ŠPECIÁLNA TECHNIKA NA KONFERENCII Wood, Pulp and Paper
Opäť sme sa niekam primotali. Tento krát to
bola trojjediná akcia pod názvom Wood, Pulp and
Paper, Polygrafia Academica 2014 a fotografická súťaž
Fotografia Academica2014, vyhradená pre študentov.
Konala sa v dňoch 12.–13. marca 2014 v Kongresovo
Centre Hotela Tatra v Bratislave.
Vzhľadom na budovanie srdečných partnerských
vzťahov , najmä s predstaviteľmi a vedeckými pracovníkmi
Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave, našu firmu hrdo
a plnohodnotne reprezentovalo oddelenie špeciálnej
techniky. Ako jediný vystavovateľ totiž ponúklo, na veľké
potešenie organizátorov, okrem papierových podkladov
a veľkoplošných reklamných plagátov aj videoprojekciu na
obrazovke. Ako bónus dodalo oddelenie, na celé dva dni, aj
živých vystavovateľov, ochotných odpovedať na všetečné
otázky účastníkov.
Jadrom prezentácie, ktorou sme sa snažili vzbudiť
záujem okolo postávajúcich účastníkov konferencie boli
výsledky spoločného výskumu s Kriminalistickým
a expertíznym ústavom MV SR v Bratislave, zamerané na
využitie elektrónového mikroskopu pri foréznej analýze
papiera s pracovným názvom „Analýza skrížených ťahov“.
Už pri tomto názve sa mnohí záujemcovia, chrániac si svoju
pamäťovú kapacitu na odborné prednášky otočili
a s rozpačitým, úsmevom nás ponechali nášmu osudu –
striehnuc so skríženými rukami na ďalšiu vhodnú obeť.
My sme sa však len tak ľahko nevzdali a nasadili sme
nášho čierneho koňa, prostredníctvom postera KEU MV SR
aj s kompletnými výsledkami výskumu, do posterovej sekcie.
Aby sme však zároveň preukázali nevšednú všestrannosť,
predstavili sme okrem elektrónových mikroskopov so
zameraním na materiálový výskum papiera
a vysokorýchlostných kamier aj ďalšie vedecko-technické
zlomyseľnosti typu ASTAR od fy NANOMEGAS na
detailnú analýzu materiálov na nanometrovej úrovni,
3D profilometrické merania, spektrometrické
a mikrospetrometrické zariadenia a.i.
Na naše veľké potešenie práve o posledné dve
zmienené prejavili záujem najmä tlačiarenské spoločnosti.
Vtedy sme si uvedomili, že k poznaniu tohto sektora nám asi
nepostačí len čítať dennú tlač, bulvár, komiks a v krajnom
prípade knihu.

Účasťou na odborných prednáškach sme zavŕšili
náš marketingový útok v tomto sektore priemyslu. Ich
obsahová náplň, ako aj odborná diskusia potvrdili, že
vzhľadom na riešené problémy a prezentované výsledky
prednášateľov sa náš záujem o spoluprácu s vedeckými
inštitúciami a podnikmi zameranými na drevo, papier,
celulózu ale aj polygrafiu uberá správnym smerom a zdá sa
byť aj ekonomicky perspektívny.
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