
Najdłuższy odgazowywacz w Polsce dostarczony do Elektrowni Kozienice 

 
 
 

Jak już wcześniej informowaliśmy mamy swój udział w 
jednej z największych realizowanych obecnie inwestycji w 
polskiej energetyce. Chodzi o budowę wartego ponad 6 mld 
zł nowego bloku węglowego o mocy 1075 MW w Elektrowni 
Kozienice (ENEA Wytwarzanie sp. z o.o.). 
W chwili obecnej stan zaawansowania prac budowalnych 
oceniany jest na około 60%. Na terenie zakładu stanęła już 
185 metrowa chłodnia kominowa – jedna z największych w 
Europie, a także dostarczony został największy w Polsce 
generator (490 tony masy). 
Do tego elitarnego grona dołączył również odgazowywacz 
dostarczony z naszą pomocą przez producenta, firmę STORK 
THERMEQ. Jest to prawdziwy gigant; 75 metrowy 
odgazowywacz termiczny z unikalnymi elementami 
rozpylającymi jest największą tego typu jednostką w Polsce 
i jedną z większych na świecie! 
Gabaryty odgazowywacza sprawiły, że jego transport nie 
należał do łatwych. Cztery samochody ciężarowe przewiozły 
go z terenu holenderskiej fabryki w Hengelo do Kozienic. 
Następnie po dostarczeniu na plac budowy odgazowywacz 
został zespawany w jedną całość. Zdjęcia obok 
przedstawiają końcowy etap produkcji kozienickiej 
jednostki oraz moment opuszczania fabryki. 
Wieloletnie doświadczenie (87 lat na rynku!) oraz 
niesłychanie wysoka jakość urządzeń powodują, że z roku na 
rok STORK poszerza swoje rynki zbytu. Poza krajami 
europejskimi odgazowywacze STORKa coraz częściej 
dostarczane są do odległych krajów azjatyckich (m.in. 
Tajlandia, Singapur, Wietnam, Laos) i Afryki (Arabia 
Saudyjska, Zambia, Egipt) a ostatnio nawet do Nowej 
Zelandii. Zeszłoroczny bilans sprzedaży odgazowywaczy 
STORKa to ponad 90 sztuk! W związku z powyższym miło 
nam oznajmić, że od przeszło 20 lat jesteśmy wyłącznym 
dystrybutorem technologii STORKA na polskim rynku. W 
samym tylko 2015 braliśmy udział w dostarczeniu 
odgazowywaczy do 3 dużych polskich obiektów 
energetycznych: Elektrowni Jaworzno III, Elektrowni Opole 
(blok 5 i 6) oraz Elektrociepłowni w Inowrocławiu. 
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