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	  	  9:00	  –10:00	   Rejestracja	  uczestników	  
10:00–10:20	   Rozpoczęcie	  III	  Mazowieckiego	  Sympozjum	  Spawalniczego	  

„Innowacje	  w	  spawalnictwie”	  (przywitanie	  Gości,	  wręczenie	  odznaczeń	  SIMP)	  
10:20–11:20	  	   Panel	  konferencyjny	  I	  –	  referaty	  

1) Arkadiusz	  Makówka:	  „Energia	  liniowa	  spawania	  –	  analiza	  zmiennej	  zasadniczej”,	  	  
URZĄD	  DOZORU	  TECHNICZNEGO	  

2) Ireneusz	  Szchogłuchowicz,	  Lucjan	  Śnieżek,	  Krzysztof	  Grzelak:	  „Wybrane	  aspekty	  wybuchowego	  
zgrzewania	  stopów	  Al	  i	  Ti”,	  WOJSKOWA	  AKADEMIA	  TECHNICZNA	  

3) Marek	  Jaśkiewicz:	  „ACCURA®.	  Zdalne	  zarządzanie	  stanami	  magazynowymi	  butli",	  LINDE	  GAZ	  
POLSKA	  

11:20	   	   Wspólna	  fotografia	  na	  schodach	  przed	  głównym	  wejściem	  na	  Wydział	  
11:20–11:40	  	   Przerwa	  kawowa	  	  	  
11:40–12:40	   Panel	  konferencyjny	  II	  

1) Daniel	  Wiśniewski:	  „TECHNIKA	  SPAWALNICZA	  automatyzuje	  i	  robotyzuje	  procesy	  spajania”,	  
TECHNIKA	  SPAWALNICZA	  

2) Robert	  Kosturek,	  Lucjan	  Śnieżek,	  Marcin	  Bajkowski:	  „Zastosowanie	  metody	  FSW	  do	  łączenia	  
stopów	  lekkich”,	  WOJSKOWA	  AKADEMIA	  TECHNICZNA	  

3) Mariusz	  Bereziuk:	  „ABICOR	  BINZEL	  -‐	  Nowoczesne	  rozwiązania	  dla	  przemysłu	  spawalniczego”,	  
ABICOR	  BIZNEL	  

4) Michał	  Hudycz:	  „Diagnostyka	  NDT	  żurawi	  wieżowych”,	  POLITECHNIKA	  WARSZAWSKA	  
12:40–12:50	  	   Przerwa	  kawowa	  
12:50–14:05	   Panel	  konferencyjny	  III	  

1) Wojciech	  Wierzba:	  „Droga	  do	  oszczędności	  -‐	  Monitoring	  spawalniczy	  REJS	  MOST",	  RYWAL	  RHC	  
2) Witold	  Postrach:	  „Piąta	  generacja	  przyłbic	  SPEEDGLAS”,	  3M	  
3) Piotr	  Śliż:	  „Redukcja	  kosztów	  wytwarzania	  konstrukcji	  stalowych",	  EWM	  
4) Robert	  Bęczkowski:	  „Cięcie	  wodą	  –	  wymagania	  i	  ograniczenia”,	  PROFMETKOL	  
5) Mariusz	  Misztalski,	  Kamil	  Majcher:	  „Zrobotyzowane	  spawanie	  różnoimiennych	  połączeń	  ze	  stali	  

wysokostopowych	  w	  branży	  Automotive”,	  ROBOPARTNER/ASTOR	  
14:00–15:30	  	   Lunch	  
13:00–15:30	  	   Wystawa	  sprzętu	  spawalniczego,	  pokazy	  spawania,	  konsultacje,	  konkursy	  

(dziedziniec	  Gmachu	  Nowego	  Technologicznego,	  ul.	  Narbutta	  85)	  
15:40–16:00	  	   Podsumowanie	  i	  zakończenie	  Sympozjum	  
16:30–20:00	  	   Spotkanie	  towarzyskie	  uczestników	  (miejsce	  podane	  zostanie	  później)	  
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