
Na terenie Centrum 
Energetyki Akademii 
Górniczo-Hutniczej 
w Krakowie otwarto 
kolejne doskonale 
przygotowane 
laboratorium. 

Pełna nazwa nowej placówki to 
Laboratorium Jakości Energii 
Elektrycznej (JEE). Jak podkre-
śla jego koordynator — prof. 
Zbigniew Hanzelka, jest to uni-
kat na skalę europejską.

Nowe sposoby pomiaru
Laboratorium JEE łączy sil-
ną współpracą Wydział 
Elektrotechniki, Automatyki, 
Informatyki i Inżynierii 
Biomedycznej z firmą Tauron 
Energia — głównym inwesto-
rem w aparaturę badawczo-
-rozwojową laboratorium. Idea 
powstania placówki narodziła 
się kilka lat temu, podczas tzw. 
pikników organizowanych 
przez obydwu partnerów, 
zwłaszcza pikniku „jakościowe-
go” (http://piknik.tauron-dys-
trybucja.pl) i wynika z rzeczy-
wistych potrzeb rodzącej się 
nowej inteligentnej energetyki.

— Laboratorium Jakości 
Energii Elektrycznej jest prze-
znaczone m.in. do prowadze-
nia badań i świadczenia usług 
w dziedzinie regulacji praw-

nych dostawy energii, badania 
emisyjności i odporności na 
zaburzenia elektromagnetycz-
ne, ich propagacji w sieciach 
zasilających, metod poprawy 
jakości napięć, certyfikacji 
rejestratorów wskaźników 
jakości, a także budowy roz-
proszonych systemów moni-
torowania — akcentuje prof. 
Zbigniew Hanzelka.

— Wydział Elektrotechniki, 
Automatyki, Informatyki 
i Inżynierii Biomedycznej 
Akademii Górniczo-Hutniczej 
im. Stanisława Staszica 
w Krakowie od wielu lat pro-
wadzi badania jakości dostawy 
energii elektrycznej i jest w tym 
względzie jednym z czołowych 
ośrodków dydaktycznych i ba-
dawczych nie tylko w kraju, lecz 
także w Europie. Doskonalenie 

środowiska badawczego oraz 
warunków kształcenia — a temu 
służy nowe laboratorium — to 
jeden z priorytetów wydziału. 
Zainteresowanie tą dziedziną 
wśród naszych studentów, także 
zagranicznych jest bardzo duże.  
Kilkunastoletnia historia studiów 
podyplomowych w dziedzinie 
jakości, w których uczestniczą 
liczni przedstawiciele przemysłu 
i energetyki zawodowej, jest po-
twierdzeniem znaczenia jakości 
i niezawodności dostawy energii 
dla rozwoju gospodarczego kra-
ju — dodaje prof. Ryszard Sroka, 
dziekan wydziału.

Światowe centrum
Laboratorium powstało na 
terenie Centrum Energetyki 
AGH, utworzonego jako jed-
nostka badawczo-rozwojowa, 

umożliwiająca komercjalizację 
wyników badań pracowników 
uczelni. Ponadto Centrum kon-
soliduje środowiska naukowe 
i podmioty prowadzące dzia-
łalność badawczo-rozwojową 
w dziedzinie zrównoważonej 
energii, w tym m.in. czystych 
technologii węglowych, ener-
gii odnawialnej i atomowej, 
technologii materiałowych, 
transportu i ochrony środowi-
ska. Mimo że od otwarcia kom-
pleksu minął już, rok uczelnia 
sukcesywnie wyposaża kolejne 
laboratoria w niezbędny do 
przeprowadzania specjalistycz-
nych badań sprzęt i aparaturę 
naukową. Na terenie Centrum 
znajdują się także liczne labo-
ratoria krajowych i zagranicz-
nych partnerów biznesowych.

Joanna Gulewicz
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PATRONEM SEKCJI JEST CENTRUM INTELIGENTNEGO ROZWOJU

Spółka Średzka Woda 
realizuje inwestycje, 
które ułatwiają 
mieszkańcom 
odprowadzanie ścieków 
oraz wód deszczowych.
Spółka ze Środy Śląskiej, spe-
cjalizująca się w zbiorowym za-
opatrywaniu w wodę oraz od-
prowadzaniu zanieczyszczeń, 
do tej pory skanalizowała już 
ponad 97 proc. gminy. Dzięki 
tak rozległym pracom inwesty-
cyjnym praktycznie wszyscy 
mieszkańcy mają możliwość 
korzystania z oczyszczalni na-
leżącej do Średzkiej Wody. 

— Wszystkie prowadzo-
ne przez nas działania wią-
żą się z ochroną środowiska 

i z wyglądem zewnętrznym 
miejscowości. Nasza firma po 
wykonaniu kanalizacji buduje 
bowiem nowe drogi — mówi 
Antoni Biszczak, prezes spółki 
Średzka Woda.

W tym roku rozpoczyna 
się następna inwestycja reali-
zowana przez Średzką Wodę 
— to kolejny element związa-
ny ze skanalizowaniem całej 
gminy. 

Budowa kanalizacji sanitar-
nej w Lipnicy oraz sieci kanali-
zacji sanitarnej biegnącej z tej 
miejscowości  do miejscowości 
Szczepanów rozpocznie się wio-
sną 2018 r. i potrwa do jesieni 
2019 r. Na początku stycznia 
2018 r. ogłoszony został przetarg 
na wykonanie prac. Inwestycje 
wesprze finansowo gmina.

— Szanse na pozyskanie unij-
nych pieniędzy zmalały już prak-
tycznie do zera ze względu na 
skanalizowane otoczenie w pra-
wie 100 proc. Bez wsparcia gmi-
ny byłoby nam ciężko. Musimy 
wspólnie z nią budować i myśleć 
o dokończeniu pozostałych pla-
nów z wykorzystaniem własnych 
pieniędzy — zaznacza prezes.

Na projekt, który wkrót-
ce się rozpocznie, składa się: 
budowa kanalizacji sanitarnej 
tłoczonej, kanalizacji sanitar-
nej grawitacyjnej, kanalizacji 
metodą przewiertu, kanałów 
bocznych, dwóch kompletnych 
przepompowni z zasilaniem 
energetycznym oraz odtworze-
nie nawierzchni. Równolegle 
rozpocznie się budowa kanali-
zacji deszczowej, którą zleciła 

gmina dzięki nawiązaniu rze-
telnej współpracy ze spółką ze 
Środy Śląskiej.

Po zakończeniu prac zwią-
zanych z najbliższą inwesty-
cją Średzka Woda zamierza 
kontynuować swoje działania, 
modernizując miejscowości: 
Ogrodnica i Pęczków.

— Skanalizowanie całej gmi-
ny nie oznacza, że przestanie-
my działać dla dobra  miesz-
kańców. Są nowe osiedla, nowe 
tereny inwestycyjne, nowe 
firmy. Trzeba doprowadzić do 
tych wszystkich miejsc kanali-
zację i wodę. To zadania, które 
zamierzamy dalej realizować 
niezależnie od wyników dal-
szych prac w gminie — mówi 
Antoni Biszczak.

Adrian Morel

Inwestycje z myślą o mieszkańcach

 NAJWYŻSZA JAKOŚĆ: Laboratorium Jakości Energii Elektrycznej otwarte w Centrum Energetyki 
Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie to placówka unikalna  
w skali europejskiej.  [FOT. ARC]

 NA TYM NIE KONIEC: Spółka Średzka Woda zaopatruje  
już w wodę i odbiera ścieki na terenie obejmującym już 97 proc.   
gminy Środa Śląska. Planuje jednak dalsze inwestycje.  [FOT. ARC]

Energooszczędny układ 
filtracyjny projektowany 
przez PFTechnology 
zapewni wyższą 
efektywność filtracji na 
sicie szczelinowym.
Inicjatywa polegająca na bu-
dowie prototypowej jednost-
ki filtra składa się z czterech 
etapów. Pierwszym były ba-
dania przegród filtracyjnych. 
Szukano takich, które generu-
ją najmniejsze straty energii 
przy filtracji określonego me-
dium.

W następnym kroku bada-
na jest efektywność układów 
oczyszczania sita szczelinowe-
go. 

— Celem tego etapu jest wy-
typowanie optymalnego ukła-
du oczyszczania. Dotychczas 
nie spotkaliśmy się ze sku-
tecznymi, czyli stuprocen-
towo pewnymi metodami, 
mechanicznego oczyszcza-
nia sita szczelinowego na tak 
dokładnym poziomie filtra-
cji bez konieczności odsta-
wienia filtra z ruchu — mówi 
Jerzy Przydatek.

Kolejnym elementem pro-
jektu będą testy wytrzymało-
ściowe. Końcowy etap skupi 
się na budowie prototypu. Filtr 
w głównej mierze będzie dedy-

kowany branży energetycznej 
przy zabezpieczaniu obiegów 
wodnych w elektrowniach 
oraz elektrociepłowniach. 
Planowane jest również zasto-
sowanie w instalacjach proce-
sowych w branżach chemicz-
nej i spożywczej. 

— Chcemy wprowadzić inno-
wacyjną metodę oczyszczania 
poprzez zastosowanie pionier-
skich elementów wykonaw-
czych zwiększających efektyw-
ność w układzie oczyszczania 
sita — mówi Marcin Spyra.

Samoczyszczące filtry są 
w pełni zautomatyzowanymi 
urządzeniami. Samodzielnie 
analizują stopień hydraulicz-
nego obciążenia i dobierają  
odpowiednią procedurę czysz-
czenia. Analiza zebranych da-
nych procesowych zwiększa 
bezawaryjność. Skuteczna 
zdolność do samooczyszcza-
nia się stanowić będzie miarę 
innowacyjności wdrożonego 
rozwiązania. 

PFTechnology za główny cel 
rozwoju energooszczędnych 
filtrów samoczyszczących  sta-
wia sobie ograniczenie do mi-
nimum  strat medium  w pro-
cesie filtracji z jednoczesnym 
podwyższeniem poziomu se-
lektywności w nowo projekto-
wanej klasie filtrów.

Adrian Morel

Wysokoefektywne 
filtry samoczyszczące 

18-20 października odbędzie 
się Międzynarodowe Forum 
Inteligentnego Rozwoju 3.0 
Uniejów 2018. To trzecia edycja 
prestiżowego wydarzenia nauko- 
wo-gospodarczo-samorządowe- 
go, w dużej części poświęcone-
go inteligentnym specjalizacjom. 
Tegoroczne będzie miało charak-
ter międzynarodowy, a odbędzie 
się pierwszy raz w uzdrowisku 
termalnym — Uniejowie. Gospoda-
rzem poprzednich dwóch edycji 
forum była Jasionka k. Rzeszowa.

Głównym organizatorem wyda- 
rzenia jest Centrum Inteligentnego 

Rozwoju, a współorganizatorem 
Miasto i Gmina Uniejów.

Celem przedsięwzięcia jest za-
cieśnianie współpracy pomiędzy 
nauką, biznesem i samorządem 
oraz nawiązanie relacji bizneso-
wych. Forum jest także okazją 
do wręczenia Polskich Nagród 
Inteligentnego Rozwoju, czyli ogól-
nopolskich wyróżnień, docenia-
jących innowacyjne rozwiązania 
i inteligentny rozwój. 

Zainteresowanych udziałem 
prosimy o kontakt pod adresem 
biuro@ircentrum.pl lub nume-
rem telefonu 32 307 22 42.

Forum tym razem w Uniejowie


