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Seřizovač vstřikovacích lisů pro zpracování plastů – cyklus  
 

 
Cíle 

▪ Schopnost kvalitně a spolehlivě obsluhovat vstřikovací lisy, 
schopnost rychle se zapracovat u dalších typů lisů. 

▪ Znát nejběžnější materiály i zásady práce s nimi. 
▪ Znalost běžného strojního zařízení, periferie i formy, a to do takové 

míry, aby byl schopen rozlišit problémy a vady, k jejichž 
odstraňování není způsobilý nebo oprávněný. 

▪ Znalost pracovních postupů a jejich technické a technologické 
souvislosti od přípravy po dokončovací operace tak, aby byl 
schopen samostatné a v zásadě bezchybné práce. 

▪ Znalost seřizování jednoduchých mechanických strojů, nasazování 
forem a výměny hlav v manipulátoru v požadovaném čase, náběh 
výroby dle zadaných parametrů s minimálním stupněm 
zmetkovosti. 

▪ Znalost zásad provádění prvního stupně údržby, přípravy, 
ošetřování údržby forem. 

▪ Základní znalost rozpoznávání vad plastových dílů, schopnost 
identifikace základních příčin vad výrobků. 

▪ Základní znalost vlivu změn jednotlivých parametrů vstřikování na 
kvalitu výrobků. 

▪ Schopnost orientovat se v problematice výrobních odchylek a jejich 
korekce s pomocí seřizovače specialisty, polykompetence 
minimálně na jedné operaci. 

▪ Seznámení s hlavními principy systémů řízení kvality a znát svoji 
odpovědnost za kvalitu výroby, včetně ekonomických důsledků.  

 

Určeno 

Všem pracovníkům, u kterých je požadována specializovaná úroveň 
teoretických a praktických vědomostí v oboru zpracování plastů. 
 

Obsah 
1. kurz – Materiály I 
2. kurz – Technologie vstřikování plastů 
3. kurz – Stroje a zařízení pro výrobu plastů 
4. kurz – Kvalita plastových dílů a identifikace vad 
5. kurz – Formy, oživování lisovacích nástrojů a odlaďování parametrů 
 

Způsob ověření znalostí 
Závěrečný pohovor. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Cyklus se skládá z pěti uvedených kurzů. Cyklus si můžete sestavit 
z termínů, které jsou uvedeny u jednotlivých kurzů a budou Vám 
nejlépe vyhovovat. 
 
Pro snazší výběr Vám nabízíme tyto základní varianty termínů: 
 

Termín Místo 
Variabilní 
symbol 

15.–16. 8. +                                
+ 17.–18. 8. +                         
+ 11.–12. 10. +                          
+ 21.–22. 11. +                         
+ 28.–29. 11. 2017 

Plzeň 172360 

 

Harmonogram 
prezence 9.00–9.10 hod.,  
program 9.10–16.00 hod. 
 

Cena a rozsah 

22 500 Kč (bez DPH), 27 225 Kč (včetně 21 % DPH) 
 
5 x 2 dny 
 
Rozsah výuky: 59, 5 hodiny 
Rozsah zkoušky: 0,5 hodiny 


