
Zapraszamy na szkolenia i  konferencję:

Organizator:
Ecol Sp. z o.o.

ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik
www.ecol.com.pl

rodzaj: 3-dniowe
termin: 25-27.03.2020
miejsce: Andrychów 

1.

• Diagnostyka płynów eletroizolacyjna

• Podstawy techniki smarowniczej 

• Pobór reprezentatywnych próbek oleju 
• Pielęgnacja i kondycjonowanie oleju, dobre praktyki smarownicze 

• Diagnostyka olejowa

Dobre praktyki smarownicze wstępem do zapewnienia niezawodności maszyn.
Diagnostyka płynów elektroizolacyjnych

tematyka: informacje o szkoleniu: 

rodzaj: 2-dniowe
termin: 23-24.04.2020
miejsce: Rybnik

2.

• Dobre praktyki smarownicze (pielęgnacja oleju, filtry, zarządzanie 
warsztatem smarownika)

• Oleje silnikowe, smary plastyczne, oleje hydrauliczne i ciecze chłodzące
• Diagnostyka oleju, smaru, płynu chłodniczego oraz paliwa

"Kolej na olej" - szkolenie dla branży kolejowej

tematyka: informacje o szkoleniu: 

rodzaj: 3-dniowa
termin: 13-15.05.2020
miejsce: Wisła

konferencje.ecol.com.pl

3.

• Fizykochemiczne wyzwania dla pracy urządzeń wytwórczych w 
intensywnej regulacji

• Uszkodzenia niemechaniczne elementów urządzeń energetycznych.

• Dekontaminacja instalacji przemysłowych
• Dobre praktyki laboratoryjne z elementami gospodarki olejowej
• Diagnostyka olejowa w praktyce
• Innowacyjne technologie z zakresu gospodarki wodnej.
• Kompleksowe rozwiązania dla gospodarki ściekowej w energetyce

• Trwałość eksploatacyjna urządzeń w zmiennych warunkach eksploatacji

• Udział i rola chemii energetycznej w diagnostyce urządzeń

• Nowoczesne rozwiązania z zakresu fizykochemii dla bloków 
energetycznych

XVIII Konferencja Naukowo-Techniczna "UDZIAŁ CHEMII ENERGETYCZNEJ 
WE WZROŚCIE EFEKTYWNOŚCI URZĄDZEŃ”

tematyka: informacje o konferencji: 

4.

*PLAN SZKOLEŃ 2020

nasze certyfikaty i wyróżnienia

Przedsiębiorca należy 
do systemu 

Zielonego Punktu 
tworzonego przez 
Rekopol i wspiera 

rozwój zbiórki 
selektywnej odpadów 

w Polsce

FS 534337 EMS 534333 OHS 544208



Akredytowane Laboratorium 
Analiz Olejowych w Ecol Sp. z o.o.

spełniające wymagania normy 

PN-EN ISO 17025
certyfikowane przez 
Polskie Centrum Akredytacji
pod numerem AB 1564 

Laboratorium Chemiczne Ecol 
uznane przez 
Urząd Dozoru Technicznego
jako spełniające normę

PN-EN ISO/EC 17025:2005.

rodzaj: 3-dniowe
termin: 14-16.10.2020
miejsce: Osiek

5.

• Diagnostyka płynów elektroizolacyjnych  

• Oleje i smary, ciecze trudnopalne
• Technika smarownicza

• Dobre praktyki smarownicze, pielęgnacja olejów
• Diagnostyka olejowa, pobór próbek, przypadki studialne

Rola inżynierii smarowania w Utrzymaniu Ruchu. 
Diagnostyka płynów elektroizolacyjnych

tematyka: informacje o szkoleniu: 

rodzaj: 2-dniowe
termin: 19-20.11.2020
miejsce: Rybnik

6.

• Omówienie oznaczeń dostępnych w Laboratorium Ecol
• Dobra praktyka laboratoryjna w świetle wymagań PCA i normy ISO 17025

• Interpretacja wyników analiz
• Pobór reprezentatywnych próbek oleju

Dobre praktyki laboratoryjne z elementami diagnostyki olejowej

tematyka: informacje o szkoleniu: 

rodzaj: 2-dniowe
termin: 04-05.06.2020
miejsce: Toruń

4. Rola środków smarnych w zapewnieniu stabilnego działania turbiny wiatrowej

informacje o szkoleniu: 

• Transformatory turbin wiatrowych

• Węzły trybologiczne w turbinie wiatrowe

• Przypadki studialne

• Oleje i smary dla energetyki wiatrowej
• Pielęgnacja oleju - wymiana oleju - doświadczenia firmyEcol

• Diagnostyka olejów i smarów

tematyka: 

KONTAKT W SPRAWIE SZKOLEŃ:
e-mail: warsztaty@ecol.com.pl
http://szkolenia.ecol.com.pl

Ecol Sp. z o.o.
ul. Podmiejska 71A, 44-207 Rybnik

tel. +48 32 739 18 30
fax +48 32 739 18 29

PLAN SZKOLEŃ 2020

Do kogo kierujemy naszą ofertę szkoleń?

• specjalistów eksploatacji i diagnostyki,
• specjalistów z wydziałów chemicznych, 

• osób, które podejmują decyzje dotyczące zakupów, doboru, wymiany i pielęgnacji środków smarnych. 
• specjalistów utrzymania ruchu, produkcji i remontów, 

Nasze szkolenia kierujemy do:
• specjalistów z wydziałów gospodarki smarowniczej, 

*

* Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i miejsc przeprowadzenia szkoleń  


