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Purmo ma nowego
dyrektora sprzedaøy
Z poczπtkiem bieøπcego roku Andrzej Iøycki objπ≥ funkcjÍ dyrektora
sprzedaøy i marketingu marki Purmo w polskim oddziale koncernu
Rettig Heating. Nowy dyrektor zastπpi≥ na tym stanowisku Wojciecha
Makowskiego, ktÛry po 20 latach
pracy w Rettig Heating przeszed≥
na emeryturÍ.
Andrzej Iøycki jest absolwentem Uniwersytetu Humboldta w Berlinie oraz
Szko≥y G≥Ûwnej Handlowej w Warszawie. KarierÍ zawodowπ rozpoczyna≥ w koncernie Henkel. NastÍpnie
do≥πczy≥ do zespo≥u firmy Electrolux,
gdzie odpowiada≥ za rozwÛj nowego
segmentu produktÛw ñ urzπdzeÒ
do zabudowy. W 2001 r. zwiπza≥ swojπ úcieøkÍ zawodowπ z koncernem
Robert Bosch, gdzie zajmowa≥ stanowisko dyrektora sprzedaøy marki
Blaupunkt ñ poczπtkowo na rynku
polskim, a nastÍpnie w ca≥ym regionie Europy årodkowo-Wschodniej.
W 2007 roku, rÛwnieø w ramach koncernu Bosch, Andrzej Iøycki objπ≥ stanowisko dyrektora sprzedaøy marki
Junkers. By≥ odpowiedzialny za
sprzedaø, marketing, szkolenia oraz
serwis.
Leszek KsiÍøarczyk zosta≥
wiceprezesem Armatury KrakÛw
Leszek KsiÍøarczyk zosta≥ powo≥any na stanowisko wiceprezesa spÛ≥ki Armatura KrakÛw. Nowy wiceprezes ukoÒczy≥ AkademiÍ GÛrniczo-Hutniczπ w Krakowie na Wydziale
Metali Nieøelaznych, PrzerÛbka Plastyczna, a takøe studia podyplomowe ÑKonstrukcje form wtryskowych
przetwÛrstwa tworzyw sztucznychî
na Politechnice Rzeszowskiej. Leszek KsiÍøarczyk karierÍ zawodowπ
rozpoczπ≥ w 1992 r. w firmie Kuwait
Controls Company z Kuwejtu jako
specjalista aparatury kontrolno-pomiarowej. Od roku 1998 zatrudniony
by≥ w spÛ≥ce Valeo Autosystemy,
gdzie do roku 2000 by≥ kierownikiem
utrzymania ruchu, a od 2000 do
2000 roku kierownikiem produkcji.
W latach 2001-2008 zwiπzany by≥
z firmπ Johnson Controls International, w ktÛrej piastowa≥ stanowisko
dyrektora zak≥adu JIT Johnson Controls w Siemianowicach ålπskich.
Od 2008 do 2010 roku by≥ wiceprezesem operacji w Europie w firmie
Pregis Corporation Europe, a w latach 2010-2012 dyrektorem operacyjnym zak≥adu w spÛ≥ce Polplast
Polska.
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Ekokogeneracja zbuduje
ciepłownie opalane pierzem
W Polsce powstanπ kolejne instalacje produkujπce ciep≥o z pierza.
Pierwsza z nich zostanie zbudowana w Wielichowie w Wielkopolsce,
druga w Trzebiechowie w wojewÛdztwie lubuskim. Obie zbuduje gie≥dowa Ekokogeneracja.

E

kokogeneracja Development, spÛ≥ka zaleøna
notowanej na New
Connect Ekokogeneracji z≥oøy≥a w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego
w Grodzisku Wielkopolskim
zawiadomienie o zamiarze rozpoczÍcia budowy kontenerowej
instalacji do produkcji energii
cieplnej. Produkcja ciep≥a ma
siÍ odbywaÊ z wykorzystaniem
Wodorowego Generatora Energii do termokonwersji pierza.
Instalacja powstanie na terenie
zak≥adu IKO Kompania Drobiarska w Wielichowie.

Instalacja
w Trzebiechowie
Podobnπ instalacjÍ jak ta
w Wielkopolsce, Ekokogeneracja zbuduje rÛwnieø w Trzebiechowie w wojewÛdztwie lubuskim. Ekokogeneracja TrzebiechÛw, inna spÛ≥ka z Grupy
Ekokogeneracja, pod koniec
ubieg≥ego roku otrzyma≥a decyzjÍ o úrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji.

Wodorowy Generator Energii
Technologia produkcji energii cieplnej stosowana przez EkokogeneracjÍ
zosta≥a opracowana przez firmÍ Intercal z Zielonej GÛry. Oparta jest ona
na zgazowywaniu odpadÛw poprodukcyjnych z wykorzystaniem urzπdzenia zwanego Wodorowym Generatorem Energii. Proces produkcji energii
rozpoczyna siÍ od podania materia≥u wsadowego, ktÛry trafia do pierwszej
komory urzπdzenia. Tam w wyniku reakcji termochemicznej podgrzewania
materia≥u wsadowego bez dostÍpu tlenu, w temperaturze 300-600 OC, ulega on w bardzo wysokim stopniu rozk≥adowi na mieszaninÍ gazu syntezowego zawierajπcego wÍglowodory i wodÛr. Po przejúciu do drugiej komory urzπdzenia do zgazowywania, mieszanina gazu syntezowego ulega spaleniu w temperaturze do 1600 OC. Gazy spalinowe powsta≥e w wyniku spalania przechodzπ do trzeciej komory, gdzie nastÍpuje proces ich sch≥adzania i wstÍpnego odpylania. Gazy spalinowe po wyjúciu z trzeciej komory sπ
odpylane a nastÍpnie przechodzπ do kot≥a parowego, gdzie wytwarzana jest para technologiczna, a nastÍpnie do turbiny produkujπcej energiÍ.
Po przejúciu gazÛw spalinowych przez kocio≥ parowy, sπ one poddawane
procesowi koÒcowego odpylania i oczyszczania a nastÍpnie trafiajπ do komina. Produktem ubocznym spalania jest popiÛ≥ (5-20% masy wejúciowej
materia≥u wsadowego), ktÛry moøe byÊ stosowany m.in. w rolnictwie lub budownictwie.

W Trzebiechowie kontenerowa
instalacja do produkcji ciep≥a
technologicznego, z wykorzystaniem Wodorowego Generatora Energii powstanie na terenie zak≥adu Bomadek, ktÛry
produkuje miÍso z drobiu.
Po uprawomocnieniu decyzji
o úrodowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji

AKCJONARIAT EKOKOGENERACJI

Ekokogeneracja TrzebiechÛw
wystπpi z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowÍ.

Inwestycja Indykpolu
InstalacjÍ produkujπcπ energiÍ cieplnπ z pierza posiada
od kilku lat inny producent drobiowego miÍsa ñ spÛ≥ka Indykpol. Naleøπca do Indykpolu
spÛ≥ka Biokonwersja w po≥owie 2009 r. uruchomi≥a ciep≥owniÍ, ktÛra produkuje energiÍ powstajπcπ w wyniku pirolizy (rozk≥adu termicznego) piÛr. Inwestycja wiπza≥a siÍ z budowπ magazynu paliwa oraz ciπgu technologicznego urzπdzeÒ do zgazowania pierza oraz systemu odsiarczania i odpylania spalin. Inwestycja kosztowa≥a ponad
13 mln z≥. W ciep≥owni o mocy
3,5 MW rocznie spalane jest
oko≥o 10 tys. ton pierza.
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