SŁOWO WSTĘPNE
Niniejszy zeszyt je st zbiorem tekstów referatów i kom unikatów przew idzia
nych do wygłoszenia podczas VII Konferencji Kotłowej „Aktualne problemy
budowy i eksploatacji kotłów”, organizowanej przez In sty tu t M aszyn i U rzą
dzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Fabrykę Kotłów
RAFAKO S.A. w Raciborzu.
Problemy przedstaw ione w referatach dotyczą następujących zagadnień:
1. Technologie spalania niskoemisyjnego i rozw iązania palenisk kotłowych.
2. Badania procesów przem iału węgla oraz rozw iązania urządzeń i układów
młynowo-paleniskowych.
3. Wpływ nowych technologii spalania na w arunki w ym iany ciepła w powie
rzchniach ogrzewalnych kotłów.
4. Monitorowanie pracy urządzeń kotłowych.
5. Diagnostyka m ateriałow a i ocena zużycia elementów kotłowych.
6. Problemy sprawności, elastyczności i niezawodności urządzeń kotłowych.
7. Modernizacja urządzeń kotłowych dla odtworzenia potencjału wytwórcze
go z uwzględnieniem wym agań ekologicznych.
8. Prace naukowo-badaw cze w dziedzinie kotłów.
9. Kierunki rozwoju urządzeń kotłowych.
10. Nowe technologie energetyczne.
Prezentowane artykuły zostały opracowane przez pracowników uczelni,
instytutów przemysłowych, jednostek pom iarowo-badawczych, biur proje
któw, jednostek przem ysłu kotłowego i energetyki.
Zorganizowanie Konferencji było możliwe dzięki finansow em u wsparciu
Komitetu B adań Naukowych w W arszawie i Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. w
Raciborzu, za co w im ieniu uczestników Konferencji składam y serdeczne
podziękowania.
Składając podziękowania Autorom nadesłanych prac za tru d związany z
opracowaniem referatów i kom unikatów , w yrażam y jednocześnie nadzieję na
kontynuację naszych Konferencji, które —ja k w skazują dotychczasowe do
świadczenia - stanow ią rzadką okazję w szechstronnej dyskusji i wym iany
doświadczeń dotyczących problem atyki kotłowej.
VII Konferencja Kotłowa została zorganizow ana w ram ach jubileuszu 50 lecia Politechniki Śląskiej i 40 la t działalności W ydziału Mechanicznego E ner
getycznego.

Łącznie przyjęto na Konferencję 58 referatów i 7 kom unikatów , które
wydrukowano w trzech kolejnych zeszytach serii Energetyka. Zeszyt 120
zawiera referaty 1 - 20, w zeszycie 121 wydrukowano referaty 21 - 40, a w
zeszycie 122 - referaty 41 - 58 i wszystkie kom unikaty
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