TECOS organizira strokovno usposabljanje

Konstruiranje plastičnih izdelkov
Poudarki usposabljanja:

Četrtek, 18. 4. 2018

 pregled faktorjev, ki vplivajo na
konstrukcijo izdelkov,
 priporočila za konstruiranje
plastičnih izdelkov,
 specifike konstrukcijskih priporočil
glede na različne polimerne
material.

9. 00 – 13. 00
Celje, sedež TECOS
Kidričeva ulica 25, 3000 Celje
Predavatelj:
mag. Boštjan Šmuc
Rok za prijave:
16. 4. 2018, do 12. 00
Spletna prijava na usposabljanje

Podrobneje spoznajte namembnost posameznih Detajlno oblikovanje izdelkov bo obsegalo poglavja, kot
plastičnih izdelkov in kako namembnost vpliva so: oblikovanje reber, vogali, zaokrožitve, stolpiči in
na tehnologijo izdelave.
vijačni spoji, zaskoki, zatiči, tečaji in tehnologije varjenja.

Osrednji točki sta globalno
oblikovanje izdelkov.

in

detajlno

Pri globalnem oblikovanju bomo obravnavali
podpoglavja: debelina sten in poti tečenja,
polnila in dodatki, navzemanje vlage, snemalni
koti, krčenje in zvijanje, tolerančne zahteve.

KOMU JE USPOSABLJANJE NAMENJENO?




Tehnologom, ki se ukvarjajo s predelavo plastike,
orodjarjem in konstrukterjem orodij,
raziskovalcem v podjetjih.

PREDAVATELJ
Boštjan Šmuc, mag. strojništva
Mag. Boštjan Šmuc je samostojni raziskovalec, zaposlen v
TECOS-u. Opravlja dela produktnega vodje delavnice in
preizkuševalnega laboratorija. Ima 28 let industrijske prakse na
področjih predelave plastike in konstruiranja orodij. Svojo
profesionalno pot je začel kot konstrukter orodij in nadaljeval
kot tehnolog za brizganje. Kot vodja razvoja plastike je
koordiniral delo med razvojem izdelkov in proizvodnjo.
V TECOS-u je kot predavatelj v podjetjih podajal svoja znanja že
mnogim generacijam tehnikov, tehnologov in razvojnikov.

URNIK
8. 45 – 9. 00
10. 30 – 11. 00
12. 30 – 13. 00

Registracija udeležencev
Odmor za kavo in prigrizek
Vprašanja in zaključek

Kotizacija in gradivo
144,00 €*

Popusti

http://www.tecos.si/sl/clanstvo/seznam-clanov

10 % za člane A
5 % za člane B

Cena ne vsebuje DDV, vključuje predavanje, strokovno gradivo ter prigrizke in osvežilne napitke med
odmorom. Gradivo boste na usposabljanju prejeli v pisni obliki. Potrdilo o udeležbi prejmete po pošti po
končanem usposabljanju. Odjavite se lahko dan pred izvedbo usposabljanja, v nasprotnem primeru
vam zaračunamo 20% kotizacijo.

DODATNE INFORMACIJE
Špela Bordon
tel (03) 490 09 20, fax (03) 426 46 11 spela.bordon@tecos.si

