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Fakty i mity transformacji energetycznej 

dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, prof. ucz., Katedra Logistyki, Wydział Organizacji 

i Zarządzania, Politechnika Śląska 

Żyjemy aktualnie w świecie, w którym na naszych oczach dzieje się historia . 

Wojna w Ukrainie i zburzenie dotychczasowego światowego ładu przez Rosję, 

wpisuje się w kluczowe wyzwanie XXI wieku – kryzys klimatyczno- 

-energetyczny. Nikt już nie powinien mieć wątpliwości, że uniezależnienie 

od paliw kopalnych ze wschodu jest racją stanu. W Polsce w 2021 r. znów 

największą rolę w energetyce odegrał węgiel.  

W tym kluczowym dla nas czasie potrzebny jest drogowskaz na drodze ku 

przyszłości, który należy określić mianem  transformacji energetycznej. 

Transformacja energetyczna to przejście mające miejsce w kilku krajach 

Europy (m.in. Dania, Niemcy, Francja) do zrównoważonych gospodarek za 

pomocą odnawialnych źródeł energii, oszczędzania energii oraz podnoszenia 

efektywności energetycznej, zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Efektywność energetyczna to najtańsze „paliwo”, które może odegrać 

ogromną rolę w dążeniu do neutralności klimatycznej i w przetrwaniu 

kryzysu energetycznego wywołanego wciąż rosnącymi kosztami emisji CO 2, 

problemami z dostępnością surowców kopalnych i z wysokimi cenami ich 

kupna. Potrzeba nam bardzo szerokiego, systemowego spojrzenia jak wytwa-

rzamy i konsumujemy energię. Podejmowanie fragmentarycznych działań ma 

ograniczony potencjał, więc terminowe wdrożenie transformacji energe-

tycznej wymaga kilku podejść równolegle. Główną  barierą dla sprawnego 

przeprowadzenia transformacji energetycznej była bariera świadomościowa. 

Bardzo długo nie dostrzegano konieczności zielonej transformacji polskiej 

energetyki, a nawet gdy ją dostrzeżono, uważano przede wszystkim jako 

zagrożenie, a nie szansę. Proces ten zachodzi powoli, jednak społeczeństwo 

coraz bardziej zdaje sobie sprawę z wagi zmian klimatycznych i konieczności 

zielonej transformacji energetycznej.  

Niezbędną przemianę polskiej energetyki słusznie określa się słowem 

„transformacja”, gdyż podkreśla ono wszechstronny, wielosektorowy, długo-
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trwały i złożony charakter tego procesu. Transformację trzeba planować 

w sposób sprawiedliwy i solidarny jako ewolucję, nie rewolucję. Proces ten 

można porównać do systemowej transformacji polskiej  gospodarki, to jest 

przejścia od gospodarki centralnie planowanej do rynkowej, ale różni się od 

niego mniej gwałtownym przebiegiem, za to jednak znacznie dłuższym. Taka 

transformacja energetyczna wymaga zaangażowania wielu podmiotów 

i poniesienia znacznych nakładów inwestycyjnych.  

 Zielona transformacja polskiej energetyki powoli już się dokonuje i coraz 

bardziej staje się oczywiste, że jest ona nieunikniona i stanowi przede 

wszystkim szansę, a nie zagrożenie. Coraz bardziej rośnie świadomość 

konieczności szybkich zmian, ale nadal potrzebna jest w tym zakresie 

szeroko zakrojona edukacja klimatyczna i „ekologiczne nawrócenie”.  
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Potencjał i energetyczne wykorzystanie biomasy 

w biogazowniach rolniczych 

dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, prof. UPP, Katedra Inżynierii Wodnej 

i Sanitarnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet 

Przyrodniczy w Poznaniu, ul. Piątkowska 94A, 60-649 Poznań 

dr hab. inż. Krzysztof Pilarski, prof. UPP, Katedra Inżynierii Biosystemów, 

Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytet Przyrodniczy 

w Poznaniu, ul. Wojska Polskiego 50, 60-627 Poznań, pilarski@up.poznan.pl 

Dynamiczna, w ostatnim czasie, sytuacja polityczno-gospodarcza skłania 

do wzmożonych dyskusji, dotyczących zwiększenia bezpieczeństwa energe-

tycznego Polski i promocji przyjaznych środowisku technologii, funkcjonu-

jących w skali technicznej. Nieodzownymi, w obliczu narastających problemów , 

pozostają inwestycje w odnawialne źródła energii. Rozwijając tę część 

gospodarki, stwarzane są jednocześnie szanse wypełnienia przez Polskę 

zobowiązań wobec Wspólnoty Europejskiej. Najważniejszymi jej punktami 

jest redukcja emisji dwutlenku węgla oraz zwiększenie produkcji energii ze 

źródeł odnawialnych. Jednym z kluczowych rozwiązań w tym obszarze jest 

budowa instalacji służących przetwarzaniu biomasy rolniczej oraz odpadów 

organicznych w fermentacji beztlenowej, prowadzącej do wytworzenia 

biogazu, w tym metanu jako nośnika energii. Jednak realizacja beztlenowej 

biodegradacji różnego pochodzenia biomasy, musi być ekonomicznie 

uzasadniona i przebiegać w sposób stabilny. Do głównych czynników 

wpływających na wydajność tego procesu należą: jakość substratów, pH, 

temperatura, proces mieszania substratów,  zawartość suchej substancji oraz 

materii organicznej w substracie, a także obciążenie biofermentora oraz stężenie 

inhibitorów. Wartość biochemicznego potencjału metanogennego (BMP) jest 

determinowana składem chemicznym substratów oraz ich doborem.  

Dążenie do możliwie najbardziej efektywnego wykorzystania biomasy na 

cele energetyczne, wywołuje konieczność weryfikacji oferowanych na 

polskim rynku technologii, w zakresie wytwarzania biogazu. Jest to istotna 

kwestia, m.in. ze względu na stale niski w Polsce poziom  dofinansowania dla 
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energii produkowanej z biomasy rolniczej i materiałów odpadowych,  

w porównaniu z innymi krajami UE. Dzięki rzetelnym bilansom zysków 

i kosztów biogazowni oraz doborowi adekwatnych technologii, inwestorzy 

będą mieli szansę skuteczniej zarządzać instalacją produkcyjną.  
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Analiza możliwości przyłączania odnawialnych źródeł 

energii do sieci rozdzielczej SN 

Barbara Kaszowska, b.kaszowska@po.edu.pl, Wydział Elektrotechniki, Automatyki 

i Informatyki, Politechnika Opolska, https://po.edu.pl/ 

W wystąpieniu przedstawiono problematykę związaną z analizą 

możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii elektrycznej (modułów 

wytwarzania typu B i C) do sieci rozdzielczej SN, zarządzanej przez 

Operatora Systemu Dystrybucyjnego, spełniających wymagania dla modułu 

wytwarzania typu B i C. Analiza polega na sprawdzeniu spełnienia obowią-

zujących kryteriów technicznych przyłączenia OZE do sieci SN. Uwagę 

zwrócono na problem różnic i nieścisłości w interpretacji przez OSD kry -

teriów technicznych przyłączania źródeł. Wskazano kryteria, które w praktyce  

najczęściej wpływają na ograniczenie możliwości przyłączenia OZE do sieci 

SN. Są to: 

• kryterium zapasu mocy; 

• kryterium dopuszczalnych wolnych i szybkich zmian napięcia.  

W praktyce, niespełnienie kryterium zapasu mocy wskazuje na koniecz-

ność przeprowadzenia inwestycji w sieci rozdzielczej, obejmujących budowę 

nowych stacji 110 kV/SN lub wymianę transformatorów 110 kV/SN na jed-

nostki o większych mocach znamionowych. Natomiast niespełnienie kryterium 

dopuszczalnych wolnych i szybkich zmian napięcia najczęściej prowadzi do 

ograniczenia mocy przyłączeniowej analizowanych źródeł.  

Omówiono również czynnik ekonomiczny – zmiany wielkości strat energii 

wynikające z przyłączenia OZE do sieci SN. Wykonano obliczenia strat 

energii w rzeczywistej sieci SN zasilanej ze stacji 110 kV/SN dla różnych 

wartości mocy czynnej wytwarzanej przez źródła przyłączone do 

analizowanej sieci. Na podstawie wyników obliczeń przedstawiono zmiany 

strat energii czynnej w analizowanej sieci SN, wynikających ze zmian mocy 

generowanej przez OZE. 
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Analiza zwiększenia autokonsumpcji energii 

elektrycznej ze źródeł odnawialnych 

Przemysław Grzymisławski, przemyslaw.grzymislawski@put.poznan.pl, Instytut 

Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika 

Poznańska, www.put.poznan.pl 

Mateusz Wiśniewski, mat.wisniewski98@gmail.com; Veolia Energia Poznań S.A. 

W pracy przedstawiono wyniki badań i analiz możliwości zwiększania 

autokonsumpcji energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych 

dla zabudowy jednorodzinnej. 

W obecnych czasach ilość zużywanej energii nieustannie rośnie. Wiąże się 

to z ciągłym wzrostem zapotrzebowania na paliwa. W Polsce są to głównie 

węgiel kamienny oraz węgiel brunatny, odpowiednio 51,27% i 28,72% udziału 

w produkcji energii elektrycznej. To z kolei wpływa na środowisko poprzez 

ciągłą emisję dwutlenku węgla. W związku z tym coraz więcej inwestuje się 

w energetykę odnawialną – głównie farmy wiatrowe. W mnieszym stopniu są 

to farmy fotowoltaiczne. W aspekcie fotowoltaiki znaczącą rolę odgrywa 

społeczeństwo poprzez instalację źródeł energii na własny koszt lub z wyko -

rzystaniem dopłat. 

Indywidualne instalacje fotowoltaiczne działające na zasadzie ON-GRID 

pozwalają wykorzystywać energię ze słońca w słoneczne dni, a w okresach 

bez słońca użytkownik korzysta z energii z sieci elektroenergetycznej tak, jak 

przed montażem instalacji PV. Ilość produkowanej w ten sposób energii jest 

często wyższa niż chwilowe zapotrzebowanie. W takim trybie pracy auto-

konsumpcja wynosi około 20%. W celu zwiększenia ilości zużywanej „własnej” 

energii instaluje się magazyny energii elektrycznej. Takie rozwiązania 

charakteryzują się jednak wysoką ceną, dlatego w pracy zaproponowano 

rozwiązanie oparte na magazynie energii w formie ciepła. Pozwalają one 

znacząco zwiększyć wartość autokonsumpcji oraz zmniejszyć zużycie innych 

źródeł energii, np. gazu na potrzeby podgrzewania wody na cele bytowe.  
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Badanie procesu współspalania mieszanin H2/CH4 

w wysokotemperaturowych procesach cieplnych 

Radosław Jankowski, radoslaw.jankowski@put.poznan.pl, Zakład Paliw i Energetyki 

Odnawialnej, Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 

Politechnika Poznańska, www.put.poznan.pl 

Rafał Ślefarski, rafal.slefarski@put.poznan.pl, Zakład Paliw i Energetyki Odna-

wialnej, Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 

Politechnika Poznańska, www.put.poznan.pl 

Karol Gołoś, karol.golos@doctorate.put.poznan.pl, Zakład Paliw i Energetyki Odna-

wialnej, Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 

Politechnika Poznańska, www.put.poznan.pl 

Aktualnie dominującym trendem jest zastąpienie energii elektrycznej 

i cieplnej, produkowanych z paliw kopalnych, energią pochodzącą z OZE. 

Taki proces jest korzystny w przypadku produkcji energii elektrycznej. 

W przypadku produkcji energii cieplnej, powyższy sposób bezpośredniej 

konwersji nie jest możliwy lub jest bardzo trudny. 

Jednym z rozwiązań jest zastąpienie paliw kopalnych paliwami pocho-

dzącymi z OZE (np. H2, NH3, biogaz, zieolny CH4). 

Produkcja energii cieplnej w oparciu o wodór jest najczystszym sposobem 

z spośród alternatywnych źródeł energii i sprawia, że możliwe jest 

osiągnięcie zerowej emisji gazów cieplarnianych.  

Wodór jako paliwo, ma różne właściwości fizykochemiczne, w porównania 

do CH4 (kaloryczność, prędkość propagacji płomienia, adiabatyczna tempera-

tura spalania, granice palności). Zmiana właściwości fizykochemicznych ma 

wpływ na proces spalania w tym na emisję związków szkodliwych oraz na 

proces wymiany ciepła. 

W ramach badań procesu współspalania metanu i wodoru, analizowano 

mieszaniny o udziale objętościowym H2 do 50%, dla trzech konfiguracji 

systemu spalania: palnik dyfuzyjny – PD, układ mieszany – UM oraz układ 

z niezależnymi dyszami wodoru – DH2. Dodatkowo, uwzględniono również 

zwiększoną temperaturę powietrza, która wynosiła 250°C. Moc układu była 

stała i wynosiła 100 kW, dla szerokiego zakresu  współczynnika ekwiwalencji.  
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Uzyskane wyniki emisji NO wykazały, że dla przypadku PD oraz UM zwięk-

szenie udziału H2 w paliwie powoduje wzrost emisji, co jest konsekwencja 

wzrostu temperatury płomienia. Podobnie wzrosty emisji odnotowano dla 

badań, w których zastosowano, rekuperację ciepła. Zdecydowanie niższa 

emisja NO została zmierzona dla systemu DH2. 

Badania wykazały, że w przypadku analizowanych układów spalania, zstą-

pienie metany wodorem nie przyczynia się do pogorszenia proces wymiany 

ciepła. 

Otrzymane wyniki pozwalają stwierdzić, że zastąpienie paliw kopanych 

(metanu) wodorem jest możliwe i nie będzie miało negatywnego wpływu na 

realizowane procesu. 
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Czy produkcja biowodoru może konkurować  

z produkcją biogazu (biometanu)? 

Anna Sikora, annaw@ibb.waw.pl, Pracownia Białej Biotechnologii, Instytut Biochemii 

i Biofizyki PAN w Warszawie, www.ibb.edu.pl 

Biogaz, mieszanina biometanu (bio-CH4) i ditlenku węgla (CO2), jest 

produktem metanogenezy, ostatniego etapu beztlenowego rozkładu biomasy. 

Biowodór (bio-H2) powstaje na etapie kwasogenezy w procesach ciemnych 

fermentacji i wyniku przemian produktów innych typów fermentacji jak 

konwersja mleczanu i octanu do maślanu. Bio-H2 wraz z CO2 tworzy gaz 

fermentacyjny. Ilość gazu fermentacyjnego i zawartość w nim bio-H2 zależy 

od dominującego typu fermentacji kwaśnych. Zrozumienie złożoności szlaków 

metabolicznych, reakcji chemicznych przeprowadzanych przez mikroorga-

nizmy oraz interakcji pomiędzy nimi, na poszczególnych etapach beztlenowego 

rozkładu biomasy (hydrolizy, kwasogenezy, octanogenezy i metanogenezy) 

pozwala na prowadzenie procesu w układzie dwustopniowym i opracowanie 

warunków optymalnych dla powstawania bio-H2 i bio-CH4. 

Wydajność produkcji bio-H2 jest ściśle zależna od typu substratu, para-

metrów technicznych bioreaktorów i warunków operacyjnych procesu.  

Wyzwania i ograniczenia produkcji bio-H2 na etapie kwasogenezy wynikają 

z następujących przyczyn:  

• niska wydajność produkcji bio-H2 (teoretyczna maks. 33%) na drodze 

ciemnej fermentacji;  

• konkurencja o substrat pomiędzy mikroorganizmami i zmiany dominu-

jącego typu fermentacji;  

• nydzielanie przez jedną grupę mikroorganizmów czynników hamują-

cych wzrost innych. 

Powody niedojrzałości technologii produkcji bio-H2 i pozostawanie ich 

ciągle na etapie badawczo-rozwojowym w porównaniu do zaawansowanych, 

wdrażanych rozwiązań produkcji biogazu:  

• wymienione powyżej problemy i ograniczenia natury biologicznej 

produkcji bio-H2; 
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• biogaz zawierający bio-CH4 jest produktem końcowym beztlenowego 

rozkładu biomasy niezależnie od dominującego typu fermentacji na 

etapie kwasogenezy; produkcję bio-H2 determinuje typ fermentacji 

kwaśnych; 

• biogaz można zastosować bezpośrednio w agregatach kogeneracyjnych 

bez konieczności rozdziału bio-CH4 od CO2. Obecne zastosowania bio-H2 

na cele energetyczne wymagają uzyskania gazu o wysokiej czystości.  
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Eko-kompozyty cementowe Eco-CGC  

jako nowe materiały w fundamentowaniu  

konstrukcji lądowych turbin wiatrowych 

Waldemar Łasica, waldemar.lasica@wat.edu.pl, Laboratorium Badawcze WIG (LBW), 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl; 

https://www.wig.wat.edu.pl/index.php/wydzial/struktura/laboratorium-badawcze-

wig; https://laboratorium.wig.wat.edu.pl/ 

Marcin Małek, marcin.malek@wat.edu.pl; Laboratorium Badawcze WIG (LBW), 

Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna, www.wat.edu.pl; 

https://www.wig.wat.edu.pl/index.php/wydzial/struktura/laboratorium-badawcze-

wig; https://laboratorium.wig.wat.edu.pl/ 

Zbigniew Szcześniak, zbigniew.szczesniak@wat.edu.pl, Zakład Budownictwa 

Specjalnego (ZBS), Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia 

Techniczna, www.wat.edu.pl 

Temat przedstawiony w wystąpieniu porusza zagadnienia związane 

z fundamentowaniem współczesnych konstrukcji lądowych turbin wiatrowych . 

Przestawiono nowe rozwiązania konstrukcyjne posadowienia turbin wiatrowych 

oraz innowacyjne eko-materiały kompozytowe Eco-CGC uwzględniające po-

dejście proekologiczne. Zaproponowano nową metodę projektowania składów 

eko-kompozytów na bazie spoiw hydraulicznych, tj. zastosowanie  składników 

odpadowych lub porecyklingowych jak również ograniczenie zapotrzebowania 

oraz zużycia konwencjonalnych składników w recepturach eko-mieszanek. 

Scharakteryzowano składy receptur nowych materiałów kompozytowych 

o niskim śladzie węglowym, tj. odpadowe przemysłowe spoiwa pucolanowe 

lub hydraulicznej, szklane stosy okruchowe ze stłuczki szkła postkonsump -

cyjnego oraz wypełniacze mineralne. Zawarto przykłady nowych eko- 

-kompozytów zbrojonych rozproszonymi tekstylnymi mikrowłóknami lub 

stalowymi makrowłóknami oraz nowej generacji bio-superplastyfikatory 

biopolimerowe na bazie chemicznej z odpadów roślinnych. Opisano nowa 

metodę projektowania eko-kompozytów cementowych Eco-CGC mogących 

znaleźć zastosowanie w technologii fundamentowania turbin wiatrowych , tj. 

koncepcja równoległego zastosowania dwóch współczynników aktywności 
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pucolanowe lub hydraulicznej dla spoiw odpadowych generowanych 

w procesach energetycznego spalania paliw kopalnych. Przedstawiono wyniki 

badań właściwości reologicznych i wytrzymałości mechanicznej dla próbek 

eko-mieszanek oraz stwardniałych eko-kompozytów cementowych Eco-CGC 

w zakresie statycznego i dynamicznego oddziaływania obciążeń zewnętrznych . 
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Fotowoltaika w Polsce –  

producenci i prosumenci energii słonecznej w Polsce 

Bartłomiej Igliński, iglinski@chem.umk.pl, Katedra Technologii Chemicznej, Wydział 

Chemii UMK w Toruniu, www.chem.umk.pl/techem 

Urszula Kiełkowska, ulak@chem.umk.pl, Katedra Technologii Chemicznej, Wydział 

Chemii UMK w Toruniu, www.chem.umk.pl/techem 

Marcin Cichosz, chemik@chem.umk.pl, Katedra Technologii Chemicznej, Wydział 

Chemii UMK w Toruniu, www.chem.umk.pl/techem 

Rozwój energetyki odnawialnej (OZE) w Polsce i na świecie spowodował 

pojawienie się nowych producentów i prosumentów OZE. Prosument energii 

jest jednocześnie producentem, jak i konsumentem OZE. W Polsce w ostatnich 

latach bardzo szybko rozwijała się fotowoltaika (PV) prosumencka. Wynika to 

z pobudek ekologicznych, ekonomicznych (np. Program „Mój Prąd”), jak 

społecznych – obecnie modne jest posiadanie PV na dachu/przy domu 

w Polsce. Ostatnie wysokie podwyżki prądu sprawiły, że warto jest posiadać 

własne, tanie źródło energii elektrycznej, które w pewnym stopniu pokrywa 

potrzeby energetyczne. Liczba prosumentów energii w Polsce (niemal tylko 

prosumenci PV) przekroczyła jesienią 2022 r. liczbę 1,1 miliona. Ostatnie 

zmiany prawne spowodowały, że energetyka prosumencka w Polsce rozwija 

się obecnie wolniej. Z kolei wiele instytucji, jak szpitale, szkoły czy urzędy 

coraz bardziej stawiają na rozwój własnych instalacji PV. Obliczono, że 

potencjał PV w Polsce na zamkniętych składowiskach odpadów komunalnych 

wynosi 836 TJ, zaś na składowiskach, które zostaną zamknięte w ciągu dwóch 

dekad 1037 TJ. Potencjał PV na nieużytkach w Polsce wynosi 3169 TJ. 

Potencjał PV na budynkach użyteczności publicznej to 4830 TJ. Elektrownie 

PV przy autostradach i drogach ekspresowych w Polsce pozwolą na produkcję 

4,35 PJ energii elektrycznej. Elektrownie PV przy liniach kolejowych w Polsce 

mogą produkować 12,28 PJ energii elektrycznej. Elektrownie fotowoltaiczne 

przy lotniskach w Polsce pozwolą uzyskać 22,2 TJ energii. Prognozuje się 

dalszy szybki rozwój PV w Polsce.  
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Jak urządzenia Smart Home mogą pomóc 

w monitorowaniu i optymalizacji pracy instalacji OZE 

Ernest Cichoń, ernest.cichon@zamel.pl, ZAMEL Sp. z o.o., www.zamel.com 

Marcin Jarczyk, marcin.jarczyk@zamel.pl, ZAMEL Sp. z o.o., www.zamel.com 

Firma ZAMEL Sp. z o.o. w ramach dofinansowanego ze środków Regio-

nalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego projektu „Wielo-

protokołowy, zintegrowany system automatyki budynkowej zawierający 

innowacyjne rozwiązania z zakresu komunikowania i interakcji między 

użytkownikiem i budynkiem” wprowadziła do swojej oferty nową grupę 

innowacyjnych urządzeń automatyki budynkowej. Produkty charakteryzują 

się nowoczesnym designem i wysoką jakością wykonania oraz nowatorskimi 

rozwiązaniami w zakresie monitorowania zużycia energii, pomiaru para-

metrów środowiskowych oraz zaawansowanych algorytmów sterowania 

instalacją Smart Home. 

Firma Zamel działa od wielu lat na rynku urządzeń automatyki budyn -

kowej. Posiadając stałą bazę klientów w Polsce i na Świecie, widzi znaczny 

wzrost zainteresowania energią odnawialną a w ślad za tym idzie chęć 

monitorowania i optymalizacji zużycia energii. Nowa grupa produktów 

uzupełniając dotychczasową ofertę pozwala na kompleksowe podejście do 

zarządzania zużyciem/produkcją energii, przyczyniając się do zwiększenia 

autokonsumpcji a co za tym idzie zwiększając efektywność inwestycji w OZE.  

Nowe urządzenia w postaci monitora energii elektrycznej, grupy czujników 

środowiskowych oraz bramy/kontrolera w połączeniu z znajdującymi się już 

w ofercie sterownikami rolet, oświetlenia, temperatury oraz uniwersalnych 

przekaźników a także opracowany w ramach ww. projektu system sterowania 

oparty o algorytmy analizy kontekstowej oraz optymalizacji behawioralnej 

dają możliwość komfortowej i efektywnej interakcji z budynkiem. Istotną 

cechą projektu jest zintegrowanie urządzeń IoT działających w różnych 

standardach komunikacji radiowej (EXTA LIFE, Wi-Fi, Bluetooth) w jeden 

system oraz stworzenie wieloplatformowego oprogramowania pozwalającego 

maksymalnie wykorzystać energię wyprodukowaną przez OZE. 
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Magazyn wodorowy w lokalnym bilansowaniu energii z OZE 

Stefan Wójtowicz, stefan.wojtowicz@frakoterm.pl, PBW FRAKO-TERM Sp. z o.o., 

www.frakoterm.pl 

W systemie elektroenergetycznym, w którym energia pochodzi z nieste-

rowalnych OZE powstaje problem zaspokojenia potrzeb odbiorców w czasie 

małej podaży energii. System musi dysponować rezerwą produkcyjną urucha -

mianą w miarę potrzeb. W okresie zmniejszonego popytu z kolei możliwości 

generacji są większe niż zapotrzebowanie. Rezerwa produkcyjna może być 

zmniejszona przez zastosowanie magazynów energii, dzięki którym uzyskuje 

się lepsze dopasowanie popytu i podaży oraz wykorzystanie całej energii 

możliwej do wytworzenia przez OZE.  

Praca objęła opracowanie modelu strukturalnego i funkcjonalnego wodo-

rowego magazynu energii z OZE. Model ten pozwolił na badanie wpływu 

obciążenia na parametry magazynu wodoru, w konsekwencji  stworzył 

warunki do optymalizacji dla dostosowania magazynu do źródeł energii. 

Optymalizacja dotyczy mocy i energii. Podstawą było równanie bilansu dla 

zmiennych przedziałów czasowych. W PBW FRAKO-TERM wykonano 

Demonstrator umożliwiający badanie magazynu wodorowego w warunkach 

rzeczywistych. Jest to w pełni działające urządzenie spełniające wymagania 

energetyczne. W ten sposób powstał zestaw do projektowania (Model 

obliczeniowy i Demonstrator) magazynów wodorowych dopasowanych do 

OZE. W realnym systemie elektroenergetycznym Demonstrator umożliwia 

dobór magazynu do lokalnych okresowych zmian obciążenia, dobowych, 

tygodniowych i związanych z porami roku.  

Porównując technologie magazynowana energii, uwzględnia się parametry 

jak gęstość grawimetryczna i wolumetryczna mocy i energii, koszty oraz 

wpływ na środowisko. W długoterminowym przechowywaniu energii wodó r 

posiada zdecydowaną przewagę nad innymi nośnikami energii.  

W PBW FRAKO-TERM prowadzi się dalsze prace badawcze zastosowania 

technologii wodorowych i nadprzewodnictwa w energetyce. Powstał prototyp 

systemu FRAKOPOWER do magazynowania wodoru w postaci gazowej 

sprężonej jako typoszereg urządzeń o mocy 50, 100 i 200 kW.  
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Metale pierwiastków potencjalnie toksycznych  

w popiele ze spalania brzozy w warunkach nisko- 

i wysokotemperaturowych 

Joanna Adamczyk, joanna.adamczyk@us.edu.pl, Szkoła Doktorska, Wydział Nauk 

Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, www.us.edu.pl 

Danuta Smołka-Danielowska, danuta.smolka-danielowska@us.edu.pl, Wydział Nauk 

Przyrodniczych, Instytut Nauk o Ziemi, Uniwersytet Śląski, www.us.edu.pl 

Kryzys energetyczny zmusza do większego wykorzystania biomasy drzewnej 

nie tylko w energetyce zawodowej ale przede wszystkim w indywidualnych 

paleniskach domowych. Brzoza brodawkowata (Betula pendula Roth) jest 

gatunkiem o dużych możliwościach przystosowawczych do niekorzystnych 

warunków środowiska – odporność na wiosenne przymrozki, niskie tempera-

tury, czy niedobór składników pokarmowych. Charakteryzuje się też dobrymi 

właściwościami mechanicznymi – suche drewno brzozowe oddaje 15% więcej 

ciepła niż np. drewno sosny, stąd też jest powszechnie stosowanym 

surowcem biomasowym. 

Popioły wytworzone w procesie spalania, w zależności od temperatury 

posiadają zróżnicowany skład mineralny i chemiczny, a pierwiastki poten-

cjalnie toksyczne z uwagi na ich wysoką mobilność mogą migrować do 

środowiska, szczególnie do atmosfery i środowiska glebowego.  

W niniejszych badaniach porównano skład chemiczny i mineralny 

popiołów ze spalania brzozy w temperaturze ok. 450ºC i 850ºC. Zawartość 

pierwiastków potencjalnie toksycznych (Pb, Cd, As, Cr, Cu, Ni, Se i  Zn) 

oznaczono przy użyciu spektrometrii mas ze wzbudzeniem w plazmie 

indukcyjnie sprzężonej (ICP-MS) a skład mineralny metodą dyfrakcji rent-

genowskiej (XRD). W popiołach niskotemperaturowych oznaczono wyższe 

stężenia Cd (2,34 mg/kg) w porównaniu do popiołów wysokotempera-

turowych. Wyższe stężenia pozostałych pierwiastków oznaczono w popiołach 

ze spalania biomasy w temperaturze 850ºC. Głównymi składnikami mineral-

nymi popiołów niskotemperaturowych był kalcyt – 74,5% i krystobalit – 24,5%, 

z kolei w wysokotemperaturowych największy udział otrzymał kalcyt – 
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45,7%, fairchildit – 12,2%, hydroksyapatyt i kwarc – 10,3% oraz diopsyd 9,2% 

Dla oznaczonych pierwiastków obliczono względny współczynnik wzboga-

cania (RE) i wskaźnik emisji (E).  
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Modelowanie elektrowni szczytowo-pompowej 

na przykładzie elektrowni Porąbka Żar 

Bernard Twaróg, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Krakowska 

W niniejszym wsytąpieniu zaprezentowano ideę oraz model matematyczny 

elektrowni szczytowo pompowej, jako obiekt rzeczywisty do modelowania 

wybrano ESP Porąbka Żar. Ze względu na specyfikę pracy o charakterze 

interwencyjnym – regulacyjnym oraz planowym związanym z pokryciem 

zapotrzebowania mocy w systemie energetycznym w modelu została 

uwzględniona możliwość różnych charakterów pracy. Elektrownia Porąbka-

Żar jest perłą inżynierii hydrotechnicznej w wymiarze światowym. Jest 

pierwszą podziemną oraz drugą, co do wielkości elektrownią szczytowo- 

-pompową w Polsce. Usytuowana jest w Międzybrodziu Bialskim, w woje-

wództwie śląskim. Niewielka odległość pomiędzy zbiornikiem górnym 

elektrowni znajdującym się na górze Żar i zbiornikiem dolnym elektrowni 

w postaci zaporowego Jeziora Międzybrodzkiego oraz wysoki, średni spad 

o wartości 432 m dają olbrzymi potencjał dyspozycyjny i interwencyjny pracy 

elektrowni. Wyposażona jest w cztery odwracalne turbozespoły Francisa, 

które w reżimie generatorowym pracują równocześnie z łączną mocą 500 MW 

i 542 MW w reżimie pompowym. Ze względu na duży potencjał oraz krótkie 

czasy włączeń i wyłączeń turbozespołów odgrywa ważną rolę w Krajowym 

Systemie Elektroenergetycznym. Model matematyczny został wykonany 

w oprogramowaniu Matlab–Simulink. Ważną rolę w procesie sterowania 

obiektem odgrywa prognoza zarówno zapotrzebowania mocy jak również 

interwencyjnych działań. Model prognostyczny wyposażono w elementy 

sztucznej inteligencji. Dodatkowo praca pokazuje możliwość uzupełnienia 

działającej elektrowni o elementy hybrydowe. Analizy poparto wieloma 

wykresami oraz komentarzem. 
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Perspektywa wykorzystania zdekarbonizowanych źródeł 

energii cieplnej w ogrzewnictwie indywidualnym 

w aspekcie emisji substancji szkodliwych 

Karol Gołoś, karol.golos@doctorate.put.poznan.pl, Zakład Paliw i Energetyki Odna-

wialnej, Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 

Politechnika Poznańska, https://isie.put.poznan.pl/iec/zpieo/o_zakladzie 

Radosław Jankowski, radoslaw.jankowski@put.poznan.pl, Zakład Paliw i Energetyki 

Odnawialnej, Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, 

Politechnika Poznańska, https://isie.put.poznan.pl/iec/zpieo/o_zakladzie 

Rafał Ślefarski, rafal.slefarski@put.poznan.pl, Zakład Paliw i Energetyki Odnawialnej, 

Instytut Energetyki Cieplnej, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika 

Poznańska, https://isie.put.poznan.pl/iec/zpieo/o_zakladzie 

Przedstawiono w pracy analizę niskiej emisji w latach 2000-2020 wraz 

z ilością urządzeń grzewczych wprowadzonych do obrotu i istniejących 

w sektorze energetyki indywidualnej w Polsce. Do głównych gazowych skład-

ników powietrza atmosferycznego, pochodzących z ogrzewnictwa zaliczamy 

tlenki azotu NOx, tlenek węgla CO, ditlenek siarki SO2. Odnosząc się do 

aktualnych statystyk wykorzystania nośników energii w budynkach jednoro-

dzinnych i wielorodzinnych w Polsce, określono w pracy, iż najczęściej 

występującym zanieczyszczeniem stałym jest pył zawieszony PM10 i PM2.5, 

które pochodzą ze spalania kopalnych paliw stałych. Z biegiem lat zauwa -

żono nieznaczną poprawę jakości powietrza w odniesieniu do analizowanych 

substancji szkodliwych i sprawdzono ilość przekroczeń dopuszczalnych 

poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu. Następnie przeprowadzono 

ocenę skuteczności istniejących programów priorytetowych wymiany źródeł 

ciepła w Polsce. W dalszych etapach autorzy przedstawili sposoby pozyski-

wania alternatywnych paliw stałych zdekarbonizowanych jako dywersyfikację 

zaopatrzenia w nośniki energii. Celem głównym pracy było określenie stanu 

jakości powietrza w Polsce w odniesieniu do niskiej emisji i krajowego 

systemu ogrzewnictwa indywidualnego, który jest jej głównym powodem 

oraz wskazanie perspektyw i możliwości zastosowania paliw alternatywnych 

w obliczu kryzysu energetycznego związanego z dostępnością paliw. Do 



III Ogólnopolska Konferencja Naukowa„ OZE – Energia przyszłości”  

17 listopada 2022 r., Wystąpienia Uczestników  

 

32 

celów pracy wykorzystano pomiary Państwowego Monitoringu Środowiska 

(PMŚ) oraz statystyki zebrane dzięki Centralnej Ewidencji Emisyjności Bu-

dynków (CEEB) i raportom Stowarzyszenia Producentów i Importerów Urządzeń  

Grzewczych. W określeniu potencjału wykorzystania paliw alternatywnych 

wytypowano odnawialne odpady produkcyjne z produkcji kawy, rzepak oraz 

kukurydziany odpad pofermentacyjny z gorzelni, dla których przeprowa-

dzono badania własności fizycznych.  
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Szkody powodowane przez owady  

na plantacjach wierzby energetycznej 

Alina Bochniarz, aboch@iung.pulawy.pl, ORCID 0000-0001-6545-3041, Dział 

Upowszechniania i Wydawnictw, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – 

Państwowy Instytut Badawczy w Puławach 

Prezentacja dotyczy żerowania owadów na wierzbie energetycznej. 

Została przygotowana na podstawie obserwacji prowadzonych w latach  

2013-2021 na plantacji doświadczalnej i produkcyjnej oraz na wierzbach 

rosnących wzdłuż rowu melioracyjnego na gruntach ornych, w województwie 

lubelskim. Wierzby należały do gatunków wąskolistnych, głównie Salix 

viminalis. 

Na liściach wierzby najliczniej żerowały larwy i osobniki dorosłe chrząszczy 

oraz gąsienice motyli, rzadziej notowano obecność larw błonkówek. Na 

badanych plantacjach w podanym zakresie czasu nie dochodziło do maso-

wych, długotrwałych pojawów tych owadów. W niektórych latach, zwykle 

w pierwszym roku odrastania po zbiorze, uszkodzenia liści były dobrze 

widoczne, ale owady żerowały tylko przez krótki okres. Rzadko obserwowano 

tworzenie galasów i minowanie liści.  

Wierzchołki pędów były uszkadzane przez larwy motyli, głównie 

niekreślanki wierzbówki (Earias clorana), i dorosłe chrząszcze ryjkowcowate. 

Zniszczenie pąka wierzchołkowego lub podgryzienie szczytowej części pędu 

prowadziło do miotlastości pędów.  

Wewnątrz pędów żerowały larwy motyli oraz chrząszczy ryjkowcowatych 

i kózkowatych. Na plantacjach największe szkody powodował krytoryjek 

olchowiec (Cryptorhynchus lapathi), natomiast na wierzbach przy rowie – 

wonnica piżmówka (Aromia moschata). 

Na wierzbie obserwowano też występowanie różnych  gatunków mszyc. 

Największe kolonie tworzyła miodownica wierzbowa (Tuberolachnus salignus), 

zasiedlająca pnie i gałęzie, zwykle pod koniec sezonu wegetacyjnego.  

Uszkodzenia liści, nawet znaczne, nie powodowały widocznego ograniczenia 

wzrostu wierzby. Natomiast żerowanie owadów wewnątrz łodyg osłabiało 
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rośliny i ułatwiało atak patogenom. Powodowało zamieranie całych karp 

i doprowadziło do przedwczesnej likwidacji plantacji doświadczalnej.  

Udział w konferencji dofinansowany z Dotacji celowej MRiRW 2022 dla 

IUNG-PIB. 
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III Ogólnopolska Konferencja Naukowa OZE – Energia przyszłości odbyła się 
w formie online 17 listopada 2022 r.

Głównym celem Wydarzenia była wymiana doświadczeń, integracja 
środowiska naukowego oraz dyskusja na temat energetyki odnawialnej. 
Podczas Konferencji zwróciliśmy szczególną uwagę na takie zagadnienia, 
jak m.in. fotowoltaika, eko-kompozyty czy biogazownie. W tematykę Konfe-
rencji wprowadzili nas Goście Honorowi: dr hab. inż. Agnieszka Pilarska, 
prof. UPP i dr hab. inż. Krzysztof Pilarski, prof. UPP (Uniwersytet Przyrodni-
czy w Poznaniu) oraz dr hab. Zygmunt Łukaszczyk, prof. ucz. (Politechnika 
Śląska). Uczestnicy Wydarzenia mieli możliwość przedstawienia swoich prac 
badawczych i przeglądowych w formie wystąpienia ustnego oraz wysłucha-
nia wykładów zaproszonych Gości Honorowych.

III Ogólnopolska Konferencja Naukowa OZE – Energia przyszłości została 
zorganizowana przez Fundację na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.


