Program imprezy

Kruszywa Cement Wapno 2018
Dzień 1 - Czwartek, 04 października 2018
09:00

Sala Gold, Platinum A, Hol
Zagospodarowanie stoisk wystawowych

09:00 17:00

Otwarcie biura sympozjum, rejestracja uczestników

10:00

Sala Platinum B+C
OTWARCIE SYMPOZJUM

10:30

Sala Platinum B+C
Sesja wprowadzająca: Branża 25 lat temu, dziś i za 25 lat
- Kopalnia przyszłości, górnictwo przyszłości, przemysł 4.0. Co nas czeka?
- Nowe trendy w branżach kruszyw, cementu i wapna, obszary, które warto rozwijać, jak zwiększać
konkurencyjność?
- Poprawa efektywności w celu zwiększenia konkurencyjności, dzięki inwestycjom
w kopalniach kruszyw.

12:15

Sala Platinum B
Kopalnie na najwyższym poziomie

Sala Platinum C
Cement i wapno – jak wypracować jakość

- Nowości na rynku maszyn, urządzeń
i rozwiązań technicznych dla branży
surowców skalnych.
- Optymalizacja technologii urabiania,
kruszenia i przesiewania.
- Poprawa jakości kruszywa poprzez
zastosowanie nowoczesnych maszyn.

- Nowości technologiczne i maszynowe na
rynku cementowo--wapienniczym.
- Jakość paliw alternatywnych.
- Sprostanie jakościowym i ilościowym
wymaganiom rynku budowlanego.
- Nowe technologie – badania jakościowe z
zastosowaniem robotów.
- Kontrola jakości, modelowanie złóż.

13:45 15:00

Obiad

15:00

Sala Platinum B
W pogoni za nowoczesnością

Sala Platinum C
Cement i wapno – czysta produkcja

- Najlepsze praktyki w górnictwie skalnym.
- Nowoczesna produkcja.
- Zwiększanie efektywności i
konkurencyjności dzięki nowoczesnym
maszynom.
- Utrzymanie ruchu na najwyższym
poziomie.
- Zarządzanie gospodarką olejową i
smarowniczą.
- Dbałość o ogumienie.
- Elastyczna produkcja kruszyw, wraz z
zastosowaniem innowacyjnych technologii.

- Rosnące ceny paliw tradycyjnych i brak
ich dostępności.
- Limity uprawnień i rosnące stawki opłat
za emisję CO2.
- Produkcja bardziej przyjazna środowisku.
- Poprawa efektywności procesu
produkcyjnego.
- Zmniejszenie zużycia energii w trakcie
produkcji zakładu.
- Produkcja bezodpadowa.

16:30 17:15

Przerwa, rozmowy przy stoiskach

17:15

Sala Platinum B+C
Maksymalna efektywność, minimalne straty
- Efektywne zarządzanie
- Eliminacja marnotrawstw
- Prewencyjne utrzymanie ruchu
- Jak być LEAN
- Efektywność i optymalizacja
- Pomysły na rozwój.

19:30 24:00

Sala Silver
Kolacja

Dzień 2 - Piątek, 05 października 2018
07:30 09:00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania

09:30 10:30

Sala Platinum B
Debata: Jak współpracować z podmiotami sektora publicznego? W jaki sposób
polepszyć współpracę na linii przedsiębiorca – administracja publiczna?

10:30 11:00

Przerwa, rozmowy na stoiskach

11:00

Sala Platinum B
Wykład specjalny

12:00

Wykwaterowanie, Przejazd na wycieczkę naukowo-techniczną ( we własnym zakresie)

12:45

Wycieczka do kopalni Miedzianka oraz Muzealnej Izby Górnictwa Kruszcowego w Miedziance

14:00 15:00

Obiad w okolicach zakładu

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

