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It Energii
Il, yqZe
@zieWo;er6dzmraflbet
skiAo odbyio tig ?I c,zerlr'-
ca h, u lnstytucle Aglofizy-
ki Polskkri Akdenii Nauk
w Lublinie, a iego zasadni-
czym elenentem bylo po-
znanie ilzialalnr$Ci otsarter
goniedawno Srfui*we
go laboratorirm Emgii Oe
nawialn$.

Po nowlm o5rodku hi-
dawczym oprowadzal cdon-
k6w Zespolu dyrektor Insty-
tutu prof. f6zef Hombik. la-
boratorium umoiliwia pro-
wadzenie badarl w trzech
wzajemnie powiqzanych ob
szarach: nowych technologii
produkcji biomasy, procesach
gazyfikowania biornasy oraz

Itrywiad z Ptof. jerrym llsem, kierormikiem proiektu pn.,smdowiskowe Iaboratorium
Energii odnawialnei" przy Instgrtucie Aglofizyki pAll w Lublinie.

im np. mozliwo66 korzysta-
nia z ciepla, kt6re wpotgz-
nych iloSciach powstaje pod-
czas proces6w gazotw6rczych.
Pahen ponadto jest, ie spo-
leczeistwo jest niedoinformo-
s/ane, a poprzez to podatne na
dezinformade, mity i zwykle
ldamstwa.

fimczasem malo kto wie,
ze biogazownia nie tylko nie
zatruwa Srodowiska natural-
nego, ale oczyszczaje z odpa-
d6q zamieniaj ry. na uLylecz-
nybiogaz. Fonadto resztki po-
fennentacyjne z biogazowni
q nieszkodliwym, a pzy tym
uz5itecaryrr nawozem. Kilka
4aigcy biogazowni fu nkcjonu-
jqcych w Niernczech dowodzi,
2e tam ludzie niewidz4wnich
iadnqo zagroLenia. A kolejne
sE w budowie.

'mmawial (tjm)

Proi. Jerry Tys p prawei) i wicemarszalek Slawomir Sosnowski przy fo-
tobioreaRorach w l-aboratorlu m l,lowych Tech n o I o g i i

Lubel$ki

w,,Pogor

wtrrffi*
cink6w nowego seriah
pt. 

"Pogodni".Zdigcicono m.in. w Kazimi
fanowcu, ale takie w
rz5dcu, Zamo3ciu, 1{
wie i nad feziorem Bi

O telewizyjnej ,,rot
belszczyzny w ., Pogodr
opowiadal podczas sp
nia z dziennikarzami
torami i tw6rcami sr
wicemarszalek wojev
twa lubelskiego Krzy
Grabczuk.

- Obecnie tzw. prr
placement, czyli poka:
nie miejsc i konkretnyc.
rek u' popularnych fil.

metodach zagospodarowa-
nia odpad6w pofernentacyj-
nych, a m6wiqc jgz5ftiun po-
tocznym - calokztaftem pro-
ces6w zachodzqrych w bio-
gazowniach.

W Iaboratorium opraco-
wryane s4 m.in.: najlepsze
kombinacie substratowe w
celu malslmalnego uzysku
najwyiszei iako$ci biogazu,
analizy sHadu biogazu pod
k4ten urydajmsci €n€rgerycz-
nej oraz spo.soby efektywnego
wykorrySania osafowpocfu
dacych z biogazwni jaho n+
woz6nr naturahyctr.

- Biogazownie s4 szansa
dla lubelskiego rolnictwa na
pozyskanie dodatkowych fu 6
del dochod6w - podMla szef
Zespolu ds. OZE, wicemar-
szalek Slawomir Sosnowski.

- Powstanie Laboratorium
wtainiew Iatblinie jest zatem
odpowiedzi4 na potrzeby na-
szej regionalnej gospodarki.
OSmdek naukowy zaimujq-
cy sig profesjonalnie tematy-

S biogazorvni to takie waz-

ny podmiot w tworzeniu po-
zytywnej atmosfery dla inwe-
stycji w energig odnawialnq,
wok6l biogazu naroslo tyle
mit6q ze cenne dla nas jest
wsparcie autorytet6w.
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