
příloha č. 6 dohody č.: Vzdělávací zařízení:

Plán výuky Lektor: xxxxxxxxxxxxx

Zaměstnavatel: IČO:
26466686

Místo výuky: Lidická 1022, Unhošť

Název vzdělávací aktivity:

Datum*

Počet 

vyučovacích 

hodin Od-do

1

12.10.2018

(1. i 2. skupina)
8

14:00 - 22:30

pauza

18:00 - 18:30

2

14.12.2018

(1. i 2. skupina)
8

14:00 - 22:30

pauza

18:00 - 18:30

3

25.01.2019

(1. i 2. skupina)
8

14:00 - 22:30

pauza

18:00 - 18:30

4

8.3.2019

(1. i 2. skupina)
8

14:00 - 22:30

pauza

18:00 - 18:30

5

14.6.2019

(1. i 2. skupina)
8

14:00 - 22:30

pauza

18:00 - 18:30

Vyplňte pouze bílá pole

* V případě, že vzdělávací aktivita bude probíhat v určitém termínu denně, vypište do prvního sloupce datum od-do (např. 1.8.2016-20.8.2016).

Email:

Techniky a postupy technologie vstřikování plastů používané k výrobě materiálu PPE LEMALLOY C82HL

Materiál PPE LEMALLOY C8HL – fyzikální, chemické, mechanické a technologické vlastnosti

Podrobný rozbor nové technologie vstřikování - parametry, vliv změn jednotlivých parametrů vstřikování na kvalitu vyrobeného nového materiálu

Souhrn vstřikovacího cyklu  obohaceného o technologii pečení a klimatickou komoru

Klimatická komora – vlastnosti, obsluha

Nástroje, příprava výroby, přípravné technologie, sušení, doprava, periferie - roboty, manipulátory, upínaní forem, nástrojů a přípravků – změny v souvislosti s 

novým materiálem

Vlivy nové technologie, nové konstrukce strojů, forem, konstrukce dílů, materiálu na vznik vad, úzká místa vzniku vad v procesech výroby při výrobě materiálu 

PPE LEMALLOY C82HL

Stanovení pracovních postupů v souvislosti s novým materiálem

Zajištění výroby s využitím znalostí nového výrobního programu

Definování možných rizik (absence zaměstnanců, porucha klimatické komory apod.) a řešení jejich výskytu

Kontrola kvality finálního výrobku a odvedené práce 

20:30 - 22:30 - Závěrečná zkouška

jméno, příjmení, 

funkce a podpis 

oprávněné osoby 

(razítko)xxxxxxxxx

Palatinum Campus s.r.o.

xxxxxxxxx

xxxxxxxxx

 V případě, že vzdělávací aktivita bude probíhat nepravidelně nebo pouze v určitý den v týdnu, vypište jednotlivé dny do připravených sloupců.

Okruhy plánovaných témat

Datum:

Vyřizuje:

Číslo telefonu:

POVEZ II 
(CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)

xxxxxxxxx

osoba oprávněná na základě plné moci

Furukawa Electric Autoparts Central Europe, s.r.o.

Nový proces vstřikování plastů – Anealing - pro vedoucí

KLA-MN-47 2018

10.10.2018

Podpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/15_021/0000053)

OSÚ

mailto:bsromova@furukawa.cz

