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TECHNOLOGIA NA MIARĘ XXI WIEKU

Józefów czeka na własną, innowacyjną oczyszczalnię
W 20-tysięcznym mieście pod Warszawą może powstać jeden z najnowocześniejszych obiektów w Europie. Własna innowacyjna oczyszczalnia oznacza dla Józefowa niezależność i samowystarczalność, a dla jego mieszkańców niższe koszty oczyszczania ścieków. Projekt czeka obecnie na decyzję
Ministerstwa Środowiska w sprawie przyznania dofinansowania.
Aż trudno sobie wyobrazić, ale jeszcze
20 lat temu w Józefowie nie było nawet
metra kanalizacji. Obecnie do miejskiej
sieci podłączone jest 4600 gospodarstw
domowych oraz 230 obiektów użyteczności publicznej i firm. Ścieki z Józefowa
pompowane są przez rezerwat, pięciokilometrową rurą do oczyszczalni w Otwocku.
W trosce o mieszkańców
– Gdy zaczęliśmy intensywnie rozbudowywać naszą sieć kanalizacji, zaczęła
także dojrzewać w nas decyzja o budowie własnego obiektu. W końcu jednym
z zasadniczych zadań samorządu jest
zapewnienie mieszkańcom jak najlepszych usług z zakresu gospodarki wodno
-ściekowej – mówi burmistrz Stanisław
Kruszewski. Władze miasta uznały, że najlepiej zabezpieczą interesy swoich mieszkańców oczyszczając ścieki na miejscu,
samodzielnie kontrolując jakość usługi
i kształtując jej cenę.
– Zależało nam na tym, aby nasz
obiekt spełniał jak najwyższe standardy.
Dlatego zanim powstał projekt odbyliśmy
szereg wizyt studyjnych – dodaje zastępca burmistrza Marek Banaszek. Wśród
zwiedzanych obiektów, które stanowiły

inspirację przy tworzeniu projektu, znalazły się oczyszczalnie pod Zurichem oraz
w niemieckim Radolfzell.
Lider innowacji
Wieloletnie przygotowania zaowocowały projektem oczyszczalni, która
może być jednym z najnowocześniejszych
obiektów w Europie. Józefów planuje
wprowadzić tzw. trzeci stopień doczyszczenia. Oznacza to, że oczyszczone ścieki
zostaną dodatkowo naświetlone promieniowaniem UV. To pozwoli na zabicie
aż 99,9 proc. bakterii. Takie rozwiązanie
stosuje się do uzdatniania wody pitnej.
To jednak nie koniec innowacji. Władze
Józefowa nawiązały także współpracę
z Narodowym Centrum Badań Jądrowych
w Świerku.
– Być może będziemy prekursorem
w stosowaniu w procesie oczyszczania
ścieków tych technologii, które do tej
pory służyły dezynfekcji narzędzi medycznych – mówi burmistrz Kruszewski.
Józefowska oczyszczalnia będzie także
jedną z niewielu w Polsce, która zastosuje prasę tłokową pozwalającą na odwodnienie osadów na poziomie ok. 30 proc.
Dla porównania bardziej typowe w Pol-

sce wirówki odwadniają na poziomie ok.
18-20 proc.
Oczekiwanie na decyzję
Projekt „Integracja i rozwój gospodarki
wodno - ściekowej w Józefowie” stara się
o środki z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. W ramach projektu zostaną wybudowane:

oczyszczalnia, pompownie (15 szt.) i ok.
20 km sieci kanalizacyjnej oraz ok. 21 km
– wodociągowej. Zakupiony zostanie także specjalistyczny pojazd oraz powstanie
System Efektywnego Zarządzania systemem wod.-kan.
Wniosek pozytywnie przeszedł wszystkie etapy oceny formalnej i merytorycznej. W październiku Narodowy Fundusz

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
przekazał ocenę józefowskiego wniosku do
akceptacji Ministerstwa Środowiska.
– Mamy nadzieję, że już niedługo będziemy mogli przekazać naszym mieszkańcom dobre wiadomości i zacząć realizację tej bardzo ważnej dla naszego
miasta inwestycji – mówi burmistrz Stanisław Kruszewski.

POLSKI RYNEK TELEKOMUNIKACYJNY JEDNYM Z NAJBARDZIEJ KONKURENCYJNYCH I INNOWACYJNYCH W EUROPIE

Liderzy zintegrowanej, innowacyjnej telekomunikacji
Z Jerzym Straszewskim, prezesem Polskiej Izby Komunikacji Elektronicznej,
rozmawia Jerzy Papuga
Fot. Archiwum

Z raportu PwC „Wpływ sektora telewizji kablowej na rozwój polskiej gospodarki” (październik 2015) oraz ankiety
PIKE (luty 2016) wynika, że polski rynek
sieci kablowych to ponad 4,5 mln gospodarstw domowych, z czego 4,2 mln (92%
rynku) obsługiwane jest przez firmy
zrzeszone w Polskiej Izbie Komunikacji
Elektronicznej (PIKE). Na 7,9 mln gospodarstw domowych, będących w zasięgu
sieci, penetracja przez operatorów sieci
kablowych wynosi 64%. Dzierżawią oni
16% sieci, reszta stanowi ich własność.
Łączna liczba abonentów telewizji cy-

frowej wynosi 2,4 mln, analogowej
870 tys., co daje 74% cyfryzacji odbiorców telewizji; liczba abonentów Internetu stacjonarnego przekroczyła 2,4
mln, przy średniej przepustowości 250
Mb/s, co znacznie przekracza wymogi
Europejskiej Agendy Cyfrowej na 2020
rok.
– Panie prezesie, polski rynek telekomunikacyjny, w skład którego wchodzą
operatorzy sieci szerokopasmowych,
ma opinię najbardziej konkurencyjnego
i innowacyjnego w Europie. Co się na to
złożyło?
– Telewizje kablowe i operatorzy sieci
szerokopasmowych, którzy są rówieśnikami wolnego rynku w Polsce, jako
pierwsi zaczęli demonopolizować rynek.
Operatorzy sieci kablowych pojawili się
na rynku w 1989 roku, szybko osiągając
sukces rynkowy, choć ich rozwój zaczynał się od zera i był oparty w większości
na rodzimym kapitale. Powstające sieci
kablowe pojawiły się w centrach wielkich i średnich miast, by później stale
poszerzać swój zasięg o duże osiedla
mieszkaniowe, a w ciągu ostatnich 10
lat wejść też na tereny podmiejskie. Była
to przyspieszona ekspansja, a telewizje
kablowe szybko stały się istotnym i naj-

bardziej konkurencyjnym elementem
rynku telekomunikacyjnego oraz dodatkowo – dzięki swoim inwestycjom – stymulowały i wciąż stymulują konkurencję
na całym rynku. Do rosnącej popularności operatorów sieci kablowych przyczyniła się nie tylko o wiele wyższa jakość
i zaawansowanie oferowanych usług,
ale także dużo lepsza obsługa abonenta w porównaniu choćby z operatorem
dominującym, którego klienci mieli już
dość długiego oczekiwania na telefon.
Szybko okazało się, że telewizja kablowa może być nośnikiem innych usług,
dostarczanych tą samą drogą, co sygnał

telewizyjny. Karierę rynkową zaczęła robić potrójna usługa: telewizji, telefonu
oraz Internetu, co było innowacją na
skalę Europy.
– Pomogły w tym szybko adaptowane
przez polskich operatorów najnowsze
narzędzia technologiczne, ale przełomowy okazał się standard DOCSIS (Data
Over Cable Service Interface Specification – standard transmisji danych w
istniejących hybrydowych sieciach kablowych HFC)...
– Operatorzy niemal od razu zdecydowali się na budowę sieci w systemie

HFC (Hybrid fiber-coaxial – hybrydowa
sieć wykorzystująca medium światłowodowe i kabel koncentryczny), gdzie
światłowód był wykorzystany na odcinkach magistralnych od stacji czołowych
do węzłów koncentrujących przyłącza
abonenckie. W budynkach natomiast
położony został kabel koncentryczny,
rozprowadzający sygnał z węzłów optycznych do abonentów. Od początku
był to standard polskich sieci szerokopasmowych. Przełom nastąpił na progu
bieżącego stulecia, kiedy operatorzy
przyjęli standard DOCSIS, a obecnie
DOCSIS 3.1. Uruchamiał on przekaz internetowy z szybkościami spełniającymi
założenia Europejskiej Agendy Cyfrowej
na rok 2020. Kolejną fazą było zbliżenie
węzła optycznego do budynku, czyli
FTTH (Fiber to the home – transmisja za
pośrednictwem światłowodu do użytkowników domowych – telewizja, Internet, telefon), a teraz także alternatywne
udostępnienie abonentowi przyłącza
optycznego. Obecnie nowobudowane
budynki i osiedla dysponują już w pełni
dostępem światłowodowym. Od początku uruchomienia potrójnej usługi oznaczało to szybkości Internetu rzędu 300
Mb/s w porównaniu do 512 kb/s u konkurencji, ale przede wszystkim dawało
stabilność i znakomitą jakość świadczonych usług.
Dokończenie na str. 2
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Liderzy zintegrowanej, innowacyjnej telekomunikacji
– Słowo światłowód odmieniane jest
ostatnio przez wszystkie przypadki, staje
się słowem-wytrychem innowacyjności.
– Dla nas jest zwykłą codziennością.
Od wielu lat pracujemy na światłowodach, oferując abonentom różnorodne
usługi. Nasz światłowód znajduje się już
od dawna w studzienkach telekomunikacyjnych, służąc abonentom jako magistrala, zaś ten, o którym tak głośno ostatnio, często jest dopiero w planach.
– Sprowadzając to jednak do potrzeb
abonenta: czy operatorzy sieci szerokopasmowych są w stanie dostarczyć

– Jak ta zmiana była finansowana?
– Od wejścia Polski do UE duże znaczenie miały środki europejskie, przede
wszystkim z Programu Operacyjnego
Polska Cyfrowa (POPC), ale od początku
tylko uzupełniały one wysiłek inwestycyjny samych operatorów. Perspektywa
finansowa w latach 2007-2014 pozwoliła
np. wybudować sieć szkieletową Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej, modelową jeśli chodzi o zastosowane rozwiązania i zasięg. Jednak beneficjentów POPC
wśród operatorów sieci kablowych jest
znacznie więcej, choć większość środków
inwestycyjnych pochodziła z ich włas-

mu wszystkiego, czego potrzebuje, bez
zmiany usługodawcy?
– Z punktu widzenia abonenta zawsze
warto rozważyć wszystkie oferty obecne
na rynku. Są one bardzo konkurencyjne,
plany taryfowe elastyczne i zazwyczaj
u operatorów sieci szerokopasmowych
kolejna usługa jest mocno premiowana, a usługi głosowe wręcz darmowe.
Technologicznie oznacza to, iż w naszym
gniazdku telewizji kablowej ukryta jest
prawdziwa infostrada, dostarczająca Internet najwyższej szybkości, telefonię
VOIP (Voice over Internet Protocol – telefonia internetowa, rozmowy przez In-

nych zasobów. W niektórych przypadkach stanowiły one ponad 30% całości
przychodów, co było niespotykane u innych operatorów telekomunikacyjnych.
Dzięki temu operatorzy sieci kablowych
stali się liderami szerokopasmowego dostępu do Internetu i prędko tego tytułu
nie oddadzą. Tym bardziej, że równolegle stosują technologię FTTH, którą inni
operatorzy traktują wciąż jako nowość
mającą im zapewnić przewagę nad operatorami sieci kablowych. W niektórych
lokalizacjach, np. w Ostrowie Wielkopolskim, sieci operatora Promax wykonane
są w 90% w technologii FTTH.

ternet) i inne usługi głosowe, telewizję
w standardzie HD, a nawet ultra HD (4K)
czy inne usługi dodane wykorzystujące
kanał zwrotny. Wystarczy określić swoje
potrzeby i udać się z ich listą do biura
obsługi klienta swojego operatora sieci
kablowej, zanim jeszcze pójdziemy do
innego usługodawcy, obiecującego np.
światłowód. Często bowiem już go mamy
w swym gniazdku, zupełnie o tym nie
wiedząc.
– Przyzna pan jednak, ze zabieg semantyczny połączenia światłowodu
z usługami waszego największego konkurenta jest bardzo chwytliwy.
– Operatorzy mieli już z takim zabiegiem do czynienia, kiedy na polski rynek
wchodziły platformy satelitarne. Używały
one nazwy „platformy cyfrowe”, bo słowo „cyfrowe” było modne i nosiło w sobie innowacyjne technologie stosowane
już z powodzeniem przez operatorów
sieci kablowych. Teraz mamy podobną
sytuację, kiedy kojarzony z nowoczesnością „światłowód” został przywłaszczony
przez jednego z operatorów telekomunikacyjnych w reklamie swoich usług,
a przecież operatorzy kablowi stosują
światłowody w świadczeniu usług telewizyjnych, internetowych czy telefonicznych od lat. Nie ma więc powodu, aby
zamieniać światłowód jednego operatora na światłowód drugiego. Decyduje
jakość usługi i tu możemy konkurować ze
wszystkimi, a ostateczny wybór należy do
abonenta.
Dziękuję za rozmowę.

PROJEKT „ENERGETYCZNIE PASYWNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW”

Integracja innowacyjnych metod produkcji energii
Rozwój systemów oczyszczania ścieków i gospodarki osadami ściekowymi
związany jest z ciągłym zaostrzaniem wymagań dotyczących jakości oczyszczonych ścieków oraz sposobów zagospodarowania osadów ściekowych.
W ostatnich latach w znacznym stopniu determinowany jest przez rozwój
energetyki odnawialnej i zmiany w zakresie efektywności energetycznej.
Specyfika gospodarki energetycznej
w oczyszczalni ścieków polega na integracji różnych rodzajów energii: chemicznej,
elektrycznej, cieplnej czy mechanicznej
w celu wypracowania optymalnych rozwiązań. Tak rozbudowane systemy dają
znaczne możliwości zarówno w zakresie
produkcji energii jak i energooszczędnego sterowania procesami.

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji SA w Krakowie prowadzi wraz z Akademią Górniczo-Hutniczą
projekt pn. „Energetycznie Pasywna
Oczyszczalnia Ścieków” współfinansowany ze środków Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju w ramach programu
GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych.

Głównym celem projektu jest stworzenie innowacyjnych rozwiązań umożliwiających obniżenie zużycia energii
konwencjonalnej. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez stworzenie Zintegrowanego Systemu Efektywności Energetycznej
pozwalającego na zbliżenie oczyszczalni
ścieków do poziomu obiektu pasywnego
energetycznie. Działanie systemu opiera
się na dwóch priorytetach: zmniejszeniu
zużycia energii oraz zwiększenie jej produkcji w oparciu o odnawialne zasoby,
typowe dla zakładów tej branży.
W zakresie ograniczenia zużycia energii opracowywane są algorytmy sterowa-

nia wykorzystujące harmonogramowanie
zadań dla dużych odbiorników energii.
Szczegółowa analiza zależności pomiędzy procesami oraz weryfikacja istniejących systemów sterowania napędami
elektrycznymi pozwala na uwzględnienie
efektywności energetycznej, jako jednego z priorytetów w sterowaniu procesami. Powyższa analiza pozwoliła ponadto
na dobór dodatkowego opomiarowania
i systemów sterujących.
W zakresie produkcji energii projekt
koncentruje się na niestosowanej dotychczas integracji innowacyjnych możliwości produkcji energii obejmujących:
– wytwarzanie energii cieplnej i elektrycznej z biogazu z zastosowaniem mikroturbin gazowych,
– wytwarzanie energii elektrycznej
w turbinie wodnej wykorzystującej enerFot. Archiwum

„Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia Ścieków”
Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
W ramach programu GEKON – Generator Koncepcji Ekologicznych.
Nr Umowy: GEKON2/02/266926/3/2015
Kwota dofinansowania: 6 959 662 PLN
Projekt pt. „Energetycznie Pasywna Oczyszczalnia Ścieków”, realizowany w ramach Programu Gekon – Generator Koncepcji
Ekologicznych przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie będące liderem konsorcjum w składzie z Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, współfinansowany przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju.
• Koszt całkowity Projektu: 14 472 750,00 PLN
• Okres realizacji: 2015 – 2017 r.
Cel Projektu: stworzenie Zintegrowanego Systemu Efektywności Energetycznej (ZSEE), który obniży zużycie energii konwencjonalnej Zakładu Oczyszczania Ścieków „Płaszów”, a jednocześnie pozwoli zwiększyć produkcję energii w oparciu o odnawialne
źródła energii.

gię spadu ścieków oczyszczonych na odpływie z oczyszczalni,
– wytwarzanie energii elektrycznej
z odpadowego ciepła z zastosowaniem
materiałów termoelektrycznych.
Zarządzanie zastosowanymi rozwiązaniami będzie realizowane przez Zintegrowany System Efektywności Energetycznej
stanowiący nadrzędny układ sterowania
integrujący zarówno sterowanie procesami oczyszczania ścieków, jak i produkcją
energii z wypracowanymi algorytmami
uwzględniającymi, jako priorytet utrzymanie wysokiej efektywności energetycznej.
Aktualnie projekt jest w fazie zaawansowanej realizacji. Uruchamiane są poszczególne urządzenia i realizowany jest
system sterowania. Po uruchomieniu
wszystkich elementów systemu przeprowadzona zostanie wnikliwa analiza
zastosowanych rozwiązań zarówno pod
względem efektów technologicznych,
energetycznych i ekonomicznych.
Fot. Archiwum
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JEDYNE POTWIERDZONE OD LAT WDROŻENIE TURBINY WIATROWEJ O MOCY 10KW W POLSCE

Na skrzydłach wiatru
Dla polskich konstruktorów z firmy Vivende najważniejszym sprawdzianem
efektywności działania 10kW turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu była
silna wichura tuż po jej uruchomieniu. Wiatrak zamontowany przed miesiącem na dźwigu szybowym szpitala powiatowego w Głubczycach, przeszedł
znakomicie tę nieoczekiwaną próbę. Pionierska konstrukcja polskich inżynierów zdała ten egzamin celująco.
Jest to pierwsze potwierdzone wdrożenie turbiny wiatrowej o mocy 10kW w ciągu ostatnich kilku lat na krajowym rynku.
Żaden z pozostałych producentów oferujących podobne urządzenia nie posiada w
Polsce referencyjnych realizacji. Propozycje
są wyłącznie katalogowe. Montaż takich siłowni wiatrowych może być zbyt ryzykowany dla użytkowników. Zdarzało się, że przy
silnych podmuchach wiatru importowane z
krajów azjatyckich wiatraki traciły skrzydła.
– Polska konstrukcja jest nie tylko bezpieczna i wytrzymała na ekstremalne warunki pogodowe, ale wyróżnia się także
nowatorskimi rozwiązaniami – zapewnia
dr inż. Rafał Kajka, naukowiec i praktyk, dyrektor techniczny w firmie Vivende. – Modulowana moc dostosowana do prędkości
wiatru, napędzającego turbinę i najwyższy
poziom sprawności energetycznej uzyskiwany w tego typu instalacjach to podstawowe zalety naszej mikroelektrowni. Udowodniliśmy to instalując turbinę wiatrową o
mocy 10 kW w Głubczycach.
Od dawna nikt poza firmą Vivende nie
dostarczył na polski rynek 10 kW turbiny o
pionowej osi obrotu. Przed kilkoma laty trzy
takie urządzenia wykonane zostały w przedsiębiorstwie budowlano-energetycznym
Polbud w Bielsku Podlaskim.
– Po upadku tego zakładu w 2014 roku
przejęliśmy wiedzę techniczną i know-how
budowy turbin od ich konstruktora Bogusława Grądzkiego, który był zatrudniony
w Polbudzie, a teraz pracuje razem z nami

- informuje Krzysztof Tkaczyk, dyrektor operacyjny firmy Vivende. – Inżynier Bogusław
Grądzki specjalizuje się w projektowaniu
generatorów i turbin wiatrowymi do 40
kW o pionowej osi obrotu i jest jednym z
największych europejskich autorytetów w
tej dziedzinie. W swoim dorobku ma wielu
patentów i rozwiązań przemysłowych.
Zespół konstruktorów z Vivende rozwinął
i udoskonalił opracowane przez Bogusława
Grądzkiego wersje turbin wiatrowych. Prace rozwojowe nad ostateczną wersją dostarczonej na rynek 10kW siłowni trwały ok.
4 miesięcy. Porównywalnego czasu wymagało skonstruowanie turbiny o mocy 20kW.
W tych działaniach bezcenny był udział
dr inż. Rafała Kajki, wybitnego naukowca i
praktyka o wieloletnim doświadczeniu w

lotnictwie i prowadzeniu zaawansowanych
prac badawczych m.in. nad podwoziami
lotniczymi.
– Dzięki badaniom i precyzyjnym wyliczeniom dr inż. Rafała Kajki, który opracowuje
elementy strukturalne i wytrzymałościowe,
nasze turbiny osiągają sprawność ponad
45 proc. i wytwarzają prąd przy silnych podmuchach wiatru nawet do 30m/s. – dodaje
Krzysztof Tkaczyk. – Połączenie unikatowych
kompetencji i doświadczenia naszych konstruktorów prowadzi do powstawania kolejnych produktów i kompleksowych rozwiązań umożliwiających efektywną produkcję
energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
Efekty zespołowego działania są imponujące. W swojej ofercie firma Vivende posiada turbiny wiatrowe o pionowej osi obrotu
(Vertical Axis Wind Turbine, VAWT) o mocach do 20kW, generatory wolnoobrotowe,
konstrukcje wież do 30 m, turbiny wodne,
oraz urządzenia do napowietrzania wody.
– Nie poprzestajemy na dotychczasowych osiągnięciach – deklaruje dyrektor
techniczny.
Mamy w firmie ogromy potencjał i chcemy go w pełni wykorzystać. W ciągu kilku
najbliższych miesięcy będziemy mieli kolejne ciekawe produkty, nad którymi obecnie
pracujemy. W zależności od potrzeb naszych klientów możemy opracować każdy
projekt techniczny i wybudować tę instalację. Turbiny wiatrowe produkujemy w zakładach obróbki mechanicznej w Szczecinku. Dzięki naszym autorskim rozwiązaniom
mamy przewagę konkurencyjna na rynku.
Większość produkowanych na świecie
turbin jest projektowana na prędkość nominalną wiatru 12 m/s to jest 43 km/h. Turbina osiąga wówczas swoją moc nominalną.
Jeżeli wiatr dmucha szybciej np. 100 km/h,
to prędkość jest wyższa.

WZORCOWE ROZWIĄZANIA W SZPITALU POWIATOWYM I DPS W GŁUBCZYCACH

Oszczędzają i liczą każdy grosz
Odważne decyzje starosty głubczyckiego uratowały w 2007 roku przed bankructwem szpital powiatowy. Prowadzone konsekwentnie działania modernizacyjne przekształciły Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej (SP
ZOZ) w Głubczycach we wzorcową placówkę, dobrze wyposażoną i profesjonalnie zarządzaną. Pompy ciepła, panele fotowoltaiczne i turbina wiatrowa
wspomagają zasilanie szpitala w energię, a inteligentny system BMS optymalizuje pracę zintegrowanych instalacji. Starosta głubczycki Józef Kozina z satysfakcją nadzoruje te dokonania.
– Ratując szpital spodziewał się pan
tak dobrych efektów po paru latach?
– Nikt nie mógł tego przewidzieć, bo szpital miał bardzo poważne problemy kadrowe
i finansowe. Zadłużenie przekraczało 12 mln
zł. Istniała groźba, że przestanie funkcjonować. Nie mogłem dopuścić do pozbawienia
mieszkańców powiatu opieki medycznej.
Najpierw myśleliśmy o sprzedaży upadającego szpitala, ale nie było chętnych do jego
nabycia. Z perspektywy tych kilku lat bardzo
się cieszę, że sami go uratowaliśmy. Wspólnie z dyrekcją SP ZOZ przekształciliśmy upadający obiekt w nowoczesną placówkę, która dobrze służy pacjentom. Leczą się u nas
nie tylko mieszkańcy powiatu, ale osoby
z różnych regionów Polski. Ciężarne kobiety
przyjeżdżają do nas rodzić dzieci z całego regionu. W naszym szpitalu na świat przyszło
w tym roku 500 noworodków. Tak dobrej
statystyki jeszcze tu nie było. Nie jest to
tylko efekt programu 500 +, ale profesjonalnych usług świadczonych przez nasze
służby medyczne. Pacjenci chwalą tę opiekę
na różnych portalach internetowych i to jest
dla nas największa satysfakcja.
– Co zadecydowało o tym sukcesie w
tak krótkim czasie?
– Złożyło się na to wiele wspólnych
działań, ale przede wszystkim odpowiedni
dobór ludzi. To jest podstawą sukcesu. Po
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kilku nieudanych próbach powierzyłem kierownictwo szpitala dyrektorowi Adamowi
Jakubowskiemu. To był strzał w dziesiątkę.
Połączyliśmy wysiłki i rozpoczęła się podzielona na etapy modernizacja szpitala,
finansowana pierwotnie ze środków RPO
województwa opolskiego, a później z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Najpierw
musieliśmy stworzyć odpowiednie warunki
i zadbać o infrastrukturę, aby zachęcić personel do pracy w naszym szpitalu. Teraz
doceniają to lekarze i pacjenci, bo usługi
medyczne świadczone są naprawdę na
wysokim poziomie. Wkrótce będzie jeszcze
lepiej, bo niebawem zakończymy modernizację dwóch ostatnich oddziałów w SP
ZOZ, pediatrycznego i chirurgicznego. Te

prace potrwają do końca marca przyszłego
roku. W planach mamy jeszcze trzeci etap
kompleksowej termomodernizacji obiektu.
Czekamy na rozstrzygnięcie konkursu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej, gdzie złożyliśmy kolejny wniosek na projekt dofinansowany ze
środków EOG na dalszą poprawę efektywności energetycznej z wykorzystaniem OZE.
– Stosowanie odnawialnych źródeł
energii przekłada się na oszczędności w
rachunkach?
– Po zastosowaniu pomp ciepła wspomagających centralne ogrzewanie i paneli
fotowoltaicznych o mocy 70kW wytwarzających prąd, uzyskujemy coraz lepsze
wyniki finansowe. Miesięcznie płacimy
o około 10 tys. zł mniej za energię elektryczną i 4 tys. zł za ogrzewanie szpitala.
Rocznie oszczędzamy ok. 170 tys. zł na
opłatach. Rachunki będę jeszcze niższe,
bo od kilku tygodni korzystamy też z turbiny wiatrowej o mocy 10 KW. Wiatrak zainstalowany przez firmę Vivende, spisuje się
znakomicie. Dostarcza nam energię przez
całą dobę. Ukształtowanie naszego terenu sprawia, że mamy doskonałe warunki
do wykorzystywania tego źródła energii.
Brama Morawska stanowi naturalne obniżenie terenu pomiędzy Sudetami i Karpatami, dlatego tutaj porządnie wieje.
– Te trzy odrębne źródła energii odnawialnej wzajemnie się uzupełniają?
– Pompy ciepła zapewniają ogrzewanie
szpitala i zaopatrywanie go w ciepłą wodę
użytkową, ale zużywają też prąd. Wspomaganie tego systemu zieloną energią ze
słońca jest dużo bardziej efektywne i ekologiczne, dlatego w pierwszym etapie zainstalowaliśmy 280 baterii fotowoltaicznych.

– Przy tak silnych podmuchach energia
wiatru wzrasta trzykrotnie. Turbina zaprojektowana na nominalną prędkość wiatru
12m/s nie radzi sobie z tymi prędkościami
– wyjaśnia dr inż. Rafał Kajka. – Wiatr niesie
ze sobą za dużo energii. Trzeba wtedy taką
turbinę zatrzymać ze względów bezpieczeństwa, albo wprowadzić modulację mocy.
Zatrzymana turbina nie produkuje prądu
i nie zarabia na siebie. Modulacja mocy,
stosowana w turbinach Vivende, jest po to,
żeby pomimo przekroczenia parametrów
technicznych wiatru napędzającego turbinę
mogła ona nadal pracować ze swoją nominalną mocą. Nasza turbina 10kW zainstalowana w szpitalu w Głubczycach, została
zatrzymana dopiero wtedy gdy wiatr przekroczył 100 km/h, co zdarza się rzadko. Do
tego momentu cały czas pracowała.
To jest z pewnością ogromne osiągnięcie polskich konstruktorów. Te dokonania
doceniają klienci firmy Vivende zarówno
krajowi jak i zagraniczni.
– Zamówienia na turbiny wiatrowe
i urządzenia do napowietrzania wody płyną z różnych zakątków świata – informuje
dyrektor Krzysztof Tkaczyk. – Kilkanaście
takich turbin przygotowujemy teraz dla
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Danii, gdzie średnia prędkość wiatru jest 8
m/s. Obszarem naszego zainteresowania są
m.in. państwa północnej Europy, Rosja, Kazachstan i Azja Południowo-Wschodnia. Do
Indonezji dostarczymy generatory do napowietrzania wód na farmach hodowlanych
ryb i krewetek. Nas interesuje rynek gdzie
średnia prędkość wiatru jest powyżej 6 m/s.
W Polsce to jest wybrzeże bałtyckie, okręg
Suwałk, i cały pas od Warszawy po Berlin.
Co istotne w Polsce, istnieje wiele programów z których można sfinansować takie
instalacje. Oferowane przez Vivende rozwiązania pozwalają w pełni zaspokoić zapotrzebowanie gospodarstwa rolnego, małej firmy,
gospodarstwa domowego na energię elektryczną uniezależniając się od tradycyjnego
dostawcy prądu. Oprócz produkcji firma
prowadzi też kompletne przygotowanie projektów i usługi wdrożeniowe. Współpracuje
również z producentami paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła oferując tym samym
kompleksowe rozwiązania dobierane indywidualnie do potrzeb każdego klienta.
W ciągu zaledwie kilku miesięcy działalności firma odniosła niebywały sukces
dzięki doskonałym jakościowo produktom i
kreatywności polskich inżynierów.

ANNA GILEWSKA, PREZES FIRMY VIVENDE
artnerskie zarządzanie, unikatowe kompetencje techniczne i biznesowe
oraz międzynarodowe doświadczenie 20 osobowego zespołu decyduje o
sukcesie firmy. W naszej grupie skupiamy polskich, czeskich i niemieckich naukowców, którzy stworzyli kilka patentów na skalę światową. Mamy autorskie
rozwiązania w dziedzinie energetyki odnawialnej, dotyczące turbin wiatrowych, wodnych, magazynowania energii oraz fotowoltaiki. To są imponujące
osiągnięcie firmy Vivende, która istnieje dopiero od 2014 roku. Wcześniej każdy z nas specjalizował się w swojej dziedzinie w kraju lub za granicą. Ja byłam odpowiedzialna w agendzie rządowej
Republiki Czeskiej za pozyskiwanie funduszy ze środków unijnych, a potem organizowałam prace
Duńsko-Indonezyjskiej Izby Gospodarczej. Koordynowałam działania biznesowe firm duńskich w
południowo-wschodniej Azji i odpowiadałam za rozwój odnawialnych źródeł energii w Indonezji. Współpracowałam z międzynarodowymi ekspertami m.in. z Krzysztofem Tkaczykiem, który
posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych zdobyte w Polsce, Nowej Zelandii, Danii, Francji, Czechach i Indonezji. Tę wiedzę postanowiliśmy wykorzystać i tak powstała
firma Vivende. Mamy ambitne plany implementowania naszych unikatowych rozwiązań zarówno w kraju jak i za granicą. Z tak kreatywnym zespołem na pewno nam się to uda.

P

W okresach jesienno-zimowych kiedy nie
ma za wiele słońca ogniwa fotowoltaiczne
dostarczają mniej potrzebnej nam energii.
Zrównoważy to turbina wiatrowa, zamontowana na wzmocnionej konstrukcji szybu
dźwigowego szpitala. Jest to jedyne takie
rozwiązanie w Polsce, które wzbudza bardzo duże zainteresowanie nie tylko w regionie. Niedawno mieliśmy w Głubczycach
konwent starostów z województwa opolskiego, którzy byli pod wrażeniem naszych
instalacji, w tym również zintegrowanego
sytemu BMS, do monitorowania i optymalnego zarządzania energią w szpitalu.
– Jak działa ten system?
– Gromadzi informacje płynące z całego
budynku w jednym miejscu i pozwala na reagowanie w czasie rzeczywistym na zmiany
warunków zewnętrznych i wewnętrznych. Automatycznie steruje ogrzewaniem, wentylacją
i klimatyzacją. We wszystkich pomieszczeniach
szpitalnych wymieniliśmy około 2200 żarówek
na ledowe, bo one zużywają niewielkie ilości
energii.
– Oprócz szpitala podobne rozwiązania są także w innych obiektach?
– Odnawialne źródła energii wprowadzamy też w Domu Pomocy Społecznej w
Fot. Archiwum

Głubczycach. W 8 budynkach mamy 800
pensjonariuszy. Jest tam zatrudnionych ok.
400 pracowników. Te domy były poprzednio rozproszone, ale jak zostałem starostą
połączyłem je w jeden spójny kompleks,
żeby obniżyć koszty funkcjonowania. We
wszystkich obiektach mamy panele słoneczne do podgrzewania ciepłej wody, a
w trzech zainstalowane są pompy ciepła.
To przyniosło nam oszczędności w ub. roku
na poziomie 300 tys. zł. Staramy się teraz
o środki, żeby zamontować pompy ciepła
we wszystkich budynkach i dokonać ich
kompleksowej termomodernizacji. Robimy
wszystko, żeby intensywnie wykorzystywać
zieloną energię darowaną nam przez Matkę
Naturę. Nasze działania przynoszą dobre
wyniki ekonomiczne i ekologiczne. Liczymy
każdy grosz, oszczędzając na rachunkach
i troszcząc się jednocześnie o środowisko.
Redukujemy emisję gazów cieplarnianych
w regionie i mamy swój maleńki wkład w
ratowanie świata przed skutkami zamian
klimatu. Stosujemy się do zasady „myśl
globalnie, ale działaj lokalnie”. Inspirujemy
innych starostów w naszym województwie
do podejmowania takich działań. Bardzo
się cieszę, że mamy już naśladowców, bo
to nam wszystkim przyniesie wiele korzyści.
Rozmawiała Jolanta Czuda
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SPOSÓB NA PRZYWRÓCENIE „DRUGIEGO ŻYCIA” ELEKTROWNIOM WĘGLOWYM Z BLOKAMI 200 MW

Rekonstrukcja polskiej energetyki
Niskoemisyjne DUOBLOKI 500 na parametry nadkrytyczne o wysokiej
sprawności i elastyczności wytwarzania energii, mogą zastąpić najbardziej
wysłużone bloki o mocy 200 MW w elektrowniach węglowych. Przez trzy
lata nad opracowaniem innowacyjnej technologii rekonstrukcji takich elektrowni pracowało konsorcjum naukowo-przemysłowe, któremu przewodniczył Instytut Energetyki. Końcowe rezultaty wspólnego projektu DUO-BIO
zaprezentowane zostały podczas grudniowej konferencji naukowo-technicznej w Ministerstwie Energii. Nowatorskie rozwiązanie jest korzystne
pod względem technicznym, ekonomicznym i ekologicznym.
Według zapewnień uczonych i praktyków jest to pierwsze takie rozwiązanie
technologiczno-inżynierskie, które umożliwi wydłużenie pracy zrekonstruowanych
200 MW bloków energetycznych o kilkadziesiąt lat i poprawi ich sprawności o 10
punktów proc. W wyniku takich działań
nastąpi też zmniejszenie spalania węgla
o ok. 20 proc. i o tyle samo zredukowana
zostanie emisja CO2.
Energoprojekt-Katowice SA, Rafako S.A.
i Politechnika Śląska byli partnerami lidera
konsorcjum w projekcie pn. „Niskoemisyjne innowacyjne technologie rekonstrukcji
elektrowni węglowych z blokami o mocy
200 MW” – DUO-BIO, dofinansowanego
przez NCBiR. Do głównych zadań projektu
należało opracowanie konstrukcyjne duobloku, składającego się z dwóch kotłów
BP-680 i turbiny z generatorem 500 MW
oraz biobloku, złożonego z kotła (OB-180)
wraz z turbiną parową i generatorem
o mocy 50 MW. Koncepcja DUO-BIO zakładała zastąpienie dwóch wysłużonych
bloków 200 MW dwoma nowoczesnymi
kotłami, które zasilają jedną turbinę parową 500 MW, w miejsce dwóch dotychczas
działających turbin 200 MW.
Otwierając konferencję naukowotechniczną DUO-BIO, zorganizowaną pod
patronatem Ministerstwa Energii, prof. dr
hab. inż. Tomasz Gałka, dyrektor Instytutu
Energetyki wskazał na znaczenie nowator-

skiej technologii dla systemu elektroenergetycznego i powiedział m.in. – Polska stoi
przed wielkim wyzwaniem modernizacji
krajowej elektroenergetyki. Jest to proces
długotrwały i kapitałochłonny. Inwestycje
w energetyce należą do najdroższych i realizowane są przez wiele lat. Konsekwencje
podejmowanych dziś decyzji mogą skutkować przez dziesięciolecia, dlatego muszą
być przemyślane, wyważone i rozsądne.
Niemal we wszystkich polskich elektrowniach pracują kotły węglowe oraz instalacje odsiarczania i odazotowania spalin
wykonane przez Rafako, największego
w Europie producenta tych urządzeń.
Najstarsze kotły z lat 60. i 70. ubiegłego
wieku, są nadal eksploatowane w blokach energetycznych 200 MW, ale nie
spełniają już współczesnych standardów
sprawnościowych i emisyjnych. Wymagają niezwłocznej wymiany ze względu na
konieczność dostosowania infrastruktury
do zaostrzonych limitów emisyjnych, określonych w nowych regulacjach BAT.
Uczestnicy konferencji podkreślali, że
polska energetyka wymaga niezwłocznej
modernizacji i odtworzenia mocy wytwórczych oraz dostosowania do zaostrzonych
standardów unijnej polityki środowiskowej
i klimatycznej. Przyszłość wysłużonych bloków 200 MW jest jednym z istotniejszych
elementów bilansu energetycznego Polski
i polityki energetycznej państwa. Duoblok

500 opracowany w ramach konsorcjum
naukowo przemysłowego, w którym Rafako było odpowiedzialne za przygotowanie
innowacyjnej konstrukcji kotła węglowego,
jest odpowiedzią na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego Polski i zmiany w
przepisach ochrony środowiska UE.
– Węgiel kamienny i brunatny jeszcze
przez długi czas będzie podstawowym paliwem dla energetyki, a to wiąże się z koniecznością racjonalnej rozbudowy i modernizacji sektora wytwórczego. – potwierdzał
Tomasz Dąbrowski, dyrektor Departamentu
Energetyki w Ministerstwie Energii. – Do
2020 roku zostaną wyłączone najbardziej
wysłużone bloki 200 MW. Wycofane źródła mocy trzeba odtworzyć. Spośród ok. 50
bloków klasy 200 z lat 70. i 80. ubiegłego
wieku, nadal pracujących w elektrowniach,
tylko część jest zmodernizowana. Koncepcję duobloku polegającą na wymianie kotła
i turbiny, czyli serca każdego bloku energetycznego należy traktować raczej jako nową
inwestycję, ale jej zaletą jest to, że można ją
wstawić w istniejącą w elektrowniach infrastrukturę energetyczną.
Z analiz przeprowadzonych przez konsorcjum naukowo-przemysłowe wynika,
że koszty inwestycji rekonstrukcyjnych
w elektrowniach węglowych mogą być
znacznie niższe od realizacji całkowicie nowych inwestycji.
– Opłacalność techniczną i ekonomiczną przedsięwzięcia przedstawiliśmy
w opracowanym przez nas studium wykonalności – informował dr inż. Tomasz
Golec, lider konsorcjum naukowo-przemysłowego z Instytutu Energetyki. – Przy
wykorzystaniu istniejącej infrastruktury
technicznej w elektrowni, koszty budowy
DUOBLOKU 500 będą niższe o ok. 30 proc.
To jest o blisko miliard złotych, w stosunku do wykonania nowego bloku tej klasy

w miejscu, gdzie taką infrastrukturę trzeba tworzyć od początku. Po pewnych modyfikacjach do pracy nowoczesnego biobloku można bez przeszkód zaadoptować
też linie do współspalania biomasy.
Układy współspalania biomasy z paliwami węglowym instalowano w elektrowniach systemowych przed kilkoma laty,
głównie wskutek premii za ich zerowe
emisje CO2. Zmiany w systemie premiowania OZE spowodowały konieczność
dokonania pewnych modyfikacji i wprowadzenia alternatywnego i bardziej efektywnego ekonomicznie rozwiązania.
– Taką alternatywą było opracowanie
w ramach projektu DUO-BIO innowacyjnego kotła w 100 proc. opalanego biomasą rolną, o wysokiej niezawodności i dyspozycyjności na poziomie 98 procent wraz
z turbiną parową i generatorem o mocy
50 MW, kontynuował lider konsorcjum.
Dzięki takiej instalacji produkcja zielonej
energii, wytwarzanej w modernizowanej

elektrowni węglowej może być jeszcze
zwiększona.
Zaangażowanie każdego z partnerów
obejmowało inny zakres zadań, wzajemnie
się uzupełniających w tym przedsięwzięciu.
Rafako Grupa PBG oprócz opracowania
konstrukcji kotła na parametry nadkrytyczne (BP-680), zajmowało się doborem odpowiednich materiałów oraz instalacjami
oczyszczania spalin dla duobloku i biobloku.
Energoprojekt-Katowice odpowiadał za integrację w spójny system wszystkich urządzeń,
kotłów z turbiną oraz duobloku i biobloku
z innymi instalacjami, działającymi na terenie elektrowni. Instytut Maszyn i Urządzeń
Energetycznych Politechniki Śląskiej (IMiUE)
ściśle współpracował z Rafako w zakresie badań materiałowych i modelowania kotłów
dla systemu DUOBLOK 500, prowadząc badania ukierunkowane na zwiększenie jego
elastyczności cieplnej. Wyniki prac badawczych potwierdziły niezwykłą skuteczność
zaproponowanych rozwiązań.

KRZYSZTOF BUREK WICEPREZES ZARZĄDU I DYREKTOR DS. HANDLOWYCH RAFAKO S.A
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pracowany przez konsorcjum model rekonstrukcji elektrowni
węglowych posiada wiele zalet. Wykorzystanie najlepszych dostępnych rozwiązań technologicznych gwarantuje większą zdolność
do stabilizacji systemu energetycznego oraz wysoką elastyczność pracy całego układu DUOBLOKU 500 wraz z urządzeniami pomocniczymi.
DUOBLOK 500 może pracować od 20 proc. mocy znamionowej do 100
proc. ze względu na możliwość pracy przy wyłączonym jednym kotle. Takie parametry
są niemożliwe do osiągnięcia przez duże bloki, których wydajność może być obniżona
jedynie do 35 proc., a nie do 20 proc. Przy obecnych wymaganiach systemu energetycznego, zasilanego w coraz większym stopniu z niestabilnych źródeł odnawialnych
i konieczności zaniżania mocy przez elektrownie systemowe, jest to wyjątkowa zaleta
nowatorskiego rozwiązania. Podobnie jak wysoka sprawność i efektywność energetyczna urządzeń. Intencją naszej konferencji było wygenerowanie pewnego przekazu,
że technologia duobloku jest bezpieczna i sprawdzona. To są rozwiązania, które będą
funkcjonować, z zachowaniem wszystkich parametrów związanych z efektywnością
ekonomiczną i ochroną środowiska.

P???????????????????????????????????????

W oczekiwaniu na konkretne deklaracje
Rozwiązanie opracowane przez konsorcjum naukowo-przemysłowe jest
najlepszym sposobem na przywrócenie „drugiego życia” elektrowniom
węglowym. Projekt DUO-BIO jest przykładem modelowej współpracy nauki z przemysłem i może przynieść energetyce wiele korzyści. O szansę na
wdrożenie technologii Duobloku 500 pytamy Agnieszkę Wasilewską-Semail,
prezesa zarządu i dyrektora generalnego RAFAKO S.A
Fot. Archiwum

daje nam szansę na szybkie wdrożenia
czystych technologii węglowych, zachowując nasz potencjał a zatem i zyski w instalacjach z udziałem skarbu państwa. Ta
logika nie jest z pewnością obca szefom
największych wytwórców energii, choć
na otwarte deklaracje jest pewnie jeszcze
za wcześnie.

– Argumenty przedstawione na konferencji DUO-BIO zachęcają koncerny
energetyczne do wprowadzenia nowatorskiego rozwiązania w elektrowniach,
w których pracują bloki 200MW?
– Losy polskiej energetyki są i jeszcze
długo będą związane z węglem choć jednoznacznie mogę stwierdzić, że sposób
pozyskiwania energii z węgla zmieni się
już wkrótce radykalnie. Rozwiązaniami
dla polskiej energetyki są scenariusze
oparte na różnych technologiach i rozłożone w różnej perspektywie czasowej.
Duoblok 500 wydaje się tu być koncepcją
stosunkowo łatwą do wdrożenia. Korzysta z gotowej infrastruktury, przygotowanych odbiorów mocy i gotowej do działania obsługi. To rozwiązanie nie jest może
odpowiedzią na wszystkie wyzwania
sektora energetycznego, ale z pewnością

– Rafako prowadzi takie rozmowy
z potencjalnymi inwestorami?
– Nasz dialog dokonuje się wyłącznie
w dopuszczalnej prawem formule, a taką
właśnie była między innymi konferencja
naukowo-techniczna DUO-BIO. Wszelkie
konkretniejsze działania mogą się odbywać
wyłącznie w oparciu o prawo zamówień
publicznych. Jeśli takie zamówienia się pojawią to z pewnością będziemy w nich brali
udział. Nie boimy się konkurencji.
– Ugruntowana pozycja międzynarodowego lidera w produkcji urządzeń dla
energetyki węglowej pomaga Rafako
wprowadzać nowe rozwiązania, które
nie mają jeszcze referencyjnej implementacji? Czy w takich sytuacjach potrzebne
są rekomendacje rządowe?
Rzeczywiście nasza pozycja na rynku
europejskim i stała obecność u naszych
dostawców pozwala często na wdrożenie
innowacyjnych rozwiązań bazując na doświadczeniach i profesjonalizmie naszych
projektantów, ale nie jest to sprawa ła-

twa. Zawsze podstawą jest tu udowodnienie dodatkowych korzyści z zainstalowania danej technologii dla inwestora.
Nic też nie zwalnia nas z dostarczenia
odpowiednich gwarancji, a zastosowanie
rekomendacji rządowych nie wydaje się
być tu osiągalne. Chociaż może mechanizmy zwolnień czy ulg podatkowych dla
zastosowania rozwiązań wypracowanych
wspólnie z polską nauką w konkursach
NCBiR byłyby bardzo wskazane.
– Jakie mogą być konsekwencje dla
branży energetycznej i Polski, jeśli nie
zdążymy z dostosowaniem elektrowni do
nowych konkluzji BAT? Czy wówczas po
wyłączeniu z eksploatacji wysłużonych
bloków energetycznych nastąpi spadek
mocy wytwórczych?
– Wcześniej czy później, takie wyłączenia niestety, nastąpią. Nie ma sensu
tego komentować czy oceniać. Po prostu,
musimy się na to przygotować. Nie da się
tego zrobić samodzielnie, w oderwaniu od
gospodarki i struktury naszego kraju. Robimy wszystko, żeby ten proces spowolnić
i uchronić Polskę przed konsekwencjami
niedoboru mocy. Przygotowujemy takie
działania wspólnie, polska nauka z polskimi
przedsiębiorcami. My najlepiej znamy uwarunkowania tego subtelnego układu, gdzie
w skrajnych przypadkach każde drgnięcie
w rynku mocy może odbić się niekorzystnie na gospodarce i na rynku pracy. Zaniedbanie inwestycyjne zamieni się wówczas
w udzielanie ludziom pomocy socjalnej.
Mam nadzieję, że to jednak nie nastąpi.
Jeśli dostosujemy się harmonijnie do odbudowy rynku mocy, stosownie do potrzeb
i możliwości naszego kraju. Zresztą tak
właśnie czynią inne kraje w Unii Europej-

skiej. Projekt DUO-BIO był realizowany ze
środowiskiem naukowo-badawczym z takim właśnie przeznaczeniem, żeby zadbać
o nasze bezpieczeństwo energetyczne.
– Jakie są poza tym efekty wieloletniej
współpracy Rafako z ośrodkami badawczymi i naukowymi?
– To bez wątpienia obszar naszej dumy:
wypracowaliśmy razem nowoczesne rozwiązania projektowe i materiałowe dla
innowacyjnych instalacji energetycznych,
mam tu na myśli zwłaszcza projekty „Zaawansowane technologie pozyskiwania
energii” (NCBiR) oraz NewMat (KIC InnoEnergy), unikalne systemy odpylania
spalin (DEECON i ELAGLOM), zamiana
nadwyżkowej energii elektrycznej na
energią chemiczną (CO2-SNG) czy ostatnie nasze osiągnięcie komunalna wyspa
poligeneracyjna (POLYGEN). O tych pro-

jektach można usłyszeć i przeczytać, jest
oczywiście jeszcze wiele innych, gdzie
bez dofinansowania zewnętrznego rozwiązujemy wspólnie z naukowcami problemy techniczne i poszukujemy zupełnie
nowych produktów i nie są to produkty
z którymi jesteśmy dotąd utożsamiani.
Doskonale zdajemy sobie sprawę z faktu,
że tak duża firma jak nasza, nie ma szans
utrzymać się na rynku budownictwa
energetycznego bez stałego inwestowania w badania i rozwój. Nasze wieloletnie
partnerstwo z jednostkami naukowymi
wypracowało wiele nieformalnych interdyscyplinarnych zespołów, które tak naprawdę współpracują ze sobą stale dzięki
wzajemnemu zaufaniu. Wymieniamy się
doświadczeniami, a efekty tych działań
są niewątpliwie wynikiem synergii między nauką i przemysłem.
Dziękuje za rozmowę

WITOLD ROŻNOWSKI, DYREKTOR CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU W RAFAKO S.A.
loków energetycznych klasy 200 MW jest w Polsce najwięcej. Nadal pracuje ich ponad 50. Nawet gdybyśmy wykluczyli, te które
są najstarsze i najsłabsze, to i tak będą one w dużej mierze stanowiły
rdzeń polskich mocy wytwórczych. Musimy je dostosować do wymagań
BAT w taki sposób, żeby można było z nich jak najdłużej korzystać. Jednym z takich rozwiązań, chociaż nie jedynym, jest właśnie propozycja
DUO-BIO. Zastąpienie bloków 200 MW duoblokiem klasy 500, nie jest modelem docelowym, tylko przejściowym do czasu kiedy bloki energetyczne oparte na węglu będzie
można zastąpić innymi rozwiązaniami, które pojawią się w przyszłości. Z czasem się okaże, czy to będzie energetyka jądrowa, czy jakieś inne formy wytwarzania energii. Musimy
jednak mieć do tego odpowiednią bazę, aby na niej budować bezpieczną gospodarkę
energetyczną. Nie powinniśmy przecież uzależniać się od zewnętrznych źródeł. Dlatego
nie dając jeszcze jednoznacznej odpowiedzi co będzie w przyszłości, musimy mieć czas na
poszukiwanie optymalnych rozwiązań wspólnie ze środowiskami naukowo-badawczymi.
W ten proces muszą być też zaangażowane wszystkie siły decyzyjne i opiniotwórcze
w Polsce, dopiero wtedy osiągniemy wymierny efekt.
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