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Wstęp

Szanowni Państwo

Przedstawiamy aktualny program szkoleń dla przetwórców
tworzyw sztucznych i użytkowników wtryskarek ARBURG.

Wtryskarki ARBURG oferują niespotykaną uniwersalność i swobodę z astosowań do
wszystkich, znanych technologii wtrysku. Wykorzystanie ich unikalnego potencjału
wymaga jednak specjalistycznej wiedzy i umiejętności programowania - tylko
wtedy zapewnią one najwyższą dokładność i powtarzalność produkcji przy niskich
kosztach jednostkowych.

Program szkoleń na rok 2023 podzielony jest na różne poziomy zaawansowania,
dostosowane do różnych potrzeb użytkowników – od kursu podstawowego,
wprowadzającego w technologię wtrysku i obsługę wtryskarek, po szkolenia zaawansowane, obejmujące technologie specjalne i optymalizację procesu produkcji.
Program obejmuje także szkolenia z zakresu programowania pracy manipulatorów,
współpracujących z wtryskarką. Odrębną grupę stanowią specjalistyczne szkolenia
serwisowe z zakresu konstrukcji maszyn, diagnozowania i usuwania usterek,
skierowane do pracowników działów utrzymania ruchu.

Oferowane szkolenia prowadzone są w siedzibie naszej firmy – możliwa jest
także organizacja szkoleń w innej lokalizacji, jeżeli przemawiają za tym
względy organizacyjne.

Szkolenia dostępne są dla użytkowników wszystkich typów wtryskarek, którzy
poza wiedzą o technologii wtrysku uzyskują informacje o rzeczywistych efektach
zastosowania nowoczesnych maszyn i ich wpływie na jakość i wydajność produkcji.

Zapraszamy do korzystania z oferowanych szkoleń - życzymy wielu zawodowych
sukcesów i satysfakcji z użytkowania wtryskarek ARBURG.
Z wyrazami szacunku

ARBURG Polska Sp. z o.o.
Dyrektor Zarządzający Konrad Szymczak
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Informacje podstawowe

Godziny szkoleń:
Dzień 1 - w godz. 9:00 - 16:00
Dzień 2 - w godz. 8:00 - 16:00

Koszt szkolenia:
Koszt dwudniowego szkolenia
G, M, P, RP, wynosi 2.200,- PLN od
osoby netto (plus VAT).

Koszt dwudniowego szkolenia
serwisowego SK
wynosi 3.600,- PLN od
osoby netto (plus VAT).

W cenie szkolenia zawarte są
materiały szkoleniowe, napoje i
posiłek obiadowy.

Zakwaterowanie:
Cena szkolenia nie obejmuje
zakwaterowania.
Na prośbę uczestników szkoleń
służymy pomocą przy rezerwacji miejsc
w okolicznych hotelach. Koszty usług
hotelowych uczestnicy pokrywają we
własnym zakresie.
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Informacje podstawowe

Cel szkoleń:
Celem szkoleń jest przekazanie
teoretycznej i praktycznej wiedzy
nt. przetwórstwa tworzyw sztucznych
metodą wtrysku i optymalnego
wykorzystania nowoczesnych
wtryskarek ARBURG.

Szkolenia odbywają się w siedzibie
firmy ARBURG Polska Sp. z o.o.
w małych, kilkuosobowych grupach
uczestnicy mają możliwość czynnego
sprawdzenia nabytej wiedzy w trakcie
intensywnych zajęć praktycznych na
wtryskarkach.

Do wszystkich szkoleń wykorzystywane są najnowsze wtryskarki firmy
ARBURG - maszyny o napędach hydraulicznych, hybrydowych i elektrycznych oraz zaawansowane technicznie
formy wtryskowe zimno- i
gorącokanałowe.

Ogólnoświatowe standardy:
Firma ARBURG stawia wysokie
wymagania swoim instuktorom
prowadzącym szkolenia. Wszystkie
szkolenia na całym świecie są prowadzone według jednolitych standardów.
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Miejsce szkoleń

ARBURG Polska Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 233
02-495 Warszawa
Tel.: +48 22 255 92 00
Fax: +48 22 255 92 20
E-Mail: poland@arburg.com
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Przegląd szkoleń

G

Podstawy technologii wtrysku i obsługi wtryskarek
Szkolenie podstawowe dla przetwórców

Strona 9

i ustawiaczy maszyn

M

Obsługa i programowanie wtryskarek

Strona 10

Szkolenie z zakresu obsługi i programowania wtryskarek

P

Optymalizacja produkcji na wtryskarkach

Strona 11

Szkolenie dokształcające - kurs rozszerzony

Serwis

SK

Szkolenia serwisowe

Strona 12 - 13

Szkolenia z zakresu obsługi serwisowej hydraulicznych
i elektrycznych podzespolów wtryskarek
Automatyzacja

RP

Programowanie pracy manipulatorów ARBURG
Obsługa i programowanie manipulatorów serii MULTILIFT V,
MULTILIFT Select, MULTILIFT H

Strona 14 - 15

Dostępne są rówież szkolenia specjalne, których zakres dostosowany
jest do indywidualnych potrzeb uczestników. Mogą one np. obejmować
obsługę starszych typów maszyn, obecnie nieprodukowanych.

Szkolenia specjalne mogą być realizowane w siedzibie zamawiającego,
na uzgodnionych z nim warunkach.
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Podstawy technologii wtrysku
i obsługi wtryskarek

G

Opis szkolenia
Cel szkolenia: Zdobycie wiedzy z zakresu własności tworzyw sztucznych
i podstaw technologii przetwórstwa metodą wtrysku oraz samodzielna
obsługa układu sterowania wtryskarek
Grupa szkoleniowa: Operatorzy wtryskarek, technolodzy przetwórstwa
tworzyw
Wymagany poziom wiedzy i umiejętności: Ogólne rozumienie zagadnień
technicznych, podstawowa wiedza nt. produkcji metodą wtrysku
Czas trwania szkolenia: 2 dni

Uwaga: Dla pogłębienia wiedzy zalecamy udział w szkoleniach
z zakresu obsługi i programowania wtryskarek (poziom M).

Program szkolenia
•

Budowa i typy wtryskarek

•

Własności głównych tworzyw sztucznych

•

Podstwy technologii przetwarzania metodą wtrysku

•

Schemat i parametry procesu wtrysku

•

Podstawowa obsługa układu sterowania

•

Ćwiczenia praktyczne z zakresu samodzielnej obsługi wtryskarek,
uruchamiania procesu produkcji, wymiany form wtryskowych i
zmiany przetwarzanego tworzywa

•

Konserwacja wtryskarki

Typ wtryskarki

Układ Sterowania

Oznaczenie kursu

ALLROUNDER A

SELOGICA ‘direct’

G-A

ALLROUNDER E

SELOGICA ‘direct’

G-E

ALLROUNDER H

SELOGICA ‘direct’

G-H

SELOGICA ‘direct’

G-GE

ALLROUNDER
GOLDEN EDITION
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M

Obsługa i programowanie wtryskarek

Opis szkolenia
Cel szkolenia: Samodzielna obsługa i programowanie wtryskarek
Grupa szkoleniowa: Ustawiacze i operatorzy wtryskarek
Wymagamy poziom wiedzy i umiejętności: Znajomość podstaw przetwórstwa tworzyw sztucznych i technologii wtrysku, podstawy obsługi wtryskarek
Czas trwania szkolenia: 2 dni

Uwaga: Dla pogłębienia wiedzy zalecamy udział w rozszerzonym kursie
obsługi maszyn (poziom P)

Program szkolenia
•

Konstrukcje różnych typów wtryskarek do tworzyw sztucznych

•

Programowanie układu sterowania

•

Dobór i ustawianie parametrów pracy układu zamykania i
jednostki wtryskowej

•

Optymalizacja parametrów pracy

•

Nadzorowanie i kontrola jakości produkcji z archiwizacją danych

•

Konserwacja wtryskarek

Typ wtryskarki

Układ Sterowania

Oznaczenie kursu

ALLROUNDER A

SELOGICA ‘direct’

M-A

ALLROUNDER E

SELOGICA ‘direct’

M-E

ALLROUNDER H

SELOGICA ‘direct’

M-H

SELOGICA ‘direct’

M-GE

ALLROUNDER
GOLDEN EDITION

10

Optymalizacja produkcji na
wtryskarkach

P

Opis szkolenia
Cel szkolenia: Optymalne wykorzystanie możliwości nowoczesnych wtryskarek
ARBURG, rozszerzenie wiedzy i umiejętności programowania procesów produkcji
Grupa szkoleniowa: Ustawiacze i operatorzy wtryskarek, technolodzy
przetwórstwa tworzyw
Wymagany poziom wiedzy i umiejętności: Ukończenie szkoleń z
zakresu podstaw technologii wtrysku (poziom G) oraz obsługi i programowania
wtryskarek (poziom M) lub kilkuletnie doświadczenie w obsłudze maszyn ze
sterowaniem SELOGICA
Czas trwania szkolenia: 2 dni

Program szkolenia
•

Ustalanie odpowiednich parametrów procesu produkcji
(ćwiczenia praktyczne)

•

Programowanie pracy wtryskarek - optymalizacja czasu cyklu,
nadzorowanie jakości produkcji, analiza i dokumentowanie procesów
(ćwiczenia praktyczne)

•

Analiza przykładów różnych technologii wtrysku i procesów produkcji

•

Przetwarzanie różnych rodzajów tworzyw sztucznych (ćwiczenia praktyczne)

Typ wtryskarki

Układ Sterowania

Oznaczenie kursu

ALLROUNDER A

SELOGICA ‘direct’

P-A

ALLROUNDER E

SELOGICA ‘direct’

P-E

ALLROUNDER H

SELOGICA ‘direct’

P-H

SELOGICA ‘direct’

P-GE

ALLROUNDER
GOLDEN EDITION
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SK H/M

Szkolenie serwisowe
Hydraulika/mechanika

Opis szkolenia
Cel szkolenia: Poznanie budowy hydraulicznych podzespołów wtryskarek,
szybkie diagnozowanie i usuwanie usterek
Grupa szkoleniowa: Pracownicy działów utrzymania ruchu
Wymagany poziom wiedzy i umiejętności: Podstawowa wiedza z zakresu
hydrauliki siłowej i mechaniki
Czas trwania szkolenia: 2 dni

Program szkolenia
•

Podstawy programowania układu sterowania SELOGICA

•

Cykl pracy maszyny, graficzne symbole operacji

•

Funkcje zaworów regulacyjnych

•

Układy sterowania i regulacji pomp hydraulicznych

•

Praca ze schematem hydraulicznym wtryskarki

•

Pomiary i diagnostyka

•

Rozpoznawanie usterek, diagnozowanie i korygowanie błędów

•

Konserwacja wtryskarek

Typ wtryskarki

Układ Sterowania

Oznaczenie kursu

ALLROUNDER H

SELOGICA ‘direct’

SKH H/M

ALLROUNDER E

SELOGICA ‘direct’

SKE H/M

SELOGICA ‘direct’

SKGE H/M

ALLROUNDER
GOLDEN EDITION
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Szkolenie serwisowe
Elektryka/elektronika

SK EL

Opis szkolenia
Cel szkolenia: Poznanie budowy elektrycznych napędów i podzespołów
wtryskarek, szybkie diagnozowanie i usuwanie usterek
Grupa szkoleniowa: Pracownicy działów utrzymania ruchu
Wymagany poziom wiedzy i umiejętności: Podstawowa wiedza z zakresu
elektrotechniki i elektroniki
Czas trwania szkolenia: 2 dni

Program szkolenia
•

Podstawy programowania układu sterowania SELOGICA

•

Praca ze schematem elektrycznym

•

Cykl pracy maszyny, symbole graficzne operacji

•

Funkcje zaworów regulacyjnych

•

Pomiary i diagnostyka

•

Rozpoznawanie usterek, diagnozowanie i korygowanie błędów

•

Konserwacja wtryskarek

Typ wtryskarki

Układ Sterowania

Oznaczenie kursu

ALLROUNDER H

SELOGICA ‘direct’

SKH EL

ALLROUNDER E

SELOGICA ‘direct’

SKE EL

SELOGICA ‘direct’

SKGE EL

ALLROUNDER
GOLDEN EDITION
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RP ML

Programowanie pracy manipulatorów
Poziom 1

Opis szkolenia
Cel szkolenia: Samodzielne programowanie pracy manipulatorów ARBURG
typu MULTILIFT V, MULTILIFT Select i MULTILIFT H
Grupa szkoleniowa: Ustawiacze maszyn, technolodzy procesów
Wymagany poziom wiedzy i umiejętności: Podstawowa znajomość
obsługi wtryskarek
Czas trwania szkolenia: 2 dni

Program szkolenia
•

Obsługa manipulatorów MULTILIFT

•

Programowanie pracy manipulatora MULTILIFT z poziomu układu
sterowania wtryskarki ALLROUNDER

•

Programowanie pracy w trybie "uczenia", programowanie sekwencji
ruchów i odkładania wg założonych wzorów, obsługa funkcji nadzorujących

•

Opis działania wejść i wyjść

•

Zapisywanie i wczytywanie zestawów danych

•

Konserwacja i kontrola zabezpieczeń i osłon ochronnych

Manipulator

Sterowanie

Oznaczenie kursu

MULTILIFT V, SELECT

SELOGICA ‘direct’

RP ML-V1

MULTILIFT H

SELOGICA ‘direct’

RP ML-H
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Programowanie pracy manipulatorów
Poziom 2

RP ML-V2

Opis szkolenia
Cel szkolenia: Samodzielne programowanie pracy manipulatorów ARBURG
typu MULTILIFT V, MULTILIFT Select MULTILIFT H, obsługa zaawansowanych
procesów automatyzacji produkcji
Grupa szkoleniowa: Ustawiacze maszyn, technolodzy procesów
Wymagany poziom wiedzy i umiejętności: Ukończenie szkolenia z zakresu
programowania pracy manipulatorów, poziom 1 (RP ML)
Czas trwania szkolenia: 2 dni

Program szkolenia
•

Rozszerzenie wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu na poziomie 1

•

Przykłady praktyczne: programowanie pierwszego i ostatniego cyklu,
cykle odkładania detali wg różnych wzorów, selekcjonowanie próbek
losowych, układanie przekładek, programowanie ruchów synchronicznych,
obsługa maszyn wielokomponentowych, współpraca z urządzeniami
peryferyjnymi

Manipulator

Sterowanie

Oznaczenie kursu

MULTILIFT V, SELECT

SELOGICA ‘direct’

RP ML-V2
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S79

Zgłoszenie udziału w szkoleniu

Fax

Zgłoszenie można wysłać faksem na nr +48 22 255 92 20,
mailem pod adres poland@arburg.com, lub pocztą, pod adres ARBURG Polska
Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 233, 02-495 Warszawa. Zgłoszenia można także
dokonać bezpośrednio z naszej strony internetowej www.arburg.pl

Firma:
Adres:

Tel.:
Fax:
Szkolenie G
Szkolenie M
Szkolenie P
Szkolenie SK H/M
Szkolenie SK EL
Szkolenie RP ML
Szkolenie RP ML-V2

Zgłaszamy udział w szkoleniu następujących osób:
Nazwa szkolenia

Data

Imię i nazwisko uczestnika

Prosimy o rezerwację hotelu na noclegi dla w/w osób w
pokojach_____ osobowych w dniach____________________ .

Uwagi:

Miejscowość, data		 Podpis

2019

Terminy szkoleń

2023

G
24.01. – 25.01.
04.04. – 05.04.

G
20.06. – 21.06.
03.10. – 04.10.

G
28.11. – 29.11.

M
26.01. – 27.01.
21.03. – 22.03.
25.04. – 26.04.

M
22.06. – 23.06.
05.09. – 06.09.
05.10. – 06.10.

M
14.11. – 15.11.
05.12. – 06.12.

P
10.01. - 11.01.
23.03. - 24.03.

P
27.04. – 28.04.
07.09. – 08.09.

P
16.11. – 17.11.

SK-H/M
14.02. - 15.02.
17.04. – 18.04.
12.09. – 13.09.
21.11. – 22.11.

SK-EL
16.02 – 17.02.
19.04. – 20.04.
14.09. – 15.09.
23.11. – 24.11.

RP ML
17.01. – 18.01.
13.06. – 14.06.
10.10. – 11.10.

RP ML-V2
19.01. – 20.01.
15.06. – 16.06.
12.10. – 13.10.

Terminy szkoleń
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