12. Národné fórum údržby predstaví
najlepšie skúsenosti a trendy
Po úspešnej regionálnej konferencii konanej v roku 2011 ako Stredoeurópske fórum údržby sa koncom mája tohto roku uskutoční
už 12. ročník medzinárodnej konferencie Národné fórum údržby 2012. Konferencia, ktorá sa koná pod záštitou Ministerstva
hospodárstva SR, sa uskutoční v dňoch 29. – 31. 5. 2012 vo Vysokých Tatrách, v Štrbskom Plese v hoteli Patria.
Konferencia sa od roku 2000 stala podujatím, na ktorom sa stretáva približne 200 vedúcich manažérov a špičkových technikov
údržby, zástupcov popredných firiem ponúkajúcich služby v údržbe,
predstaviteľov významných spoločností zo širokého spektra odvetví,
ako aj odborníkov z akademickej pôdy. Všetci si našli svoje pevné
miesto v kalendári práve na túto konferenciu. Cieľom konferencie je
prinášať aktuálne informácie na vysokej odbornej úrovni a vytvárať
vhodné podmienky na výmenu skúseností odborníkov v údržbe zo
Slovenska a zahraničia.

zavedenie TPM, Riadenie údržby na základe rizík a Benchmarking
údržby.

Účastníci tohtoročného Národného fóra údržby sa dozvedia o nových trendoch a progresívnych metódach uplatňovaných v náročných podmienkach údržby, o nových produktoch a riešeniach, ktoré
vedú k vyššej efektívnosti, kvalite a bezpečnosti využívania hmotného majetku, a zároveň budú môcť využiť príležitosť na osobné
stretnutia a podeliť sa aj o svoje skúsenosti.

Počas
konferencie
udelí
Slovenská spoločnosť pre
údržbu aj významné ocenenia – Údržbár roka 2011
a Cena SSU za diplomovú obr. 1 Cenu Slovenskej spoločnosti
pre údržbu Údržbár roka 2010
prácu.

Tematické okruhy konferencie:
1. Najlepšia prax a riadenie údržby
2. Informačné systémy a podpora údržby
3. Progresívne technológie údržby
4. Prediktívna údržba a diagnostika
5. Spoľahlivosť a matematické metódy
6. Bezpečnosť a špeciálne témy

Oficiálnym mediálnym part- Stredoeurópskom fóre údržby prof.
nerom tohto významného Ing. Hana Pačaiová, PhD., zo
podujatia je aj ATP Journal. V Strojníckej fakulty TU Košice.
ďalších vydaniach vám preto
prinesieme záverečnú správu z tohto podujatia, ako aj niektoré zaujímavé príspevky týkajúce sa moderných trendov a riešenia údržby
v praxi.

Sprievodnými akciami konferencie budú semináre a workshopy na
témy Diagnostický audit rotačných strojov, Od údržby po poruche po

Účastníci konferencie sa už teraz môžu tešiť na prednášky zástupcov z takých firiem, ako sú INSEKO, a. s., Žilina, U.S. Steel Košice,
s. r. o., ČZU, TF Praha, SE, a. s., SEPS, a. s., DeloitteAdvisory, s.
r. o., GE Energy Slovakia, s.
r. o., ako aj zástupcov viacerých slovenských, českých a
zahraničných univerzít.

získala na minuloročnom

www.udrzba.sk/sk/konf/konf.htm

Tribotechnika a tribológia – workshop
Slovenský plynárenský a naftový zväz a Slovenská plynárenská agentúra, s.r.o. v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre tribológiu
a tribotechniku a Asociáciou technických diagnostikov sa vzhľadom na potrebu priemyselnej praxe rozhodli v dňoch 24. a 25.
septembra 2012 zorganizovať 1. ročník workshopu na tému starostlivosti o tribotechnické zariadenia. Seminár sa bude konať v hoteli
Slovakia v Žiline.
Pre vedeckú, odbornú a spotrebiteľskú verejnosť prichádzajú nové
výzvy, ktoré sú zamerané na vedný odbor tribológie a tribotechniky.
Ide o úlohy, ktoré súvisia s organizáciou tribotechnických zariadení
a mazacích služieb v oblasti výrobných, energetických, dopravných
podnikov, pre vytváranie podmienok aplikácie tribotechnickej diagnostiky, ako aj na prípravu odborného personálu.
Cieľom workshopu je zoznámiť účastníkov o správnej aplikácii
a vývoji kvalitného maziva, monitorovaní stavu kvality olejov, starostlivosti a ošetrovaní počas prevádzky. O aplikácii tribotechnických
poznatkov, pre dosiahnutie minimálnej energetickej náročnosti,
predĺžení životnosti aplikovaných mazív a tým i zlepšenie ekonomických výsledkov podnikateľských aktivít.
Program workshopu bude zameraný aj na stroj ako taký z pohľadu
mikrosveta mazacieho oleja. Cieľom tohto workshopu je tiež upozorniť na najčastejšie sa vyskytujúce chyby pri starostlivosti tribotechnických systémoch.
Z prednášok, ktoré na seminári odznejú, vyberáme:
Tribotechnika a jej zaradenie v procese prevádzky a údržby technických zariadení
Ing. Viera Peťková, PhD., eustream, a.s. Nitra
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Tribológia – základné informácie o trení, opotrebení a mazaní
prof. Ing. Marián Dzimko, CSc., TU Žilina
Priemyselné mazivá, ich vlastnosti a manipulácia s nimi
Ing. Jozef Stopka, TRIBEX, s.r.o. Bratislava
Tribotechnická diagnostika olejov – hodnotenie kvality maziva,
metódy hodnotenia
Ing. Milena Kureková, InterTriboDia, s.r.o. Tlmače
Tento workshop bude prínosom pre všetkých, ktorí s mazivami
pracujú, používajú ich vo výrobe, ale aj v údržbe, tribotechnikom
v podnikoch, technológom a technikom, pracovníkom technického
rozvoja, technickým laborantom, konštruktérom, pedagógom v technických oboroch na stredných i vysokých školách. V neposlednom
rade by sme privítali aj odborníkov z priemyselných odvetví výroby,
energetiky, plynárenstva, dopravy, automobilizmu, ako aj z oblasti
poľnohospodárskej techniky. Workshop môže byť aj prvým krokom
pre získanie certifikátu pre pracovníkov v oblasti tribotechniky.
Mediálnym partnerom podujatia je ATP Journal.
Uzávierka prihlášok je 17.9.2012.
Informácie o konferencii s programom a záväznou prihláškou sú
uvedené na internetovej stránke:
www.spla.sk

Podujatia

