
WORKSHOP

Mètodes per a la preparació i anàlisi 

de mostres metal·logràfiques On-Site
Dimecres, 1 de febrer de 2023

de 09.00 a 13.00 h

Sala d’actes | Eurecat Manresa

Jornada presencial | veure aquí publicada en web

(Pl. de la Ciència, 2, 08242 Manresa)

AGENDA
08.45 Registre assistents

09.00 Benvinguda i presentació

Montserrat Vilaseca, directora de la Unitat 

Tecnològica de Materials Metàl·lics i Ceràmics 

d’Eurecat

09.15 Mètodes per a la preparació i anàlisi de 

mostres metal·logràfiques On-Site

Daniel Bosch, responsable Comercial a Catalunya a 

Struers

José Prada, Country Sales Manager a Struers

a) Introducció als diferents mètodes de preparació

On-Site

• Ús de la rèplica per a inspecció de 

superfícies. Anàlisi de fallades

• Dificultats de preparació de les mostres

b) Ús d’equips portables:

• Esmerilat i poliment manual – TransPol-5

• Atac i poliment electrolític – MoviPol-5

09.45 Assaigs No Destructius en materials metàl·lics 

i ceràmics

Francesc Heredero, investigador de la Unitat 

Tecnològica de Materials Metàl·lics i Ceràmics

10.15 Pausa Cafè

10.45 Sistemes de rèplica i anàlisi de les mostres 

per lectura directa i indirecta

Daniel Bosch, responsable Comercial a Catalunya de 

Struers

José Prada, Country Sales Manager a Struers

a) Ús dels sistemes de rèplica i microscopis

portables

• Transcopy – Foil

• Repliset

• PSM-5/10

b) Comparatiu entre sistema per rèplica i imatge

per lectura directa amb microscopi

• Diferències i limitacions

11.15 Anàlisi del desgast en components industrials

assistit per rèpliques metal·logràfiques

Mariano Planells, investigador de la Unitat 

Tecnològica de Materials Metàl·lics i Ceràmics 

d’Eurecat

12.00 Showroom equips i visita als laboratoris 

d’Eurecat

13.00 Fi del workshop

Sectors d’aplicació:

Organitzen:

Dirigit a:

Responsables de departaments de producció, 

qualitat, manteniment, i enginyeria.

Objectius del taller

✓ Adquirir coneixements en les diferents tècniques 

d’assaigs no destructius.

✓ Aplicar tècniques de preparació i observació no 

destructives.

✓ Aplicar rèpliques metal·logràfiques.

✓ Portar a terme un estudi no destructiu de 

paràmetres superficials tals com: rugositat, 

profunditat de picadures, anàlisi de 

residus/fibres, etc.

Aquest taller pràctic coorganitzat per Eurecat i Struers permetrà a professionals i empreses

adquirir coneixement en les diferents tècniques d’assaig no Destructiu disponibles al

mercat i la seva aplicabilitat.

https://eurecat.org/serveis/eurecatevents/workshop-metodes-per-a-la-preparacio-i-analisi-de-mostres-metallografiques-on-site/
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