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9:05-9.25 Rejestracja uczestników

9.25 Otwarcie

Sekcja I WATER

9:30-9:55  dr inż. Tadeusz Pająk 
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie

  Metody termiczne w zagospodarowaniu krajowych komunalnych  
osadów ściekowych - sukcesy i porażki.

• Rozwój metod termicznych w krajowej gospodarce osadami.
• Udział metod termicznych na tle innych metod zagospodarowania w krajach UE.
• Perspektywy dalszego rozwoju i udział współspalania osadów - sukcesy i porażki.

9:55-10:15  dr Krzysztof Filipek 
Zakład Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów 
Ściekowych S.A. Sosnowiec

  Ekonomiczne aspekty inwestycji w zakresie współspalania odpadów 
komunalnych wraz z osadami ściekowymi i wytwarzania energii 
cieplnej i elektrycznej.

•  Przedstawione zostaną podstawowe informacje z zakresu procesów spalania zmieszanych odpa-
dów komunalnych i osadów ściekowych w instalacji wytwarzającej energię cieplną w kogeneracji 
z energią elektryczną. 

•  Omówione zostaną wybrane kryteria efektywności ekologicznej (m.in. jakość i  ilość popiołów, 
gazów odlotowych) oraz ekonomicznej (m.in. koszt surowca, wskaźniki energetyczne). 

• Przedstawione zostaną także społeczne aspekty przedsięwzięcia.

10:15-10:35  Małgorzata Chodur 
Veolia Water Systems Sp. z o.o. 

  Aplikacje pieca fluidalnego do utylizacji wszelkich typów odpadów 
powstających na komunalnej  i przemysłowej oczyszczalni ścieków.

• BAT termicznego przekształcania osadów.
• Kwalifikacja i przygotowanie odpadów do procesu spalania.
• Wpływ uprzedniej przeróbki osadu na proces jego spalania.
• Optymalizacja bilansu energetycznego procesu spalania osadów.
• Możliwe skojarzenia gospodarki energetycznej oczyszczalni z gospodarką energetyczną spalarni.

10:35-10:50 Przerwa 

10:50-11:15  Iwona Gaweł, Polish Wood Cluster 
mgr inż. Sylwia Kubicka, Politechnika Śląska  
Modelowe rozwiązanie spalania osadów ściekowych. 

 
•  Próba wkomponowania metod utylizacji osadów ściekowych w całościowy schemat gospodarki 

komunalnej miasta Żory – opis projektu badawczego.

11:15-11:40  dr inż. Sebastian Werle 
Politechnika Śląska 
Współspalanie odpadów i osadów w energetyce zawodowej.

• Problem ilości produkowanych osadów ściekowych.
• Własności palne osadów ściekowych na tle biomasy tradycyjnej.
• Uwarunkowania prawne współspalania.
• Wymagania techniczne współspalania.

11:40-12:00  Bogdan Flisiewicz , dr inż. Marek Pilawski 
AMP Sp. z o.o.   
Paliwa alternatywne z czegokolwiek

• Recykling Molekularny Odpadów RMO.
• Systezowanie nowych paliw.
• Likwidacja odpadów organicznych.
• Likwidacja osadów ściekowych.
• Produkcja energii elektrycznej.
• Bezkominowy system likwidacji odpadów.

Harmonogram:

dr KRZYSZTOF FILIPEK, Prezes Zarządu Zakładu Utylizacji Termicznej Odpadów i Osadów Ściekowych S.A. 
Sosnowiec
Doktor nauk chemicznych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego, stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, 
absolwent podyplomowych studiów menadżerskich w  SGH Warszawa. Specjalista z  zakresu gospodarki wodno-
-ściekowej i gospodarki odpadami, wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami prawa handlowego i współ-
pracy z samorządami.

BOGDAN FLISIEWICZ, Prezes Zarządu AMP Sp. z o. o.
Współzałożyciel AMP Sp. z o.o. Od 2004 r. Prezes Zarządu. Wysokiej klasy specjalista w zakresie budowy i eksploa-
tacji urządzeń wysokotemperaturowych do 3000oC. Wykształcenie wyższe o profilu mechanicznym i elektrycznym. 
Współtwórca technologii Recyklingu Molekularnego Odpadów organicznych. Wdrożył wiele innowacyjnych roz-
wiązań i urządzeń w przemyśle.

dr inż. MAREK PILAWSKI, AMP Sp. z o. o.
Doktor inż. z bogatym dorobkiem naukowym. Inżynier europejski zarejestrowany przy Unii Europejskiej. Wy-
nalazca wielu innowacyjnych technologii w zakresie ochrony środowiska. Współtwórca technologii Recyklingu 
Molekularnego Odpadów.

dr inż. TADEUSZ PAJĄK, Adiunkt, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Roboty-
ki, Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska,
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie
Ekspert w zakresie projektowania, budowy, eksploatacji instalacji termicznego prze-
kształcania odpadów. Absolwent szeregu staży naukowych odbytych w spalarniach 
odpadów w Austrii, Niemczech oraz Szwecji i USA. Ekspert Ministerstwa Środowiska, 
członek kolejnej kadencji Krajowej Komisji Ocen Oddziaływania na Środowisko, kon-
sultant władz samorządowych kilku polskich miast aktualnie realizujących projekty 
budowy spalarni odpadów komunalnych oraz eksploatujących spalarnie osadów 
ściekowych.

IWONA GAWEŁ, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o.
Prezes Zarządu ARP Sp. z o.o., lat 40, absolwentka Wyższej Szkoły Biznesu w Krako-
wie. Była właścicielem firmy „Zarządzanie i Doradztwo Finansowe”. Od 2006 r. jest 
Prezesem Zarządu ARP, a od sierpnia 2007 r. koordynatorem Polish Wood Cluster. 
ARP realizuje trzy duże projekty unijne dot. udoskonalenia niskotemperaturowej 
suszarni na biomasę, umocnienia współpracy partnerów Klastra oraz utworzenia 
Parku Przemysłowo-Technologicznego branży drzewnej i energetycznej i Centrum 
Transferu Technologii.

dr inż. SEBASTIAN WERLE,
Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach 
Działalność naukowa związana jest z procesami termicznej utylizacji (głównie spala-
nia i zgazowania) paliw kopalnych i biomasy a zwłaszcza osadów ściekowych; autor 
ponad 100 publikacji naukowych; członek Sekcji Spalania przy Komitecie Termody-
namiki i  Spalania PAN; członek Polskiego Instytutu Spalania; członek Asia Pacific 
Chemical, Biological and Environmental Engineering Society; ekspert NCBiR; członek 
Rady Programowej czasopism International Journal of Energy and Power Enginee-
ring i International Journal of Waste Management and Technology.

mgr inż. SYLWIA KUBICKA, Doktorant, Wydział Inżynierii Środowiska 
i Energetyki, Instytut Techniki Cieplnej, Zakład Spalania, Silników Spa-
linowych i Odnawialnych Źródeł Energii, Politechnika Śląska w Gliwicach 
Absolwentka Politechniki Śląskiej Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki, 
gdzie obecnie studiuje na studiach doktoranckich. Już za czasów studenckich jej 
zainteresowania naukowe zmierzały ku energetycznemu wykorzystaniu osadów 
ściekowych. Stara się rozwijać swoje pasje naukowe poprzez udział w różnego 
rodzaju szkoleniach i warsztatach takich jak m.in. Akademia Energii organizowana 
przez 2065 Fundację im. Lesława A. Pagi realizowana w siedzibie Giełdy Papierów 
Wartościowych w Warszawie.

GRZEGORZ JAKUBINA, Menadżer projektu, Starszy Specjalista Inżynieryjno 
– Techniczny, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
Absolwent Politechniki Śląskiej w Gliwicach wydziału Inżynierii Środowiska i Ener-
getyki specjalizacja „Techniki Ochrony Środowiska”. W 2009 ukończył studia pody-
plomowe w Akadamii Górniczo – Hutniczej na wydziale Energetyki Paliw w zakresie 
„Nowoczesne Metody Zarządzania i Technologie w Koksownictwie”. Od 7 lat związa-
ny z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla. Obszar kompetencji: budowa, rozruch, 
eksploatacja i regulacja pieców przemysłowych.

prof. dr hab. inż. JANUSZ LEWANDOWSKI,  Instytut Techniki Cieplnej,
Politechnika Warszawska
Profesor zwyczajny w Politechnice Warszawskiej. Jego specjalność naukowa zwią-
zana jest przede wszystkim z  modelowaniem procesów cieplno – przepływowych 
w maszynach i urządzeniach energetycznych. Prowadzi także działalność naukowo – 
techniczną związaną z modernizacją urządzeń energetycznych, wpływem energety-
ki na środowisko oraz programowaniem rozwoju sektora wytwarzania w energetyce 
Laureat Nagrody SIEMENSA i Nagrody Prezesa Rady Ministrów.

prof. dr hab. inż. WOJCIECH NOWAK
Dyrektor  Instytutu  Zaawansowanych Technologii Energetycznych,
Politechnika Częstochowska
Dyrektor Instytutu Zaawansowanych Technologii Energetycznych Politechniki Czę-
stochowskiej. Prodziekan ds. Nauki na Wydziale Inżynierii Środowiska i Biotechno-
logii. W latach 1987-89 asystent naukowy w Tokyo University, a 1991-1994 profesor 
w  Nagoya University, Japonia i  wykładowca na wielu uczelniach zagranicznych. 
Koordynator kilkunastu programów badawczych UE. Obecnie lider Projektu Strate-
gicznego NCBiR „Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych 
z wychwytem CO2”. Autor 7 książek, ponad 500 artykułów i 29 patentów z czystych 
technologii energetycznych, fluidyzacji, kotłów fluidalnych. Wiceprzewodniczący 
Komitetu Energetyki PAN. Promotor 13 zakończonych przewodów doktorskich. Roz-
wijana tematyka badawcza: fluidyzacja ze szczególnym uwzględnieniem hydrody-
namiki przepływów i wymiany ciepła w cyrkulacyjnej warstwie fluidalnej; spalania 
paliw w kotłach energetycznych; utylizacja popiołów; spalanie tlenowe; sorbenty 
nowej generacji; trójgeneracja; efektywność energetyczna. mgr inż. MICHAŁ CHABIŃSKI, Doktorant,

Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Śląska w Gliwicach
Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Dokto-
rant w Instytucie Techniki Cieplnej. Posiada wieloletnie doświadczenie w badaniu 
kotłów małej mocy na paliwa stałe. Specjalista w zakresie sterowania kotłami węglo-
wymi. Brał udział w kilku projektach badawczych dotyczących optymalizacji procesu 
spalania węgla i biomasy. Jest również autorem szeregu publikacji na ten temat.

dr hab. inż. SŁAWOMIR GRĄDZIEL, Adiunkt, 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Krakowska
Pracownik Instytutu Maszyn i  Urządzeń Energetycznych Politechniki Krakowskiej. 
Jego zainteresowania naukowe koncentrowały się wokół odwrotnych zagadnień 
przewodzenia ciepła występujących w  grubościennych ciśnieniowych elemen-
tach kotłów energetycznych oraz zagadnień przepływowo-cieplnych występujące 
w  powierzchniach ogrzewalnych kotłów energetycznych. W  ramach działalności 
naukowo-badawczej brał udział w licznych projektach badawczych krajowych i za-
granicznych.

MAŁGORZATA CHODUR, Dyrektor Działu Rozwoju i Marketingu,
Veolia Water Systems Sp. z o.o.
Posiada dyplom MBA Uniwersytetu Naukowo-Technicznego Lille we Francji oraz 
dyplom magistra inżyniera Politechniki Krakowskiej w specjalności inżynierii środo-
wiska. Posiada wieloletnie doświadczenie w  zakresie oczyszczania wody i  ścieków 
przemysłowych oraz gospodarki odpadami. Ekspert i  doradca techniczny w  dzie-
dzinie spalania osadów ściekowych i oczyszczania płynów pochodzących z procesu 
wydobycia gazu łupkowego. Autorka wielu artykułów prasowych i  referatów na 
konferencjach naukowo-technicznych.

mgr inż. KAROL MAJEWSKI, Asystent Naukowo-Dydaktyczny,
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Krakowska
Ukończył studia magisterskie na kierunku Energetyka. Pracuje jako asystent nauko-
wo-dydaktyczny w  Instytucie Maszyn i  Urządzeń Energetycznych na Politechnice 
Krakowskiej. W ramach pracy naukowej i dydaktycznej zajmuję się wymianą ciepła 
i masy, zagadnieniami przepływowo-cieplnymi oraz spalaniem paliw.

dr inż. LESZEK ZIÓŁKOWSKI, Dyrektor Handlowy,
PPH KAMIX Sp. z o.o. Sp. k.
Wieloletni Kierownik Działu Zaopatrzenia Przemysłu i Chemicznych Czyszczeń. 
Współautor technologii chemicznego czyszczenia urządzeń i  instalacji ciśnie-
niowych, ciepłowniczych, chłodniczych i  klimatyzacyjnych. Prelegent szkoleń  
organizowanych w przedsiębiorstwie i na zewnątrz, m. in. w firmie Viessmann. 
Kierownik robót podczas chemicznego czyszczenia wielu urządzeń, w tym 40 
kotłów parowych i wodnych różnych typów. Autor 14 artykułów w prasie spe-
cjalistycznej. Posiada uprawnienia UDT.

12.00-12.25    prof. dr hab. inż. Jan Górski 
mgr inż. Dominika Matuszewska 
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie  
Możliwości pozyskiwania ciepła odpadowego ze ścieków.

12.25-13.25 Przerwa

Sekcja II HEAT

13:25-13:50  prof. dr hab. inż. Janusz Lewandowski, 
Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska  
Wykorzystanie krajowego potencjału rusztowych kotłów wodnych 
a dyrektywy emisyjne UE.

•  Potencjał kotłów typu WR w Polsce.
•  Skutki wdrożenia dyrektyw ETS oraz IED.
•  Możliwości przystosowania kotłów do wymagań dyrektywy IED.
•  Nowe technologie wykorzystujące potencjał kotłów WR.

13:50-14:15  prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak 
Politechnika Częstochowska

  Spalanie tlenowe dla  kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowa-
nych z wychwytem CO2.

Spalanie tlenowe w  kotłach parowych jest techniką o  niewielkim ryzyku wychwytywania 
CO2 w blokach energetycznych. Spalanie w tlenie można z łatwością adaptować do nowych 
bloków bądź  modernizować istniejące. W prezentacji dyskutuje się rozwój kotłów pyłowych 
i fluidalnych celem zidentyfikowania specyficznych ich cech, które pozwolą na maksymaliza-
cję sprawności i minimalizację emisji oraz wychwyt CO2.

14:15-14:40  mgr inż. Michał Chabiński, Politechnika Śląska 
Sterowanie pracą kotłów węglowych z warstwą  stałą.

• Kotły na paliwa stałe. • Optymalizacja procesu spalania.
• Sterowanie procesem spalania. • Energetyczno emisyjna analiza pracy kotła.

14:40-14:50  Przerwa 

14:50-15:15   dr hab. inż. Sławomir Grądziel, mgr inż. Karol Majewski 
Politechnika Krakowska 
Wpływ spalania biomasy na pracę kotłów energetycznych.

• Zasoby biomasy w Polsce.
• Ogólna charakterystyka biomasy na tle węgla.
• Sposoby współspalania biomasy z paliwami kopalnymi – charakterystyka procesów.
• Współspalanie biomasy z węglem – zalety i wady.
• Wpływ współspalania na pracę i eksploatację istniejących kotłów energetycznych.

15:15-15:35   dr inż. Leszek Ziółkowski, PPH KAMIX Sp. z o.o. Sp. k. 
Wpływ jakości wody kotłowej na eksploatację oraz serwis kotłów 
wodnych i parowych.

•  Proces powstawania kamienia w kotłach wodnych i parowych: rodzaje osadu charaktery-
styczne dla typów kotłów, decydujące czynniki jego powstawania, prędkość liniowa nara-
stania kamienia.

• Wpływ rewizji wewnętrznej i badań symulacyjnych na skuteczność czyszczenia.
•  Wpływ rodzaju i grubości kamienia kotłowego na wykonanie chemicznego czyszczenia: 

ilość chemikaliów, ilość wymaganych cyrkulacji, koszty logistyczne, czas czyszczenia.

15:35-16:00   mgr inż. Grzegorz Jakubina, mgr inż. Paweł Okarmus  
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

  Najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne służące ocenie sta-
nu technicznego baterii koksowniczych, wchodzące w skład  Nowe-
go Systemu Monitorowania.

 
•  Wskazanie zasadności prowadzenia monitorowania stanu technicznego baterii koksowni-

czej w oparciu o najnowocześniejsze urządzenia diagnostyczne dotąd niestosowane 
w polskim koksownictwie.

Prowadzący:  Michał Góra, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
oraz Centrum im. Adama Smitha. 
Jacek Niesler wydawca magazynu Piece Przemysłowe & Kotły.
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II Targi Technik Kotłowych, Procesów Cieplnych
i Wody Przemysłowej WATER&HEAT

Więcej informacji na stronie:
www.easyfairs.com/pl/wrh2013  

oraz na profilu Facebook

Szkolenie towarzyszy II Targom Technik Kotłowych,
Procesów Cieplnych i Wody Przemysłowej WATER&HEAT, 
podczas których zaprezentowane zostaną:
• Urządzenia wytwórcze: kotły, paleniska, turbiny.
•  Urządzenia i układy pomocnicze: systemy uzdatniania wody 

technologicznej, obiegu powietrza i spalin.
• Systemy klimatyzacji precyzyjnej, absorpcyjnej i solarnej.
• Aparatura, rurociągi, zbiorniki.
• Urządzenia pomiarowe, monitorujące i sterujące.
• Producenci biomasy i odnawialnych źródeł energii.
• Oprogramowanie dla branży.

Do odwiedzenia targów zapraszamy:
• kadrę inżynierską ds. zarządzania operacyjnego i strategicznego,
• dyrektorów technicznych,
• project menadżerów,
• specjalistów ds. mechanicznych,
• głównych inżynierów,
• inżynierów i menadżerów firm przemysłowych,
• menadżerów i specjalistów ds. utrzymania ruchu,
• inżynierów produkcji,
• mistrzów obiektowych,
• głównych energetyków,
• kadrę odpowiedzialną za zakup sprzętu, maszyn i urządzeń,
• specjalistów ds. procesów technologicznych i technicznych,
• urzędników miejskich i gminnych,
• zarządów nieruchomości,
• studentów uczelni technicznych
oraz wszystkich przedstawicieli zakładów przemysłowych, 
w których zachodzą procesy cieplne i obieg wody w przemyśle.
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