GOSPODARK A ODPADAMI

Czas na dobry
projekt

zagospodarowanie ok. 100 tys. ton RDF .
Projekt jest kompatybilny z ideą gospodarki o obiegu zamkniętym ponieważ jego
celem jest energetyczne wykorzystanie
tych odpadów, których nie można już
efektywnie zawrócić do obiegu, a składowanie ich byłoby marnotrawstwem.

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Olsztynie
zamierza wybudować w formule partnerstwa publiczno-prywatnego elektrociepłownię zasilaną paliwem pochodzącym
z przetworzonych odpadów komunalnych. To jeden z pionierskich
projektów w Polsce dedykowanych zagospodarowaniu frakcji
palnej odpadów. Budowa planowana jest na lata 2017-2020.
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Domknięcie systemu

Maciej Powązka Architekt

nie techniczne, wypracowane w trakcie
dialogu konkurencyjnego, bazuje na
technologii kotła rusztowego. Paliwo
dla instalacji zagwarantowane zostanie
na mocy porozumień horyzontalnych
zawartych z producentami RDF (RIPOK-ami). Instalacja nie będzie spalać
zmieszanych odpadów komunalnych.
Lidia Warnel
Instalacja spalać będzie frakcję palną odpadów komunalnych o średniej
kaloryczności ok. 13,5 MJ/kg. Pole pracy kotła zawiera się w przedziale pomiędzy
10 a 16 MJ/kg.
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