IPARÁGI KARBANTARTÓK TALÁLKOZÓJA &
BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉS – 2018
Tengelic - Paks
2018. november 29-30.
Lehet, többen talán máskép érzik, de a nemzetközi elemzések alapján a nyomdagépek a
leginkább megbízható műszaki eszközök közé sorolhatók. Ennek természetesen mérnöki/műszaki
háttere is van, de szerepe van benne az iparákunkra jellemző és a megfelelő karbantartást is
magában foglaló gondos és hozzáértő üzemeltetésnek is. Karbantartó rendezvényeink visszatérő
záró konklúziója, hogy milyen hasznos lett volna, ha a gazdasági felsővezetők is meghallgatták
volna egyik-másik előadást.
Az idei találkozónkon is számos ilyen téma lesz napirenden, és nem csak szűk szakmai
szempontokból érdekes üzemben - a Paksi Atomerőműben – tehetünk látogatást.
Várjuk hát mindenekelőtt a biztonságos üzemeltetésért felelős kollégákat, de várjuk kollégáikat
vezetőiket és beszállító partnereiket is, hisz a program most is igen sokrétű lesz, mindenki
megtalálhatja benne a neki hasznos és érdekes információkat.
IDŐPONT:

2018. november 29-30. (csütörtök-péntek)

HELYSZÍNEK:

1. NAP: Tengelic, Hotel Orchidea (7054 Tengelic, Hrsz : 067/1)
2. NAP: Paksi Atomerőmű látogatása

TERVEZETT PROGRAMOK:
1. nap November 29. csütörtök:
11:00 - 13:45

érkezés, regisztráció, szobafoglalás

12:00 - 13:45

ebéd a hotel éttermében

14:00 - 18:30

Szakmai konferencia egy szünettel. A tervezett előzetes program:

Országos karbantartási felmérések -dr. Péczely György (MIKSZ)
Ipar 4.0 - Homolya György (SPM Budapest Kft.)
Rezgéscsillapítás, szintezőtalpak, géplábak -egyeztetés alatt
Csővezetéki kompenzátorok, ipari szigeteléstechnika, technológiai szűrés és mágneses
elvű szabályozás – Erdélyi Miklós (Soltész+Soltész Kft.)
Habasit nyomdaipari megoldások – Fekete Sándor (Habasit)
LED-es világítástechnika fejlesztések jelenlegi állása és azok gyakorlati alkalmazása az ipari
területen – Szilvási Zsolt (Bestled Hungary Kft.)
Karbantartásról (tribológia, ipari erőgép, karbantartás tervezés) – Dr. Fazeka Lajos
(Debreceni Egyetem Műszaki Kara)
19:30 - tól

Bankett, baráti találkozó a hotel éttermében majd karbantartó-klubprogram

2. nap November 30. péntek:
Egyéni utazás a Paksi Atomerőműhöz
10:30

Találkozás a Látogatóközpontban
Az erőműbe belépéshez előzetes regisztráció szükséges, ezért a kért adatokat,
(név; szem.ig. szám; szül.hely, időpont; anyja neve) kérjük megadni!

11:00

Csoportos vezetéssel 3 órás látogatás

14:15

Ebéd (szervezés alatt)

Online jelentkezés: http://www.pnyme.hu/esemenynaptar.php?act=esemeny&eid=1177

