Program

XIII Konferencja Naukowo - Techniczna
Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym
Środa, 22 września 2021
07:00
09:00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania

08:30
10:00

Rejestracja uczestników, zagospodarowanie stoisk przez wystawców
Dom Technika, ul. Kazimierza Wielkiego 41, 09-400 Płock

10:00

OTWARCIE KONFERENCJI

10:10

PANEL WPROWADZAJĄCY: AKTUALNE I NAJLEPSZE ROZWIĄZANIA DLA UR
Tematyka:
- rynkowe szanse i zagrożenia – jak dostosować do nich UR?
- nowoczesne rozwiązania – co proponują najlepsi dostawcy?
- strategie i metodologie w utrzymaniu ruchu – w którym iść kierunku?
- na rynku pracownika – jak budować i zarządzać działem UR?

11:50
12:20

Przerwa

12:20

PANEL I: DOBRE PRAKTYKI W UR – CO WARTO WDROŻYĆ W NASZYM ZAKŁADZIE
Tematyka:
- nowoczesne rozwiązania – doświadczenia wybranych zakładów
- planowane i wdrożone inwestycje w zakresie utrzymania ruchu
- metody diagnostyczne – które rozwiązania się sprawdzą?
- bezpieczeństwo w utrzymaniu ruchu – jak wykryć awarię?
- ocena ryzyka – na czym się skupić?
- automatyka i sterowanie – gdzie warto zastosować?

12:20

Innowacyjna linia produkcyjna z IO-Link - nowoczesne rozwiązania dla branży spożywczej w duchu
Industry 4.0.
Jacek Łobodziec, ifm electronic sp. z o.o.

14:00
15:00

Obiad

15:00

PANEL II: NAPRAWY, MODERNIZACJE, PLANY I BŁĘDY
Tematyka:
- poprawa niezawodności maszyn i urządzeń – na jakie rozwiązania postawić?
- modernizacje linii technologicznych, maszyn i urządzeń – jak uniknąć błędów?
- naprawy i remonty maszyn – jak je zaplanować?
- nowoczesne rozwiązania – co pomoże przy modernizacji?

15:00

Innowacyjne środki smarne dla przemysłu spożywczego – zwiększenie bezpieczeństwa żywności i
niezawodności urządzeń
Michał Lasota, Klüber Lubrication Polska Sp. z o.o.

15:20

Bezpieczna instalacja przemysłowa – nowe rozwiązania dla Utrzymania Ruchu
Radosław Sieczkowski, SPETECH Sp. z o.o.

16:40
17:10

Przerwa

17:10

BĄDŹMY PRAKTYCZNI – WARSZTATY

19:30
24:00

KOLACJA, SPOTKANIE INTEGRACYJNE19:30 – 24:00

Czwartek, 23 września 2021
07:00
09:00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania

09:00

PANEL III: KOSZTY I MEDIA
Tematyka:
- podnoszenie efektywności – jak to osiągnąć?
- własne źródła energii – czy się naprawdę opłacają?
- nowoczesne rozwiązania – jakie zastosować, by ograniczyć koszty?
- outsourcing – rozwiązanie na dzisiejsze czasy?
- analiza zwrotów z inwestycji – jak właściwie wykonać?
- oszczędzanie mediów – co warto wdrożyć?
- wpływ opłaty mocowej na stopę zwrotu z inwestycji

09:00

Rola Głównego Energetyka w skutecznej poprawie efektywności energetycznej oraz odzysk ciepła
ze spalin w kotłach parowych – studium przypadku
Patryk Gawron Consulting - efektywność energetyczna

10:40
11:10

Przerwa

11:10

PANEL IV: NIEZBĘDNE NA JUTRO, CZYLI UR W PRZYSZŁOŚCI
Tematyka:
- UR w przyszłości – jak może się zmienić?
- predyktywne utrzymanie ruchu – o czym warto pamiętać?
- problemy przy produkcji – jak ich uniknąć?
- kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń – czy można wyeliminować
nieplanowane postoje?

12:50
14:00

Obiad w hotelu (dla osób, które nie jadą na wycieczkę), demontaż stoisk

13:30

Dojazd do zakładu (we własnym zakresie ok 1h)

14:40

Zbiórka pod Browarem Kasztelan
ul. Świetokrzyska 27, 09-200 Sierpc

14:50

WYCIECZKA TECHNICZNA (ok. 1h)
Zwiedzanie Browaru Kasztelan w Sierpcu

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

