BM TRADA Latvija organizē
Piecu dienu mācību kursu skuju koku zāģmateriālu šķirotājiem
Pēc stiprības vizuāli šķiroti skuju koku zāģmateriāli atbilstoši standartam BS 4978
Stiprības klases GS (C16) un SS (C24)

Norises laiks:
Norises vieta:

11.02.2013. - 15.02.2013.
Dobeles iela 41, Jelgava, Latvija, LV-3001 (Kokapstrādes katedras telpās).

Kursa saturs:
11.02.2013.

12.02.2013.
13.02.2013.
14.02.2013.
15.02.2013.

9:00 – ~17:00

9:00 – ~17:00
9:00 – ~17:00
9:00 – ~16:00
9:00 – ~16:00

Teorija







Ievads
Stiprību ietekmējoši faktori
Zaru veidošanās un šķērsgriezuma projekcija
Koksnes mitrums
Marķēšana
Stiprības klases

Teorija + praktiskā šķirošana
Teorija + praktiskā šķirošana
Skolas eksāmens
Gala eksāmens

Kursu materiāli pieejami latviešu, krievu un angļu vadodās.
Kursa ietvaros plānota praktiskā šķirošana. Kursa noslēgumā dalībnieki kārto eksāmenu. Sekmīgi nokārtota
eksāmena rezultātā katram dalībniekam tiek izsniegts šķirotāja sertifikāts.
Kursu cena 1 dalībniekam 1300 EUR + PVN 21%. Cenā iekļautas kafijas pauzes un visi nepieciešamie kursu materiāli.
Lūdzam uzņēmumu vadītājus pieteikt savus darbiniekus, aizpildot un atsūtot pievienoto kursu pieteikuma formu.
Apmācību kursu dalībniekiem tiek piedāvāta ekskursija pa uzņēmuma „Meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības institūts”
(MeKA) akreditētajām testēšanas laboratorijām, kuras sniedz koksnes un citu produktu testēšanas pakalpojumus Latvijā un ārvalstīs.
Testēšanas laboratorijas darbības virzieni – fizikāli mehāniskā testēšana, ugunsreakcijas testēšana, mēbeļu un virsmu apdares testēšana
un cietās biomasas testēšana. MeKA organizē un veic pētījumus meža un koksnes produktu pētniecības un attīstības jomā, piedāvā
dažāda līmeņa seminārus, kursus meža nozares darbiniekiem un speciālistiem un mežizstrādātājiem apgūt teorētiskās un praktiskās
iemaņas darbā ar mežizstrādes tehniku. Sabiedrības informēšana par aktuālajiem meža nozares procesiem un notikumiem Latvijā un
pasaulē vortālā www.latforin.info.

2013.gada aprīļa vidū tiek plānoti arī skuju koku zāģmateriālu škirotāju kursi pēc standarta INSTA 142.
Par tehniskiem jautājumiem lūdzam kontaktēties ar produktu sertifikācijas vadītāju Rihardu Vītolu - mob. +371 28322455
e-pasts: rvitols@bmtrada.lv

BM TRADA Latvija
Volguntes iela 32 -207, Rīga, LV-1046
tel.: + 371 67772160, tel./fakss: +371 67772135

www.bmtrada.lv
e-pasts: bmtada@bmtrada.lv

