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Na tegoroczną Międzynarodową Konferencję Innovative Manufacturing Technology IMT
2016 zaprosiliśmy Państwa wiosenną porą do Krynicy-Zdrój. Konferencja organizowana jest
przez Instytut Zaawansowanych Technologii Wytwarzania (IZTW) w Krakowie. Równolegle
odbędą się dodatkowe wydarzenia tj. Seminarium „Field Assistant Sintering Technology and
Advanced Materials” i Warsztaty „Programming and Selection of Process Sintering
Parameters for Multiphase, High-Melting Point and Non-Equilibrium Ceramics”
organizowane w ramach europejskiego projektu międzynarodowego „Development
of a sintering centre and know-how exchange for non equilibrium sintering methods
of advanced ceramic composite materials” FP7-REGPOT-2012-2013-1 SINTERCER,
których celem jest przedyskutowanie tematyki badanej i rozwijanej w ramach projektu,
dotyczącej w szczególności rozwoju innowacyjnych technologii spiekania materiałów
i otrzymywania specjalnych materiałów kompozytowych.
Innowacje w technologiach produkcji mają kluczowe znaczenie dla światowego rozwoju.
Nowoczesne technologie wytwarzania są ściśle związane z rozwojem nowych
ekonomicznych procesów, o wysokiej wydajności, dokładności i oszczędnym zarządzaniu
energią. Innowacyjne technologie powstają dzięki rozszerzaniu procesów technologicznych
o nowe elementy, modele oraz przede wszystkim dzięki prowadzeniu badań
skoncentrowanych na nowych technikach, nowych rynkach i nowych produktach. Innowacje
wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstw na wielu płaszczyznach, związanych z jednej
strony z wielkością sprzedaży, udziałem w rynku, z drugiej z wydajnością i efektywnością,
przyczyniając się w skali globalnej do konkurencyjności gospodarki oraz dyfuzji wiedzy.
Wpływ na działalność innowacyjną przedsiębiorstw mają przede wszystkim wiedza,
wdrażanie technologicznych nowości, sposób działania oraz zasoby ludzkie. Wzajemne
zależności i siła powiązań między tymi elementami pokazują potencjał aktywności
innowacyjnej przedsiębiorstw, a także stanowią źródło wiedzy i technologii tzw. know-how.
W trakcie konferencji IMT2016 oraz Seminarium i Warsztatu - zorganizowanych w ramach
projektu SINTERCER, zostaną zaprezentowane wyniki badań prowadzonych w dziedzinie
technologii wytwarzania dotyczące nowoczesnych materiałów i ich otrzymywania,
modelowania, pomiarów właściwości fizycznych, mechanicznych, z uwzględnieniem
aplikacyjnego charakteru badań.
Obecność na konferencji znanych i cenionych w świecie pracowników naukowych stwarza
możliwość wymiany doświadczeń i prowadzenia rzeczowych dyskusji na tematy
skoncentrowane na obszarach naszej wspólnej aktywności badawczej.
Mam nadzieję, że prezentowane na konferencji prace będą inspiracją do efektywnej wymiany
doświadczeń, stworzą forum do dyskusji zagadnień skupionych wokół innowacyjnych
procesów i produktów oraz pozwolą na wypracowanie skutecznej strategii działań w tym
kierunku.
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