Centrum Badań i Dozoru Górnictwa
Podziemnego Sp. z o.o.
43 – 143 Lędziny, ul. Lędzińska 8

KOMUNIKAT

XIII KONFERENCJA
„TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE

ASPEKTY STOSOWANIA ŚRODKÓW
SMARNYCH I EKSPLOATACYJNYCH
W PRZEMYŚLE”
Termin: 10 – 12 kwietnia 2019r.
Miejsce: Hotel STOK****
ul. Jawornik 52A, 43 - 460 WISŁA
www.hotelstok.pl

FORMUŁA KONFERENCJI
Celem konferencji jest wymiana informacji na temat osiągnięć, badań oraz
doświadczeń w obszarze stosowania środków smarnych, olejów elektroizolacyjnych
i innych środków eksploatacyjnych w przemyśle.
W czasie konferencji zaprezentowane zostaną, te cechy nowych produktów
i środków, które w sposób istotny wpływają na poprawę bezpieczeństwa pracy,
techniki i środowiska.
Referaty przedstawiać będą również najnowsze przemysłowe środki smarne, ciecze
i materiały eksploatacyjne stosowane w zakładach przemysłowych.
Przewidziana jest prezentacja wyrobów przez firmy uczestniczące w konferencji.

UCZESTNICY KONFERENCJI
Do udziału w konferencji zapraszamy z kraju i z zagranicy:
 użytkowników środków smarnych i eksploatacyjnych,
 producentów, dostawców i serwisantów środków smarnych i eksploatacyjnych,
 producentów i dostawców sprzętu laboratoryjnego do badań środków smarnych,
 pracowników placówek naukowo-badawczych,
 przedstawicieli nadzoru górniczego.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI










problemy eksploatacyjne środków smarnych,
znaczenie czystości olejów przemysłowych w eksploatacji,
nowe trendy laboratoryjne badań środków smarnych i ich diagnostyka,
smary plastyczne i linowe, problemy eksploatacyjne,
ciecze i oleje elektroizolacyjne – zagadnienia normalizacyjne i eksploatacyjne,
nowoczesne smary i oleje ochronne stosowane w technice przeciwkorozyjnej,
środki chemiczne stosowane w przemyśle,
ciecze chłodzące – właściwości, zastosowanie, diagnostyka,
bezpieczeństwo pracy, ochrony zdrowia i środowiska a technika smarownicza
i przeciwkorozyjna,
 zagadnienia normalizacyjne przemysłowych środków smarnych oraz mediów
hydraulicznych.
Sesje konferencyjne poświęcone będą między innymi zagadnieniom związanym
z utrzymaniem ruchu oraz bezpieczeństwem pracy i ochrony środowiska
w aspekcie stosowania środków smarnych. W każdej sesji przewidujemy
5 – 7 referatów – 20 minutowych.
Partnerem Wspierającym konferencję będzie Firma Fuchs Oil Corporation (PL)
Sp. z o.o.

Udział w Konferencji może być potwierdzony certyfikatem imiennym.
BIURO KONFERENCJI
Kontakt: Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
43-143 Lędziny, ul. Lędzińska 8.
Kierownik biura:
mgr Justyna SALWIERAK
Tel.: (32) 32-42-262, 501-331-814
e-mail: j.salwierak@cbidgp.pl lub okidk@cbidgp.pl

RADA NAUKOWO – PROGRAMOWA
Do Rady Naukowo – Programowej zaprosiliśmy:
mgr Zdzisław FILIP – Tauron Wydobycie S.A., Jaworzno
dr hab. inż. Krzysztof FILIPOWICZ – Politechnika Śląska, Gliwice
prof. dr hab. inż. Horst GONDEK – Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny,
Ostrawa, Czechy
Bartłomiej HABAS – Fuchs Oil Corporation (PL) Sp. z o. o., Gliwice
dr hab. inż. Janusz JURASZEK, prof. ATH – Akademia Techniczno-Humanistyczna,
Bielsko-Biała
mgr inż. Józef KOCZWARA – Specjalistyczny Urząd Górniczy, Katowice
prof. dr hab. Kazimierz LEBECKI – Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy,
Katowice
mgr inż. Zbigniew de LORM – Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
dr hab. inż. Adam ŁUKSA, prof. UTH – Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny,
Radom
mgr inż. Krzysztof MIJALSKI – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o.o., Lędziny
dr hab. inż. Jarosław MOLENDA, prof. ITeE-PIB – Instytut Technologii Eksploatacji
- Państwowy Instytut Badawczy, Radom

mgr Daniel OZON – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie Zdrój
prof. dr hab. Andrzej POSMYK – Politechnika Śląska, Gliwice
prof. dr hab. inż. Stanisław PRUSEK – Główny Instytut Górnictwa, Katowice
mgr Tomasz ROGALA – Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., Katowice
dr hab. inż. Elżbieta ROGOŚ, prof. ITeE-PIB – Instytut Technologii Eksploatacji
- Państwowy Instytut Badawczy, Radom
dr hab. inż. Józef SALWIŃSKI, prof. AGH – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
prof. dr hab. inż. Antoni SKOĆ – Politechnika Śląska, Gliwice
dr inż. Jacek SPAŁEK – Politechnika Śląska, Gliwice
dr hab. Iwona SZWACH, prof. ICSO – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”,
Kędzierzyn-Koźle

KOMITET ORGANIZACYJNY CBiDGP
mgr Czesław FILIPEK
mgr Ewa KANIA
mgr Natalia URBAŃCZYK
WYTYCZNE DLA AUTORÓW REFERATÓW
1. Streszczenie referatu nie przekraczające ½ strony A4, czcionka Arial 12 pkt, interlinia 1,
marginesy standardowe, format *.doc.
Streszczenia wykorzystamy jako materiały dla prowadzących poszczególne sesje konferencji.
2. Tekst wygłaszanych referatów – maksymalnie 10 stron, wraz z rysunkami, tabelami,
literaturą – format A4, czcionka Arial 12 pkt, interlinia 1, marginesy standardowe.
Materiały konferencyjne zostaną wydane w formie publikacji i CD.
3. Streszczenie oraz
elektronicznym.

referat

należy

przesłać

pocztą

elektroniczną

lub

na

nośniku

4. Na początku streszczenia oraz referatu prosimy zamieścić dane osobowe autora/ów tj. tytuł,
stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy, adres, telefon i e-mail.
5. Prosimy autora/ów o
(czas od 20 do 45 minut).

podanie

czasu

wystąpienia

–

referat

merytoryczny

POZOSTAŁE INFORMACJE
6. Reklama firmy w materiałach konferencyjnych wg nadesłanego wzoru dla druku w pełnym
kolorze – 1 strona.
7. Referat promocyjny – reklama firmy (wystąpienie w czasie konferencji – do 20 minut).
8. Rezerwacja miejsca na stoisko reklamowe, które urządza wystawca wg własnego projektu
(2 m2), dodatkowa powierzchnia do negocjacji.

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA
Na stronie www.cbidgp.pl/konferencje
- elektroniczne (formularz online),
- na formularzu do pobrania doc.

„Zaproszenia” na konferencję wraz ze szczegółowym programem prześlemy
do 8 marca 2019r.

WAŻNE TERMINY (do)
11 lutego 2019r. – przesłanie tematów i streszczeń referatów
4 marca 2019r. – przesłanie pełnych tekstów referatów
2 kwietnia 2019r. – zgłoszenie uczestnictwa
4 kwietnia 2019r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W XIII KONFERENCJI.

