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TE MA TY KA KON FE REN CJI:
• Pro ble my wod no -che micz ne
• Re żi my che micz ne w ukła dach wod no-pa ro wych elek trow -

ni i elek tro cie płow ni
• Pro ble my ko ro zji i za bez pie czeń an ty ko ro zyj nych urzą dzeń

ener ge tycz nych
• No we tech no lo gie i usłu gi z za kre su che mii ener ge tycz nej
• Ba da nia dia gno stycz ne i ana li za wa run ków ciepl no -me cha -

nicz nych pra cy urzą dzeń ener ge tycz nych

KO MI TET PRO GRA MO WO -OR GA NI ZA CYJ NY KON FE REN CJI
Je rzy Trzesz czyń ski

Pro No vum Sp. z o.o. Ka to wi ce
Al fred Śli wa

Pro No vum Sp. z o.o. Ka to wi ce
Le szek Wi śniow ski

Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny SA
Piotr Wię cek

Po łu dnio wy Kon cern Ener ge tycz ny SA 
Sła wo mir Kry stek

TGPE War sza wa
Gra ży na Bed na rek

BOT Elek trow nia Beł cha tów SA 
Do ro ta Są kol

PKE SA Elek trow nia Ła gi sza
An drzej Pie cha

Elek trow nia Ryb nik SA
Adam Ko ze ra

PKE SA Elek trow nia Ła zi ska 
Ta tia na Cy bul ska

Cen tral ne La bo ra to rium Do zo ru Tech nicz ne go,
Po znań

An drzej Po lew czyk
BWiK Tech -Expo Biel sko -Bia ła

Współpraca:



Przed się bior stwo Usług Na uko wo -Tech nicz nych „Pro No -
vum” Sp. z o.o. wspól nie z Po łu dnio wym Kon cer nem Ener ge -
tycz nym SA oraz To wa rzy stwem Go spo dar czym Pol skie Elek -
trow nie -Gru pa Che micz na w dniach 4-6 czerw ca zor ga ni zo -
wa ło ko lej ną, XII Kon fe ren cję Na uko wo -Tech nicz na pn:

Udział Che mii Ener ge tycz nej
we Wzro ście Efek tyw no ści Urzą dzeń

Kon fe ren cja zgro ma dzi ła po nad 200 uczest ni ków, przede
wszyst kim śro do wi sko in ży nie rów che mi ków -ener ge ty ków jak
rów nież przed sta wi cie li firm i za kła dów usłu go wych współ pra -
cu ją cych z elek trow nia mi i elek tro cie płow nia mi.

Au to rzy re fe ra tów wy gło szo nych na kon fe ren cji to spe cja li -
ści za trud nie ni w du żych elek trow niach i elek tro cie płow niach
za wo do wych, za kła dach ba daw czo - po mia ro wych, biu rach
pro jek to wych, jak rów nież zna nych fir mach i kon cer nach za -
gra nicz nych.

Te ma ty re fe ra tów sku pia ły się głów nie na pro ble mach wod -
no - che micz nych po ka zu jąc no we moż li wo ści tech no lo gicz ne
w za kre sie ob rób ki wo dy i ście ków dla ukła dów wod no - pa ro -
wych, chło dzą cych i cie płow ni czych.

Nie bra ko wa ło, rów nież re fe ra tów oma wia ją cych pro ble my
ciepl no -che micz ne i re żi mo we w eks plo ata cji urzą dzeń ener -
ge tycz nych oraz opra co wań do ty czą cych pro ble mów ochro ny
śro do wi ska.

Dys ku sje i roz mo wy ku lu aro we po ka za ły, że współ pra ca
tech nicz na po mię dzy ka drą in ży nier ską za trud nio ną w elek -
trow niach i elek tro cie płow niach a jed nost ka mi ba daw czy mi
z za ple cza ener ge ty ki i biur pro jek to wych, jak rów nież z przed -
sta wi cie la mi zna nych kon cer nów za gra nicz nych, owo cu je
sze re giem no wych roz wią zań tech no lo gicz nych ma ją cych
wpływ na stan tech nicz ny i eko no mię pra cy urzą dzeń.

Uczest ni cy kon fe ren cji nie jed no krot nie stwier dza li, że ta kie
cy klicz nie spo tka nia umoż li wia ją wy mia nę po glą dów i do -
świad czeń, co sprzy ja roz wią zy wa niu sze re gu ist nie ją cych
w elek trow niach i elek tro cie płow niach pro ble mów tech nicz -
nych. 

W cza sie kon fe ren cji mia ła miej sce wy sta wa. Swo ja ak tu al -
na ofer tę pre zen to wa ły fir my: Ash land Po land, Uni tex, Ra dus,
Na lco Pol ska, Ecol, Ja co bi Car bons, DOW Che mi cal Com pa -
ny/P -K -P -U ORION TEC, De so tec Pol ska, Ebro Ar ma tu ren,
Tech no po miar, Pro Mi nent Do zo tech ni ka, A.P. In stru ments,
Sob tra de, BKG wa ter So lu tions, Re me d96, Ve olia Wa ter Sys -
tem, Pro No vum.

Patronat medialny:


