
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 S.A.
oraz To wa rzy stwem Go spo dar czym Pol skie Elek trow nie -Gru pa Che micz na w dniach 26–28 ma ja 2010 ro ku zor ga ni zo wa ło w CKiR Or -
le Gniaz do w Szczyr ku ko lej ną, XIII 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 ta, po dob nie jak w po przed nich la tach, dzię ki licz ne mu udzia ło wi uczest ni ków (180 osób) jest miej scem tech nicz nych spo tkań

ko le ża nek i ko le gów che mi ków za trud nio nych w elek trow niach i elek tro cie płow niach ze spe cja li sta mi biur pro jek to wych, za kła dów po mia ro -
wo -ba daw czych, in sty tu tów na uko wych oraz spe cja li sta mi zna nych firm kra jo wych i za gra nicz nych współ pra cu ją cych z bran żą ener ge tycz ną.

Tra dy cyj nie spon so ra mi kon fe ren cji by ły zna ne na ryn ku ener ge tycz nym fir my ta kie jak:
• Na lco Mo bo tec Pol ska Sp. z o.o.;
• Ve olia Wa ter Sys tems Sp. z o.o.;
• PKPU „Orion tec” Krzysz tof Ja sik;
• Dow Wa ter and Pro cess So lu tions
• La nxess Cen tral Eks tern Eu ro pe s.r.o.;
• Cen trum Ba daw czo -Wdro że nio we UNI TEX Sp. z o.o.
Na kon fe ren cji zo sta ło wy gło szo nych 17 re fe ra tów ści śle zwią za nych z pro ble ma mi ciepl no -che micz ny mi przy eks plo ata cji urzą dzeń ener -

ge tycz nych. Przed sta wi cie le firm za gra nicz nych, ta kich jak Na lco, Pall, Ve olia, Dow, przed sta wia li no we tech no lo gie, urzą dze nia i pro duk -
ty, któ re zo sta ły już wdro żo ne lub są na eta pie wdro że nia w elek trow niach i elek tro cie płow niach. Rów nież wy stą pie nia przed sta wi cie li kra -
jo wych ośrod ków ba daw czo -wdro że nio wych i pro jek to wych ta kich jak Po li mex Mo sto stal, CBW Uni tex, PUT Dem pol ECO, IC SO Bla chow -
nia, Ecol Sp. z o.o. spo tka ły się z du żym za in te re so wa niem uczest ni ków kon fe ren cji, po nie waż po ka zy wa ły kon kret ne pro po zy cje i roz wią -
za nia tech nicz ne po pra wia ją ce wa run ki eks plo ata cji urzą dzeń ener ge tycz nych. Bar dzo cie ka wym wy stą pie niem był re fe rat wy gło szo ny przez
przed sta wi cie la Dal kii Po znań ZEC S.A., któ ry przed sta wił moż li wość w peł ni zauto ma ty zo wa ne go spo so bu ko rek cji che micz nej ukła du wod -
no -pa ro we go. We współ pra cy z Pro No vum i fir mą SE EM Tech no lo gie Sp. z o.o. w EC Ka ro lin uru cho mio no „pod klucz” in sta la cję w spo -
sób au to ma tycz ny re gu lu ją cą do zo wa nie pre pa ra tów ko rek cyj nych od za da nych pa ra me trów wio dą cych w obie gu wod no -pa ro wym. Spe -
cja li ści or ga ni za to ra kon fe ren cji, tj. Przed się bior stwa Usług Na uko wo -Tech nicz nych Pro No vum przed sta wi li pięć re fe ra tów obej mu ją cych
do świad cze nia i roz wią za nia tech no lo gicz ne, któ re zo sta ły w ostat nich la tach wdro żo ne w elek trow niach i elek tro cie płow niach. Szcze gól -
nie re fe ra ty po ka zu ją ce efek ty prac Pro No vum zwią za ne z opty ma li za cją re żi mów che micz nych w ukła dach wod no -pa ro wych kil ku elek -
trow ni, w tym Elek trow ni Tu rów i Elek tro cie płow ni Ka ro lin, zda niem przed sta wi cie li tych elek trow ni przy nio sły wy mier ne efek ty tech nicz -
no -eko no micz ne. Przed sta wio no rów nież re fe rat po ka zu ją cy wpływ che micz nych wa run ków eks plo ata cji na moż li wość wy dłu że nia cza su
pra cy dłu go eks plo ato wa nych blo ków ener ge tycz nych.

Cie ka wą pro po zy cją dla eks plo ata to rów urzą dzeń ener ge tycz nych był przed sta wio ny przez Pro No vum sys tem dia gno stycz ny LM Sys tem
PRO® – po ka zu ją cy po dej ście do wie dzy pły ną cej z dia gno sty ki eks plo ata cyj nej i re mon to wej, w szcze gól no ści dla urzą dzeń i wę złów kon -
struk cyj nych, któ rych trwa łość (ży wot ność) jest ści śle uza leż nio na od pa ra me trów fi zy ko -che micz nych  pro ce sów ciepl no -che micz nych. Dys -
ku sje w trak cie pre zen ta cji re fe ra tów, jak rów nież roz mo wy ku lu aro we po ka za ły, że te ma ty tech nicz ne po ru sza ne na kon fe ren cji bu dzą du -
że za in te re so wa nie uczest ni ków spo tka nia. Dys ku sje i wy mia na do świad czeń po mo gą ka drze in ży nie ryj no -tech nicz nej elek trow ni i elek tro -
cie płow ni roz wią zy wać bie żą ce pro ble my tech nicz ne wy stę pu ją ce przy eks plo ata cji blo ków ener ge tycz nych, szcze gól nie tych, na któ rych
wy stę pu je po trze ba wy dłu ża nia cza su ich pra cy po nad pro jek to wa ny. Uczest ni cy kon fe ren cji w roz mo wach z or ga ni za to ra mi wnio sko wa li
po trze bę kon ty nu owa nia ta kich spo tkań spe cja li stów z bran ży che mii ener ge tycz nej.

Tra dy cyj nie kon fe ren cji to wa rzy szy ły sto iska wy sta wo we, gdzie 17 firm kra jo wych i za gra nicz nych ofe ro wa ło swo je naj now sze pro duk ty
i tech no lo gie mo gą ce mieć za sto so wa nie w eks plo ata cji i w pra cach re mon to wych urzą dzeń ener ge tycz nych.

Wy staw ca mi by li:
• Biu ro Han dlo we HAN -BUD An drzej Gór ski – OBOR NI KI ŚLĄ SKIE;
• BK GIU LI NI POL SKA Sp. z o.o. – WAR SZA WA;
• Cen trum Ba daw czo -Wdro że nio we UNI TEX Sp. z o.o. – GDAŃSK;
• DE SO TEC POL SKA Sp. z o.o. – GDY NIA;
• DO STER Sp. z o.o. – KO BIÓR;
• EBRO AR MA TU RĘ GmbH Sp. z o.o. Od dział w Pol sce – WAR SZA WA;
• ECOL Sp. z o.o. – RYB NIK;
• GEORG FI SCHER Sp. z o.o. – SĘ KO CIN NO WY;
• KOM PLEKS Sp. z o.o. – WAŁ BRZYCH;
• KUN STOFF -TECH NIK SZCZE CIN Sp. z o.o. – SZCZE CIN;
• NA LCO MO BO TEC POL SKA Sp. z o.o. – TY CHY;
• PK -P -U ORION TEC Krzysz tof Ja sik – BIEL SKO BIA ŁA;
• Pro Mi nent Do zo tech ni ka Sp. z o.o. – MIR KÓW;
• Przed się bior stwo Usług Na uko wo -Tech nicz nych Pro No vum Sp. z o.o. – KA TO WI CE;
• RA DUS Sp. z o.o. – GDY NIA;
• SE EN TECH NO LO GIE Sp. z o.o. – WAR SZA WA;
• TECH NO PO MIAR Sp. z o.o. – WRO CŁAW.



Współ pra ca:

Pa tro nat me dial ny:

TE MA TY KA KON FE REN CJI:

• Pro ble my wod no -che micz ne w elek trow niach i elek tro cie płow niach.
• 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 oraz ochro ny śro do wi ska.
• 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
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 
Ry szard Cze lu sta – PGE Elek trow nia Tu rów SA
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
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