PROGRAM *
21 marca

7:00 – 9:00

środa

ŚNIADANIE W MIEJSCU
ZAKWATEROWANIA

Zaloguj się do platformy B2B
Uczestnicy konferencji mają dostęp do platformy B2B, która
umożliwia nawiązanie kontaktu z innymi uczestnikami oraz
umawianie się z nimi na spotkania w specjalnie wyznaczonej do
tego celu Strefie B2B.

8:00 – 9:00
REJESTRACJA GOŚCI, MONTAŻ STOISK WYSTAWOWYCH
Hotel Mercure Gdynia Centrum, ul. Armii Krajowej 22, 81-372 Gdynia

8:45 – 9:10
OTWARCIE KONFERENCJI

9:10 – 9:20
PREZENTACJA HONOROWEGO GOSPODARZA

9:20 – 11:00
Komu w drogę, temu czas, czyli SESJA WPROWADZAJĄCA
Tematyka:
• strategie zarządzania utrzymaniem ruchu,
• nowoczesne narzędzia informatyczne,
• rozwiązania IT dla działów utrzymania ruchu,
• systemy wspierające pracę ludzi,
• bazy danych i ich wizualizacja.

Czas na pytania i dyskusję (10:45 – 11:00)

11:00 – 11:45
PRZERWA NA KAWĘ
ROZMOWY PRZY STOISKACH, SPOTKANIA W STREFIE B2B

11:45 – 13:40
BLOK I: Kto pyta, nie błądzi, czyli o DIAGNOSTYCE
Tematyka:
• metody diagnostyczne,
• przyrządy pomiarowe,
• systemy wspierające diagnostykę,
• systemy mierzenia efektywności,
• ocena ryzyka,
• automatyka i sterowanie.
Czas na pytania i dyskusję (13:30 – 13:40)

13:40 – 15:00
OBIAD
15:00 – 16:55
BLOK II: Ćwiczenie czyni mistrza, czyli o PODNOSZENIU NIEZAWODNOŚCI
Tematyka:
• poprawa niezawodności maszyn i urządzeń,
• modernizacje linii technologicznych,
• naprawy i remonty maszyn,
• przeglądy maszyn,
• czyszczenie urządzeń.
Czas na pytania i dyskusję (16:45 – 16:55)

16:55 – 17:30
PRZERWA NA KAWĘ
ROZMOWY PRZY STOISKACH, SPOTKANIA W STREFIE B2B

17:30 – 19:00
DEBATA: Co dwie głowy to nie jedna, czyli jak do UR podchodzą specjaliści
Tematyka:
• efektywna gospodarka częściami zamiennymi,
• jak działy UR radzą sobie z obostrzeniami, jakie
wnoszą standardy jakościowe?
• ile czasy poświęcić na prewencję?
• udział operatorów w utrzymaniu parku
maszynowego w jak najlepszym stanie,
• współpraca działu UR z innymi działami w
przedsiębiorstwie.

20:30 – 1:00
SPOTKANIE INTEGRACYJNE
KOLACJA, WRĘCZENIE PODZIĘKOWAŃ DLA
HONOROWEGO GOSPODARZA
Hotel Nadmorski, ul. Ejsmonda 2, 81-409 Gdynia

22 marca
czwartek

7:00 – 8:30

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na

ŚNIADANIE W MIEJSCU
ZAKWATEROWANIA

www.kierunekSPOZYWCZY.pl

9:00 – 10:25
BLOK III: Grosz do grosza, czyli o OSZCZĘDNOŚCIACH
Tematyka:
• szacowanie kosztów utrzymania infrastruktury
technicznej,
• outsourcing w utrzymaniu ruchu,
• analiza zwrotów z inwestycji,
• strategie oszczędzania mediów,
• gospodarka olejowa i smarownicza,
• nowoczesne rozwiązania izolacyjne.
Czas na pytania i dyskusję (10:15 – 10:25)

10:25 – 11:00
PRZERWA NA KAWĘ
ROZMOWY PRZY STOISKACH, SPOTKANIA W STREFIE B2B

11:00 – 12:10
BLOK IV: Mądry Polak... przed szkodą, czyli o PREWENCJI
Badania wibroakustyczne, pomiary ultradźwiękowe
i termowizyjne w monitorowaniu zużycia
podzespołów urządzeń przemysłu tłuszczowego w
Brzegu (15 min)
Tomasz Lewicki, ZT "KRUSZWICA" S.A.

Tematyka:
• systemy prognozowania,
• metody wczesnego wykrywania problemów i
zapobiegnia awarii,
• ocena i kontrola stanu technicznego maszyn i
urządzeń,
• przechowywanie i analiza danych,
• wizualne systemy zapobiegawcze.
Czas na pytania i dyskusję (12:00 – 12:10)

12:00 – 13:00
OBIAD
12:00 – 13:00

13:00 – 15:00

Demontaż stoisk, wykwaterowanie

Przejazd do zakładu (we własnym zakresie)

15:00 – 16:30

Więcej informacji o konferencji znajdziesz na

ZWIEDZANIE ZAKŁADU
Grupa Żywiec SA Browar w Elblągu
(ul. Browarna 71, 82-300 Elbląg)
*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

www.kierunekSPOZYWCZY.pl

