
 
 
 
                                                            Komentarz 
do umowy nr 1/91 zawartej w Raciborzu w dniu 10.05.1991r. 
pomiędzy: Przedsiębiorstwem „FENIKS” Sp. z o. o.  
ul. Opawska 5/6 Gliwice a Okręgową Spółdzielnią Mleczarską  
w Raciborzu 
 
Zgodnie z umową, Przedsiębiorstwo „FENIKS” przekazuje 
nieodpłatnie (na okres przeprowadzenia próby eksploatacyjnej) 
technologię oraz urządzenie „RAM” w celu usunięcia wcześniej 
powstałego osadu kamiennego i powstrzymania procesu jego 
ponownego powstawania w instalacji zasilającej oraz w kotłach 
parowych. 
 
Dane techniczne kotłów parowych typu „ECONOMIC” 
Wydajność – 2t/h 
Temperatura przegrzania pary – 150*C 
 
Podstawą finansową umowy są efekty ekonomiczne uzyskane z 
tytułu: 
1/  obniżenia strat energetycznych 
2/  likwidacji kosztów związanych z chemicznym czyszczeniem    
     kotłów 
3/  zaprzestania eksploatacji stacji demineralizacji wody 
4/  obniżenia kosztów związanych z zakupem węgla kamiennego 
 
Stan instalacji zasilającej oraz stan powierzchni elementów kotła od 
strony wody okresowo oceni powołana komisja, która oceniła także 
stan powierzchni elementów kotła w okresie jego eksploatacji przed 
podpisaniem umowy. 



Umowa zobowiązuje OSM do obliczenia uzyskanych efektów 
ekonomicznych oraz do wypłacenia Przedsiębiorstwu „FENIKS” 
kwot pieniężnych w wys. 55% ich wartości. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

The comments 

to the contract of a release Nr 1/91, signed in Racibórz dated May 10, 
1991 between: “FENIKS” Co. Ltd., Opawska 5/6 Str. Gliwiceand 
The District Milk Factory Cooperation, Racibórz. 
The above contract determines the duties and the obligations of both 
sides. 
According to the cooperation, the “FENIKS” Co. Ltd., releases for an 
exploitation the equipment “RAM” (serwing for a change of water 
qualities) with an aim to remove the hard scales formed before and 
stopping of the process of their forming in the supplying installations 
and in the vapour boilers. 
The technical data of the vapour boilers, type “Economic” 
Capacity – 2 tons/h 
Temperature of vapour overheating – 150*C 
The financial principle of a contract will be based on the economic 
effects obtained due to:          
1/  lowering of the loss of energy                                                            
2/  supression of the costs relevant to cleaning of the boilers                  
3/  stopping of an exploitation of the water demineralization station      
4/  lowering of the costs relevant to a coal purchase. 

A state of a supplying installation and a state of a surface of the boiler 
elements from a water side will be intermittently inspected by a 
special commission. 

A contract obliges also the District Milk Factory Cooperation for 
calculation sheet of the economic effects and for the payment to 
“FENIKS” Co. Ltd, an amount of a rate of interest 55%.   
  

 
 



 
 
 
 



 
 

The District Milk Faktory Cooperation 

                                                           Racibórz, December 21, 1990 

                                           The official record 

under the circumstance of  an opening of the right boiler in the 
boiler      house of OSM* - after the testing duration (3 months) with 
the attached magnetizer incorporated on a way of water supply of a 
boiler. 

  Present persons**: 
Czesław Barcewicz                      – Mechanical Dpt., Supervisor 
Władysław Żamejć                      – Dpt of Power, Supervisor 

   Jerzy Ważny                                – Representative of FENIKS        
                                                           Co.Ltd., an owner of a RAM 

                                                         eguipment 
   It was stated, what follows: 

1. After opening of a boiler no hard scale has been found – on two   
layers of the boilers pipes, thos which, during swinging of a water 
surface resulted of a way of a boiler exploitation were exposed – 
the loose precipitate of a sludge 

2. Low layers (3-4) – free of precipitate – reaching of the lower 
positions is not possible,  the quality and a kind of an eventual 
precipitate will be evaluated during a routine cleaning of a boiler 
– to the end of December 1990 

3. The official record on the work will be prepared during cleaning 
of a boiler with  descriptions of the eventual precipitates in the 
working volume, together with their thickness and structure. 

The commission suggests that the increased amount of a precipitate 
on the upper sections can be caused by selfcleaning of the 



system supplying the boiler 
 
The note was terminated on point 3 
Signatures (1)  (2)  (3) 
*Polish shortening                                                                                  

**the titles omitted 

Addendum to 1 

 
  

    
 
 



   

 
 

 



    
    
 
    The District Milk                         Racibórz, December 29, 1990        

Factory Cooperation 

The official record  

from the lustration of a boiler E – 80 (right one) prepared in The 
District Milk Factory Cooperation on Dec. 29. 1990 by a 
commission consisted of: 

1.  Wł. Żamejć                              – Power Dpt., Supervisor 

2.  M. Daszkiewicz                       – Foreman 

3.  Cz. Barcewicz                         – Mechanical Dpt. Supervisor        

    which has stated, after opening of a boiler, what follows: 

1. On the furnace tube and on the smoke tubes loose sludge, 
thickness 1-1,5mm, colour     beige, easy to be removed    

2.  On the surfaces of a boiler cover in its lower part appeared a 
sludge forming the layer  of a precipite of a thickness 20mm 

3.  After three months duration of a boiler exploitation and 
stopping of the work of a demineralization station of a water 
supply on the surface from a water side an absence of a hard 
scale has been evidenced. 

     Signatures                    (1)  (2)  (3)         

     •   the titles of the persons omitted 
 
 
 
 



 
 
 

  Komentarz 
do arkusza obliczeniowego efektów ekonomicznych uzyskanych 
przez OSM w Raciborzu, w okresie od dnia 11.09.1990r. do dnia 
11.10.1991r. z tytułu stosowania technologii oraz urządzenia typu 
RAM. 
Sporządzony  przez OSM arkusz obliczeniowy, zawiera wyliczoną 
wartość efektów uzyskanych w dwóch grupach:                                      
grupa I – efektów wymiernych takich jak:                                               
1/  eliminacja chemicznego czyszczenia kotła                                         
2/  wyłączenie stacji uzdatniania wody 
grupa II – efektów niewymiernych związanych: 
1/  ze zwiększoną trwałością materiałów kotłowych                                
2/  z obniżeniem zużycia węgla                                                                
3/  z oczyszczaniem się instalacji wodnej zakładu. 
W grupach tych z różnych przyczyn (także technicznych) nie 
uwzględniono wielu składników kosztów eksploatacyjnych 
ponoszonych przez OSM w Raciborzu w okresie poprzedzającym 
zawarcie umowy oraz w trakcie jej realizacji. 
Należały do nich między innymi koszty ponoszone z tytułu 
faktycznego zużycia węgla w okresie trwania umowy. 
Wspomniane przyczyny wielokrotnie zaniżyły końcowy wynik 
finansowy który uzyskany został z tytułu stosowania naszej 
technologii w instalacji kotłowej Zakładu Mleczarskiego w 
Raciborzu.  
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