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Hotel Natura Residence Siewierz

Ogólnopolskie Warsztaty dla przemysłu
cementowego, kruszyw i górnictwa odkrywkowego.

INDUSTRY MEETING
Wpływ środków smarnych na zmniejszenie
kosztu operacyjnego przedsiębiorstwa

WARSZTATY / WYKŁADY / SPOTKANIA

GŁÓWNE ZAGADNIENIA
WARSZTATÓW RATO SERVICE TEAM
TEMAT
Precyzyjne smarowanie w aspekcie niezawodności maszyn.
• Zapoznanie uczestników z wzorcowymi praktykami
w gospodarce smarno- olejowej stosowanymi na całym
Świecie
• Czym jest precyzyjne smarowanie i jak wpływa
na niezawodność
• Prezentacja niezbędnych narzędzi do szybkiej analizy
obecnego stanu gospodarki smarowniczej
• Najważniejsze elementy systemu wzorcowej
gospodarki smarowniczej:
- wyposażenie magazynu olejowego
- dystrybucja olejów i smarów
- ochrona maszyn
- zasady postępowania według najlepszych praktyk
• Ekonomiczne korzyści z wprowadzenia programu
kompleksowej pielęgnacji środków smarnych
• Pomoc w stworzeniu indywidulanego planu działania

GŁÓWNE ZAGADNIENIA
WARSZTATÓW WHITMORE
TEMAT
Postęp w dziedzinie optymalizacji smarowania przekładni
otwartych.
PROBLEMATYKA:
Środki smarowe do przekładni otwartych i urządzeń
w ruchu - technologia i obsługa
• Smarowanie w odniesieniu do chropowatości
powierzchni, prędkości i tarcia ślizgowego
występującego w otwartych przekładniach
• Naprężenia, wibracje - typowe uszkodzenia
przekładni otwartych a sposób smarowania
• Złożoność procesu wygładzania współpracujących
powierzchni
• Technologia środków smarnych dedykowanych
otwartym przekładniom:
- Skład, lepkość, dodatki
- Czym jest technologia SL- Tech®?
- Ulepszanie powierzchni roboczej przekładni
podczas eksploatacji
- Linia produktów Whitmore

PROGRAM WARSZTATÓW

DZIEŃ 1

22.10.2020

DZIEŃ 2

23.10.2020

RATO Wprowadzenie
09:00

Najlepsze praktyki w gospodarce
smarno-olejowej | część 1

7:00-8:00

RATO SERVICE TEAM

10:30

Przerwa kawowa

Najlepsze praktyki w gospodarce
smarno-olejowej | część 2
10:45

Rozwiązania dla urządzeń w ruchu
- Whitmore | część 1
9:00

10:30

Przerwa kawowa

Wprowadzenie Whitmore

WHITMORE

Przerwa kawowa
Rozwiązania dla urządzeń w ruchu
- Whitmore | część 2

RATO SERVICE TEAM
10:45

12:15

Śniadanie

12:15

WHITMORE

Przerwa kawowa

WHITMORE

12:30

Technologia i serwis, otwarte przekładnie
- środki smarne zawierające SL -Tech® |
część 1

Case Study
12:30

Najlepsze praktyki w gospodarce
smarno-olejowej | część 3

WHITMORE

13:30

14:30

Obiad
12:50

Technologia i serwis, otwarte przekładnie
- środki smarne zawierające SL -Tech® |
część 2

16:30

RATO SERVICE TEAM

SPA HOTEL - Czas na relaks!
17:30

od 20:00

Kolacja

Narzędzia do szybkiej analizy
aktualnego stanu zarządzania gospodarką
smarno olejową.
Korzyści ekonomiczne wynikające
z zastosowania kompleksowego programu
prewencji.
RATO SERVICE TEAM / WHITMORE

WHITMORE

RATO Infobus
- Filtracja & Monitorowanie systemu

RATO SERVICE TEAM / WHITMORE

13:30

Obiad

TWOJE SPOTKANIA

POZNAJ NASZYCH EKSPERTÓW
Rato Service Team to jednostka powołana w październiku 2017 roku. Nasz zespół składa się z czterech
wykwalifikowanych ekspertów, specjalizujących się w różnych dziedzinach dotyczących stosowania najlepszych praktyk
w gospodarce smarno-olejowej. Po wieloletniej współpracy ze światowymi organizacjami zajmującymi się
niezawodnością w procesie utrzymania maszyn i ruchu, nasi eksperci zostali uhonorowani certyfikatem „Lubrication
Best Practices” wydanym przez światowego lidera DES-CASE Corporation.

Marcin
Pałka

Absolwent EXECUTIVE MBA w Szkole Głównej
Handlowej w Warszawie oraz absolwent Wyższej
Szkoły Morskiej w Gdyni, Wydziału Mechanicznego
na kierunku „Mechanika i Budowa Maszyn”. Posiada
18- letnie doświadczenie w branży przemysłowej.
Współpracuje między innymi z przedsiębiorstwami
takimi jak: Lubelski Węgiel Bogdanka, Dyckerhoff,
PGNiG, Grupa Azoty i wiele innych. Swoją wiedzę
teoretyczną i praktyczną potwierdził zdając
międzynarodowy egzamin MLT I (Machniery
Lubrication Technician) wydanym przez International
Council for Machinery Lubrication w 2018r.

Piotr
Stencel

Specjalista w dziedzinie tribologii, przez wiele
lat swojej kariery zawodowej zajmował się
wprowadzaniem i nadzorowaniem innowacyjnych
środków smarnych. Wieloletni konsultant produktów
takich firm jak: Shell, Lotos Oil oraz Tedex.
Współpracuje z producentami oraz serwisami OEM,
takimi jak: Nord Napędy, Befared, Sew-Eurodrive,
Famur, Sternet. Realizuje projekty z Centrum Szkoleń
Inżynierskich EMTSystem. Swoją wiedzę teoretyczną
i praktyczną potwierdził zdając międzynarodowy
egzamin MLT I (Machniery Lubrication Technician)
wydanym przez International Council for Machinery
Lubrication w 2018r.

Krzysztof
Bednarek

Obecnie student MBA w Wyższej Szkole Bankowej
w Gdańsku oraz absolwent Akademii Morskiej w Gdyni,
Wydziału Administracji na kierunku “Zarządzanie
Przedsiębiorstwem”. Posiada 15-letnie doświadczenie
w branży przemysłowej. Współpracuje w zakresie
wprowadzania najlepszych praktyk m.in. z KGHM
Polska Miedź, International Paper Kwidzyn, PCC Rokita,
ArcelorMittal i wiele innych. Swoją wiedzę teoretyczną
i praktyczną potwierdził zdając międzynarodowy
egzamin MLT I (Machniery Lubrication Technician)
wydanym przez International Council for Machinery
Lubrication w 2018r.

Kacper
Stencel

Specjalista w dziedzinie najlepszych praktyk
stosowanych w gospodarce smarno-olejowej.
Od 2018 roku zgłębia tajniki precyzyjnego smarowania,
które następnie wykorzystuje do przygotowania
prezentacji w Infobusie RATO. Przemierza całą Polskę,
pokazując pracownikom firm produkcyjnych metody
prawidłowego transportowania, magazynowania,
dozowania i filtracji oleju. W swojej karierze
przeprowadził ponad 200 prezentacji w firmach
mieszczących się w różnych zakątkach naszego kraju.
Swoją wiedzę teoretyczną i praktyczną potwierdził
zdając międzynarodowy egzamin MLT I (Machniery
Lubrication Technician) wydanym przez International
Council for Machinery Lubrication w 2019r.

Laurence
Davis

Roberto
Polacek

(Buenos Aires, Argentyna)

(Johannesburg, Południowa Afryka)

Laurence Davies jest kierownikiem sprzedaży firmy
Whitmore, który kieruje sprzedażą produktów
w Afryce, Europie oraz Azji. Laurence rozpoczął swoją
karierę zawodową od pracy w Cookson Chemicals,
w branży tlenku ołowiu jako techniczny przedstawiciel
handlowy. Pracował również dla Croda Chemicals
gdzie odpowiedzialny był za sprzedaż i eksport.
Ponad 18 lat pracował dla grupy AECI Companies,
gdzie w różnych filiach zajmował się rozwiązaniami
dla górnictwa oraz sprzedażą specjalistycznych
środków chemicznych. Kierował działem biznesowym
oraz sprawował funkcję dyrektora handlowego
jednostek przemysłowych i wydobywczych.
Kierował grupą specjalistów, która wprowadziła
na rynek produkty Castrol Tribol oraz Molub Alloy
w południowej części Afryki. Laurence dołączył
do firmy Whitmore w 2017r, od tej pory głównym
zadaniem Laurence jest rozwój firmy Whitmore
w sektorze związanym z górnictwem. Dotychczas
pracował na urządzeniach OEM firm takich jak
Bucyrus, P&H, CAT, Komatsu, Hitachi, Liebherr, Belaz,
Le Tourneau i wiele innych. Swoją wiedzą techniczną
i handlową wspiera dystrybutorów w całym regionie.

MIEJSCE SZKOLENIA
HOTEL NATURA RESIDENCE ****
BUSINESS & SPA
Hotel położony jest na Jurze KrakowskoCzęstochowskiej. Miejsce to wyróżnia dogodne,
choć odosobnione położenie. Zaledwie 30 minut
jazdy samochodem znajdują się Katowice.
O 15 minut oddalone jest lotnisko Pyrzowice,
20 minut do autostrady A1 i 5 minut do trasy
Katowice - Warszawa. Adres: ul. Sucha 4, 42-470
Siewierz

Roberto Polacek to inżynier chemik, który jest
odpowiedzialny za doradztwo techniczne w firmie
Whitmore w regionie EMEA. Roberto rozpoczął swoją
karierę w firmach specjalizujących się smarami już
w 1987 roku. Od tego czasu zaczął szkolić się
w dziedzinach związanych z konserwacją maszyn,
takich jak metalurgia, inżynieria mechaniczna,
trybologia, formulacja środków smarnych, środki
smarne w eksploatacji, analiza wibracji, analiza
przyczyn awarii oraz konserwacja proaktywna.
W trakcie swojej kariery przeprowadził wiele
badań dla różnych sektorów przemysłu (hutnictwo,
górnictwo, cement, żywność, produkcja tekstyliów,
produkcja papieru, budownictwo, kolej), pomagając
klientom poprawić wydajność maszyn i zmniejszyć
koszty operacyjne.
W swoim 33-letnim doświadczeniu pracował dla
takich firm jak: Kluber, Rocol, Optimol-Castrol,
Carl Bechem, Verkol-Quaker. Czynnie uczestniczy
w specjalistycznych konferencjach, seminariach
i warsztatach a także będzie współtwórcą pierwszej
edycji „Industry Meeting”.

Organizator szkolenia

Działamy na polskim rynku od 1997 roku. Należymy
do wiodących dostawców rozwiązań dla przemysłu
i maszyn. Ostatnie lata Rato Industrial Solutions
to okres wielu zmian i transformacji, wynikających
ze zrównoważonego i świadomego rozwoju naszej
firmy. Ważnym krokiem na drodze do realizacji
zmian stało się opracowanie naszej misji, wizji
i wartości, które wyznaczają aktualne cele Rato
Industrial Solutions.
Misja:
„Dostarczanie naszym klientom innowacyjnych
rozwiązań zapewniających niezawodność maszyn
oraz zwiększenie ich rentowności”
Wizja:
„Zostać liderem w dostarczaniu wiedzy i rozwiązań
z zakresu wprowadzania najlepszych praktyk
w przedsiębiorstwach”
Wartości:

Wsparcie

Wiedza

Inspiracja

Zaangażowanie

Rejestracja
Zapisz się on-line:

https://www.rato.pl/szkolenia/
KOSZT SZKOLENIA: 499 zł netto / uczestnik
Kwota obejmuje:
szkolenie, materiały szkoleniowe, tłumaczenie
symultaniczne, posiłki oraz zakwaterowanie w
pokojach dwuosobowych 22.10.2020 (dopłata do
pokoju jednoosobowego wynosi 100 zł netto)
KONTAKT: Marta Duraj
marta.duraj@rato.pl tel. 533 387 688

Partner szkolenia

Whitmore od 1893r. jest globalnym producentem
innowacyjnych produktów i usług, które zwiększają
niezawodność, wydajność i żywotność urządzeń
przemysłowych. Whitmore zajmuje się produkcją
wysokowydajnych smarów, modyfikatorów tarcia,
absorbentów wilgoci i środków czyszczących.
Wyspecjalizowane produkty i „know how” firmy
Whitmore jest dostarczane na całym świecie za
pośrednictwem sieci dystrybucyjnej, której częścią
jest również firma Rato Industrial Solutions.
Profesjonalne wsparcie techniczne jest kluczem
do stworzenia pełnego zaufania i zadowolenia
wszystkich partnerów biznesowych.

Produkcja cementu oraz przemysł wydobywczy

Whitmore oferuje szeroką gamę środków
smarowych przeznaczonych dla przemysłu
cementowego oraz dla górnictwa. Produkty
znajdują swoje zastosowanie w najbardziej
niesprzyjających warunkach i wymagających
środowiskach. Producent zwraca szczególną
uwagę na produkcję smarów przeznaczonych do
pracy przy ekstremalnych ciśnieniach, smarach do
otwartych i zamkniętych przekładni, syntetycznych
smarach wysokotemperaturowych oraz olejach
hydraulicznych.
Aplikacje: Młyny kulowe, kruszarki, koparki
zgarniakowe, ciągniki technologiczne, piece, wozidła,
maszyny do robót ziemnych.
Urządzenia: przekładnie otwarte, łożyska, tuleje,
łańcuchy, kompresory, przekładnie, zbiorniki
hydrauliczne, zbiorniki smarowe, mechanizmy

ul. Dolna 2B, 84-230 Rumia
tel. (58) 672 62 72
fax: (58) 679 36 70
e-mail: biuro@rato.pl

www.rato.pl

