mimo uvedené termíny.
Potřebujete vyškolit zahraniční pracovníky? Nabízíme školení rovněž v cizím jazyce, především v anglickém a
ruském. Školení probíhá buď přímo pracovníky společnosti, anebo pomocí překladatele. Cena se stanovuje
individuálně.
Kontaktujte nás na abetec@abetec.cz, nebo volejte 466 670 035.

Přihlášky, dotazy a poptávky
Dotazy, poptávky a objednávky pište na níže uvedený formulář, na abetec@abetec.cz nebo volejte 466 670 035.

Technická data
Název parametru

Hodnota

Typ vzdělávání

školení - teoretické, workshop - praktické

Obor vzdělávání

antistatika / ESD

Délka školení

dva dny

Cílová skupina

pracovník kvality, kontrolor, ESD technik, instruktor,
inspektor, technolog, procesní technik, konstruktér, mistr,
supervizor, střední management
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