SŁOWO WSTĘPNE

II M iędzynarodow a K onferencja „Napędy maszyn transportow ych” jest wyrazem sukcesu
formuły takich imprez, na których m ają okazję się spotkać nie tylko ludzie ze środowisk na
ukowych, ale rów nież przedstawiciele ośrodków badawczo-rozwojowych oraz producentów
m aszyn, elem entów i zespołów do tych maszyn. Spotkanie takie służyć powinno przede
w szystkim w ym ianie inform acji oraz promocji nowych rozwiązań zespołów maszynowych,
które pow stały w ośrodkach naukowych w Polsce oraz za granicą, przedstawieniu ich cech i
zalet w zastosow aniach do napędów m aszyn transportowych. W ażna je st tu również możli
wość w ym iany dośw iadczeń pomiędzy konstruktorami, użytkownikami oraz producentami
kom ponentów do m aszyn transportowych. Zwłaszcza dla producentów K onferencja ta staje
się okazją do przedstaw ienia swoich wyrobów nie tylko od strony ich teoretycznych zalet, ale
również okazją do fizycznej ich demonstracji na planszach i stoiskach w ystawy, towarzyszą
cej niniejszej Konferencji.
O twarcie się rynku polskiego na maszyny i komponenty do tych m aszyn w związku z
trw ającym aktualnie procesem wchodzenia Polski do Unii Europejskiej stwarza problemy nie
tylko czysto handlow e i marketingowe, ale również stawia krajow ym produktom nowe wy
zw ania dorów nania do standardów europejskich pod względem: nowoczesności, jakości,
zgodności z norm am i europejskimi oraz spełnienia wymogów ekologicznych. Niezwykle
ważne je st tu projektowanie oraz produkowanie zespołów maszynowych, które m uszą obec
nie odpow iadać w ym aganiom „Dyrektywy M aszynowej” opracowanej przez Komisję Euro
pejską. Te same w ym ogi dotyczą równocześnie zgodności konstrukcji zespołów maszyn
transportow ych z normam i CEN/CENELEC. Z tym i problemami i zagadnieniami będą mieli
okazję się spotkać i wym ienić swe doświadczenia w tym zakresie Uczestnicy II M iędzynaro
dowej Konferencji „Napędy m aszyn transportow ych”.
K onferencja ta stara się równocześnie przybliżyć i przedstawić problem atykę dotyczącą
zagadnień teoretycznych w napędach maszyn transportowych w taki sposób, aby umożliwić
jak najszybszą ich aplikację do zadań stawianych konstruktorom i projektantom tych maszyn.
W ażnym aspektem niniejszej Konferencji jest również fakt, że obok problem atyki naukowej,
jej Uczestnicy będą m ieli okazję w ramach czasu wolnego poznać folklor i przyrodę Beskidu
Śląskiego.
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