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

KOMUNIKAT
XIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

„BEZPIECZEŃSTWO PRACY URZĄDZEŃ
TRANSPORTOWYCH W GÓRNICTWIE”
Termin: 8 – 10 listopada 2017r.
Miejsce: Hotel STOK****
ul. Jawornik 52A, 43 - 460 WISŁA
www.hotelstok.pl

FORMUŁA KONFERENCJI
Wielopłaszczyznowa prezentacja osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie
urządzeń transportowych stosowanych w górnictwie, z aspektami bezpieczeństwa ich
eksploatacji.
W czasie konferencji zaprezentowane zostaną referaty zawierające informacje o najnowszych
osiągnięciach i dorobku naukowo – technicznym, produkcyjnym, a także eksploatacyjnym
urządzeń transportowych wykorzystywanych w górnictwie.
Przewiduje się prezentacje firm wraz z pokazami i wystawami.

UCZESTNICY KONFERENCJI
Do udziału w konferencji zapraszamy z kraju i z zagranicy:
– użytkowników górniczych urządzeń transportowych,
– producentów urządzeń transportowych dla górnictwa,
– przedstawicieli firm wykonujących diagnostykę, naprawy i remonty urządzeń transportowych
w górnictwie,
– placówki naukowo-badawcze.

ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI
– urządzenia transportu poziomego i o nachyleniu do 45 o do przewozu osób
i materiałów, nowe trendy i doświadczenia eksploatacyjne:

transport kołowy,

transport oponowy,

kolejki podwieszane i naspągowe,

transport przenośnikowy,

urządzenia dźwignicowe i ciśnieniowe w transporcie.
– urządzenia transportu pionowego, nowe trendy i doświadczenia eksploatacyjne:

maszyny wyciągowe, zagadnienia mechaniczne i elektryczne,

koła linowe,

naczynia wyciągowe,

zawieszenia naczyń i lin wyciągowych,

liny wyciągowe,

prowadzenie naczyń wyciągowych i zbrojenia szybowe,

obmurza szybowe,

rurociągi,

wieże szybowe,

zbiorniki retencyjne.
– jakość, diagnostyka, naprawy i remonty urządzeń transportowych w górnictwie
głębinowym i odkrywkowym:

jakość wyrobów, a ich trwałość,

diagnostyka eksploatacyjna maszyn i urządzeń transportowych,

zagadnienia napraw i remontów maszyn i urządzeń transportowych,

korozja i ochrona antykorozyjna.
– prezentacje producentów.
Przewiduje się 4 sesje konferencyjne, a w nich 6 – 8 referatów 20 minutowych.

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, 32/32-42-263, 501-331-814
Fax: 32/32-42-263 lub 32/216-66-66
e-mail: j.salwierak@cbidgp.pl

RADA NAUKOWO – PROGRAMOWA
Do Rady Naukowo – Programowej zaprosiliśmy:
Przewodniczący:
 prof. dr hab. inż. Jerzy KWAŚNIEWSKI – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Z – cy Przewodniczącego:
 prof. dr hab. inż. Andrzej TYTKO – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 dr hab. inż. Marian WÓJCIK, prof. AGH – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
Członkowie:
 dr inż. Alfred CARBOGNO – Politechnika Śląska, Gliwice
 mgr Zdzisław FILIP – Tauron Wydobycie S.A., Jaworzno
 prof. dr hab. inż. Lech GŁADYSIEWICZ – Politechnika Wrocławska, Wrocław
 prof. dr inż. Horst GONDEK – Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny,
Ostrawa, Czechy
 prof. dr hab. inż. Józef HANSEL – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 dr hab. inż. Janusz JURASZEK, prof. ATH – Akademia Techniczno-Humanistyczna,
Bielsko-Biała
 mgr inż. Józef KOCZWARA – Specjalistyczny Urząd Górniczy, Katowice
 prof. dr hab. inż. Krzysztof KRAUZE – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 mgr inż. Zbigniew de LORM – Wyższy Urząd Górniczy, Katowice
 prof. dr hab. inż. Aleksander LUTYŃSKI – Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Gliwice
 mgr inż. Krzysztof MIJALSKI – Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego
Sp. z o.o., Lędziny
 mgr Daniel OZON – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Jastrzębie Zdrój
 dr hab. inż. Marek PŁACHNO, prof. AGH – AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 dr hab. inż. Stanisław PRUSEK, prof. GIG – Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 mgr Tomasz ROGALA – Polska Grupa Górnicza Sp. z o.o., Katowice
 prof. dr hab. inż. Michał STYP-REKOWSKI – Bydgoska Szkoła Wyższa, Bydgoszcz
 dr inż. Marcel ŻOŁNIERZ – Politechnika Śląska, Gliwice

KOMITET ORGANIZACYJNY
Przewodniczący:
 mgr Czesław FILIPEK – CBiDGP Sp. z o.o., Lędziny
Z – ca Przewodniczącego:
 dr inż. Tomasz ROKITA – AGH, Kraków
Członkowie:
 mgr inż. Czesław KOŁODZIEJ – CBiDGP Sp. z o.o., Lędziny
 dr inż. Józef NOWACKI – CBiDGP Sp. z o.o., Lędziny

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 9 października 2017r.
WYTYCZNE DLA AUTORÓW REFERATÓW
1.

Streszczenie referatu w języku polskim oraz angielskim nie przekraczające ½ strony A 4,
czcionka Arial 12 pkt. interlinia 1, marginesy standardowe, format *.doc. (Prawo ochrony
własności intelektualnej).
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 po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną wydane w formie publikacji jako
monografia oraz na CD.

3.

Streszczenie oraz
elektronicznym.

4.

Na początku streszczenia oraz pełnego tekstu referatu prosimy zamieścić dane osobowe
autora/ów tj. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy, adres, telefon i e-mail.
W przypadku kilku autorów prosimy o zaznaczenie osoby wygłaszającej.

referat

należy

przesłać

pocztą

elektroniczną

lub

na

nośniku

POZOSTAŁE INFORMACJE
5.

Reklama firmy w materiałach konferencyjnych wg nadesłanego wzoru do druku w pełnym
kolorze – 1 strona.

6.

Referat promocyjny – reklama firmy (wystąpienie w czasie konferencji – do 20 minut).

7.

Rezerwacja miejsca na stoisko reklamowe, które urządza wystawca wg własnego projektu
(2 m2), dodatkowa powierzchnia do negocjacji.

WAŻNE TERMINY
08.09.2017r. – przesłanie tematów i streszczeń referatów
13.10.2017r. – przesłanie pełnych tekstów referatów
31.10.2017r. – zgłoszenie uczestnictwa
02.11.2017r. – wniesienie opłaty konferencyjnej

