ПРОГРАМА

Композитна Україна

I міжнародна конференція полімерних
композиційних матеріалів

Grand Admiral Resort & SPA
Київська область, Київо-Святошинський р-н,
м.Ірпінь, вул. Варшавська 116 (заїзд з вул. 11-я лінія)

07.00 - 08.00

СНІДАНОК тільки для гостей Grand Admiral
(Будівля SPA, ресторан Mozart)

08.00 - 09.00

РЕЄСТРАЦІЯ / видача матеріалів і документів
ВІТАЛЬНА КАВА
(Конференц-центр, фойє перед залою Гранд Хол)

09.00 - 09.10

ОФІЦІЙНЕ ВІДКРИТТЯ роботи конференції.
ВІТАЛЬНІ СЛОВА (поверх 1, зала Гранд Хол)

09.10 - 11.30

1 БЛОК (поверх 1, зала Гранд Хол)

“Інноваційні переваги систем аерації з композитів
на складних об’єктах біологічного очищення
коксохімічних виробництв”
Дмитро Котлячков, Екокомпозит
“Системні технічні рішення по підсиленню

залізобетонних та цегляних конструкцій сучасними
композитними та цементно-полімерними матеріалами”

Сергій Богдан, Mapei Ukraine

14.00 - 15.00
15.00 - 17.00

“Якість як стратегія у виробництві композитних
каяків”
Євген Кулєшов, Nika Composite

“Передові композитні матеріали: зростаючий
ринок або невеличка ніша?”
Саша Хуберс, BYK

“Технічні та економічні аспекти застосування SMC
у транспортному машинобудування
та сільгосптехніці”
Михайло Полоцький, Menzolit

“Підготовка спеціалістів у сфері проектування
та виробництва композитних конструкцій в Україні”
Марина Шевцова, ХАІ

“Застосування склопластикових труб у ЖКГ, транспортуванні нафти, газу та агресивних середовищах”
Олег Карандашов , Склопластикові труби

“Цивільне та військове застосування
вуглеволокнитів”
Юрій Шелест, Alpha-Plast
“Конструктивні адгезиви для композитів.
Склеювання композитів з пластиками, металами
та іншими матеріалами з досягненням високих
характеристик міцності”
Андрій Токар, УМС Поліестер

11.45 - 14.00

2 БЛОК (поверх 1, зала Гранд Хол)

17.00 - 17.15

КАВА (поверх 1, фойє перед залою Гранд Хол)

17.15 - 19.00

3 БЛОК (поверх 1, зала Гранд Хол)
“Історія і перспективи впровадження ПКМ
у літаках Ан”
Сергій Бичков, Антонов
“Розвиток полімерних композитів у сучасних
умовах ДП Антонов”
Олексій Андреєв, Антонов

“Досвід застосування склопластиків в автодорожній
та міській інфраструктурі”
Тетяна Михайлова, Сєвєродонецький склопластик

“Розвиток виробництва виробів із композитних
матерілів у ДП КБ Південне”
Анжеліка Сімбіркіна, КБ Південне

“Підвищення довговічності асфальтобетонного
покриття за рахунок додавання базальтової фібри
на транспортних спорудах”
Артур Онищенко,
Національний Транспортний Університет
“Дослідження та перспективи використання
базальтопластикової арматури у мостобудуванні”
Петро Коваль, ДержДорНДІ
“Нормування застосування базальтової фібри та
неметалевої композитної базальтової арматури для
армування бетонних конструкцій транспортних
споруд” Ігор Бабяк, ДержДорНДІ

“Досвід, проблеми та тенденції розвитку при створенні

(шляхом компаундування) термопластичних полімерів
конструкційного призначення з підвищеним рівнем
фізико-механічних, теплофізичних та експлуатаційних
властивостей, для автомобільної та аерокосмічної
індустрії” Денис Черваков, УДХТУ

19.00 - 20.00

ВІЛЬНИЙ ЧАС

20.00 - 23.00

ВЕЧІРНІЙ ПРИЙОМ - ГАЛА-вечеря
входить до вартості внеску
(поверх 2, Червона & Чорна зали)

РОБОЧІ МОВИ – українська, російська та англійська з синхронним
перекладом
NB! Допуск на ВСІ заходи конференції надаватиметься ЛИШЕ офіційно
зареєстрованим і акредитованим учасникам і лише за наявності бейджа!
БЕЙДЖИ видаються на реєстрації ТІЛЬКИ в обмін на візитну картку.

3 БЛОК (поверх 1, зала Гранд Хол)

“Рішення для виробництва вогнестійких виробів
для транспорту”
Марек Щерба, Saertex

“Застосування хімічно стійких ненасичених
поліефірних та вінілефірних смол в промисловості”
Драган Живкович, Колор С.І.М.

КАВА (поверх 1, фойє перед залою Гранд Хол)

ОБІД входить до вартості внеску
(поверх 2, Червона & Чорна зали)

“Досвід використання та експлуатації конструкцій
із склокомпозитних профілів у спорудах морських
портів України”
Олег Шибеко, Armastar

“Індустрія композитів України: час дорослішати”
Дмитро Орішкин, Технологічна група Екіпаж

11.30 - 11.45

СU
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