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Obrady 4 września 2016 

Panel  w godz. 12.00 – 13.00 
 

Przywitanie uczestników konferencji,  

-wystąpienie J.M. Rektora WSZŚ w Tucholi dr Krzysztofa Kannenberga 

-wystąpienie Przewodniczącego Komitetu Naukowego Konferencji prof. dr inż. Gerarda Jana 

Beslera.  

Prelegenci zwrócili szczególną uwagę na aspekty związane z koniecznością współpracy 

uczelni z praktyką inżynierską w konkretnych przedsiębiorstwach. 

 

Panel  w godz. 15.00 – 17.30 
 
 Przedstawiono kalorymetryczne temperatury spalania przefermentowanych osadów 

ściekowych. Wpływ zawartości wody i współczynnika nadmiaru powietrza na 

kalorymetryczną temperaturę spalania przefermentowanych osadów ściekowych jest 

znaczący. Podwyższenie temperatury spalania można uzyskać poprzez współspalanie osadów 

ściekowych z innym, bardziej kalorycznym, paliwem.  

  Zaprezentowano warunki brzegowe, potencjał energetyczny oraz spopielanie 

odpadów medycznych oraz pochodzenia zwierzęcego. Podstawową metodą unieszkodliwiania 

odpadów pochodzenia zwierzęcego jest spalanie. Efektem ubocznym tego procesu jest 

powstawanie strumienia energii termicznej spalin, który można wykorzystać do wytwarzania 

pary technologicznej. Przygotowanie i wykorzystanie modelu procesu spalania odpadów 

pozwala na dobór optymalnych nastaw parametrów sterowania (strumienia masy odpadów, 

zadanej zawartości tlenu w spalinach w zakładanych warunkach pracy instalacji. Badania 

dowiodły, że instalacja termicznego przekształcania odpadów medycznych z użyciem pieca 

obrotowego z suchym układem oczyszczania spalin jest w stanie spełnić wymagania 

dyrektywy 2010/75/EU oraz oraz Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska z dnia 22 

kwietnia 2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. Dz.U. 2011 nr95 poz.558.  

 

 

Obrady 5 września 2016 

Panel  w godz. 9.00 – 13.00 
 

 Przedstawiono wentylatorowe chłodnice, chłodnie suche oraz zagadnienia związane z 

odzyskiem energii w procesie suszenia zboża. Na moc cieplną chłodni wentylatorowych 

zasadniczy wpływ, oprócz różnicy temperatury pomiędzy czynnikami wymieniającymi 

ciepło, mają: prędkość powietrza, stopień rozwinięcia powierzchni wymiany ciepła po stronie 

powietrza oraz w mniejszym stopniu grubość płycin ożebrowania. W przypadku odzysku 

energii z powietrza wywiewanego i wykorzystania tej energii do podgrzewania powietrza 

zewnętrznego oraz stosowania sekcji chłodzenia kukurydzy, udział ciepła wykorzystanego do 

osuszania zboża w energii dostarczanej ze źródła ciepła stanowi ok 60%. Pozwala to na 

zmniejszenie mocy źródła ciepła do 67÷70%.  



 

 Zaprezentowano analizy pracy sieci ciepłowniczych po termomodernizacji odbiorów 

ciepła. Obniżenie (dostosowanie) temperatur czynnika grzewczego w termomodernizowanym 

obiekcie pozwala na redukcję strat ciepła na sieci oraz wpływa pozytywnie na rozliczenia 

ciepła w lokalach mieszkalnych (zmniejszony wpływ instalacji na wymianę ciepła w 

pomieszczeniach – podzielniki kosztów) 

 Omówiono zależność parametrów pomp połączonych równolegle i ich wpływ na 

efektywność procesu pompowania. Poprawność doboru pompy wpływa nie tylko na 

parametry techniczne, ale także na koszt eksploatacji Spójność ciśnienia w punktach 

węzłowych układów pompowych jest jednym z ważniejszych warunków poprawnej pracy 

całego systemu. 

 

 

W trakcie obrad zostały również przedstawione przez studentów wyniki badań analitycznych 

przeprowadzanych podczas Letniego Obozu Naukowego. W ramach badań pobrano 9 próbek 

wód powierzchniowych zlokalizowanych w okolicach miejscowości Tleń. Szereg analiz 

fizyko-chemicznych przeprowadzono w mobilnym laboratorium dydaktyczno-badawczym.  

 

Panel  w godz. 14.30 – 19.00 
 

Wyjazd na wycieczkę techniczną do Nadleśnictwa Trzebciny. Wycieczka obejmowała swoim 

zakresem m.in. zwiedzanie ścieżki dydaktycznej. 

Po wycieczce nastąpiło podsumowanie oraz zamknięcie części merytorycznej konferencji.  

 

W bardzo przyjacielskiej i rodzinnej atmosferze na konferencji wymieniono cenne 

spostrzeżenia i uwagi związane z tematyką ogrzewnictwa i wentylacji.  
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