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XVI Konferencja Naukowo-Techniczna 
Udział chemii energetycznej we wzroście          efektywności urządzeń

W dniach 18–20 maja 2016 r. w Hotelu Stok 
w Wiśle-Jawornik odbyła się zorganizowana 
przez Przedsiębiorstwo Usług Naukowo- 
-Technicznych Pro Novum sp. z o.o.  
XVI Konferencja Naukowo-Techniczna 
„Udział chemii energetycznej we wzroście 
efektywności urządzeń”

Konferencja została zorganizowana przy współpracy  
z Tauron Wytwarzanie S.A., Urzędem Dozoru Techniczne-
go oraz Towarzystwem Gospodarczym Polskie Elektrownie 
Grupa Chemiczna. 

Patronat medialny sprawowały czasopisma: „Energety-
ka”, „Dozór Techniczny”, „Przegląd Energetyczny”, „Ener-
getyka Cieplna i Zawodowa”, „Chemia Przemysłowa i Nowa 
Energia” oraz portal Elektroenergetyka i Przemysł on-line. 
Inżynieria w praktyce. 

Konferencja będąca kontynuacją cyklicznych, mających 
już ponad 30 lat tradycji, spotkań środowiska chemików  
– energetyków zatrudnionych w jednostkach energetyki za-
wodowej i przemysłowej ze specjalistami krajowych oraz za-
granicznych firm działających w branży energetycznej a tak-
że przedstawicielami jednostek naukowo-badawczych zgro-
madziła ponad 170 uczestników.
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Konferencję otworzył dyrektor ds. rozwoju Paweł Gaw-
ron, następnie miały miejsce wystąpienia prezesa Pro No-
vum Jerzego Trzeszczyńskiego oraz prezesa firmy Ecol sp. 
z o.o. Wojciecha Majki – Sponsora Strategicznego XVI Kon-
ferencji. W swoim wystąpieniu prezes Pro Novum wskazał 
na korzyści z integracji diagnostyki i chemii energetycznej 
oraz przedstawił sposób powiązania diagnostyki z proce-
sem zarządzania efektywnością produkcji, informując, że 
jest to jeden z intensywnie rozwijanych kierunków działal-
ności Pro Novum.

W sześciu sesjach plenarnych wygłoszono w sumie  
27 referatów, których tematyka dotyczyła szerokiego za-
kresu zagadnień i problemów technicznych, organiza-
cyjnych i prawnych związanych z szeroko pojętą chemią 
energetyczną.

Referaty w sesjach plenarnych koncentrowały się wokół 
zagadnień dotyczących m.in.:
• przygotowania wody do celów energetycznych – no-

wych wyzwań, nowych trendów, nowych technologii,
• gospodarki wodno-ściekowej,
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• doświadczeń eksploatacyjnych i remontowych, pro-
blemów i rozwiązań,

• zarządzania majątkiem produkcyjnym elektrowni 
podczas długotrwałego postoju,

• problemów korozji i zabezpieczeń antykorozyjnych 
urządzeń energetycznych,

• pracy w regulacji – realnego stanu, realnych 
problemów,

• diagnostyki i chemii,
• norm, wytycznych, reżimów, rekomendacji, prawa,
• usług z zakresu chemii energetycznej.

Pierwsza część konferencji poświęcona była aktualnym 
i żywotnie ważnym dla wytwórców energii zagadnieniom 
związanym z koniecznością spełnienia wymogów dyrekty-
wy IED w zakresie konkluzji BAT. Wystąpienie przedstawie-
nia TGPE przybliżyło uczestnikom zakres problemów, z ja-
kimi będzie musiał zmierzyć się sektor wytwarzania energii, 
aby spełnić wymagania prawne w zakresie wielkości emisji. 
Jednocześnie, co optymistyczne, kolejne wystąpienia refe-
rentów z różnych grup energetycznych potwierdziły wyso-
ki stopień świadomości problemów i pokazały szeroki za-
kres działań techniczno-badawczych, jakie są podejmowane 
w celu sprostania przyszłym wymaganiom prawa. Ta bar-
dzo dobra wizytówka dla wszystkich specjalistów, zaangażo-
wanych na polu chemii energetycznej. 

Kolejny panel konferencji poświęcony był zmianie trybu 
pracy bloków energetycznych. Praca podstawowa, do któ-
rej bloki 200 i 360 MW zostały zaprojektowane, to już histo-
ria. Realia rynku energii nie gwarantują również takiej pra-
cy nowym, dużym jednostkom wytwórczym. Praca w głębo-
kiej regulacji, częste postoje i uruchomienia, to nietypowe 
warunki generujące nowe, nieznane lub niedocenianie do-
tąd problemy eksploatacyjne i remontowe. Wszystkie wpły-
wające na trwałość i dyspozycyjność. Wystąpienia dotyczy-
ły m.in. problemów związanych z dostosowaniem korek-
cji chemicznej do zmiany trybu pracy urządzeń oraz zagad-
nień zabezpieczenia antykorozyjnego w zależności od dłu-
gości i rodzaju postoju. 

Przedmiotowej tematyki dotyczył również zorganizowa-
ny po raz pierwszy panel dyskusyjny pt. „Reżimy chemicz-
ne w nowych warunkach eksploatacji – czy optymalne na-
dal jest optymalne”, do którego zaproszeni zostali przedsta-
wiciele największych grup energetycznych i specjaliści bran-
żowi. W dyskusji ujawniły się różnice w podejściu do tema-
tu pracy bloków w głębokiej regulacji w zależności od pozio-
mu wyposażenia technicznego oraz danych dotyczących re-
alnego obciążenia przez operatora danego typu jednostek 
wytwórczych. Jako pewnik przyjęto konieczność prowadze-
nia różnego rodzaju działań, które minimalizowałyby nie-
korzystne skutki pracy w regulacji, nie ograniczając się przy 
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tym jedynie do głównych urządzeń wytwórczych, z koniecz-
nym zakresem działań po stronie innych układów techno-
logicznych, m.in. układów przygotowania wody. Zwrócono 
również uwagę na konieczność zbierania doświadczeń, tak 
aby w przyszłości, z lepszym rozeznaniem problemu i kon-
sekwencji pracy w regulacji, móc zaproponować komplek-
sowy zakres rozwiązań.

Tradycyjnie już jedna z sesji dotyczyła spraw związanych 
z przygotowaniem wody do celów energetycznych oraz go-
spodarki wodno-ściekowej. Referaty wygłosili przedstawi-
ciele elektrowni eksploatujący na co dzień układy przygoto-
wania wody, projektanci oraz dostawcy urządzeń i technolo-
gii. Wystąpienia pozwoliły na zapoznanie się z aktualnymi 
trendami oraz obszarami zainteresowania w dziedzinie po-
zyskiwania, obróbki i przygotowania wody do celów nie tyl-
ko stricte energetycznych.

Ostatnia grupa wystąpień dotyczyła diagnostyki oraz róż-
nego rodzaju problemów związanych z chemicznym oddzia-
ływaniem czynników na elementy urządzeń. Poruszono te-
mat usług związanych z utrzymaniem dobrego stany tech-
nicznego urządzeń, w tym chemicznego oczyszczania, kon-
serwacji, gospodarki olejowej oraz odbudowy elementów 
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Tradycyjnie konferencji towarzyszyły stoiska wystawowe, 
gdzie 13 firm krajowych i zagranicznych prezentowało swo-

je najnowsze produkty i technologie mogące mieć zastoso-
wanie w eksploatacji i w pracach remontowych urządzeń 
energetycznych. Były to:
• Doster sp. z o.o.
• Ebro Armaturen sp. z o.o.
• Ecol sp. z o.o.
• Mettler-Toledo sp. z o.o.
• Nalco Polska Sp. z o.o.
• PKPU Oriontec Krzysztof Jasik/DOW Water and Pro-

cess Solutions
• ProMinent Dozotechnika sp. z o.o.
• Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych  

Pro Novum sp. z o.o.
• Purolite sp. z o.o.
• SEEN Technologie sp. z o.o.
• Technopomiar sp. z o.o.
• Weber Polska sp. z o.o.

Organizatorzy konferencji, wsłuchując się w opinie 
uczestników, żywią przekonanie, że wydarzenie było do-
brym miejscem wymiany opinii i doświadczeń bliskich 
szeroko pojętym problemom związanym z chemią ener-
getyczną oraz inspiracji do podjęcia konkretnych dzia-
łań potrzebnych energetyce, które pozwolą na jej dal-
szą transformację w bardziej przewidywalnym niż dotąd 
kierunku.
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