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Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy, 

Jeszcze przed nastaniem "drugiej fali", w naszym Oddziale 

miały miejsce wydarzenia które już zwiastowały to czego 

wszyscy oczekujemy. Były to realne spotkania z zasady w 

nie-wielkich grupach, za wyjątkiem jednej większej imprezy 

która odbyła się w Koszalińskiej Filharmonii. Jedno z 

wydarzeń jedy-nie zasygnalizuję, jako że miało ono miejsce 

na początku paź-dziernika. Jest związane z "tworzeniem 

naszego muzeum" a szczegóły tego wydarzenia w 

bogatszym wymiarze przedsta-wię w grudniowym wydaniu 

miesięcznika. 

Eskalacja ograniczeń związanych z pandemią przekreśla w 

za-sadzie nasze doroczne plany związane z tradycyjnymi 

impre-zami jakie organizowaliśmy od wielu lat w miesiącu 

grudniu. No cóż takie mamy czasy. 

Serdecznie pozdrawiam i zachęcam do lektury miesięcznika. 

Zenon Lenkiewicz 
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Wydarzenia  

w Oddziale 

 

 

Choć  bieżący rok się jeszcze nie skończył na swoim ostatnim posiedzeniu 

Zarząd Oddziału podsumował  między innym sytuację finansową.  Z za-

dowoleniem  możemy przyznać że jest ona  bardzo dobra.  Wpływ na ten 

stan finansów miało kilka czynników. Istotnym niewątpliwie była sytuac-

ja ograniczonej bardzo działalności związanej z trwającą pandemią. Nie 

byliśmy w stanie ze względów bezpieczeństwa  zorganizować  planowa-

nych imprez. Konsekwencją finansową takiego stanu jest oczywiście 

znaczne ograniczenie wydatków. Kolejnym ważnym czynnikiem była  

bardzo duża aktywność  pewnej grupy naszych członków w sferze przy-

chodów Oddziału. Początkowy okres pandemii co prawda drastycznie 

przyhamował tą aktywność. Stan taki nie trwał jednak długo. Oswoiliśmy 

się z pracą zdalną z wykorzystaniem internetu. Z wielkim rozmachem i 

bardzo skutecznie grupa naszych kolegów przystąpiła do prowadzenia  

szkoleń  oraz egzaminów  w systemie online. Liczba w ten sposób prze-

szkolonych i przeegzaminowanych osób budzi wielki szacunek. Pozyska-

ne w ten sposób środki finansowe dla Oddziału są znaczne.  Kolejnym 

ważnym obszarem działalności  jest oczywiście sfera projektowa. Mimo 

tego że aktywnym mamy zaledwie kilka osób, to efekty finansowe w tej 

sferze są bardzo imponujące.  Zarząd Oddziału z zadowoleniem podjął u-

chwałę o przyznaniu dyplomów, podziękowań i nagród osobom które w 

ostatnich miesiącach były szczególnie aktywne i wniosły olbrzymi wkład 

w budowę dobrej kondycji finansowej Oddziału   

 

 

Jest to chyba stosowny i dobry 

czas aby przypomnieć wielu na-

szym członkom, że każda działal-

ność wymaga środków finanso-

wych. Należy mieć świadomość, 

że z naszych  składek członkow-

skich nie można marzyć o aktyw-

nej działalności stowarzyszenia. 

Koniecznością jest pozyskanie 

znacznie większych środków fi-

nansowych z działalności rynko-

wej jaką prowadzimy. Uczestni-

czy w niej niewielka  grupa na-

szych członków. To dzięki ich a-

ktywności jesteśmy w stanie 

wspierać finansowo Wasz udział 

w organizowanych imprezach. 

Tym koleżankom i kolegom je-

steśmy wdzięczni i składamy po-

dziękowania. 
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Koledzy Józef Bober ( z lewej)  oraz Andrzej Łukaszewicz są obecnie najbardziej aktywnymi projektan-

tami w naszym Oddziale. Ich wkład w kształtowanie dobrej kondycji finansowej jest ogromny 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koleżanka Halina Lipska oraz Adam Świetlik (zdjęcie z prawej strony) prowadzą z sukcesem dwa kluczowe 

obszary biznesowe naszej działalności. Są jednocześnie członkami Zarządu Oddziału  
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Chyba niewiele osób w naszym stowarzyszeniu ma 

świadomość, że  w  województwie zachodniopo-

morskim zarejestrowanych jest 6361 organizacji 

pozarządowych, w samym Koszalinie około 300. 

Działają one społecznie, obywatelsko i pozarzą-

dowo. Organizacje pozarządowe mają ogromny 

wpływ na współczesną rzeczywistość. Obszar dzia-

łalności to: kultura, zdrowie, sport, praca, hobby, 

edukacja, dobroczynność. Dbają o rozwój miasta, 

pomagają innym. W Koszalinie istnieje już od 20 lat  

Pracownia Pozarządowa wspierająca organizacje 

pozarządowe, przyczyniając się do współpracy sa-

morządów z organizacjami i mieszkańcami oraz ak-

tywizacji  mieszkańców Koszalina. Realizowane w 

ramach prowadzenia Centrum Organizacji Pozarzą-

dowych w Koszalinie zadania współfinansowanego 

ze środków Miasta Koszalina. 

 

 

Pracownicy Pracowni Pozarządowej w Koszalinie 

 



8 
 

 

  

 

Nasze stowarzyszenie jest także organizacją po-

zarządową. Do tej pory nie uczestniczyliśmy 

aktywnie w organizowanych przez Koszalińską 

Pracownię Pozarządową imprezach. Pracownia 

już po raz siódmy zorganizowała Galę Liderów 

NGO (organizacji pozarządowych). Nasza do-

tychczasowa działalność szczególnie w obszarze 

wspierania aktywności zawodowej uczniów 

szkół średnich i studentów  oraz  wspierania 

seniorów została dostrzeżona w Koszalinie. Zo-

staliśmy zaproszeni na siódmą już Galę z okazji 

Koszalińskiego Dnia Organizacji Pozarządowych. 

Na gali otrzymaliśmy  podziękowania Prezyden-

ta Miasta Koszalin za wieloletnią działalność i 

wkład w rozwój miasta Koszalin. Podkreślono 

nasz silny związek i olbrzymie wsparcie mło-

dzieży  z "Koszalińskiego Elektronika" i Politech-

niki Koszalińskiej w procesie kształcenia.   

 

 

Spotykamy się w gronie osób ak-

tywnych, które mają wewnętrzną 

motywację, by każdego dnia zmie-

niać świat na lepsze. Jesteśmy 

częścią pięknej społeczności, 

bowiem w Koszalinie są tysiące 

osób, którym chce się działać – 

podkreśliła Monika Widocka z 

Pracowni Pozarządowej, która 

zorganizowała uroczystość. 
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Krajowa Konferencja  

Studentów i Młodych  

Pracowników Nauki 
 

Koło nr 18 na Politechnice Koszalińskiej  

po raz kolejny współorganizatorem 
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15 października 2020 roku na Wydziale Elektroniki i Informatyki 
PK, zainaugurowano kolejną edycję Konferencji poświęconej 
dorobkowi studentów, doktorantów i młodych pracowników 
nauki. Ze względu na stan epidemii, Konferencja została 
przeniesiona z maja i ostatecznie zrealizowano ją za 
pośrednictwem narzędzi teleinformatycznych. Tegoroczna 
edycja została zorganizowana przez Wydział Elektroniki 
i Informatyki Politechniki Koszalińskiej, przy współudziale 
Wydziału Informatyki Zachodniopomorskiego Uniwersytetu 
Technologicznego oraz Koszalińskiego Oddziału SEP (Koło nr 
18)i Koszalińskiego Oddziału PTZP. Koszaliński Oddział SEP 
wspiera organizację konferencji od czasu jej pierwszej edycji w 
roku 2003. Gości powitał przewodniczący komitetu organi-
zacyjnego (i jednocześnie prezes Koła SEP nr 18) dr inż. 
Krzysztof Bzdyra, który przedstawił historię konferencji oraz 
plany rozwoju. Następnie głos zabrali: Dziekan Wydziału 
Informatyki ZUTprof. Jerzy Pejaś, Dziekan Wydziału Elektroniki 
i Informatyki PK  prof. Grzegorz Bocewiczoraz Pani Rektor PK 
prof. dr hab. Danuta Zawadzka. W wystąpieniach inaugu-
rujących konferencję podkreślono m.in. wieloletni charakter 
konferencji oraz jej konsekwencje – udziału we wcześniejszych 
edycjach Konferencji, w przypadku niektórych uczestników 
zapoczątkował ich późniejszą karierą naukową – wielu uczest-
niczących posiada obecnie wyższe stopnie naukowe, a także 
pełni odpowiedzialne funkcje administracyjne. Pomimo pande-
mii na Konferencję zgłoszono 16 referatów ponad 30 autorów. 
Są to przedstawiciele 7 ośrodków naukowych w Polsce. Warto 
podkreślić że tegoroczna Konferencja uzyskała również wspar-
cie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach 
programu „Doskonała nauka”. Umożliwi to m.in. sfinansowanie 
w czasopismach indeksowanych w bazie Scopus. 

dr inż. Krzysztof Bzdyra 

 

To była już XVII edycja 

Krajowej Konferencji 

Studentów i Młodych 

Pracowników Nauki 
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w kole nr 10 

Szczecinek - elektryczne autobusy bliskie elektrykom 

 

Spotkanie członków Koła SEP nr 10 w Szczecinku z 

prezesem Komunikacji Miejskiej sp. z o.o. z 

siedzibą w Szczecinku 

 

Spotkanie odbyło się 9 października b.r. w 

kameralnej sali konferencyjnej „Kolejarz” w 

Szczecinku, w spotkaniu wzięło udział 15 osób z 

Koła nr 10 w Szczecinku. Na spotkaniu nasz kolega 

- prezes Tomasz Merk opowiedział o działalności 

Komunikacji Miejskiej w Szczecinaku, a dokładnie 

o autobusach bezemisyjnych – całkowicie elek-

trycznych. W 2018 r. Spółka po otrzymaniu dofi-

nansowania z programu operacyjnego Infrastru-

ktura i Środowisko zakupiła 12–metrowe autobu-

sy City Smile 12LFE. 
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Ukłąd napędowy zbudowany jest z silnika TM4, usy-

tuowanego z tyłu autobusu za osią, synchronicznego 

o mocy do 235 kW, wraz rekuperacją. Magazyn e-

nergii stanowią baterie litowo - jonowe NMC BMZ 

Polska, o pojemności 232 kWh, usytuowane na dachu 

oraz na zwisie tylnym.Ładowanie odbywa się za po-

mocą wtyczki  Plug in, gniazda CCS Combo 2, zlokali-

zowanego za III drzwiami z prawej strony pojazdu. 

Ładowanie prądem DC lub AC dzięki ładowarce za-

instalowanej w autobusie. Układ elektryczny to 

zasilanie 24V, szyna CAN, program sterujący KIBES 

32, oraz 2akumulatory po 225 Ah. Oczywiście głów-

nie interesowały nas informacje związane z eksplo-

atacją, problemy techniczne z jakimi boryka się ob-

sługa autobusów, jaki wpływ ma sposób jazdy kie-

rowców na zużycie baterii itp. Spotkanie trwało do 

późnych godzin wieczornych, nie zabrakło koleżeń-

skich rozmów o problemach w pracy a także rozmów 

o obecnie trwającej sytuacji epidemiologicznej, jaki 

to będzie miało wpływ na dalsze losy ludzkości, zmia-

nę rozwiązań stosowanych w pracy. 

Edyta Iwańska   
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POŁOŻONA ZALEDWIE 20 km OD KOSZALINA , LICZĄCA 100 LAT  

 

 

Elektrownia Rosnowo z lotu ptaka 

 

Współpracująca  elektrownia 

Niedalino 

 

Elektrownia wodna w Rosnowie została wybudowana w latach 

1910-1922  w miejscu młyna wodnego. Zespół hydroelektrowni 

składa się z budynku elektrowni, śluzy o wysokości 17 metrów i 

kanału o długości 2,8 km. Elektrownie korzysta z retencji na je-

ziorze Rosnowskim i współpracuje z elektrownią wodną Nieda-

lino wybudowaną w roku 1912, a której zbiornik Hajka pełni też 

funkcję zbiornika wyrównawczego hydroelektrowni w Rosno-

wie.  Elektrownia posiada3  turbiny  Francis'a  firmy Voith o 

mocy 1,1 MW oraz generator o napięciu 5,25 kV  firmy SSW . 

W 1993 roku całkowicie spuszczono wodę ze zbiornika Rosnow-

skiego celem remontu wzmocnienia kanału doprowadzającego 

wodę do elektrowni. Elektrownia była częściowo modernizowa-

na w latach 2008 i 2011. W roku 2015 firma HZBud przeprowa-

dziła kompleksową (powierzchniową i wgłębną) naprawę be-

tonów: budowli wlotowej, przyczółków i flara działowego, po-

mostu obsługi krat i mechanizmów wyciągowych, ścian zew-

nętrznych, schodów, ubezpieczeń skarp kanału, oraz powłok 

antykorozyjnych urządzeń jazu regulacyjnego. 

 

Elektrownia wodna ROSNOWO 

przechodzi gruntowną modernizację 
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Elektrownia Rosnowo jest własnoś-

cią koncernu ENERGA. Obecna mo-

dernizacja ma bardzo szeroki za-

kres.  Praktycznie za wyjątkiem tur-

bin i hali generatorów obejmuje 

wymianę nastawni, napowietrznej 

rozdzielni SN a także części pod-

wodnej niedostrzegalnej dla zwie-

dzającego obiekt. Te ostatnie prace 

budzą szczególne zainteresowanie 

ze względu na technologię ich pro-

wadzenia. Aby się tam dostać wy-

konuje się dość kosztowną opera-

cję. Elektrownia została wyłączona z 

ruchu.  

 

Wlot wody na turbiny od strony kanału został 

zamknięty.   

 

Ponieważ elektrownia znajduje się na rzece Radew ,a wlot wody na turbiny został zamknięty, to po otwarciu szandorów 

na tym jazie, rzeka obecnie płynie starym korytem omijając elektrownię. 
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Wylot z turbin został odcięty od rzeki, a woda stale odprowadzana przy użyciu pomp. Odgrodzenie stanowi olbrzymia 

liczba worków z pisakiem ułożonych w kilku rzędach. 

 

  

 

 

Widoczne pracujące pompy które po odprowadzeniu 

wody umożliwią dostęp pracownikom do części pod-

wodnych podlegających remontowi 
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PRAWO 

BUDOWLANE  

ostatnie zmiany 

 

 

 

Zmiany dotyczące Projektu Budowlanego. 

Najistotniejsza modyfikacja procesu budowlanego w 2020 

r. to podział projektu budowlanego na trzy części. Taki za-

bieg legislacyjny ma zmniejszyć obciążenia organów admi-

nistracji architektoniczno-budowlanej oraz umożliwić 

szybsze przygotowanie dokumentacji projektowej w za-

kresie niezbędnym do uzyskania decyzji o pozwoleniu na 

budowę. 

Aby doprecyzować zakres odpowiedzialności projektanta 

oraz organów administracji, projekt budowlany dzieli się teraz 

na: 

  projekt zagospodarowania działki lub terenu, 

  projekt architektoniczno-budowlany, 

  projekt techniczny. 

 

Podpisana przez pre-

zydenta 3 marca 2020 

r. ustawa z dnia 13 lu-

tego 2020 r. o zmia-

nach w prawie budo-

wlanym weszła w ży-

cie 19 września 2020 

r. Celem tych zmian 

jest uproszczenie i 

przyspieszenie proce-

su inwestycyjno-bu-

dowlanego. Zmianie 

uległa definicja pro-

jektu budowlanego, a 

pozwolenie na budo-

wę już po 5 latach jest 

nie do podważenia. 
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Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządza 

się na aktualnej mapie do celów projektowych. Powi-

nien on obejmować: 

 określenie granic działki lub terenu, 

 usytuowanie, obrys i układy istniejących i 
projektowanych obiektów budowlanych, w 
tym sieci uzbrojenia terenu, oraz urządzeń 
budowlanych sytuowanych poza obiektem 
budowlanym, 

 sposób odprowadzania lub oczyszczania 
ścieków, 

 układ komunikacyjny i układ zieleni ze 
wskazaniem charakterystycznych elementów, 
wymiarów, rzędnych i wzajemnych odległości 
obiektów, w nawiązaniu do istniejącej i pro-
jektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

 informację o obszarze oddziaływania obiektu. 

 

Projekt architektoniczno-

budowlany powinien zawierać: 

 
 układ przestrzenny oraz formę archi-

tektoniczną istniejących i projektowa-

nych obiektów budowlanych 

 zamierzony sposób użytkowania obiek-

tów budowlanych, w tym liczbę wydzie-

lonych lokali mieszkalnych, 

 charakterystyczne parametry techniczne 

obiektów budowlanych 

 projektowane rozwiązania materiałowe i 

techniczne mające wpływ na otoczenie, 

w tym środowisko 

 charakterystykę ekologiczną 

 projektowane źródło lub źródła ciepła do 

ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej 

 opis dostępności dla osób niepełno-

sprawnych 
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Projekt techniczny po zmianie 

prawa budowlanego ma obej-

mować: 

 
 opis konstrukcji obiektów wraz z 

wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych 

 charakterystykę energetyczną w 

przypadku budynków, 

 projektowane niezbędne roz-

wiązania techniczne oraz mater-

iałowe 

 w zależności od potrzeb: wyniki 

badań geologiczno-inżyniers-

kich, geotechniczne warunki 

posadowienia obiektów budow-

lanych 

 inne opracowania projektowe 

 

 

 
Obowiązkiem projektanta stało się sprawdzenie, 

czy budynki mieszkalne jednorodzinne i wielo-

rodzinne można podłączyć do istniejącej sieci 

ciepłowniczej. Pojawiły się konkretne terminy dla 

przedsiębiorstw na wydanie warunków technicznych 

przyłączenia do sieci wodociągowo–kanalizacyjnej. 

Wcześniej w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 

takie terminy nie były przewidziane, zatem 

każda gmina mogła regulować tę kwestię w 

sposób dowolny. W celu przyspieszenia i us-

prawnienia realizacji inwestycji, w tym w 

szczególności mieszkaniowych przewidziano 

termin: 

 14 dni na wydanie ww. warunków przyłą-

czenia dla budynków mieszkalnych jednorodzin-

nych, w tym znajdujących się w zabudowie zagro-

dowej, 

 30 dni – w pozostałych przypadkach. 

Możliwe jest jednak przedłużenie tych termi-

nów w określonych przypadkach.  

https://muratordom.pl/prawo/porady-prawne/nowe-przepisy-dotyczace-charakterystyki-energetycznej-budynkow-zmiany-w-zasadach-sporzadzania-swiade-aa-8bF4-E7KE-qy21.html
https://muratordom.pl/przed-budowa/dzialka/kategoria-geotechiczna-badania-gruntu-aa-Szcx-wDk4-RQGw.html
https://muratordom.pl/przed-budowa/dzialka/kategoria-geotechiczna-badania-gruntu-aa-Szcx-wDk4-RQGw.html
https://muratordom.pl/przed-budowa/dzialka/kategoria-geotechiczna-badania-gruntu-aa-Szcx-wDk4-RQGw.html
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rakcja 

elektrycz

na 

przewody  jezdne 

Nowelizacja prawa budowlanego wprowadziła 

termin, po upływie którego nie będzie już moż-

liwe stwierdzenie nieważności decyzji o pozwo-

leniu na użytkowanie. Uznano, że 5 lat - od dnia, 

w którym decyzja pozwolenia na użytkowanie 

stała się ostateczna - jest wystarczające na 

stwierdzenie ewentualnych nieprawidłowości w 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Wzmoc-

niona została w ten sposób trwałość decyzji ad-

ministracyjnej, co z punktu widzenia inwestora 

jest rozwiązaniem pozytywnym. Chodzi tu o  u-

regulowanie kwestii użytkowania obiektu bez 

uzyskania odpowiedniej zgody 
 

 
 

 

Kolejna bardzo ważna zmiana w prawie budow-

lanym dotyczy co najmniej 20-letnich samowoli 

budowlanych. Nowelizacja prawa budowlanego 

wprowadziła ułatwienia w legalizacji takich obiek-

tów. Głównym wymogiem legalizacji jest dołą-

czenie do zawiadomienia o zakończeniu budowy 

oświadczenia o posiadanym prawie od dyspono-

wania nieruchomością na cele budowlane, o-

świadczenia o terminie zakończeniu budowy, 

inwentaryzacji powykonawczej oraz ekspertyzy 

technicznej. Zgodnie z tą procedurą legalizacja 

samowoli budowlanej polegającej na budowie 

obiektu budowlanego jest możliwa bez koniecz-

ności wniesienia opłaty legalizacyjnej. Nowa pro-

cedura dotyczy nie tylko samowoli budowlanych 

zrealizowanych przed 1995 r., ale również obiek-

tów wybudowanych bez uzyskania zgody organu 

administracji architektoniczno-budowlanej po 

1994 r., których budowa została zakończona co 

najmniej 20 lat temu 
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Nowoczesna 

stacja 

elektroenergetyc

zna 110 

 

Należąca do spółki Tauron Dystrybucja stacja elektroenergetycz-

na 110 kV w Obornikach Śląskich (działająca od wielu lat) , zosta-

a zmodernizowana w roku ubiegłym. Po modernizacji stała się 

pierwszą w Polsce cyfrową stacją elektroenergetyczna 110kV . 

Jest to obecnie  najnowocześniejsza stacja w kraju i jedna z naj-

nowocześniejszych w Europie. Przebudowa objęła rozdzielnię 

110 kV wraz z systemami sterowania, nadzoru i zabezpieczeń, 

układami pomiarowymi oraz wyposażeniem stacji w nowy węzeł 

telekomunikacyjny. Połączenia telekomunikacyjne zostały wyko-

nane ze światłowodów, co oznacza, że transmisja terabajtów 

danych pomiarowych i informacji stanu poszczególnych urzą-

dzeń odbywa się online. W rozdzielni zostały zastosowane no-

watorskie rozwiązania, polegające nie tylko na zmianie sposobu 

komunikowania się urządzeń tworzących stację, ale głównie na 

zmianie struktury informatycznej stacji. Efektem jest przejście z 

dotychczasowej transmisji dany. Cyfryzacja stacji zmienia jej 

strukturę informatyczną, co wymaga zupełnie nowych narzędzi 

do jej monitoringu i zarządzania  
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Bezpieczeństwo elektryczne 
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U wybrzeży Szkocji pracuje pływająca farma wiatrowa za-

wierająca pięć turbin o łącznej mocy 30 MW. zakotwiona 

na głębokości około 100 m, 25 km od Peterhead, miasta w 

Szkocji. Wieże są podtrzymywane przez cylindry balasto-

we (pełnią taką rolę jak kil w jachtach, stabilizują pozycję). 

Kabel podmorski przesyłający energię elektryczną na ląd 

liczy 30 km, a część lądowa ma 2 km do podstacji energe-

tycznej. Na farmie wykorzystano konstrukcje o całkowitej 

wysokości 253 m: 175 m znajduje się nad powierzchnią 

morza, a 78 m pod wodą. Średnica wirnika ma 154 m (ło-

paty mają długość niewiele mniejszą od rozpiętości skrzy-

deł Airbusa 380), a masa konstrukcji to 12 tys. ton. Gondo-

la może pomieścić dwa piętrowe autobusy, wieża waży 

670 ton. Część podwodna, balastowa, ma 91 m długości, 

w najszerszym miejscu średnicę 14,5 m, a masa balastu 

wynosi 10 tys. ton.. Zespół turbin zakotwiony do dna mor-

skiego trzema połączonymi ze sobą łańcuchami cumowni-

czymi przyłączonymi do kotew ssących (po trzy na turbinę) 

przypominających keson – po odpompowaniu wody kotwa 

wchodzi głębiej w dno i „przysysa” się do niego. 400-tono-

we łańcuchy mają po około 900 m długości i średnicę 50 

cm (zestaw trzech waży 1200 ton). Kotwy mają 16 m wy-

sokości, 5 m średnicy i ważą po 300 ton. Farma wytwarza 

energię elektryczną wystarczającą na potrzeby 20 tys. do-

mów, przetrzymała nawet huragan Ofelia w 2017 r. wciąż 

wytwarzając energię 

Zalety pływających farm wiatrowych 

są niewątpliwe: dla turbin osadza-

nych w dnie dostępne głębokości 

wody to 20–50 m, a pływające nie 

mają takich limitów – mogą pracować 

nawet na kilkusetmetrowych głębi-

nach. Ograniczeniem jest jedynie 

możliwość przesyłu energii elektrycz-

nej na ląd i długość kotwic. Na ob-

szarach położonych dalej od lądu 

(tradycyjne farmy znajdują się zwykle 

20–40 km od wybrzeży) wiatry są 

silniejsze i bardziej stabilne. 

 

Pływające farmy wiatrowe 
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Druk 3D 

w turbinach wiatrowych 
        

   

 

Wieże turbin wiatrowych zwykle mają wysokość poniżej 100 

metrów, jest tak ze względu na tradycyjną konstrukcję ze 

stali i prefabrykowanego betonu. Dzięki wykorzystaniu spec-

jalnie zaprojektowanego betonu będzie można budować 

większe podstawy oraz wydajniejsze i wyższe wieże hybry-

dowe, sięgające nawet 200 metrów wysokości. Wykorzystuje 

się w  nowatorskiej technologii specjalnie zaprojektowany 

beton w druku 3D.Pozwala to na konstrukcję wież turbin 

wiatrowych nawet 2,5 raza wyższych niż obecnie stosowa-

nych. Docelowo mogą one sięgać 150-200 m, wychwytywać 

silniejsze wiatry, a ich wydajność będzie większa o ⅓ od 

standardowych turbin.  Ważną cechą nowej technologii jest 

możliwość produkcji betonowych elementów turbin bez-

pośrednio na placu budowy, co niweluje koszty ich trans-

portu.Wydruk pierwszego prototypu w październiku 2019 r. 

zakończył się sukcesem. Technologia ta pozwala uzyskać 

większą produkcję energii odnawialnej z jednej turbiny. Wyż-

sze wieże hybrydowe pozwolą wychwytywać silniejsze wia-

try, co z kolei zwiększy wydajność turbin. Zazwyczaj turbina o 

mocy 5 MW umieszczona na wysokości 80 metrów wytwarza 

rocznie 15,1 GWh. Dla porównania taka sama turbina na wy-

sokości 160 metrów generowałaby 20,2 GWh, czyli 33% 

więcej energii. 

 

Przełomowa 

technologia druku 

3D, połączona z 

kompetencjami i 

zasobami uczestni-

ków projektu poz-

woli branży turbin 

wiatrowych obniżyć 

koszty i skrócić 

czas realizacji, 

oferując korzyści 

dla klientów oraz 

redukując ślad CO2 

procesu produkcji 

energii. 
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W Singapurze rozpoczęła się budowa pływającego 

systemu fotowoltaicznego. Będzie to jedna z naj-

większych pływających farm na świecie na wo-

dach śródlądowych zintegrowana z systemem 

uzdatniania wody. 146 tys. paneli fotowoltaicz-

nych ułożonych na pontonach zajmie powierz-

chnię odpowiadającą 45 boiskom piłkarskim da 

moc 60 MW. 

 

 

Największa w Chinach, a druga pod względem wielkości na 
świecie elektrownia fotowoltaiczna rozpoczęła działalność. 
Jej wydajność plasuje się na poziomie 2,2 gigawatów (GW) i 
pozostaje nieco w tyle pod względem wydajności w genero-
waniu mocy za indyjskim parkiem solarnym Bhadla, zdol-
nym do generowania 2,245 GW). Nowa chińska elektrownia 
wyposażona jest w infrastrukturę pozwalającą na magazy-
nowanie wygenerowanej energii o pojemności 202,86 
MWh. 

 

 

 

 

 

Zbudowana wewnątrz góry Żar jest nie tylko dru-

gą co do wielkości elektrownią szczytowo-pompo-

wą w Polsce, ale jedyną elektrownią podziemną w 

kraju. PGE Energia Odnawialna modernizuje E-

lektrownię Szczytowo-Pompową Porąbka-Żar. 

Prace obejmują renowację zbiornika górnego oraz 

kompleksowe odnowienie technologiczne obiek-

tu. Modernizacja pozwoli na obniżenie kosztów 

pracy obiektu oraz dalszą jego eksploatację przez 

następne 35 lat. 

 

Pływająca farma fotowoltaiczna 

Gigant w Chinach 

Porąbka-Żar 
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Powstała nietypowa mapa Poznania która pokazuje 

potencjalnym inwestorom gdzie warto zamontować 

panele fotowoltaiczne. Bardzo przydatne narzędzie 

powstało we współpracy lokalnego operatora sieci 

energetycznej, Zarządu Geodezji i Katastru Miej-

skiego GEOPOZ  oraz Politechniki Poznańskiej. Ma-

pa solarna pozwala sprawdzić powierzchnię dane 

dachu i ilość energii słonecznej, która pada na nie-

go w ciągu roku. Dzięki temu można oszacować o-

płacalność instalacji paneli fotowoltaicznych. Jest 

to jedyna tego rodzaju inicjatywa kilku podmiotów 

w praktyczny sposób wspierająca mieszkańców w 

podejmowaniu decyzji inwestycyjnych związanych 

z fotowoltaiką 

Dane wykorzystane do stworzenia mapy uzyskano w 
oparciu o technologię skaningu laserowego. Na tej 
podstawie wygenerowano obraz rastrowy, czyli siat-
kę pikseli, o rozdzielczości 1 metra. W algorytmie u-
względniono zmiany nasłonecznienia na dachach bu 
dynków wynikające z naturalnego ukształtowania te 
renu oraz sąsiadującej roślinności i zabudowań. W 
przeprowadzonych obliczeniach wzięto pod uwagę 
również rzeczywiste warunki pogodowe występują-
ce na terenie Poznania i pozorną wędrówkę Słońca 
po nieboskłonie. Przy obliczeniach uwzględniono m. 
in. fragmenty dachu, na których z powodów ekono-
micznych lub technicznych, montaż paneli fotowol-
taicznych jest nieuzasadniony. Każdą połać przypisa-
no do jednej z dziesięciu kategorii. 

  

Solarna mapa miasta 

przydatna dla mieszkańców zainteresowanych inwestycją 

 

CIEKAWOSTKA Z POZNANIA 
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Morska farma wiatrowa współpracująca z pływającą insta-

lacją fotowoltaiczną, magazynem energii i elektrolizerem 

do produkcji wodoru – to unikatowy projekt holenderskie-

go konsorcjum. Farma wiatrowa HollandseKust (noord) 

zostanie zlokalizowana 18,5 km od wybrzeża Holandii w 

sąsiedztwie miejscowości EgmondaanZee. Jej moc zainsta-

lowana wyniesie 759 MW, którą zapewni 69 morskich 11-

megawatowych turbin. Rocznie wyprodukuje 3,3 TWh e-

nergii elektrycznej – ilość wystarczającą do zaspokojenia 

potrzeb ponad 1 mln holenderskich gospodarstw domo-

wych. Wiatraki mają być rozstawione tak, by uniknąć ich 

wzajemnego wpływu na siebie nawzajem: tzw. cienia a-

erodynamicznego, zwanego też efektem wzbudzenia. W 

skrótowym ujęciu – wirnik pobierający energię wiatru 

zmniejsza jego prędkość. Po jego stronie zawietrznej jest 

ona mniejsza niż podczas niezaburzonego przepływu 

wiatru 

 

Nowość z Niderlandów 

Kilka technologii 

w jednej farmie. 

-----------------

---------- 

To co odróżnia ten projekt od 

innych, to połączenie kilku 

nowatorskich technologii we 

współdziałającą całość. Farmy 

wiatrowe, także morskie, ener-

gię elektryczną wytwarzają 

tylko wtedy, gdy mają odpo-

wiednie warunki wietrzne, a 

dodatkowo – okresowo więcej 

lub mniej. Innymi słowy: nie 

działają w trybie ciągłym. By 

taka instalacja skutecznie 

działała w krajowym systemie 

elektroenergetycznym, należy 

równoważyć jej produkcję w 

zależności od poziomu 

wytwarzania 

-------------------------------------- 
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Obiekty jądrowe w Polsce 

Obiektami jądrowymi w Polsce, w myśl ustawy Pra-

wo atomowe,  są:  reaktor  MARIA,   reaktor EWA  

(pierwszy reaktor jądrowy w Polsce, eksploatowany 

w latach 1958- 1995, a obecnie będący w stadium 

likwidacji) i przechowalniki wypalonego paliwa  

(obiekty 19 i 19A oraz basen technologiczny reak-

tora MARIA). Obiekty te zlokalizowane są w Świerku 

w dwóch odrębnych jednostkach organizacyjnych: 

reaktor MARIA - w Narodowym Centrum Badań Ją-

drowych, a likwidowany reaktor EWA oraz obiekty 

19 i 19A - w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów 

Promieniotwórczych (ZUOP), któremu również pod-

lega Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwór-

czych (KSOP) w Różanie. Reaktor badawczy 

MARIA, obecnie jedyny czynny reaktor 

jądrowy w Polsce, to wysokostrumieniowy 

reaktor badawczy typu basenowego, o 

projektowej nominalnej mocy termicznej 

30 MW 

 

 

Przekrój reaktora MARIA i basenu technologicznego 

 

https://www.paa.gov.pl/strona-70-obiekty_jadrowe_i_skladowiska_odpadow.html#maria
https://www.paa.gov.pl/strona-70-obiekty_jadrowe_i_skladowiska_odpadow.html#ewa
https://www.paa.gov.pl/strona-70-obiekty_jadrowe_i_skladowiska_odpadow.html#przechowalniki
https://www.paa.gov.pl/strona-70-obiekty_jadrowe_i_skladowiska_odpadow.html#ksop
https://www.paa.gov.pl/strona-70-obiekty_jadrowe_i_skladowiska_odpadow.html#ksop
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Pogotowie energetyczne wszędzie działa sprawnie 
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