Zveme Vás na XI. odbornou konferenci spojenou s prolongací
certifikovaných diagnostiků

TRIBOTECHNIKA
V PROVOZU A ÚDRŽBĚ
pořádanou pod záštitou MINISTERSTVA PRŮMYSLU A OBCHODU

Mediální partner konference - časopis

4. listopadu 2013 - pondělí - Prolongace certifikovaných osob
OREA HOTEL DEVĚT SKAL ***
5. a 6. listopadu 2013 - úterý a středa - KONFERENCE
OREA HOTEL DEVĚT SKAL ***
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ANOTACE
Dnes již tradiční konference TRIBOTECHNIKA V PROVOZU A ÚDRŽBĚ si postupně buduje své
trvalé postavení mezi konferenčními akcemi v oboru tribologie, tribotechniky a tribodiagnostiky.
Hlavním posláním konference je mezinárodní setkání odborníků s cílem prezentace nových poznatků
a zkušeností týkajících se aplikace tribotechniky v provozu a údržbě strojů. Velký prostor bude dán
také prezentaci firem na doprovodném prezentačním fóru. Program i místo konference dávají velký
prostor pro výměnu praktických zkušeností a názorů mezi přednášejícími a delegáty konference.
Účast na konferenci umožní setkání kolegů jak v rovině formální, tak neformální na společenském
večeru.
Konferenci opět doprovodí výstava výrobků a technologií firem působících v oboru maziv.

HLAVNÍ TÉMATA KONFERENCE
Problematika paliv a maziv motorových vozidel
Provozní zkušenosti s automobilovými a průmyslovými oleji
Aplikace plastických maziv
Provozní zkušenosti s mazáním a údržbou strojů
Vliv čistoty maziv na provozní spolehlivost strojů

KONFERENCE JE URČENA
Odborníkům, firmám a všem uživatelům strojních celků a zařízení, kteří se zajímají o problematiku
mazání, údržby a spolehlivého provozu jejich zařízení. Je určena také pracovníkům servisních
organizací a laboratoří analyzujících paliva a maziva s cílem zjistit současný stav a předpovědět
budoucí chování strojních systémů pomocí metod tribotechnické diagnostiky. V neposlední řadě je
konference doporučena i všem konstruktérům moderních strojních agregátů, kdy je účelné již ve fázi
konstrukčního návrhu řešit příslušné třecí uzly pomocí tribotechnických zákonitostí s následnou
volbou vhodného maziva jakožto konstrukčního prvku.

PROGRAMOVÉ SCHÉMA
PONDĚLÍ - 4. LISTOPADU 2013
14:00 - 17:00
Setkání CERTIFIKOVANÝCH DIAGNOSTIKŮ
18:00 - 20:00
Společenská večeře CERTIFIKOVANÝCH OSOB
17:00 - 20:00
Registrace účastníků konference na 5/6.11.2013
Ubytování a příprava prezentací, setkání přednášejících a přípravného výboru
ÚTERÝ - 5. LISTOPADU 2013
08:00 - 10:00
Registrace účastníků
10:00 - 12:00
Zahájení konference, I. blok odborných přednášek
12:00
Oběd
13:00 - 16:00
Pokračování konference, II. blok odborných přednášek
16:30 - 19:00
Prezentační fórum + diskuze k přednáškám
20:00 - 24:00
Neformální večerní setkání spojené s rautem, tombola
STŘEDA - 6. LISTOPADU 2013
09:00 - 12:00
Druhý den konference, III. blok odborných přednášek
12:00
Zakončení konference
12:30
Oběd

TERMÍN KONÁNÍ
¾ 4. listopadu 2013
¾ 5. listopadu 2013
¾ 6. listopadu 2013

Prolongace certifikovaných osob od 14:00 hod.
Odborný program konference od 10:00 hod.
Prezentační fórum od 16:30 hod.
Odborný program konference od 9:00 hod.

MÍSTO KONÁNÍ
OREA HOTEL DEVĚT SKAL ***
Sněžné - Milovy 11
592 02 Svratka
www.orea.cz/9skal.oreahotels.cz
Hotel se nachází v rekreační oblasti kraje Vysočina, v okrese
Žďár nad Sázavou, v blízkosti Milovského rybníka.
Doporučená trasa při volbě vlastního dopravního
prostředku : http:/www.mapy.cz
Praha, dálnice - Brno, výjezd Velký Beranov, Žďár nad Sázavou
- směr Nové Město na Moravě (cca 18 km) - Sněžné - Milovy
Brno – Kuřim – Tišnov – Křídla - Nové Město na Moravě Sněžné Milovy. Možnost parkování v areálu hotelu.

UBYTOVÁNÍ A STRAVOVÁNÍ
Ubytování je rezervováno v OREA hotelu Devět Skal, který disponuje 115 dvou a třílůžkovými, plně
vybavenými pokoji se 241 lůžky.
Ubytovaní účastníci mohou využít bazén, solárium, masáže, posilovny.
Požadavky na ubytování vyznačte v přihlášce. Ubytování se provádí v pořadí došlých přihlášek,
účastníci se ubytují po příjezdu v recepci hotelu. Úhradu ubytování provádí účastník (dle výběru)
současně s úhradou vložného na účet organizátora konference:
TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Čelákovice
ČSOB, a.s. - Era, Brandýs n/L., číslo účtu : 256745188/0300

ÚČASTNICKÝ POPLATEK / VLOŽNÉ
Vložné delegáta konference zahrnuje účast na jednání, sborník přednášek, pronájmy prostor
a organizační náklady a činí : 3.872,- Kč včetně 21% DPH
(3.200,- Kč základ + 640,- Kč 20% DPH)
Ubytování a prezentaci firmy (v případě zájmu) hradí delegát zvlášť, mimo vložné.
Platbu (vložné + ubytování, event. prezentaci) realizujte :
1. převodem na účet :
TRIFOSERVIS Vladislav Marek, Čelákovice
ČSOB, a.s. - Era, Brandýs n/L., číslo účtu : 256745188/0300
2. v hotovosti u prezence, proti příjmovému dokladu
Platba provedená před termínem konání akce je zálohou ve výši 100% sjednané ceny. Zúčtování
bude provedeno v den konání akce předáním daňového dokladu u prezence.
Den uskutečnitelného zdanitelného plnění je : 5.11.2013.
Zruší-li závazně přihlášený účastník svou účast po uzávěrce nebo se akce nezúčastní, poplatek se
nevrací, sborník bude zaslán.

PREZENTAČNÍ FÓRUM
V rámci programu prvního dne konference se koná samostatná doprovodná prezentace firem
spojená s odbornými individuálními konzultacemi a možností představení jednotlivých firem, jejich
zaměření, produktů a služeb v prostorách hotelu.
K dispozici: plocha pro vlastní panel, stolek se židlí, zásuvka a občerstvení v průběhu.
V případě Vašeho zájmu o účast na výstavě vyplňte a odešlete přihlášku k účasti na výstavě, která
je součástí pozvánky.

SPOLEČENSKÝ VEČER
Tradiční, společenské, neformální setkání proběhne v prostorách hotelu, program bude zpestřen
rautem podávaným formou teplého i studeného bufetu, součástí společenského večera je TOMBOLA.

REGISTRACE A UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK
Řádně vyplněné přihlášky zasílejte na adresu organizátora konference do 25. října 2013, a to :
¾ e-mailem :
marek@trifoservis.cz
¾ poštou na adresu organizátora: TRIFOSERVIS Vladislav Marek
Rumunská 1457
250 88 Čelákovice
Přihláška je určena pro jednoho účastníka, v případě více zájemců použijte kopii.
Elektronickou přihlášku najdete také na stránkách :
www.trifoservis.cz, www.atdcr.cz.
www.oleje.cz
Uzávěrka přihlášek je 25.10.2013.
Po tomto termínu se přihlašujte pouze telefonicky.
Prezence / Registrace účastníků konference je v OREA hotelu Devět Skal :
¾ 4.11.2013
17:00 - 22:00 hod.
¾ 5.11.2013
08:00 - 10:00 hod.

PŘEHLED PŘEDNÁŠEK (pořadí je vyhrazeno)
¾ Paliva, na která jezdíme, na co budeme jezdit po roce 2015
TŘEBICKÝ Vladimír, SGS Czech Republic s.r.o., Praha
¾ Kvalita motorové nafty
MUŽÍKOVÁ Zlata, ŠIMÁČEK Pavel, VŠCHT, Praha
¾ Úpravy emisí moderních vznětových motorů osobních vozidel
GAMBA Josef, Citroen Česká Republika s.r.o. Praha
¾ Diagnostika olejů při prodloužených servisních intervalech
ČERNÝ Jaroslav, VŠCHT, Praha
¾ Plastická maziva s přísadami na bázi pevných maziv, jejich aplikace a technické
parametry
RŮŽIČKA Pavel, TOTAL ČESKÁ REPUBLIKA s.r.o., Praha
¾ Diagnostika obráběcích kapalin
DOBEŠ Petr, CIMCOOL EUROPE B.V. - Czech Branch, Jihlava
¾ Hydraulické kapaliny s vysokým VI v provozních podmínkách
KLAPKA Jiří, NOCC TESWOR, a.s., Praha
¾ Koroze a konzervace
BENEŠ Petr, PARAMO, a.s., Pardubice
¾ Čištění a odmašťování
KŘÍŽ Petr, CASTROL LUBRICANTS (CR), s.r.o., Praha
¾ Provozní kapaliny a jejich použití v automobilech
ŠČERBA Kamil, OMA CZ, a.s., Stráž pod Ralskem
¾ Použitelnost mazacího systému pro různé druhy maziv
ŠPONDR Pavel, DVOŘÁK Antonín, Špondr CMS, spol. s r.o., Brno
¾ Vyhodnocování degradace olejů na základě vzhledu membrány a MPC
TURAN Tomáš, ŠANDOVÁ Pavlína, ALS Czech Republic, s.r.o., Praha
¾ Zkušenosti z provozu teplonosných olejů
KOZÁK Petr, OMV Česká republika, s.r.o., Praha
¾ Provozní zkušenosti s měřením měkkých kalů
HOLEK Martin, Česká Rafinérská, a.s., Kralupy nad Vltavou
¾ Využití odstředivé separace v procesu čištění procesních kapalin
DOLEŽAL Radek, Alfa Separ s.r.o., KAZDA Tomáš, Alfa Laval s.r.o., Praha
¾ Snímače znečištění a opotřebení hydraulických olejů
NĚMEČEK Radek, ARGO-HYTOS, s.r.o., Vrchlabí
¾ Čistota olejů - stav olejových náplní v provozních podmínkách
KŘOVÁČEK Aleš, ŠKODA AUTO, a.s., Mladá Boleslav
¾ Hydrodynamické čištění a olejový proplach velkých hydraulických systémů
KLÍMA Tomáš, ECOL Sp, z.o.o., Vlašim
¾ Termografie a její význam pro technickou diagnostiku
SVOBODA Jiří, „TMV SS“ spol. s r.o., Praha
¾ Nové trendy filtrace kapalin
ZATVARNICKÝ Andrej, ECOFIL, s.r.o., Michalovce

