
24-25 października br. W Łysomicach koło Torunia odbyły się IX Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne orga-
nizowane przez Kujawsko – Pomorskie Centrum Szkoleń i Certyfikacji. 
 W Warsztatach wzięło udział łącznie ponad 170 osób z Polski i zagranicy. Byli to:
- przedstawiciele firm działających w obszarze i na rzecz chłodnictwa amoniakalnego,
- osoby reprezentujące instytucje działające w tej branży takie jak: UDT, Krajowe Forum Chłodnictwa – 

Związek Pracodawców, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy, NOT,
- przedstawiciele mediów takich jak: miesięcznik „Technika Chłodnicza i Klimatyzacyjna”, miesięcznik 

„Chłodnictwo & Klimatyzacja”, Biuletyn Dozoru Technicznego „Inspektor”, internetowe portale branżowe 
Klimatyzacja.pl, Wentylacja.com.pl.

Następujące firmy przygotowały stanowiska wystawowe i konsultacyjne: ATEST GAZ ,DOSTER, EETS, EVAPFLEX, FRIZO, 
JOHNSON CONTROLS MARCOR, MASTA, UDT, TEKO, WIGMORS.

 

Zaprezentowano wiele interesujących referatów:

Pierwszy dzień.
- Ewolucja systemów sterowania sprężarkowych agregatów chłodniczych – Pan Wojciech Bogdewicz – z firmy GEA Refrigeration 

Poland.
- Awaria zaworu odtajania tunelu zamrażalniczego – Pan Edmund Syrocki – z firmy Greenyard Frozen Poland.
- Zastosowanie pośredniego układu chłodzenia skraplacza w przemysłowych instalacjach chłodniczych – Pan Bartosz Jagieła – z fir-

my EETS Sp. z o.o.
- Porównanie wymagań prawnych dotyczących instalacji amoniakalnych w różnych krajach – Pan Łukasz Radtke – z firmy Bondu-

elle Polska S.A.
- Innowacyjne sensory pomiarowe w systemach detekcji amoniaku na przykładzie miernika GfG CS22 – Pan Michał Czypionka – 

z firmy GfG Polska Sp. z o.o.
- Amoniakalne Chillery Absorpcyjne – Wykorzystanie ciepła odpadowego do produkcji chłodu niskotemperaturowego – Pan Maciej 

Żuk – z firmy FRIZO Sp. z o.o.

IX Ogólnopolskie Warsztaty Amoniakalne
Od teorii do praktyki w Amoniakalnych Instalacjach Chłodniczych



 

 

Bardzo ciekawy blok dyskusyjny:
- Dobry Start- mój drugi raz w maszynowni. Aspekty organizacji pracy w maszynowniach bez stałego nadzoru – Pan Paweł Niedź-

wiecki – z firmy BioConcept Gardenia Sp. z o.o.
- Proszę powiedzieć jaki błąd został zrobiony na schemacie w instalacji chłodniczej? – Pan Albert Depta – z firmy COLDEX, Pan 

Piotr Kamecki z firmy – Greenyard Frozen Poland.

Drugi Dzień: 

- Zarządzanie bezpieczeństwem amoniakalnych instalacji ziębniczych. Jak skutecznie zarządzać ryzykiem? – Pan Tomasz Klinkosz 
– Główny Specjalista Dział Oceny Zgodności – UDT w Gdańsku.

- Płytowe wymienniki ciepła do instalacji amoniakalnych firmy Danfoss. Nowy sterownik do chłodnic powietrza do przemysłowych 
instalacji chłodniczych – Pan Mikołaj Klenkiewicz – Koordynator ds. Chłodnictwa Przemysłowego w firmie Danfoss Poland.

- Woda w NH3 – czy to jest problem? – Pan Piotr Kamecki z firmy Greenyard Frozen Poland.
- „Innowacyjna i oszczędna stacja zasilająca w wodę amoniakalne układy wyparne.” Gwarancja obniżenia o co najmniej 50% ilości 

wody uzupełniającej układ chłodzenia bez utraty wody podczas odsalania (odsalanie wody obiegowej odbywa się wewnątrz układu 
bez zrzutu do ścieku) – Pan Jan Marjanowski – Właściciel firmy Przedsiębiorstwo MARCOR Jan Marjanowski.



   
Kolejny ciekawy blok dyskusyjny:
- Błędy programu sterującego / błędne nastawy – co się za tym kryje? – Pan Tomasz Fir z firmy ESPERSEN Koszalin.
- Wykonanie instalacji odolejania zgodnie z dobrą praktyką – przykład – Pan Mirosław Jarentewicz z firmy FROSTA Sp. z o.o.
- Brak efektywnego odtajania – Pan Mateusz Lisewski z firmy UNITEC, Pan Wiesław Neumann z firmy RSP NOWOŚĆ.
- Nieprawidłowa praca zaworu ICS – Pan Mateusz Lisewski z firmy UNITEC, Pan Wiesław Neumann z firmy RSP NOWOŚĆ.
- Nieprawidłowa praca zaworu ICM – Pan Mateusz Lisewski z firmy UNITEC, Pan Wiesław Neumann z firmy RSP NOWOŚĆ.
Dwudniowe warsztaty ze swadą i dynamicznie prowadzili Pan Piotr Kamecki, Pan Mateusz Lisewski, Pan Grzegorz Starszak. Z roku 
na rok są one ciekawsze, w burzliwych dyskusjach bierze udział coraz więcej uczestników, a wynikiem tego jest m. in. taka „twór-
czość”.

Organizatorzy zapraszają na JUBILEUSZOWE X WARSZTATY za rok.                                                                                              &


