
Najnowsze rozwiązania 
z zakresu wychwytywania 
dwutlenku węgla

Prezentacja technologii wychwytu dwutlen-
ku węgla dla węglowych elektrowni nowej 
generacji opracowanej w  ramach projektu  
DemoCLOCK miała miejsce podczas kon-
ferencji European Conference on Carbon 
dioxide Capture and Storage, CCS2013, 
zorganizowanej w  Antwerpii 28-29 maja 
2013  r. Technologia Chemical Looping 
Combustion (CLC), czyli spalanie węgla 
w  pętli chemicznej z  wykorzystaniem zło-
ża z wypełnieniem strukturalnym przebiega 
w  dwóch reaktorach, dzięki czemu w  pro-
cesie spalania węgla nie dochodzi do mie-
szania się dwutlenku węgla z  azotem. 
Nowatorskim rozwiązaniem jest przeprowa-
dzenie tego procesu w jednym reaktorze.

Na konferencji dr Janina Fudała przedsta-
wiła potencjał polskiej energetyki do  wdra-
żania innowacyjnych technologii produkcji 
energii opartej na węglu w aspekcie przyję-
tych przez Polskę celów zmniejszania emisji 
dwutlenku węgla oraz innych zanieczyszczeń.

Projekt DemoCLOCK realizuje międzyna-
rodowe konsorcjum wiodących w  Europie 
jednostek naukowych oraz partnerów prze-
mysłowych. Koordynatorem jest SINTEF 
z Norwegii. Zadaniem IETU jest opracowanie 
dla nowej technologii oceny oddziaływania 
na środowisko i oceny gospodarki odpadami 
razem z  oceną bezpieczeństwa oraz  analizą 
cyklu życia materiałów i instalacji.

Więcej informacji na stronie: 
www.sintef.no/Projectweb/DemoClock

Red.

E-szkolenia w ramach projektu in2in
Posiadane przez IETU doświadczenie i wiedza 
dotyczące zarządzania środowiskiem na  te-
renach zdegradowanych i  zurbanizowanych 
stanowią bazę do przygotowania szkoleń doty-
czących m.in. rewitalizacji terenów poprzemy-
słowych, gospodarki odpadami komunalnymi 
czy ochrony atmosfery. System zdalnej eduka-
cji pozwoli IETU upowszechniać wyniki badań 
naukowych i prac rozwojowych również za po-
mocą e-szkoleń dla odbiorców zewnętrznych, 
a także podnosić kwalifikacje kadry. 

W ramach projektu „Rozbudowa infrastruk-
tury informatycznej gromadzenia, przetwarza-
nia i analizy danych środowiskowych” (in2in), 
zostały przygotowane kolejne dwa szkolenia. 
Udział w szkoleniu za pośrednictwem platfor-
my e-lernigowej IETU jest bezpłatny.

Pierwsze szkolenie pt. „Ocena ryzyka zdro-
wotnego w  ocenach oddziaływania na  zdro-
wie” jest dedykowane specjalistom z dziedziny 
ocen oddziaływania na zdrowie i warunki życia 
ludzi. Warunkiem uczestnictwa w  szkoleniu 
jest przesłanie zgłoszenia zainteresowanej in-

stytucji na adres autorki szkolenia dr Anicenty 
Bubak (bubak@ietu.katowice.pl) z  listą osób, 
które wezmą udział w szkoleniu wraz z adresa-
mi mailowymi.

Drugie szkolenie pt. „Wpływ zanieczysz-
czeń powietrza atmosferycznego na  zdrowie” 
zostało przygotowane przez dr  hab. Eleonorę 
Wcisło. Szkolenie jest przeznaczone dla miesz-
kańców terenów miejskich i  uprzemysłowio-
nych. Stanowić może również źródło wiedzy 
dla studentów wydziałów ochrony środowiska 
i  zdrowia publicznego uczelni wyższych oraz 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, szczegól-
nie o profilu ochrona środowiska.

Zapraszamy do zarejestrowania się na plat-
formie e-learningowej http://pe.ietu.katowice.pl 
i uczestnictwa w szkoleniach. Osoby zaintere-
sowane współpracą z IETU w zakresie szkoleń 
e-learnigowych prosimy o  kontakt z  Wandą 
Jarosz, jarosz@ietu.katowice.pl.

Więcej informacji: www.in2in.pl
Red.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Platforma e-learningowa - panel administratora

3
IETU WIADOMOŚCI

www.ietu.katowice.pl

http://www.ietu.katowice.pl/
http://www.in2in.pl/
http://www.sintef.no/Projectweb/DemoClock/



