XIV Konferencja Naukowo - Techniczna
Utrzymanie Ruchu w Przemyśle Spożywczym
Środa, 09 marca 2022
08:30
10:00

Rejestracja uczestników, zagospodarowanie stoisk
Hotel MAGELLAN***
Bronisławów, ul. Żeglarska 35/31, 97-320 Wolbórz

10:00

OTWARCIE KONFERENCJI

10:10

PANEL WPROWADZAJĄCY – TRANSFORMACJA, A PRZEMYSŁ 4.0
Tematyka:
- droga do zmian – etapy procesu transformacji.
- internet rzeczy ciągłym zwiększaniem wydajności produkcji.
- inteligentne fabryki jako rozwiązanie „szyte na miarę”.
- chmury obliczeniowe – najważniejsza wirtualna przestrzeń.
- co warto wdrożyć w naszym zakładzie? – nowoczesne rozwiązania.
- metodologie projektowe.

10:10

Platforma moneo – kolejny krok w digitalizacji zakładu F&B
Jacek Łobodziec, ifm electronic Sp. z o.o.

11:50
12:20

Przerwa

12:20

PANEL I: NAPRAWA I SERWIS, CZY WYMIANA?
Tematyka:
- kiedy przychodzi czas na wymianę maszyny?
- metody diagnostyczne – które rozwiązania się sprawdzą?
- kontrola stanu technicznego maszyn i urządzeń – czy można wyeliminować nieplanowane
postoje?
- naprawy i remonty maszyn – jak je zaplanować?
- poprawa niezawodności maszyn i urządzeń – na jakie rozwiązania postawić?
- modernizacje linii technologicznych, maszyn i urządzeń – jak uniknąć błędów?
- kiedy serwisować urządzenia i maszyny?

14:00
15:00

Obiad

15:00

PANEL II: WYBIEGNIJMY W PRZYSZŁOŚĆ
Tematyka:
- UR w przyszłości – jak może się zmienić?
- predyktywne utrzymanie ruchu – o czym warto pamiętać?
- problemy przy produkcji – jak ich uniknąć?
- nowoczesne rozwiązania – co proponują najlepsi dostawcy?
- doświadczenia praktyków z innych branż.

16:40
17:10

Przerwa

17:10

DEBATA: STRATEGIA TO PODSTAWA

17:10

Tematyka:
• Strategie i metodologie w utrzymaniu ruchu – w którym iść kierunku?
• Na rynku pracownika – jak budować i zarządzać działem UR?
• Planowanie i wdrażanie inwestycji w zakresie utrzymania ruchu.
19:30
24:00

KOLACJA, SPOTKANIE INTEGRACYJNE

Czwartek, 10 marca 2022
08:00
09:00

Śniadanie w miejscu zakwaterowania

09:00

PANEL III: EFEKTYWNOŚĆ I… JESZCZE RAZ EFEKTYWNOŚĆ
Tematyka:
- podnoszenie efektywności – jak to osiągnąć?
- własne źródła energii – czy się naprawdę opłacają?
- ceny energii elektrycznej – dalszy wzrost, czy stabilizacja?
- nowoczesne rozwiązania – jakie zastosować, by ograniczyć koszty?
- outsourcing – rozwiązanie na dzisiejsze czasy?
- analiza zwrotów z inwestycji – jak właściwie wykonać?
- oszczędzanie mediów – co warto wdrożyć?

10:40
11:10

Przerwa

11:10

WARSZTATY / AKADEMIA BMP

12:10

Zakończenie konferencji

12:20
13:20

Obiad w hotelu, demontaż stoisk

12:30

Dojazd do zakładu (we własnym zakresie) ok. 0,5h

13:00

WYCIECZKA TECHNICZNA
PepsiCo Tomaszów Mazowiecki
ul. Włókiennicza 12/18, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

*Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

