Pozvánka na konferenční seminář
Setkání vrcholových manaţerů k problematice
„MONITOROVÁNÍ A PREDIKCE TECHNICKÉHO STAVU –
CESTA K RACIONÁLNÍ PREDIKTIVNÍ ÚDRŢBĚ
VÝROBNÍHO ZAŘÍZENÍ“
na zámku Liblice
Dovolte pozvat Vás na konferenční seminář pořádaný Českou společností pro údrţbu
ve spolupráci s Technickou fakultou ČZU a Svazem chemického průmyslu ČR.

Cíl: Poskytnout vrcholovým manažerům nové
informace z oblasti monitorování a vyhodnocování
technického stavu výrobního zařízení jako nástroje
a cesty k uplatňování prediktivní údržby všude tam,
kde je to technicky možné a ekonomicky výhodné.
Je to bezesporu významná složka asset
managementu, tedy managementu majetku a jeho
údržby, jinými slovy integrované péče o majetek a
jeho údržbu, včetně nástrojů směřujících ke
zvyšování
výrobního
potenciálu, k efektivitě,
konkurenceschopnosti a účinnosti výroby. Jde o
poskytnutí a získání hlubokých informací z oblasti
monitorování technického stavu strojů a zařízení
z pohledu teorie i praxe, včetně přístrojového vybavení. Správná aplikace metod
monitorování technické stavu a jeho predikce umožňuje lépe využívat fyzický život strojů a
jejich prvků, snižovat počet poruch a jejich důsledků – výrobních ztrát z nežádoucích prostojů
a rizik poškození životního prostředí a ohrožení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bude
rovněž pojednáno o rozvoji průmyslu v ČR a toků peněz do údržby z pohledu MPO.
Problematiku monitorování technického stavu a jeho predikci včetně přístrojového vybavení
přiblíží odbornými příspěvky přední odborníci z průmyslu, poradenských firem a akademické
sféry. Posláním semináře je též vytvořit prostor pro výměnu zkušeností z uvedené oblasti.

Pro koho je seminář určen?
Obsah semináře je určen pro vrcholové manažery – ředitele společností, výrobní a technické
ředitele, asset manažery, vedoucí investiční pracovníky, manažery a techniky údržby a další
pracovníky na úseku řízení majetku a jeho údržby, především z průmyslových organizací.

Maximální počet účastníků:
50 (výběr účastníků podle pořadí došlých přihlášek).

Forma semináře:
Seminář probíhá formou interaktivních přednášek předních odborníků z oblasti managementu
majetku a jeho údržby, případových studií a panelové diskuse. Úvodní přednáška bude
věnována současným problémům resortu průmyslu a obchodu se zaměřením na údržbu. Ke
každé tématické přednášce je vymezen prostor na otázky a diskusi.
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Materiály pro účastníky semináře: Sborník - Power-Pointové prezentace.
Časový rozsah programu: 2 dny
Termín konání: 28. a 29. dubna 2015
Místo konání: Konferenční centrum Akademie věd ČR – zámek Liblice
www.zamek-liblice.cz

Rámcový obsah semináře: Monitorování a predikce technického stavu – cesta
k racionální prediktivní údrţbě výrobního zařízení.
28. dubna 2015
Zahajuje a moderuje
Čas
09:00 – 09:45
09:45 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 13:30
13:30 – 14:00
14:00 – 14:30
14:30 – 15:00
15:00 – 15:30
15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00
17:00 – 17:45

18:00

Téma
Vývoj zpracovatelského průmyslu a
CZ NACE 33 – Opravy a instalace strojů a
zařízení
Co lze očekávat od monitorování technického
stavu a jeho predikce
Přestávka na občerstvení
Možnosti monitorování a predikce technického
stavu strojů
Profesní certifikace v technické diagnostice,
obory, struktura Schválených školících
pracoviště
Počítačová podpora modelu monitorování
technického stavu a jeho predikce –
optimalizace prediktivní údržby
Oběd
Moderuje
Monitorování defektů strojních součástí –
nedestruktivní defektoskopie
Monitorování technického stavu výrobního
zařízení, jeho prezentace a využití dat v rámci
IS Patriot®
Tribodiagnostika a ošetřování maziv – cesta ke
snižování nákladů v údržbě
Přestávka na občerstvení
Technická diagnostika a následné zpracování v
systémech pro podnikovou údržbu (výstavka)
Využití termografie při preventivní údržbě
(výstavka)
Novinky a inovace v oblasti termokamer nejen
pro prediktivní údržbu (výstavka)
Panelová diskuse: Monitorování technického
stavu a prediktivní údržba ve výrobních
organizacích
Večeře, neformální výměna zkušeností
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Ing. Zdeněk Votava
výkonný ředitel ČSPÚ
Lektor
Ing. Ivan Neumaier,
Odbor ekonomických
analýz MPO ČR
prof. Ing. Václav Legát,
DrSc., TF ČZU v Praze
prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
TF ČZU v Praze
doc. Ing. František
Helebrant, CSc.,
VŠB - TU Ostrava
Ing. Zdeněk Aleš, PhD.,
TF ČZU Praha
prof. Ing. Václav Legát,
DrSc., TF ČZU v Praze
doc. Ing. Martin Pexa, PhD.
TF ČZU v Praze
Mgr. Zdeněk Jůzl
dataPartner, s.r.o.,
České Budějovice
Vladislav Chvalina
KLEENTEK, s.r.o., Praha
Ing. Libor Vylíčil,
Elvac Solutions, s.r.o.
Ing. Jaroslav Kmoch,
Testo, s.r.o., Praha
Pavel Petráň
TMV SS, s.r.o., Praha
Ing. Tomáš Hladík, PhD.
Logio, s.r.o. Praha

29. dubna 2015
prof. Ing. Josef Pošta, CSc.
TF ČZU v Praze
Detekce a monitorování úniku plynů a par,
Ing. Libor Keller, CSc.,
přístrojové vybavení (výstavka)
TSI Systém, s.r.o.. Brno
Monitorování technického stavu rotačních částí Ing. Bohuslav Peterka,
- vibrodiagnostika
PhD.; TF ČZU v Praze
Vibrodiagnostika a přístrojové vybavení
Ing. Jan Klement
(výstavka)
SKF CZ, a.s., Praha
Sledování a vyhodnocování provozních dat
Ing. Milan Sekanina,
brousících aparátů - přípravků ve sklářské
Preciosa, a.s.,
výrobě
Jablonec nad Nisou
Přestávka na občerstvení
Monitorování technického stavu v tranzitní
Ing. Adam Teringl
plynárenské soustavě NET4GAS
Ing. Vojtěch Bečka
NET4GAS, s.r.o., Praha
Monitorování technického stavu a prediktivní
Ing. Martin Holek, PhD.
údržba v České rafinérské
Česká rafinérská, a.s.
Monitorování technického stavu a prediktivní
Ing. Zdeněk Dundr,
údržba v MERO
MERO, a.s., Kralupy
Monitorování technického stavu a prediktivní
Jaroslav Horák
údržba ve ŠKODA AUTO
ŠKODA AUTO, a.s.,
Mladá Boleslav
Ing. Zdeněk Votava
Závěr semináře
Moderuje

8:00 – 8:30
8:30 - 9:00
9:00 – 9:30
9:30 – 10:00
10:00 – 10:30
10:30 – 11:00
11:00 – 11:30
11:30 – 12:00
12:00 – 12:30
12:30 – 12:40
12:50

Oběd

Účastnický poplatek:
(za dvoudenní konferenční seminář)

Poplatek

Účastnický poplatek – pro přednášející
Účastnický poplatek
Prezentace firmy, logo, přednášející,
Prezentace firmy, logo, přednášející
a vystavovatel – stůl,

21% DPH

Celkem

4 200,-

882,-

5 082,- Kč

člen ČSPÚ

5 200,-

1 092,-

6 292,- Kč

nečlen ČSPÚ

5 800,-

1 218,-

7 018,- Kč

člen ČSPÚ

6 000,-

1 260,-

7 26o,- Kč

nečlen ČSPÚ

7 000,-

1 470,-

8 470,- Kč

člen ČSPÚ

8 000,-

1 680,-

9 680,- Kč

nečlen ČSPÚ

9 000,-

1 890,-

10 890,- Kč

Přihlášení:
Přihláška s objednávkou ubytování je přiložena; uvedenou přihlášku a objednávku
ubytování si můžete také stáhnout na: http://www.udrzba-cspu.cz/
Vyplněnou přihlášku odešlete do 10. 4. 2015, na emailovou adresu:
info@udrzba-cspu.cz nebo zdenek.votava@iol.cz (případně fax: +420 271 084 791)
3

Platbu proveďte na náš účet č. 81769339/0800 u ČS Praha 4, v. s. 28042015, tak
abychom ji obdrţeli nejpozději do 17. 4. 2015.
Daňový doklad bude vystaven po připsání platby na náš účet a odeslán, případně bude
předán účastníkovi na konferenci. Zaplacené vložné se nevrací, akce se může zúčastnit
náhradník.
Vložné – účastnický poplatek zahrnuje pronájem, konferenční materiály, stravné a
občerstvení.

Ubytování v místě konferenčního semináře:
Konferenční centrum AV ČR – Zámek Liblice
 jednolůžkový pokoj
1 600,- Kč/noc
 dvoulůžkový pokoj
2 400,- Kč/noc
Depandance (samostatné křídlo zámku)
 jednolůžkový pokoj
1 400,- Kč/noc
 dvoulůžkový pokoj
2 000,- Kč/noc
Chcete-li vyuţít ubytování přímo v místě konání konference, zašlete (na stejnou
e–mailovou adresu jako přihlášku) objednávku ubytování. Úhradu za ubytování provedete
v recepci zámku. Podrobné informace ohledně ubytování Vám poskytne paní Renata Šedivá,
tel./ mob.: +420 315 632 111; 739 329 973; sediva@zamek-liblice.cz;
Konferenční centrum AV ČR zámek Liblice – www.zamek-liblice.cz .

Kontaktní osoba pro organizační záleţitosti semináře:
Ing. Zdeněk Votava - výkonný ředitel ČSPÚ
Tel.: 315 68 8406, mob.: 776 65 75 45, fax.: 271 084 791
E-mail: info@udrzba-cspu.cz zdenek.votava@iol.cz
Další informace: http://www.udrzba-cspu.cz/
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