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Seminarium techniczne



Włoski Instytut Handlu Zagranicznego

Ambasada Włoch

Istituto nazionale per il Commercio Estero

Ambasciata d’Italia

Włoski Instytut Handlu Zagranicznego (ICE) to włoska agenda

rządowa o statusie dyplomatycznym, której zadaniem jest

promocja współpracy handlowej i przemysłowej, publikacja

informacji o technologii Made in Italy oraz upowszechnianie

wiedzy o gospodarce Italii.

Centrala Instytutu znajduje się w Rzymie, zaś sieć ponad 100 za-

granicznych biur ICE, działających według zasady kompetencji

terytorialnej obejmuje cały świat. Wliczając biura regionalne we

Włoszech, ICE zatrudnia w sumie ponad 1.500 osób.

ICE promuje wyroby włoskie za granicą dostarczając listy

adresowe potencjalnych partnerów, organizując misje handlo-

we, włoskie ekspozycje kolektywne na najważniejszych targach

międzynarodowych, autonomiczne wystawy włoskich wyro-

bów, seminaria poświęcone technologii, kampanie reklamowe

i promocyjne oraz oficjalne delegacje handlowców, przemy-

słowców, techników i dziennikarzy z całego świata na wiodące

imprezy targowe we Włoszech.

Biuro dzia a

nieprzerwanie od 1959 r.

ł

ICE Polska w zakresie przetwórstwa tworzyw sztucznych

zorganizowa o w ostatnich latach kurs szkoleniowy we W oszech

na temat ekstruzji rur. Ponadto ICE Polska planuje zaproszenie

firm polskich na najbli sze targi technologii do przetwórstwa

tworzyw sztucznych PLAST ’09 w Mediolanie.

ł ł

ż

ICE - partner firm polskich do kontaktów z Włochami

Szczegółowe informacje dotyczące uczestnictwa w seminarium

znajdują się w formularzu zgłoszeniowym.

Program seminarium

godz. 9.00

godz. 9.20

– rejestracja uczestników oraz powitalna kawa

otwarcie seminarium
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Domenica Brosio, łoskiego Instytutu

Handlu Zagranicznego

wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia

Przetwórców Tworzyw Sztucznych

prezes Polskiej Izby Opakowań

WYKŁADOWCA – , ekspert Assocomaplast

wytłaczanie folii opakowaniowej

Statystyka dotycząca zapotrzebowania i zużycia tworzyw

sztucznych w zastosowaniach związanych z produkcja

folii opakowaniowych

Właściwości i charakterystyka. Wybór właściwości

tworzyw przeznaczonych do produkcji folii

rozdmuchiwanych i wylewanych w związku z ich

różnymi zastosowaniami

Urządzenia: opis linii wytłaczania folii rozdmuchiwanej

i wylewanej, oprzyrządowanie do produkcji folii jedno

i wielowarstwowej

Technologie przetwórstwa (folie rozdmuchiwane

i wylewane), za i przeciw każdej z technologii, obecne

standardy i przyszłe możliwości, rozwiązywanie

problemów

Automatyzacja linii wytłaczarkowych, sterowanie

parametrami on-line

Testy jakości. Normy

lunch

kompaundowanie

óżne typy kompaundów

ompaundy w postaci proszków

rzedmieszki w postaci granulatów, koncentraty,

barwniki i dodatki

ieszanki tworzyw

ieszanki tworzyw termoplastycznych

ieszanki tworzyw technicznych

TPE.

rządzenia do produkcji kompaundów

astosowanie kompaundów, za i przeciw

Zapewniamy j. angielski- j. polski.

Jan Polaczek

Stanisław Tkaczyk,

Gianmarco Cortivo

,

;

godz. 9.45-13.15

godz. 13.15

odz. 14.00 17.00

tłumaczenie symultaniczne:


