
• Mechanika pracy połączenia
kołnierzowo-śrubowego. 

• Najważniejsze parametry uszczelnień
spoczynkowych.

• Przeprowadzenie eksperymentów
doświadczalnych

10:00 - 11:30
11:45 - 13:15

11:30 - 13:00

13:45 - 14:00
9:00 - 10:00

10:15 - 11:15

11:15 - 11:30 Przerwa

10:00 - 10:15 Przerwa

13:00 - 13:45 Obiad

Zajęcia w Laboratorium, 
wyznaczanie współczyn-
ników obliczeniowych 
uszczelek przemysłowych.

Zakończenie szkolenia.
Przekazanie certyfikatów

Dobór, montaż i eksploatacja 
uszczelnień pomp i armatury.

Dobór uszczelnień pomp i armatury z przykładami aplikacji

13:15 - 14:00 Obiad

Dobór uszczelnień spoczynkowych 
z przykładami aplikacji cz. 1.

Dobór uszczelnień  
spoczynkowych 
z przykładami  
aplikacji cz. 2

14:00 - 15:30

Dzień pierwszy

Dzień drugi

DOBÓR I EKSPLOATACJA USZCZELNIEŃ 
PRZEMYSŁOWYCH STOSOWANYCH  
W URZĄDZENIACH CIŚNIENIOWYCH

RAMOWY PROGRAM SZKOLENIA

 Czas trwania: 2 dni robocze  Miejsce: siedziba CSUT SPETECH SP. z o.o.1)

11:30 - 11:45 Przerwa

1) Istnieje możliwość zorganizowania
szkolenia wyjazdowego.

1
 Rozpoczęcie godz. 10.00



DOBÓR I EKSPLOATACJA USZCZELNIEŃ PRZEMYSŁOWYCH 
STOSOWANYCH W URZĄDZENIACH CIŚNIENIOWYCH

KARTA ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA
w szkoleniu

Termin szkolenia: 26-27 marca  8-9 października  termin dodatkowy* 

*Istnieje mo liwo  zaproponowania dodatkowego terminu szkolenia w przypadku ci zgłoszenia grupy min. 5 osób

Zgłaszający, imię i nazwisko: 

stanowisko:

tel. e-mail:

Firma: 

ulica / nr:

kod: NIP:

miejscowość:

imię i nazwisko stanowisko e-mail:

1

2

3

4

5

Lista uczestników

Liczba zgłaszanych osób:

Piecz  i podpis osoby upowa nionej Data zgłoszenia:

Koszt szkolenia: 500 zł netto. Firma SPETECH zapewnia przerwy kawowe, 2 obiady oraz kolacj . 
Ka dy uczestnik otrzyma materiały szkoleniowe.

Dodatkowych informacji udziel  pracownicy SPETECH: strona organizacyjna - Anna Machłajewska, tel. 33 810 02 29 
program szkolenia: dr in . Radosław Sieczkowski, tel. 33 818 41 33 wew. 208.

i zakresie niez ym do przeprowadzenia w/w szkolenia, warsztatów, konferencji zgodnie z Rozporz dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/679 z dnia 27 kwietnia 

(ogólne rozporz dzenie o ochronie danych) a tak e zgodnie z ustaw  z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest Spetech Sp. z o.o. z siedzib  w Bielsku-Białej, ul. Szyprów 17, kod pocztowy: 43-382

Prosimy o przesłanie karty uczestnictwa
mailem: szkolenia@spetech.com.pl
lub dokonanie zgłoszenia na naszej stronie  
www.spetech.com.pl w zakładce „szkolenia”.

 TAK  NIE

Rezerwacja noclegów po stronie Zgłaszającego. Sugerujemy Hotel Ibis w Bielsku-Białej przy ul. Żywieckiej 93, tel. 33 819 91 99




