3o Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης
CONSTRUCTION & STEEL STRUCTURE
Παρασκευή 20 Mαρτίου, Αμφιθέατρο Maroussi Plaza
Μετά τις δύο εξαιρετικά επιτυχημένες προηγούμενες διοργανώσεις του Πανελλήνιου
Συνέδριου Συγκόλλησης, η τρίτη δυναμική συνάντηση του κλάδου θα πραγματοποιηθεί την
Παρασκευή 20 Μαρτίου, στο Αμφιθέατρο Maroussi Plaza. Το Plant Management της
Βoussias Communications σε συνεργασία με το Ελληνικό Ινστιτούτο Συγκολλήσεων,
“ενώνει” σε μία ημέρα, με το 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης, όλους τους
επαγγελματίες του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών που χρησιμοποιούν τεχνολογίες
κοπής, διαμόρφωσης, συγκόλλησης ή δραστηριοποιούνται εμπορικά στον κλάδο, στα
πλαίσια μιας πλατφόρμας ανταλλαγής τεχνογνωσίας και διεθνούς διαδικτύωσης.
To 3o Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης πρόκειται να ενισχύσει την εξωστρέφεια, να
δημιουργήσει συνέργειες και να δώσει προοπτική σε μια ιδιαίτερη για την πορεία της
οικονομίας, χρονική στιγμή. Μέσα από στοχευμένες και επίκαιρες παρουσιάσεις τόσο των
κύριων χρηστών της τεχνολογίας συγκόλλησης του κλάδου των μεταλλικών κατασκευών
όσο και των παρόχων λύσεων, θα προβληθούν επιχειρηματικές πρωτοβουλίες ή
δραστηριότητες, σε ένα πλαίσιο γόνιμης ανταλλαγής απόψεων, προτάσεων και
πληροφοριών μεταξύ των συμμετεχόντων.
Tι θα συζητηθεί;
Ανάμεσα στα θέματα που θα αναλυθούν στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συγκόλλησης με
επίκεντρο τις μεταλλικές κατασκευές είναι:
 Επίβλεψη παραγωγής/κοπές, διαμορφώσεις, συναρμογή - μοντάρισμα
 Διεργασίες συγκόλλησης/ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιομορφίες των απαιτήσεων
συγκόλλησης των σημαντικότερων μετάλλων και τεχνικές συγκόλλησής τους
 Αυτοματισμοί Συγκόλλησης
 Παραμένουσες τάσεις/Παραμορφώσεις/ Αντοχή συγκόλλησης
 Μοντελοποίηση/Προσομοίωση
 Ανίχνευση και Παρακολούθηση/Ανάλυση αστοχιών/Επισκευή
 Μη καταστροφικοί έλεγχοι
 Επιθεώρηση/Πιστοποίηση
 Εκπαίδευση
 Νέες τεχνολογίες και λύσεις
 Προκλήσεις, ευκαιρίες και προοπτικές του κλάδου
Ποιοι θα είναι εκεί;
Το συνέδριο απευθύνεται σε όλους τους επαγγελματίες που είτε χρησιμοποιούν τεχνολογίες
συγκόλλησης ή δραστηριοποιούνται εμπορικά στο χώρο αυτό.
Έτσι, ενδιαφερόμενοι ως χρήστες είναι τα ανώτερα και ανώτατα στελέχη τεχνικών
διευθύνσεων, προμηθειών, ποιότητας, σχεδιασμού, εργολάβοι και μηχανικοί (Χημικοί,
Μηχανολόγοι, Μεταλλειολόγοι) όλων των τομέων της οικονομίας, όπως: Βιομηχανία,
σιδηροδρομικές κατασκευές και δίκτυα, ναυπηγική, ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,
κατασκευές, μεταλλουργία (χάλυβος και μη-σιδηρούχων μετάλλων), έργα υποδομών
(γεφυροποιία, δίκτυα μεταφοράς νερού-λυμάτων, μεταλλικές κατασκευές μεγάλης
κλίμακας) κ.ά.
Από την πλευρά παροχής υπηρεσιών και εξοπλισμού, το συνέδριο απευθύνεται σε
επιχειρηματίες που δραστηριοποιούνται στους εξής τομείς:
 Μηχανές συγκόλλησης και αναλώσιμα
 Μηχανές κοπής
 Βιομηχανικά αέρια
 Μέσα ατομικής προστασίας και ανίχνευσης αερίων
 Μη καταστροφικές μέθοδοι ανάλυσης
 Συντήρηση
 Πιστοποίηση
 Εκπαίδευση

Σας προτρέπουμε να εξασφαλίσετε άμεσα τη συμμετοχή σας στη μοναδική ετήσια
συνάντηση του κλάδου.
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