Akceptuję
W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia państwu usług na
najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z
witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczone w Państwa
urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności
Portal Informacje Katalog firm Praca Szkolenia Wydarzenia Porównania międzylaboratoryjne
Kontakt

Laboratoria
.net
Innowacje
Nauka
Technologie

Logowanie Rejestracja

pl

Naukowy styl życia
Nauka i biznes
●
●
●
●
●
●

Nowe technologie
Felieton
Tygodnik "Nature"
Edukacja
Artykuły
Przemysł

Strona główna › Informacje

Ostrowska ciepłownia będzie wytwarzała
energię z biomasy
Ostrowska ciepłownia będzie wytwarzała energię z biomasy Ostrowski Zakład Ciepłowniczy SA (OZC)
w Ostrowie Wielkopolskim chce wytwarzać energię elektryczną z biomasy - informuje prezes OZC,
Marian Kozienko. OZC chce do końca przyszłego roku zastąpić kocioł węglowy, innym źródłem ciepła

i energii elektrycznej. Wytwarzane one będą z biomasy w nowym zespole energetycznym,
zbudowanym w technologii ORC (Organiczny Cykl Rankina).
Jak mówi prezes, przy produkcji energii odnawialnej, w specjalnym kotle zasilanym olejem
termalnym, spalana będzie biomasa (odpady z produkcji sklejki, zrębki z lasu i wierzba
energetyczna), a prąd elektryczny wytwarzany będzie w generatorze napędzanym turbiną (moduł
ORC), z wykorzystaniem specjalnego oleju silikonowego. "OZC SA otrzymało na ten cel 8,7 mln zł
dotacji z Ekofunduszu. Pozyskało także 4,6 mln zł niskoprocentowanej pożyczki z Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej" - informuje 12 lipca rzeczniczka miejscowego
magistratu, Kamila Pazdyka.
"Celem projektu jest redukcja zanieczyszczeń w rejonie Ostrowa, produkcja tzw. zielonej energii
elektrycznej, poprawa efektywności produkcji ciepła, a także tworzenie popytu na biomasę przez
aktywizację obszarów wiejskich" - mówi Kozienko.
Dostawcą modułu ORC będzie firma z Włoch, która dostarczyła takie urządzenia już 50 europejskim
firmom.
OZC jest spółką-córką pierwszej w kraju komunalnej grupy kapitałowej Holdikom SA. W energię
cieplną i elektryczną zaopatruje klientów z Ostrowa Wielkopolskiego i regionu. Jest notowana na
rynku publicznym CeTO. Spółka osiągnęła wtedy 9,4-proc. rentowność. OZC zatrudnia 85
pracowników. ZAK
PAP - Nauka w Piolsce,
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Glukozamina może zapobiegać chorobom
serca
Zawierające glukozaminę suplementy diety, sprzedawane jako pomocne w dolegliwościach stawów,
wydają się obniżać ryzyko chorób serca.

20-05-2019

Oglądanie telewizji skraca dzieciom sen
Dzieci w wieku przedszkolnym, które oglądają telewizję dłużej niż godzinę dziennie, śpią znacznie
krócej w porównaniu z rówieśnikami, którzy spędzają przed ekranem mniej czasu.

20-05-2019

Antyewolucyjne leki na raka
Leki, które mają powstrzymać proces uodparnianie się nowotworów na leczenie, mogą się pojawić w
ciągu dziesięciu lat.

17-05-2019

Kawosze są wrażliwsi na zapach kawy
Osoby, które regularnie piją kawę, potrafią wyczuć zapach nawet znikomych ilości ich ulubionego
napoju.

17-05-2019

Najlepszy przyjaciel wirusa grypy: niska

wilgotność powietrza
Ludzie częściej chorują na grypę, a nawet umierają z jej powodu, właśnie w miesiącach zimowych to niska wilgotność powietrza.

17-05-2019

Badania profilaktyczne ratują życie
Regularne wykonywanie badań profilaktycznych w kierunku nowotworów pozwala wcześnie wykryć
chorobę i uratować życie.

15-05-2019

Migrena może sprzyjać powikłaniom ciąży
U kobiet, które cierpią na migrenę, częściej dochodzi do powikłań ciąży – informuje pismo
„Headache”.

15-05-2019

Witamina D powstaje nawet przy stosowaniu
kremu z filtrem UV
Badania pokazały, że kremy z filtrami przeciwsłonecznymi pozwalają na produkcję dużych ilości
witaminy D.
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