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25-26 czerwca 2018 r. - Szczyrk 

XVI Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna 

Państw i Regionów Przygranicznych

Komitet Honorowy Forum Energetyków GRE 2018
�o Prof. dr hab. inż. Piotr Wach - Senator RP
�o Mgr inż. Antoni Duda - Poseł na Sejm RP
�o Prof. dr hab. inż. Maciej Chorowski - Dyrektor NCBR Warszawa
�o Prof. dr hab. inż. Mychajlo Zgurovskyj - Rektor Politechniki Kijowskiej
�o Prof. dr hab. inż. Marek Tukiendorf - Rektor Politechniki Opolskiej

Komitet Problemów Energetyki przy Prezydium PAN:
�o Badyda Krzysztof, prof. dr hab. inż. - Instytut Techniki Cieplnej, Politechnika Warszawska
�o Chmielewski Andrzej, prof. dr hab. inż. - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Warszawa
�o Chmielniak Tadeusz, prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN - Politechnika Śląska, Gliwice 
(przewodniczący)
�o Chwieduk Dorota, dr hab. inż. - Politechnika Warszawska, przewodnicząca Europejskiego 
Stowarzyszenia Energetyki Słonecznej (IEES-Europe)
�o Dubiński Józef, prof. dr hab. inż., czł. koresp. PAN - Główny Instytut Górnictwa
�o Faber Antoni, prof. dr hab. - Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy
�o Fiedor Bogusław, prof. dr hab. - Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław
�o Kabza Zdzisław, prof. dr hab. inż. - Politechnika Opolska
�o Kamrat Waldemar, prof. dr hab. inż. - Politechnika Gdańska, Gdańsk
�o Kiciński Jan, prof. dr hab. inż., czł. koresp. PAN - Instytut Maszyn Przepływowych PAN
�o Kolenda Zygmunt, prof. dr hab. inż. - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
�o Kotowicz Janusz, prof. dr hab. inż. - Politechnika Śląska, Gliwice (sekretarz)
�o Kruk Jerzy, prof. dr hab. - Uniwersytet Jagielloński, Kraków 
�o Lampart Piotr, dr hab. inż. - Instytut Maszyn Przepływowych PAN, Gdańsk
�o Lewandowski Janusz, prof. dr hab. inż. - Politechnika Warszawska
�o Lubera Dariusz, b. prezes zarządu TAURON Polska Energia S.A.
�o Majchrzak Henryk, dr inż. - przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady 
Energetycznej
�o Marecki Jacek, prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN - Politechnika Gdańska
�o Mikielewicz Jarosław, prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN - Instytut Maszyn Przepływowych 
PAN, Gdańsk
�o Mikielewicz Dariusz, prof. dr hab. inż. - Politechnika Gdańska
�o Mokrzycki Eugeniusz, prof. dr hab. inż. - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i 
Energią PAN, Kraków
�o Nagy Stanisław, prof. dr hab. inż. - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
�o Ney Roman, prof. dr hab. inż., czł. rzecz. PAN - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i 
Energią PAN, Kraków
�o Nowak Wojciech, prof. dr hab. inż. - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
�o Paska Józef, prof. dr hab. inż. - Politechnika Warszawska
�o Pawlik Maciej, prof. dr hab. inż. - Politechnika Łódzka
�o Popczyk Jan, prof. dr hab. inż. - Politechnika Śląska, Gliwice
�o Siemek Jakub, prof. dr hab. inż., czł. koresp. PAN - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
�o Składzień Jan, prof. dr hab. inż. - Politechnika Śląska, Gliwice
�o Stachel Aleksander, prof. dr hab. inż. - Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, 
Szczecin
�o Stępień Jan, Czesław, prof. dr hab. inż. - Politechnika Świętokrzyska
�o Szablewski Andrzej, prof. dr hab. - Instytut Nauk Ekonomicznych PAN
�o Ściążko Marek, dr hab. inż. - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
�o Taler Jan, prof. dr hab. inż. - Politechnika Krakowska
�o Tokarski Stanisław, dr inż. - Prezes Zarządu Towarzystwa Gospodarczego  
Polskie Elektrownie, Warszawa 
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�o Wańkowicz Jacek, prof. dr hab. inż. - Politechnika Wrocławska
�o Woszczyk Marek - były Prezes Zarządu PGE Polska Grupa Energetyczna SA
�o Wójs Kazimierz, prof. dr hab. inż. - Politechnika Wrocławska
�o Zaporowski Bolesław, dr hab. inż. - Politechnika Poznańska
�o Ziębik Andrzej, prof. dr hab. inż. - Politechnika Śląska, Gliwice

Komitet Naukowy Forum Energetyków GRE 2018
�o prof. Zdzisław Kabza - Przewodniczący, Politechnika Opolska
�o prof., czł. rzecz. PAN Tadeusz Chmielniak - Przewodniczący Komitetu Problemów Energetyki 
przy Prezydium PAN, Politechnika Śląska
�o prof. Pavel Santarius - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie  
�o prof. Pavel Kolat - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie
�o prof. Frantisek Janicek - Uniwersytet Techniczny w Bratysławie 
�o prof. Ivan Imriš - Uniwersytet Techniczny w Koszycach
�o prof. Michal Kolcun - Uniwersytet Techniczny w Koszycach
�o prof., czł. UAN Anton Mazurenko - Uniwersytet Techniczny w Odessie 
�o prof., czł. UAN Ałła Denisowa - Uniwersytet Techniczny w Odessie 
�o prof. Olga Chernousenko - Uniwersytet Techniczny w Kijowie
�o prof. E. P. Pistun - Lwowska Politechnika
�o prof. A. E. Zariankin - Moskiewski Instytut Energetyczny
�o prof. Gerhard Bartodziej - Politechnika Opolska
�o prof. Maciej Chorowski - Politechnika Wrocławska
�o prof. Ludwik Cwynar - Instytut Energetyki, Warszawa
�o prof. Jacek Wańkowicz - Instytut Energetyki, Warszawa
�o prof. Stanisław Drobniak - Politechnika Częstochowska
�o prof. Zbigniew Gnutek - Politechnika Wrocławska
�o prof. Wojciech Nowak - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
�o prof. Maciej Pawlik - Politechnika Łódzka
�o prof. Marek Pronobis - Politechnika Śląska
�o prof. Andrzej Rusin - Politechnika Śląska
�o prof. nadzw. Jan Sadecki - Politechnika Opolska
�o prof. Józef Suchy - Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków
�o prof. Sławomir Szymaniec - Wiceprzewodniczący, Politechnika Opolska 
�o prof. nadzw. Waldemar Skomudek - Politechnika Opolska
�o prof. Jan Taler - Politechnika Krakowska
�o prof. Janusz Terpiłowski - Wojskowa Akademia Techniczna
�o prof. nzw. Sławomir Zator - Wiceprzewodniczący, Politechnika Opolska 



49nr 2(62)/2018

fo
r

u
m

 e
n

er
g

et
yk

ó
w

 g
r

e 
2

0
1

8

Prof. Zdzisław Kabza, dr inż. Henryk Majchrzak

Pracę dyplomową wykonał z zakresu 
elektrowni pod kierunkiem prof. Jerzego 
Wojciechowskiego, twórcy i dyrektora Insty-
tutu Energetyki w Warszawie i autora książ-
ki wydanej w 1958 r. przez PWT pt. „Po-
miary w elektrowniach cieplnych”. W 1959 
r. uzyskał dyplom mgr inż. elektryka, który 
podpisał rektor Dionizy Smoleński i dziekan 
Andrzej Kordecki. Pracę zawodową rozpo-
czął w 1960 r. w Elektrowni Miechowice 
w Bytomiu, skąd został przeniesiony na 
stanowisko dyrektora Elektrowni Blachow-
nia w Kędzierzynie-Koźlu. Wraz z zespo-
łem wdrożył kilka innowacyjnych rozwiązań 
w czasie modernizacji elektrowni. W latach 
1976-1979 był dyrektorem Elektrowni Ja-
worzno III, koordynując budowę sześciu 
bloków energetycznych o mocy 200 MW 
każdy. Już wtedy wykazał się kompeten-

Józef Pękala urodził się 19 marca 1937 r. 
w miejscowości Harta, leżącej nad rzeką 

o tej samej nazwie wpadającej do Sanu 
w okolicy Dynowa. Szkołę podstawową 
i liceum ogólnokształcące ukończył  
w Dynowie, leżącym 130 km od Lwowa. 
Po uzyskaniu świadectwa dojrzałości 
w 1955 r. podjął studia na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej,  
w czasie których uczestniczył w pomiarach 
systemów energetycznych organizowanych 
przez prof. Jana Kożuchowskiego, 
twórcę Instytutu Energetyki Politechniki 
Wrocławskiej przekształconego w Instytut 
Automatyzacji Systemów Energetycznych 
we Wrocławiu, podlegający Ministerstwu 
Energetyki i Energii Atomowej.  

cjami zawodowymi i talentami organiza-
cyjnymi oraz umiejętnością osiągania wy-
znaczonych celów. W 1979 r. Józef Pękala 
został przeniesiony do będącej w budowie 
4-blokowej (360 MW) Elektrowni Opole, 
w której pracował aż do czasu przejścia 
na emeryturę w 2002 r., zajmując kolejno 
stanowiska dyrektora i prezesa zarządu. Od 
ministra otrzymał stopień dyrektora gene-
ralnego energetyki. Współpracował z wie-
loma znakomitymi energetykami, w tym 
również z kolegą z macierzystej uczelni 
prof. Jackiem Malko (1937-2015), twórcą 
szkoły naukowej kompleksowego badania 
systemów energetycznych oraz Bolesła-
wem Bartoszkiem (1919-2015), wielolet-
nim dyrektorem naczelnym Południowego 
Okręgu Energetycznego i podsekretarzem 
stanu w Ministerstwie Górnictwa i Energe-

tyki, o czym napisał we wspomnieniach [5, 
6]. Z inicjatywy prezesa Józefa Pękali pod-
jęto działania w celu przystosowana elek-
trowni do pracy w połączonym systemie 
elektroenergetycznym Europy Zachodniej 
- UCTE oraz dla przygotowania do świad-
czenia regulacyjnych usług systemowych, 
a w tym do pracy w warunkach katastrofal-
nych awarii systemowych. Po kilku latach 
prac i koniecznych modernizacji elektrownia 
spełniła wszystkie normy międzynarodowe, 
pozwalające w 1995 r. przyłączyć Krajowy 
System Elektroenergetyczny do systemu 
elektroenergetycznego Europy Zachodniej - 
UCTE. Elektrownia stała się liderem w kraju 
nowatorskich usług systemowych, takich 
jak: praca na potrzeby własne w warun-
kach awarii systemowych, praca bez zasi-
lania z zewnątrz, przygotowanie elektrowni 

Józef Pękala  
- współtwórca Forum Energetyków GRE
i specjalności dydaktycznej Elektrownie 
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do pracy wyspowej. Prace te prowadzone 
były wspólnie z krajowymi ośrodkami na-
ukowo-badawczymi, a w tym z: Instytutem 
Automatyzacji Systemów Energetycznych 
we Wrocławiu, Politechniką Opolską, Poli-
techniką Śląską. Przystosowanie Elektrow-
ni Opole do świadczenia pełnego pakietu 
regulacyjnych usług systemowych znalazło 
uznanie we Wrocławiu na forum Targów 
Energii i Telekomunikacji ENERKOM 2000. 
Zespół pracowników elektrowni został wy-
różniony przez redakcję miesięcznika Ener-
gia oraz Agencję Promocji Energii Między-
narodowych Targów Poszanowania Energii. 
Elektrownia w Opolu otrzymała tytuł „ Lider 
Polskiej Ekologii 2000”. Pierwszy Laur Bia-
łego Tygrysa Polskiej Energetyki otrzymał 
Józef Pękala [10]. Wykonane prace zosta-
ły wyróżnione również w 2004 r. Medalem 
Europejskim przez Komitet Integracji Eu-
ropejskiej za „Świadczenie Regulacyjnych 
Usług Systemowych dla zapewnienia nie-
zawodnej i bezpiecznej pracy Krajowego 
Systemu Elektroenergetycznego, dotrzy-
mania parametrów i standardów jakościo-
wych energii elektrycznej oraz współpracy 
z systemami elektroenergetycznymi krajów 
sąsiadujących tzw. grupy CENTRAL i Euro-
py Zachodniej UCTE”. Elektrownia uczest-
niczyła w wielu projektach badawczych. Na 
przykład w latach 2001-2003 na zlecenie 
Komitet Badań Naukowych, w Elektrow-
ni Opole realizowany był projekt celowy: 
„Układ do automatycznej kontroli naprężeń 
i oceny stopnia zużycia elementów bloków 
energetycznych 360 MW”. Wykonawcą 
projektu była Elektrownia Opole, a realiza-
torem Politechnika Śląska. W efekcie wy-
konanych prac opracowano układ kontroli 
naprężeń oraz oceny stopnia zużycia ele-
mentów turbiny 360 MW, który zainstalo-
wano na wszystkich blokach. System ten 
stworzył możliwość wyeliminowania ewen-
tualnych błędów eksploatacyjnych prowa-
dzących do nadmiernego i nieuzasadnio-
nego zużycia elementów. Wykorzystanie 
systemu przyczyniło się do zmniejszenia 
kosztów eksploatacji poprzez: zmniejszenie 
strat rozruchowych, nakładów na remonty 
kapitalne, możliwość oszacowania wpływu 
oraz wysokości kosztów eksploatacji blo-
ków pracujących w układach automatycz-
nej regulacji częstotliwości i mocy (ARCM) 
na trwałość elementów bloków, a w efek-
cie pozwoliło na ograniczenie ich zuży-
cia. Optymalizacja rozruchów i odstawień 
bloku, przy równoczesnym uwzględnieniu 
kryteriów ekonomicznych i kryteriów bez-
pieczeństwa, pozwala wydłużyć trwałość 
i podnieść niezawodność głównych ele-

mentów bloku: kotła i turbiny. Za duży suk-
ces należy uznać przygotowanie elektrowni 
do produkcji energii ze źródeł odnawialnych 
w procesie współspalania węgla i bioma-
sy. Wymagało to w szczególności wielu 
badań i optymalizacji procesów spalania 
oraz pracy układów sterowania i regulacji 
pracy systemów przygotowania i spalania 
paliwa oraz wytwarzania pary. W efekcie 

elektrownia uzyskała jako pierwsza w kra-
ju, wydany przez Prezesa Urzędu Regulacji 
Energetyki certyfikat, wyznaczając kierunki 
prac i badań dla innych podmiotów sekto-
ra wytwarzania energii elektrycznej i cie-
pła w kraju. Innym przykładem była udana 
modernizacja wszystkich bloków elektrow-
ni, w ramach której zastosowywano naj-
nowsze dostępne na świecie rozwiązania 
techniczne w układach przepływowych 
turbin. W efekcie uzyskano istotną popra-
wę sprawności wytwarzania energii elek-
trycznej oraz zwiększono moc jednostek 
wytwórczych o około 50 MW. Prezes J. Pę-
kala przywiązywał szczególne znaczenie do 
współpracy ze środowiskiem naukowym, 
nadając mu wielowymiarowy charakter. 
Z racji lokalizacji elektrowni, którą zbudo-
wał, a następnie przez wiele lat kierował, 
bardzo bliskie relacje wiązały elektrownię 
ze środowiskiem akademickim Politech-
nik Opolskiej, Śląskiej i Wrocławskiej. Pra-
cownicy elektrowni aktywnie uczestniczyli 
w procesie kształcenia studentów, tworze-
nia warunków do odbywania praktyk oraz 
byli opiekunami wielu prac magisterskich 
w obszarze elektroenergetyki, z których 
większą część opracowywano we współ-
pracy z Elektrownią Opole, na podstawie 
materiałów udostępnianych autorom prac. 
Elektrownia aktywnie uczestniczyła w pro-
cesie budowy oraz następującego po nim 

wsparcia funkcjonowania na Politechnice 
Opolskiej Laboratorium Zintegrowanych 
Systemów Zarządzania, Laboratorium Ryn-
ków Energii oraz ulokowanej w elektrowni 
Stacji Prób i Pomiarów Elektrycznych. Ta 
nowatorska stacja badawczo-pomiarowa 
pozwala na zaawansowaną diagnostykę 
wielu urządzeń elektrycznych - silników, 
generatorów, transformatorów, aparatów 
elektrycznych, wykorzystując najnowocze-
śniejsze metody badawcze. Z inicjatywy 
Józefa Pękali, w końcowej fazie budowy 
czterech bloków zrealizowano prace ba-
dawczo-projektowe, dotyczące wdrożenia 
parametrów nadkrytycznych w dwóch pla-
nowanych blokach o mocy 900 MW każdy. 
W zespole badawczym uczestniczyli pra-
cownicy Politechniki Opolskiej i Śląskiej 
oraz katowickiego Energoprojektu. 

Także z inicjatywy Józefa Pękali utwo-
rzono w Instytucie Elektrotechniki działają-
cym na prawach wydziału opolskiej uczel-
ni technicznej specjalność dydaktyczną 
Elektrownie. Pracownicy opolskiej elek-
trowni uczestniczyli w opracowaniu pro-
gramów studiów i w procesie nauczania. 
Prezes Pękala udostępnił uczelni całą elek-
trownię opolską jako duże laboratorium do 
prowadzenia zajęć laboratoryjnych i audy-
toryjnych przy urządzeniach w czasie bu-
dowy i eksploatacji elektrowni. W zamian 
elektrownia otrzymała projekty, pomysły 
i rozwiązania techniczne [8]. Na Wydzia-
le Elektrotechniki i Automatyki utworzono 
Katedrę Elektrowni i Systemów Pomiaro-
wych przekształconą następnie w Instytut 
o tej samej nazwie. Przewodniczącym Ra-
dy Programowej tego Instytutu był Józef 
Pękala [8]. Dobra współpraca zaowoco-
wała wspólnymi doświadczeniami nauko-
wymi, dydaktycznymi i technologicznymi 
oraz dobrym przygotowaniem absolwen-
tów uczelni z zakresu eksploatacji nowo-
czesnych elektrowni. Aż 40 absolwentów 
specjalności Elektrownie znalazło zatrud-
nienie w Elektrowni Opole. Kilku pracow-
ników elektrowni uzyskało stopnie nauko-
we doktora nauk technicznych. W okresie 
sprawowania przez Józefa Pękalę funkcji 
prezesa były prowadzone intensywne przy-
gotowania elektrowni do funkcjonowania 
we wszystkich segmentach tworzącego 
się w kraju rynku energii (kontrakty dwu-
stronne, giełda, rynek bilansujący, rynek 
usług systemowych). Prezes Pękala był 
osobiście zaangażowany w proces utwo-
rzenia pierwszej w Polsce giełdy energii 
elektrycznej - Towarowej Giełdy Energii 
(TGE S.A.). W okresie tym miały miejsce 
najważniejsze zmiany dotyczące budowy 
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rynku energii elektrycznej w Polsce, cze-
mu towarzyszyło uruchamianie kolejnych 
funkcjonalności giełdy, stanowiącej waż-
ny element budowy konkurencyjnego ryn-
ku energii w Polsce. W 2003 r. TGE S.A. 
jako pierwsza w kraju uzyskała licencję od 
Komisji Papierów Wartościowych i Giełd 
na prowadzenie giełdy towarowej. W tym 
czasie elektrownia zawarła jedne z pierw-
szych w kraju transakcje handlowe nie tylko 
w obszarze giełdy energii elektrycznej, ale 
również w ramach kontraktów dwustron-
nych wg standardów międzynarodowych 
wyznaczanych przez European Federation 
of Energy Traders. 

Prezes J. Pękala przywiązywał niezwy-
kłą wagę do zagadnień ochrony środowi-
ska, dbając o jak najmniejszy wpływ proce-
su wytwarzania energii elektrycznej i ciepła 
na otoczenie. Procesy przetwarzania paliw 
prowadzono w taki sposób, aby możliwe 
było pełne zagospodarowanie wszystkich 
produktów ubocznych: popiół, żużel, gips. 
W ten sposób elektrownia stała się zakła-
dem działającym wg najwyższych standar-
dów technicznych obowiązujących w eu-
ropejskiej energetyce. Przykładem niech 
będą zbudowane w elektrowni: pierwsze 
w kraju zbiorniki magazynowania i segre-
gacji popiołu na potrzeby budownictwa, 
pionierska w kraju instalacja odsiarczania 
spalin metodą mokrą, jedna z największych 
w Europie fabryk płyt kartonowo-gipso-
wych, wysokosprawna instalacja reduk-
cji tlenków azotu metodami pierwotnymi, 
nowatorskie i kompleksowe rozwiązania 
redukcji hałasu. Potwierdzeniem wysokiej 
jakości prowadzonych działań były uzy-
skiwane w tym zakresie liczne certyfikaty 
wydawane przez międzynarodowe insty-
tucje weryfikujące spełnianie najwyższych 
standardów i norm. Przykładowo w 2001 r. 
wdrożono system zarządzania środowisko-
wego (SZŚ) zgodnie z normą ISO 14001. 
Wdrażanie normy udokumentowano certy-
fikatem nadanym przez British Standards 
Institution, instytucję działającą na podsta-
wie akredytacji Królestwa Wielkiej Brytanii 
(UKAS). Wdrożenie systemu przyczyniło się 
do uporządkowania istniejących już metod 
i sposobów zarządzania ochroną środowi-
ska. W efekcie dalszego rozwoju systemu 
w 2005 r. wdrożono w Elektrowni Opole, 
jako pierwszej w Polsce instytucji, system 
zarządzania i audytu EMAS - Energy Eco-
-Management and Audit Scheme, zgodne-
go z wymaganiami Rozporządzenia EMAS. 
System Ekozarządzania i Audytu EMAS jest 
wspólnotowym, dobrowolnym instrumen-
tem potwierdzającym ciągłe doskonalenie 

efektywności środowiskowej w organiza-
cjach. Bardzo efektywna była również dzia-
łalność prospołeczna i charytatywna Józefa 
Pękali przedstawiona we wspomnieniach 
ks. prof. Andrzeja Hanicha [4]. Za wybitne 
osiągnięcia Józef Pękala otrzymał kilka od-
znaczeń państwowych i branżowych m. in.: 
Złoty Krzyż Zasługi (1974), Krzyż Kawaler-
ski Orderu Odrodzenia Polski (1982), Krzyż 
Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1998). 
Po przejściu na emeryturę w dalszym ciągu 
uczestniczył w różnych obszarach działal-
ności zawodowej i społecznej. Był wielo-
letnim członkiem rad programowych i kon-
sultacyjnych czasopism AURA [9], Energia 
[10] oraz współpracownikiem opolskich 
uczelni technicznej i humanistycznej [1, 7]. 
W 2008 r. otrzymał buławę energetyków za 
całokształt działalności w energetyce pol-
skiej, a w szczególności za opracowanie 
i wdrożenie oryginalnej metody zarządzania 
i organizacji przedsiębiorstw rozwojowych 
w energetyce, jednoczącej funkcję reali-
zatora budowy i przyszłego użytkownika, 
współpracę ze szkołami wyższymi i instytu-
tami naukowymi, stosowanie najnowszych 
osiągnięć naukowych, zarówno technolo-
gicznych, jak i humanistycznych w praktyce 
przedsiębiorstwa, udział w kształceniu i for-
mowaniu kadry kierowniczej polskiej ener-
getyki. Wysokie poczucie odpowiedzial-
ności zawodowej, pracowitość, ofiarność, 
wrażliwość na potrzeby drugiego człowie-
ka, utrzymanie więzi społecznej i szacunek 
dla systemu wartości uniwersalnych oraz 
wysoka kultura osobista to cechy, którymi 
ujmował sobie wszystkich. Rozmiłowany 
był w sztuce, literaturze pięknej i muzyce. 
Nawiązał bezpośredni kontakt z twórca-
mi i wspierał ich rozwój. Był szanowanym 
w różnych środowiskach inżynierem huma-
nistą. Zygmunt Dmochowski zadedykował 
Prezesowi wiersz pt. „Lot nad elektrownią 
w Opolu” [2], a inny opolski poeta Harry 
Duda swojego przyjaciela Józefa podziwiał 
jako wielkiego humanistę. Ks. prof. Andrzej 
Hanich w artykule pt. „Życie dla energetyki” 
opublikowanym w sierpniowym numerze 
czasopisma Energetyka z 2017 r. [3], przy-
wołał wiele fragmentów z pełnego oddania 
dla rodziny, pracy oraz opolskiej społecz-
ności życia swojego przyjaciela. 

Józef Pękala zmarł 12 lipca 2017 r. 
i pochowany został na cmentarzu w Kę-
dzierzynie-Koźlu. Pozostaje w życzliwej 
pamięci środowisk akademickich, arty-
stycznych oraz polskich i europejskich 
energetyków.
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LOT NAD ELEKTROWNIĄ W OPOLU 
Józefowi Pękali 

Dotarłem na nieboskłon  
Szaleństwa kulombów,  
Do królestwa tytana  
I jego cyklopów - 
Gdzie Hefajstos moc warzy  
W brzemiennych kołpakach,  
A wzrok nurza się w błękit  
W feerii łopotów. 
Tu w rozbłyskach piorunów  
Chorał słońc się sypie  
I Niagary grzmot huczy  
We wrzącym kankanie,  
Żeby siłę ujarzmić - 
Wpleść w warkocze nić iskier 
I po srebrze błyszczącym  
Do traktów je zanieść. 
Lot swój zniżam i krążę  
W trajektorii spirali,  
Aby w serca popatrzeć  
Tym, co wgryźli się w klinkier -  
I Gromowi znad Odry,  
Który niebo podpalił.
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Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

Obszary i zakres wykorzystania wyników zad. 1 
Opracowanie technologii dla wysokosprawnych 
„zero-emisyjnych” bloków węglowych 
zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin 
Projektu Strategicznego Zaawansowane 
Technologie Pozyskania Energii

Głównym zadaniem artykułu jest przekazanie informacji o zakresie wykorzystania 
wyników badań uzyskanych w projekcie strategicznym Zaawansowane 

Technologie Pozyskiwania Energii, głównie w zadaniu 1: Opracowanie technologii 
dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych  
z wychwytem CO2 ze spalin. Jego podstawowym celem było a) opracowanie metod, 
technologii i programów zwiększenia efektywności energetycznej i ekologicznej 
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach 
węglowych oraz podwyższenie ich niezawodności i dyspozycyjności, b) opracowanie 
dokumentacji technologicznej układów stanowiących podstawę do budowy krajowych 
instalacji demonstracyjnych wychwytu ze spalin oraz bezpiecznego składowania CO2,  
c) opracowanie dla warunków krajowych strategicznych kierunków rozwoju czystych 
technologii węglowych do zastosowań w energetyce, w tym bloków 50+. 

Wszystkie cele zostały osiągnięte, 
a ich efekty zostały udokumentowane 
w wielu monografiach, czasopismach na-
ukowych o światowym zasięgu, przedsta-
wione na ważnych dla tematyki projektu 
konferencjach naukowo-technicznych, 
w raportach obejmujących studia kon-
strukcyjne, materiałowe, bazy informacji 
oraz algorytmy badawcze i eksploatacyj-
ne. W realizacji projektu uczestniczyły ze-
społy badawcze z następujących instytucji 
naukowych i przemysłowych: Politechni-
ka Śląska, Politechnika Wrocławska, Po-
litechnika Częstochowska, Politechnika 
Krakowska, Politechnika Łódzka, Poli-
technika Warszawska, Akademia Górni-
czo-Hutnicza, Instytut Maszyn Przepły-
wowych im. Roberta Szewalskiego PAN, 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, 
Południowy Koncern Energetyczny S.A. 
(TAURON Wytwarzanie S.A.), Fabryka 
Kotłów RAFAKO S.A., EUROL Innovative 
Technology Solutions Sp. z o.o.

Partnerzy naukowi i przemysłowi projek-
tu, dysponując uzyskaną wiedzą i zdobyty-
mi umiejętnościami, a także nowym poten-
cjałem kadrowym, istotnie zwiększyli swoje 
kompetencje merytoryczne dla podejmowa-
nia nowych zadań, w tym poprawiających 
ich konkurencyjność na rynku inwestycyj-
nym i badawczym. Główne założenia, cele 
i strukturę Programu przedstawiono w wielu 
artykułach, w tym w opracowaniach [1-3]. 
W artykule skupiono uwagę na wybranych 
obszarach zastosowania wyników projektu 
w kontekście najważniejszych zadań ener-
getyki w perspektywie 20-30 lat. 

 � Ogólna charakterystyka 
uzyskanych wyników 
i zakres możliwych 
obszarów ich zastosowań

1. Ważnym celem badań było opraco-
wanie i weryfikacja nowych koncep-
cji wzrostu sprawności obiegu siłowni 

kondensacyjnych (w tym o najwyż-
szych ultra-nadkrytycznych parame-
trach pary).
Wzrost sprawności był rozpatrywany 

nie tylko jako źródło poprawy efektywno-
ści techniczno-ekonomicznej istniejących 
i nowych bloków, ale także jako naturalny 
sposób ograniczenia emisji szkodliwych 
substancji, w tym CO2. Z tego powodu 
zagadnienie to obok poprawy dyspozy-
cyjności i elastyczności cieplnej jest nadal 
bardzo istotne dla upowszechnienia wę-
glowych bloków kondensacyjnych i elek-
trociepłowni, rozpatrywanych zarówno 
bez, jak i z instalacjami CCS.

Wszystkie badane koncepcje podnie-
sienia efektywności bloków mogą być roz-
patrywane jako rozwiązania dla nowych 
inwestycji bloków kondensacyjnych, czy 
układów kombinowanych. Warto przypo-
mnieć, że podstawowe parametry eko-
logiczne rozpatrywanej koncepcji bloku 
referencyjnego:
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 � Emisja CO2 poniżej 660 g/kWh,
 � SCR - emisja NOx - 100 mg/mn3, przy 

CCS - 30 mg/mn3,
 � IOS - emisja SO2 - 100 mg/mn3 przy 

CCS - 25 mg/mn3 ,
 � Stężenie pyłu za elektrofiltrem - 30 

mg/mn3 przy CCS - 10 mg/mn3,
 � Stężenie pyłu za IOS - 10 mg/mn3 

przy CCS - 5 mg/mn3,
 � Stężenie CO <100 mg/mn3, spełniają 

kryteria sformułowane w nowych do-
kumentach UE.
Należy oczekiwać, że te propozycje 

będą brane pod uwagę przy podejmowa-
niu decyzji dotyczących nowych inwestycji 
i przedsięwzięć modernizacyjnych.

W projekcie przedyskutowano szcze-
gółowo różne możliwości wykorzystania 
ciepła spalin opuszczających obrotowy 
podgrzewacz powietrza. Wszystkie one 
są możliwe do zastosowania zarówno 
dla nowych inwestycji, jak i celów mo-
dernizacyjnych.

W polityce ograniczenia emisji dwutlen-
ku węgla w procesie generacji elektrycz-
ności z paliw kopalnych ważną rolę może 
spełnić nowa generacja węglowych blo-
ków kondensacyjnych pracujących z istot-
nie nadkrytycznymi parametrami pary. Ich 
wprowadzenie do eksploatacji umożliwi-
łoby ograniczenie emisji CO2 do poziomu 
650 g/kWh, co miałoby ważne konsekwen-
cje i znaczenie dla budowy instalacji sepa-
racji tego gazu. W projekcie wykonano wie-
le interesujących analiz optymalizacyjnych, 
badań systemowych i techniczno-ekono-
micznych przygotowujących wprowadze-
nie do polskiej energetyki bloku 50+ (bloku 
o sprawności powyżej 50%). Stanowią one 
podstawę do dyskusji struktury technolo-
gicznej bloku przyszłości. 
2. Nowe koncepcje materiałowe i tech-

nologiczne. W pracach związanych 
z projektowaniem nowych kotłów i tur-
bin nadkrytycznych niezbędne są wia-
rygodne dane dotyczące własności 
cieplnych i wytrzymałościowych za-
stosowanych stali. Pozwalają one na 
obliczenie wymiarów projektowanych 
elementów, jak i parametrów termo-
dynamicznych czynnika. W projekto-
wanych i eksploatowanych kotłach 
USC o temperaturze pary pierwot-
nej i wtórnej 600/620oC stosowane 
są stale niskostopowe konwencjonal-
ne 16Mo3,13CrMo4-5, 10CrMo9-10 
oraz 15NiCuMoNb5-6, a także nowe 
stale martenzytyczne z grupy (9-12)% 
Cr i austenityczne [4]. 
Jednym z głównych celów badań pro-

wadzonych w ramach Strategicznego Pro-
gramu Badawczego, było opracowanie 
koncepcji projektu kotła o parametrach 
zapewniających osiągnięcie sprawności 
określanej jako 50+. Badania prowadzone 
przez Politechnikę Śląską we współpra-
cy z RAFAKO S.A. pozwoliły opracować 
projekt wstępny referencyjnego kotła na 
następujące podstawowe parametry pary: 

 � temperatura pary pierwotnej 673ºC 
i ciśnienie 30,3 MPa, 

 � temperatura pary wtórnej 692ºC i ci-
śnienie 6,2 MPa, 

 � sprawność netto 48,87% (brutto 
52,55%). 
W takim kotle na parametry nadkry-

tyczne najbardziej obciążone są wężowni-
ce przegrzewaczy pary pierwotnej (SH4), 
których powierzchnie ulegają niszczeniu 
zarówno od strony spalin, jak i od strony 
pary. Zastosowanie Inconelu 740H na 
te elementy pozwala spełnić wszystkie 
wymagania wytrzymałościowe, pozwala 
także na zmniejszenie grubość ścianek 
elementów. Dobrane materiały oraz obli-
czone wymiary elementów ciśnieniowych 
kotła referencyjnego o temperaturze pa-
ry pierwotnej 673oC zestawiono na rys. 1 
oraz w tab. 1 [5].

Różnorodność gatunków materiałów 
stosowanych w części ciśnieniowej kotła 
wymaga stosowania odpowiednich tech-
nologii wykonania złączy spawanych. Pro-
wadzone badania spawalności zmierzały 
do zdobycia odpowiedniej wiedzy i umie-
jętności łączenia elementów kotła na pa-

rametry ultra super nadkrytyczne. Badane 
były m. in. złącza doczołowe jednorodne 
oraz mieszane wykonane z następujących 
materiałów: HR6W + Sanicro 25, HR6W 
+ Alloy 617mod, HR6W + HR3C, Sanicro 
25 + In 617, Alloy 617mod+Inconel 740H. 
Wybrane przykłady otrzymanych w wy-
niku badań złączy spawanych z nowych 
materiałów żarowytrzymałych ilustrują rys. 
2-3 [5].Odpowiednikiem wyżej wymienio-
nych stali kotłowych na wirniki turbin paro-
wych boków energetycznych na parame-
try nad- i super-nadkrytycznych są nowe 
wysokochromowe martenzytyczne stale 
o strukturze odpuszczonego martenzytu 
z mikrododatkami umożliwiających wyko-
nywanie wielkogabarytowych elementów 
kutych. Materiałem proponowanym na 
wirniki turbin o nadkrytycznych parame-
trach pracy może być stal o zawartości 
ok. 9% Cr o symbolu 9Cr-1,5Mo-1Co-
-0,3V-NbBN z dodatkiem Co, Mo i V oraz 
mikrododatkami Nb, B i N oznaczona dla 
wyrobów kutych FB-2 oraz CB-2 dla wy-
robów staliwnych. Natomiast gatunkiem 
stali na kute wirniki turbin o super-nad-
krytycznych parametrach pracy jest stal 
o zawartości ok. 12% Cr jest stal X12Cr-
MoWVNbN10-1-1 zawierająca dodatki W, 
Mo i V oraz mikrododatki Nb i N. Stale te, 
w zakresie składu chemicznego oraz tech-
nologii wytwarzania wyrobów hutniczych 
i ich przetwarzania, mają zapewnić odpo-
wiednią spawalność, wysokie właściwości 
wytrzymałościowe przy właściwościach 
plastycznych na wystarczająco wysokim 

Rys. 1. Koncepcja materiałowa RAFAKO SA  
dla wersji referencyjnego kotła o temperaturze pary pierwotnej 673oC [5]
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poziomie oraz przy wystarczająco wyso-
kiej odporności na pełzanie i żaroodpor-
ności. Własności tych stali były przedmio-
tem szczegółowych badań. Opracowane 
charakterystyki własności mechanicznych, 
w tym charakterystyki pełzaniowe mogą 
być pomocne w ocenie trwałości i opra-
cowaniu algorytmów sterowaniu eksplo-
atacją turbin. Przykładowe wyniki badań 
granicy plastyczności takich stali poka-
zano na rys. 4.
3. Duo-bloki jako przykład rozwiązań 

zwiększających elastyczność pra-
cy bloków. Problematyka dekarbo-
nizacji zmienia zasadniczo charakter 
pracy bloków węglowych i przesuwa 
je coraz częściej do pełnienia funkcji 
bilansujących system energetyczny 
przy braku generacji elektryczności ze 
źródeł odnawialnych. Jednym z roz-
wiązań zwiększających elastyczność 
cieplną bloków węglowych jest du-
oblok. Jego idea polega na zastoso-
waniu układu z dwoma kotłami i jedną 
turbiną parową (rys. 5.) [6]. 
Dwa sprzężone wzajemnie kotły na 

parametry ultra-nadkrytyczne (tempera-
tura pary świeżej/wtórnej 600/610ºC, ci-
śnienie pary świeżej 28,5 MPa) zasilają 
turbinę parową o mocy 500 MW. W za-

kresie obciążenia 100-40% pracują dwa 
kotły. Zmniejszenie obciążenia do 20%, 
będzie zachodzić przez wyłączenie jed-
nego kotła i pracy bloku tylko z jednym 
kotłem. W chwili wyłączenia kotła nastę-
puje skokowy spadek temperatury pary 
świeżej i wtórnej w tym kotle, co wpłynie 
na zmianę temperatury pary do turbiny, 
która trwać będzie do chwili odcięcia do-
pływu pary z tego kotła i przejęcia zasila-
nia turbiny przez drugi pracujący kocioł.

 Opracowane w Projekcie Strategicz-
nym metody i algorytmy analiz cieplno-
-wytrzymałościowych nowych generacji 
turbin na parametry nadkrytyczne a tak-
że opracowane charakterystyki własności 
cieplnych i wytrzymałościowych nowych 
generacji stali wirnikowych zostały wyko-
rzystane do szczegółowych analiz stanu 
naprężenia w wirnikach turbiny współ-
pracującej z dwoma kotłami w duobloku. 
Warunki pracy turbiny współpracującej 
z dwoma kotłami odpowiadają w zasa-
dzie warunkom pracy turbiny zasilanej 
parą z kotła o sumarycznej mocy równej 
sumie mocy kotłów duobloku. Istotna róż-
nica pojawia się w sytuacjach przejścio-
wych, w których następuje tak duże obni-
żenie mocy duobloku, że wymagane jest 
odstawienie jednego z kotłów. Podobna 

sytuacja występuje przy podnoszeniu mo-
cy duobloku z poziomu obciążeń minimal-
nych, w których pracuje jeden kocioł do 
obciążeń wyższych, w których wymagana 
jest praca 2 kotłów. Przedstawiono przy-
kładowe wyniki symulacji numerycznej 
stanów termicznych i stanu naprężenia 
w wirnikach turbiny w warunkach przecho-
dzenia bloku z obciążenia równego 40% 
mocy minimalnej, przy której pracują jesz-
cze dwa kotły do mocy niższej, przy której 
jeden z kotłów zostaje odstawiony. W tej 
sytuacji następuje skok temperatury pa-
ry. W początkowym okresie temperatura 
pary ulega gwałtownemu obniżeniu, aby 
po stosunkowo krótkim czasie powrócić 
do wyższych wartości. Schemat zmian 
temperatury pary świeżej w trakcie wyłą-
czania jednego z kotłów podano na rys. 6. 

Jak przedstawiono na rys. 5, głów-
nymi parametrami opisującymi manewr 
takiego obniżenia mocy duo-bloku są: 
zakres obniżenia temperatury pary ∆T, 
tempo obniżania temperatury pary dT/dt 
oraz okres ∆t, po którym następuje wzrost 
temperatury pary. Wielkości te zależne są 
m.in. od sposobu regulacji pracy kotłów 
i turbiny, a także zakresu zmiany mocy 
duobloku. Zamieszczone na rys. 7 wy-
kresy przedstawiają zmianę maksymal-

Część kotła/elementy konstrukcyjne
ECO
Øw  [mm]

RH1
Øw  [mm]

SH3
Øw  [mm]

RH2
Øw [mm]

SH4
Øw [mm]

SH2  SH2a
Øw [mm]

Rurociągi do 
turbiny WP         
Øw [mm]

Wężownice 44,5x7,1 51x(4-5) 42,4x7,1/8/8,8 60,3x5/5,6 42,4x7,1/8,8 38x7,1
220x71
280x90

Rozdzielacze,
komory

360x45
370x50

500x40
500x78

200x42
210x70

500x78
50083

210x60
200x80

260x50
200x52

Tab. 1. Specyfikacja wymiarowa rur w części ciśnieniowej kotła referencyjnego AUSC RAFAKO SA [5]

Rys. 2. Przykładowe mieszane złącze doczołowe DMV617mod + 
Sanicro 25 5

Rys. 3. Przykładowa makrostruktura złącza wykonanego metodą 
141 aut. rura ze stali HR6W 5
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nej składowej naprężeń głównych w ob-
szarze wlotu wirnika WP podczas zmiany 
mocy duobloku. Poszczególne krzywe na 
rysunku dotyczą różnych wartości dT/dt 
dla ∆T=40 K.

W projekcie podjęto także badania 
technologicznych możliwości zwiększa-
nia elastyczności cieplnej bloków węglo-
wych. Badanie elastyczności cieplnej blo-
ków energetycznych opalanych paliwami 
węglowymi i węglowodorowymi ma obec-
nie istotne znaczenie dla zwiększenia ich 
udziału w generacji elektryczności, a tak-
że dla bezpieczeństwa systemów ener-
getycznych. 

Przedyskutowano kilka możliwych roz-
wiązań. Szczegółowo określono potencjał 
chwilowego zwiększenia mocy bloku po-
przez zmniejszenie strumienia kondensa-
tu w regeneracji niskoprężnej (bloki 200 
i 900 MW) oraz możliwości zwiększenia 
mocy bloku w dłuższym czasie przez za-
stosowanie zbiornika akumulacyjnego 
(blok 900 MW) [8, 9]. Osobno badano 
efektywność akumulacji energii w du-
oblokach [10]. Wszystkie te rozwiązania 
w mniejszym lub większym stopniu są 
dyskutowane przy sformułowaniach no-
wych projektów badawczych i przedsię-
wzięciach modernizacyjnych. 
4. Separacja ditlenku węgla. W projek-

cie opracowano i wykonano mobilną 
instalację demonstracyjną wychwy-
tu dwutlenku węgla (200 nm3/h). Jej 
głównym zadaniem były badania pi-
lotowe procesów wychwytu CO2 dla 
różnych klas sorbentów (ICHPW, Pol. 
Śląska, TAURON Wytwarzanie S.A., 
TAURON Polska Energia S.A.). Waż-
nym było także poszukiwanie nowych 
mniej energochłonnych i bardziej sta-

bilnych sorbentów. Obecnie instalacja 
mobilna nie jest wykorzystywana do 
kontynuowania badań, mimo, że na-
dal formułuje się wiele projektów i pro-
gnoz dotyczących zagadnienia wy-
chwytu ditlenku węgla. Warto w tym 
miejscu podkreślić konieczność po-
szukiwania metod zagospodarowa-
nia tego gazu. Akcent badawczy bo-
wiem przesuwa się na zagadnienia 
CCU. Jednym ze sposobów jest wy-
korzystanie CO

2 paliw. Można w tym 
celu wykorzystać elektrolizery wyso-
kotemperaturowe do równoczesnego 
procesu rozkładu ditlenku węgla i wo-
dy, rys. 8 [11, 12]. Dla rozwoju tego 
procesu ważna role może odegrać 
opracowana instalacja separacji CO2. 

 � Wnioski i uwagi końcowe

Zagadnienia rozpatrywane w zadaniu 
1 projektu mają znaczenie dla rozwoju 
węglowych technologii energetycznych 

zarówno w krótkiej, średniej, jak i długiej 
perspektywie czasowej. W okresie krót-
ko- i średnioterminowym uzyskane wyni-
ki powinny umożliwić wzrost sprawności, 
niezawodności i elastyczności cieplnej 
bloków dużej mocy (co ma istotne zna-
czenie dla szerszego wprowadzenia źró-
deł odnawialnych do systemu energe-
tycznego) przy jednoczesnym spełnieniu 
wymogów ochrony środowiska. Wyniki 
tych badań są częściowo wprowadzane 
do oferowanych przez RAFAKO rozwią-
zań technologicznych nowych bloków 
(w tym duobloków) oraz także wykorzy-
stywane przez podmioty realizujące pro-
jekt w propozycjach modernizacji instalacji 
istniejących (np. program 200+). W dłu-
goterminowym horyzoncie mogą przy-
czynić się do radykalnego ograniczenia 
emisji dwutlenku węgla w siłowniach wę-
glowych. W tym ostatnim przypadku waż-
ne znaczenie będą miały wyniki uzyskane 
w projekcie mobilnych instalacji piloto-
wych usuwania CO2 oraz opracowane 
koncepcje technologiczne i konstrukcyj-
ne dotyczące elektrowni capture ready. 
Mogą także wspomagać poszukiwanie 
technologii CCU.
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The program makes it possible to an-
alyse the boiler operation during start-
up from the cold, warm and hot states, 
and the rise in the power unit output by 
7.5%, and by 5% in a set period. In order 
to meet the requirement of the rise in the 
power unit load by 5% in a set period, the 
live steam mass flow rate must be raised 
at the boiler outlet. For this purpose, the 
live steam pressure at the turbine inlet is 
reduced and the fired fuel mass flow rate 
is increased simultaneously which results 
in a rise in the live steam mass flow rate 
at the boiler outlet. The total rise can be 
computed using the developed program. 
After the pressure lowering process is 
stopped, the required rise in the steam 
mass flow rate at the boiler outlet should 
be achieved due to firing more fuel only. 
The only approach to obtain the appro-
priate values of the target decrease in 
the pressure at a set load (in the range of 
the power unit loads from 40% to 80%) 
is to develop a mathematical model of 
the entire boiler and perform the simu-
lations. The balance equations describ-
ing the principles of mass, momentum, 
and energy conservation are solved for 
the fluid to simulate the dynamics of the 
boiler evaporator, steam superheaters 
and reheaters, and the feed water heat-
ers. The energy balance equation is writ-
ten for flue gases and the transient-state 
heat conduction equation is solved for 
the tube wall of a given heating surface. 
Furthermore, energy balance equations 

Simulation of supercritical power boiler 
operation during rapid changes in boiler 
thermal loading

are written and solved for the selective 
catalytic reduction reactor (SCR) and the 
rotary air heater (RAH) and the distribut-
ed parameter models are obtained. All 
thermo-physical properties are calculat-
ed on-line. Moreover, the changes in the 

The paper presents the results of simulation calculations performed for the supercritical 
power boiler. The calculations are performed using an in-house developed computer 

program. The start-up characteristic curves are developed first as input data for the 
program to simulate the boiler start-up to reach a set load level. 

heat transfer coefficients and the injection 
water mass flow rates for the assumed 
values of the fouling factor of the surfac-
es under analysis are calculated on-line. 

o
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Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Spalanie paliw stałych w pętli chemicznej:  
Polsko-Norweski Projekt Badawczy

Program Polsko-Norweska Współpraca Badawcza realizowany w ramach Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego oparty jest na współpracy bilateralnej pomiędzy polskimi 

i norweskimi jednostkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi. Jeden z finansowanych 
obszarów tematycznych w latach 2009-2014 został dedykowany szeroko rozumianym 
technologiom związanym z wychwytem i składowaniem dwutlenku węgla (ang. Carbon 
Capture and Storage - CCS). Wypracowane w ramach tej inicjatywy rozwiązania miały 
w dalszej perspektywie umożliwić głęboką redukcję emisji CO2 (gazu cieplarnianego) 
do atmosfery, a  tym samym stanowić przyczynek do spowolnienia obserwowanych 
zmian klimatu na Ziemi.

Konkurs na projekty w tym zakresie 
(CCS 2013 Call) został ogłoszony w 2013 
r. przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju (NCBR), jako Operatora wyżej wy-
mienionego Programu. Wśród 7 projek-
tów rekomendowanych do finansowania 
w nadmienionym naborze wniosków zna-
lazł się tytułowy projekt, zorientowany na 
nowatorskie rozwiązanie spalania paliw 
stałych w tzw. pętli chemicznej „Innova-
tive Idea for Combustion of Solid Fuels 
via Chemical Looping Technology - New-
Loop”. Projekt NewLoop [1] realizowa-
ło wspólnie Konsorcjum składające się 
z dwóch krajowych Partnerów: Instytut 
Energetyki i Politechnika Częstochowska 
- Instytut Zaawansowanych Technologii 
Energetycznych oraz dwóch Partnerów 
z Norwegii - NILU (Stiftelsen Norsk In-
stitutt for Luftforsknin) i IFE (Institutt for 
Energiteknikk). Prace trwały nieprzerwa-
nie 3 lata do połowy 2017 r.

Przedsięwzięcie to przewidywało wy-
korzystanie tlenkowej pętli chemicznej 
w procesie spalania paliw stałych (węgla 
i biomasy). Takie rozwiązanie może być 
jednocześnie traktowane jako zaawanso-
wane spalanie tlenowe [2, 3], ponieważ 
główna idea procesu (rys. 1) zakładają-
ca wyeliminowanie azotu atmosferycz-

nego z komory spalania celem pozyska-
nia wysokoskoncentrowanego strumienia 
CO2 na wylocie z paleniska pozostaje nie-
zmienna w obu przypadkach. Propono-
wana koncepcja rozwiązuje jednak jeden 
z kluczowych problemów towarzyszących 
realizacji „klasycznego” spalania tlenowe-
go. Chodzi tu mianowicie o wyeliminowa-
nie tlenowni, stanowiącej największe ob-
ciążenie energetyczne tego typu układów, 
nie wspominając o kosztach związanych 
z samą inwestycją, czy terenie wymaga-
nym pod jej budowę [4]. 

Spalanie w pętli chemicznej (ang. 
Chemical Looping Combustion - CLC) 
opiera się na cyklicznym utlenianiu i reduk-

cji stałych nośników tlenu, których zada-
nie polega na dostarczaniu O2 do procesu 
spalania realizowanego w tzw. reaktorze 
paliwowym. Następnie zredukowane no-
śniki regenerowane są w tzw. reaktorze 
powietrznym, po czym zostają ponownie 
zawrócone do paleniska. Dzięki takiemu 
zabiegowi paliwo i powietrze zostają po-
zbawione bezpośredniego kontaktu, co 
przynosi określone korzyści o których mo-
wa powyżej. Materiałami wykazującymi 
konieczną zdolność transportową tlenu, 
a tym samym najczęściej wykorzystywa-
nymi w procesie CLC, są tlenki metali. 
Jednocześnie zaryzykować można stwier-
dzenie, że właśnie nośniki tlenu stanowią 

Rys. 1. Idea procesu spalania w pętli chemicznej
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obecnie największe wyzwanie w eksplo-
rowanym obszarze tematycznym i tym 
samym najsilniej ograniczają ekspansję 
tej technologii. Na koniec pozostaje jesz-
cze kwestia osadzenia procesu w ramach 
konkretnej instalacji, a tu do wyboru moż-
liwych jest kilka odmiennych opcji kon-
strukcyjnych, w tym: duo-reaktory, reak-
tory obrotowe czy reaktory sekwencyjne. 
Te pierwsze wydają się jednak stanowić 
o największych szansach aplikacyjnych.

Stąd też, do pierwszych zadań w pro-
jekcie NewLoop, realizowanych wspólnie 
przez zespoły badawcze z IFE i IEn, na-
leżała synteza stałych nośników tlenu. 
Podniesienie poprzeczki w tym zakresie 
polegało na wykorzystaniu do tego celu 
materiałów odpadowych o niskiej warto-
ści, ponieważ cena nośników obok ich 
żywotności stanowiła od początku naj-
słabszy punkt analizowanego rozwiązania 
technologicznego. Ostatecznie po roku 
badań wstępnych, do dalszych testów 
na prototypowej instalacji wytypowano 
trzy najlepiej rokujące nośniki, otrzyma-
ne z odpadów po przeróbce rudy miedzi 
(rys. 2a) i rudy manganu (rys. 2b) oraz 
z popiołów lotnych (rys. 2c). Dodatko-
wa impregnacja pozyskanych materia-
łów tlenkiem miedzi nadała im funkcjo-
nalność CLOU (ang. Chemical Looping 
with Oxygen Uncoupling), która pozwoliła 
konkurować z naturalnym (referencyjnym) 
nośnikiem tlenu typu iG-CLC (ang. In si-
tu - Gasification Chemical Looping Com-
bustion) na bazie tlenku żelaza (rys. 2d). 
Jeden z przygotowanych nośników, tzw. 
HCLC (ang. Hybrid Chemical Looping 

Combustion), wykazywał obie te zdolno-
ści (iG-CLC i CLOU). Finalnie, opracowa-
na procedura syntezy stałych nośników 
tlenu, o których mowa powyżej stała się 
przedmiotem zgłoszenia patentowego 
o zasięgu lokalnym (Norwegia) i między-
narodowym [5].

Poza tym, do badań zasadniczych na 
instalacji wytypowano dwa paliwa, pod-
stawowe - węgiel kamienny i dodatkowe 
- biomasę, gdzie u podstaw takiego wybo-
ru leżała kluczowa dysproporcja w udziale 
substancji lotnej (węgiel : biomasa ≈ 1 : 
2). Właściwości użytego nośnika i spala-
nego paliwa zależą bowiem bardzo silnie 
od siebie. Co więcej, wiążą się również 
nierozerwalnie z konstrukcją reaktora, któ-
ra powinna zapewnić odpowiednie czasy 
pobytu obu substratów w strefie spalania 
oraz równolegle „przepracowanego” no-
śnika w strefie regeneracji.

Kolejnym krokiem wykonanym z ra-
mach projektu, tym razem przez zespół 
z PCz, było skonstruowanie reaktora 
i przeprowadzenie badań z uprzednio 
przygotowanymi nośnikami tlenu w wa-
runkach rzeczywistych (gdzie wykaza-
no pewne rozbieżności w stosunku do 
wyników pierwotnie wykonanych testów 
laboratoryjnych TGA - ang. Thermogra-
vimetric Analysis). Prace w tym zakresie 
rozpoczęto od budowy „zimnego” modelu 
duo-reaktora fluidalnego (rys. 3), zapro-
jektowanego z myślą o docelowym spa-
laniu paliw stałych w pętli chemicznej. 
Takie podejście pozwoliło na usunięcie 
usterek „wieku dziecięcego” na tym eta-
pie (niższe koszty i prostsze wykonanie) 

oraz opanowanie pracy zintegrowanego 
układu dwóch reaktorów (jeden z warstwą 
pęcherzową, drugi warstwą cyrkulacyjną) 
przy jego pełnej transparentności. Zało-
żono przy tym, że trendy i tendencje za-
obserwowane na geometrycznie podob-
nym modelu zostaną w naturalny sposób 
odwzorowane na „gorącym” układzie (rys. 
4), co zostało później potwierdzone.

W efekcie przeprowadzonych ekspe-
rymentów zdefiniowano relacje pomiędzy 
podstawowymi parametrami ruchowymi 
układu, takimi jak: prędkości fluidyzacji 
w reaktorze powietrznym i paliwowym, 
a przykładowo strumieniem cyrkulujące-
go materiału czy sprawnością separacji 
cyklonu; kiedy to prace optymalizacyjne 
zorientowane były na uzyskanie wyma-
ganych czasów pobytu nośników tlenu 
w obu reaktorach, co z kolei stanowi wa-
runek krytyczny dla efektywnej pracy ca-
łego układu [6]. Zebrane informacje i zdo-
byte doświadczenie umożliwiły w dalszej 
kolejności przemyślaną realizację badań 
na „gorącym” układzie duo-reaktora. Pra-
ce te doprowadziły również do wykrystali-
zowania nowych rozwiązań konstrukcyj-
nych układów do spalania paliw stałych 
w pętli chemicznej, co znalazło swój finał 
w postaci dwóch krajowych zgłoszeń pa-
tentowych [7, 8].

Już pierwsze obserwacje poczynio-
ne w czasie trwania kolejnych testów „na 
gorąco” pozwoliły stwierdzić, że wszyst-
kie przygotowane nośniki realizują swoje 

Rys. 2. Wybrane nośniki tlenu

b)

d)

Rys. 3. „Zimny” model duo-reaktora 
fluidalnego
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zadanie, polegające na transporcie tlenu 
pomiędzy reaktorami. Odnotowano bo-
wiem spadek udziału O2 w gazie opusz-
czającym reaktor powietrzny, przy jed-
noczesnej rejestracji produktów spalania 
na wylocie z reaktora paliwowego. Dal-
sza analiza danych eksperymentalnych 
wykazała, że zarówno pojemność trans-
portowa tlenu, jak również reaktywność 
nośników nie uległy znaczącemu pogor-
szeniu nawet po kliku godzinach pracy 
w warunkach CWF (Cyrkulacyjna War-
stwa Fluidalna), co budziło największe 
obawy. Jednocześnie potwierdzono, że 
dopracowana (na etapie „zimnego” mo-
delu) konstrukcja duo-reaktora umożliwia 
ciągłą i stabilną pracę układu zasilanego 
paliwem stałym. Nie mniej jednak nale-
ży wspomnieć o incydentalnych proble-
mach związanych z aglomeracją materia-
łu warstwy (mieszanka nośników, popiołu 
i paliwa), co dotyczyło przede wszystkim 
nośnika tlenu syntezowanego na bazie 
odpadów poflotacyjnych z przeróbki ru-
dy manganu. W wybranych warunkach 
realizacji procesu odnotowano również 
niepożądane straty niezupełnego i niecał-
kowitego spalania. O ile w drugim przy-
padku recyrkulacja popiołu lotnego spod 
filtra tkaninowego do komory spalania 
wydaje się rozwiązywać problem, o tyle 
dopalenie CO do CO2 okazuje się tutaj 
nieco bardziej skomplikowane. Doświad-
czenie zdobyte podczas prowadzenia te-
stów na instalacji duo-reaktora pozwala 

jednak wskazać na kilka potencjalnych 
możliwości. Teoretycznie najprostsza to 
zwiększenie udziału masowego nośni-
ka w stosunku do paliwa, co pozostaje 
równoznaczne ze zwiększeniem nadmia-
ru tlenu w klasycznym spalaniu. Reali-
zacja tego rozwiązania polegać może 
zatem bądź na ograniczeniu strumienia 
doprowadzanego paliwa, co skutkowało-
by spadkiem mocy układu; bądź też na 
zwiększeniu krotności cyrkulacji nośników 
tlenu w konturze duo-reaktora, co jednak 
wymagałoby przebudowy (zwiększenia 
pojemności)  reaktora paliwowego. Za-
mierzony efekt zostałby również osiągnię-
ty w przypadku zastosowania nośników 
o zwiększonej pojemności transporto-
wej tlenu lub podniesionej reaktywno-
ści (zarówno na etapie ich utleniania, jak 
i redukcji). Symulacje optymalizacyjne 
w tym zakresie prowadzone są obecnie 
z wykorzystaniem dedykowanego opro-
gramowania CeSFaMB [9].
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Reaktor powietrzny (oraz zewn. 
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Rys. 5. Geometria duo-reaktora dla modelu numerycznego  w symulatorze 
CeSFaMBfluidalnego
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W artykule przedstawiona została 

także sytuacja energetyki w Polsce na 
tle trendów światowych, a także propo-
zycje rozwiązania problemu smogu po-
przez prezentację technologii antysmo-
gowych opracowanych w IMP PAN w 
Gdańsku i uruchomienia pilotażu 1000 
gospodarstw domowych wyposażonych 
w te technologie. Koncepcją postulowa-
ną przez autora i jego najbliższych współ-
pracowników jest wyposażenie kotłów 
zarówno starszego typu, jak i nowszej 
generacji w elektrofiltry małej mocy. Mo-
żemy więc spalać paliwa gorszej jakości 
przy zachowaniu niskiego poziomu emisji 
pyłów zawieszonych. To szybkie i tanie 
rozwiązanie problemu smogu.

Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, kic@imp.gda.pl

Quo Vadis Energetyko?
Od energetyki wielkoskalowej  
do rozproszonej. A co dla Polski?

Czy światowa energetyka stoi na rozdrożu? Czy szybki rozwój nowych dziedzin 
takich jak internet rzeczy, smart city czy e-mobility nie wymusza zupełnie innego 

spojrzenia na przyszłość energetyczną świata? Jakie w związku z tym są realne wizje  
i prognozy rozwoju? Kto ma rację: czy koncern Exxon Mobil, czy wizjoner Elon Musk? 
Na te i wiele innych pytań autor niniejszego artykułu stara się znaleźć odpowiedź.  
W dłuższej perspektywie czasu przejście od energetyki wielkoskalowej do rozproszonej 
wydaje się nieuniknione - i to jest główne przesłanie artykułu.

Słowa kluczowe: energetyka świato-
wa, prognozy rozwoju, generacja rozpro-
szona, technologie antysmogowe

 � Na początek trochę 
refleksji

Zadając sobie pytanie jak w tytule ni-
niejszego artykułu warto zastanowić się 
przez chwilę w jakim miejscu jesteśmy 
dzisiaj. Czy zasadne są obawy, że świat 
stoi na rozdrożu? [1-7].

Po pierwsze. Zauważmy, że jesteśmy 
świadkami najważniejszego wydarzenia 
demograficznego świata: za życia jedne-
go pokolenia (45 lat) nastąpił ponad dwu-
krotny przyrost ludności (z 3 mld w 1960 

do 6.5 mld w 2005). To się już nigdy nie 
powtórzy! Za kolejne 45 lat będzie nas 
już ok. 9 mld i co gorsze, przyrost ten 
będzie bardzo nierównomierny: średnio 
świat +40% z czego Europa Wschodnia 
-25%, USA +33%, Afryka +175! Ozna-
cza to zwiększone potrzeby w skali glo-
balnej, również energetyczne, a w przy-
padku braku możliwości ich zaspokojenia 
wzrost niepokojów społecznych. Szacuje 
się, że obszar nędzy zniknie (życie za 1 
dolara dziennie), ale drastyczne różnice 
w poziomie życia ludzi na różnych kon-
tynentach pozostaną. To będzie rodziło 
olbrzymie problemy społeczne i politycz-
ne oraz nieznane dotąd wyzwania dla 
energetyki światowej. 



62 nr 2(62)/2018
fo

r
u

m
 e

n
er

g
et

yk
ó

w
 g

r
e 

2
0

1
8

Po drugie. Energetyka światowa jest 
dramatycznie mało wydajna.

Rys. 1 dokładnie uzmysławia ten fakt. 
Na 100 jednostek energii zawartej w pa-
liwie pierwotnym (węgiel, ropa, gaz) po-
trafimy w sposób bezpośrednio dla nas 
użyteczny przetworzyć jedynie 9.5 jed-
nostek. Reszta ginie w ciągu strat od 
elektrowni począwszy poprzez rurociągi, 
zawory, transmisję (pompy, silniki), aż po 
przesył w sieciach energetycznych i stra-
ty lokalne (rys. 1). Czy pojawią się tech-
nologie zdecydowanie poprawiające ten 
fakt? Zobaczymy. NEGAWATY (energia 
zaoszczędzona) zawsze są tańsze od 
MEGAWATÓW (energii wytworzonej). 
Daje to impuls do ogromnych nakładów 
przeznaczonych na szeroko rozumianą 
efektywność energetyczną w wielu kra-
jach świata. 

Po trzecie. Oczywiście zdajemy so-
bie sprawę, że zasoby kopalnych źródeł 
energii są ograniczone. Jeśli spojrzymy 
na te zasoby jako średnie dla naszego 
globu przy średnio światowych progno-
zach ich zużycia (bez różnicowania na 
poszczególne kraje, czy kontynenty), to 
ropy i gazu starczy nam na ok. 50 lat, a 
węgla i uranu na ok. 100 lat (rys. 2). To 
dramatycznie mało!

Biorąc pod uwagę trzy powyższe 
aspekty (wydarzenie demograficzne, ma-
ła wydajność i ograniczone zasoby) świa-
towa energetyka stoi przed konieczno-
ścią pilnej rewizji wielu dotychczasowych, 
tradycyjnych ścieżek rozwoju i przewar-
tościowania priorytetów. Alternatywą jest 
kryzys energetyczny na dużą skalę. Pe-
symiści głoszą: nie pytajmy czy kryzys 
nastąpi, ale kiedy? 

 � Wizje, prognozy

Powyższa sytuacja rodzi wiele wizji 
i prognoz na przyszłość oraz zaleceń 
jak rozwiązać jeden z głównych pro-
blemów naszej cywilizacji, czyli wystar-
czalność energetyczną dla przyszłych 
pokoleń. To silna pokusa. Materiałów 
na ten temat jest tak wiele i często tak 
sprzecznych z sobą [1-7, 8-12], że nie 
sposób w tym miejscu dokonać jakiej-
kolwiek syntezy. 

Niemniej warto przytoczyć pewne 
opinie, które mogą ilustrować złożoność 
tej sytuacji, a jednocześnie są wypowia-
dane przez osoby lub instytucje wywiera-
jące globalny wpływ na energetykę świa-
tową. Autor niniejszego artykułu dokonał 

Rys. 1. Mała wydajność przetwarzania energii w skali świata - na 100 jednostek zawartych w 
paliwach pierwotnych udaje nam się wykorzystać jedynie 9.5. Prawa strona: ciąg strat energii 

od elektrowni do przesyłu

subiektywnego wyboru tylko dwóch skraj-
nych opinii, a mianowicie: 

 � koncernu ExxonMobil - światowego 
lidera energetycznego uważanego za 
spadkobiercę spuścizny Rockefelle-
r’a [8] oraz

 �  Elona Musk’a, wizjonera, założyciela 
PayPal, SpaceX i Tesla Motors o któ-
rym ostatnio jest głośno w świecie [9]. 

Te dwie opinie dotyczące wizji na 
2040 r. można w paru punktach zesta-
wić następująco:

 � Koncern ExxonMobile:
 – ropy i źródeł kopalnych tak szybko 
nie zabraknie (nowe rezerwy),
 – za 30 lat świat nadal będzie pozy-
skiwał energię w 80% ze źródeł ko-
palnych,

Rys. 2. Średnie światowe zasoby paliw kopalnych - wystarczalność globalna rezerw

 – OZE będzie stanowiło margines 
globalnej podaży energii,
 – nie ma przyszłości dla samocho-
dów elektrycznych (będzie ich tylko 
5%), przyszłość to pojazdy hybry-
dowe (co drugi samochód będzie 
hybrydą).

 � Elon Musk:
 –  przyszłość: energetyka rozproszona, 
produkcja energii na własne potrzeby, 
produkcja zintegrowanych systemów 
domowych - panele pV - magazyny 
energii - samochód elektryczny,
 –  powszechny elektryczny transport 
(eliminacja zanieczyszczeń, spadek 
cen ropy),
 –  autonomiczne i automatyczne po-
jazdy,
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 –  car-sharing, czyli użyczanie pojaz-
dów.

Łatwo zauważyć, że te dwie opinie są 
skrajnie różne. Elon Musk ogłosił swoje 
tezy m.in. w słynnym Master Plan Part 
Deux, zyskując wielu zwolenników, ale 
też i przeciwników. 

Powyższe oznacza, że w prognozach 
dotyczących rozwoju energetyki i nawet 
niezbyt odległej przyszłości każda opinia 
może być tylko subiektywna. Potwierdza 
to fakt, że większość wcześniejszych 
znanych prognoz energetycznych nie po-
twierdziła się, stąd wielu ekspertów negu-
je w ogóle celowość ich opracowywania. 

Taki też charakter będą miały opinie 
wyrażone przez autora w dalszej czę-
ści artykułu. 

 � Na energetykę przyszłości 
musimy spojrzeć inaczej

U podstaw zmiany sposobu myślenia 
o energetyce i jej rozwoju w przyszłości 
leży kilka aspektów i ważnych okolicz-
ności, które musimy wziąć pod uwagę.

Zacząć musimy od faktu, że aktualnie 
jesteśmy świadkami burzliwego rozwoju 
technologii IT, internetu i aplikacji mobil-
nych. Szczególną karierę robi Internet 
Rzeczy (Internet of Things - IoT) odnoszą-
cy się także do obiektów połączonych w 
sieć typu smart i samoorganizujących się.

Rewolucja informatyczna i Internet 
Rzeczy stworzyły warunki dla rozwoju 
nowej i szybko rozwijającej się koncep-
cji tzw. czwartej rewolucji przemysłowej, 
czyli Industry 4.0. Jednym z zadań kon-
cepcji Industry 4.0 jest wdrażanie tech-
nologii IT do energetyki rozproszonej i 
prosumenckiej, a także inteligentnego 
zarządzania energią.

Drugim ważnym aspektem jest elek-
tromobilność, czyli szeroko rozumiane 
e-mobility. Elektromobilność to nie jedy-
nie samochód elektryczny, ale również, 
a może przede wszystkim: 

 � planowanie, modelowanie i zarządza-
nie lokalnymi systemami energetycz-
nymi z uwzględnieniem samochodów 
elektrycznych jako specyficznych od-
biorników/generatorów i magazynów 
energii,

 � system rozwiązań technicznych, or-
ganizacyjnych i prawnych umoż-
liwiających rozwój ekologicznego 
transportu.
Dochodzimy tu do ważnej konkluzji, 

że pojazd elektryczny jest tylko częścią 
systemu zarządzania energią w generacji 

rozproszonej oraz że układy hybrydowe, 
efekty synergii, magazyny energii oraz 
oczywiście sam pojazd elektryczny sta-
nowią w istocie Smart Energy System, 
a więc system, przed którym rysuje się 
przyszłość.

Smart Energy System odnosić się 
może zarówno do skali pojedynczego 
budynku, gdzie przedmiotem analizy i 
rozwiązań technologicznych są hybry-
dowe/modułowe układy źródeł ener-
gii dla budynków, jak i do skali osiedla, 
gdzie przedmiotem rozważań i wdrożeń 
są klastry energii, w tym zwłaszcza mo-
nitorowanie lokalnej sieci elektroenerge-
tycznej i ciepłowniczej oraz tworzenie 
różnego rodzaju scenariuszy pracy dla 
konkretnych rozwiązań rzeczywistych, 
bądź wirtualnych. 

W obu przypadkach Smart Energy 
System to ewidentny przykład rozwo-
ju generacji rozproszonej i wizji Elona 
Musk’a.

No i wreszcie koniecznie trzeba 
wspomnieć tu o koncepcji Smart City, 
czyli inteligentnego miasta. To w ostat-
nich latach nie tylko hit publikacyjny i 
konferencyjny, ale także przykład spek-
takularnych działań wielu miast, firm i or-
ganizacji na całym świecie. 

Koncepcja Smart City przeżyła kilka 
faz rozwoju. Warto je wymienić.

 � Smart City 1.0 - wczesna faza kre-
owania inteligentnych miast - trochę 
na siłę:

 –  kreowanie technologii ICT przez 
wielkie firmy do miast,
 –  nikt nie pytał burmistrzów i miesz-
kańców czy to potrzebne,
 –  efekt: miasta widma Masdar (ZEA), 
czy Songdo (Korea Płd.).

 � Smart City 2.0 - inicjatorami są wła-
dze lokalne, selektywne wykorzysta-
nie technologii ICT, aplikacje mobilne:

 –  próba włączenia miasta do Interne-
tu Rzeczy (Internet of Things),
 –  publiczne sieci WiFi, sterowanie ru-
chem, big data, liczniki,
 –  wada: nadmierny technokratyzm 
miast, obywatele schodzą na plan 
dalszy.

 � Smart City 3.0 - Human Smart Cities - 
aktywna postawa mieszkańców:

 –  własne rozwiązania mieszkańców 
(open data),
 –  zagadnienia społeczne, ekologicz-
ne, jakość życia,
 –  ekonomia współdzielenia (sharing 
economy).

Jak widać z powyższego przeglądu, 

bardzo ważną rzeczą jest, aby Internet 
Rzeczy i technologie IT nie zdominowa-
ły potrzeb mieszkańców. Te technologie 
mają służyć mieszkańcom, a nie być po-
ligonem doświadczalnym dla zaintereso-
wanych koncernów. Przykład miast Mas-
dar i Songdo jest tu bardzo wymowny.

Oczywiście Human Smart Cities to 
piękna wizja rozwoju miast i cel do któ-
rego mieszkańcy naszego globu powinni 
dążyć. To realizacja odwiecznej tęsknoty 
naszej cywilizacji do poprawy jakości ży-
cia, czyli Quality of Life.

W powyższych rozważaniach pomi-
nęliśmy rolę tradycyjnej energetyki wiel-
koskalowej. Jest rzeczą oczywistą, że 
przez długie jeszcze lata będzie ona wy-
wierała dominujący wpływ, jeśli chodzi 
o bezpieczeństwo energetyczne naszej 
cywilizacji. Chociaż bazować ona bę-
dzie na paliwach kopalnych, to zmiany 
technologii także i tu będą konieczne. 
Według wielu ekspertów przyszłość sta-
nowić będą nowoczesne bloki gazowe, 
wysokosprawne bloki węglowe bazujące 
na czystych technologiach węglowych 
(CTW) oraz układy kombinowane paro-
wo-gazowe [13-16]. 

Postawmy teraz retoryczne pyta-
nie: czy te wszystkie aspekty, o których 
tu tylko wspomnieliśmy, a więc Internet 
Rzeczy, Industry 4.0, e-mobility, Human 
Smart Cities oraz Smart Energy System 
mają wpływ na rozwój energetyki przy-
szłości i zmianę tradycyjnych pojęć o 
energetyce w ogóle? Oczywiście że tak. 
W sposób poglądowy ilustruje to rys. 3.

Burzliwy rozwój technologii IT (Inter-
net Rzeczy, Industry 4.0, Human Smart 
Cities), a także prognozowany rozwój 
elektromobilności wymusi rozwój Smart 
Energy Systems, czyli ruchu energety-
ki wielkoskalowej w kierunku generacji 
rozproszonej. 

Tendencję taką potwierdzają długo-
terminowe prognozy zużycia pierwotnych 
źródeł energii. Analizując wiele dostęp-
nych artykułów, materiałów różnych firm i 
publikacji internetowych [1-16], to pomi-
mo wzajemnie sprzecznego charakteru 
niektórych wniosków końcowych, roz-
sądnym wydaje się przyjęcie założenia, 
że w odległej perspektywie czasowej (np: 
powyżej 2050 r.) struktura zużycia źró-
deł pierwotnych energii zasadniczo się 
zmieni (rys. 4). Dominującym źródłem 
energii dla ludzkości w następnym wie-
ku będzie słońce. Czy zatem zmierzamy 
do ery słońca? Jeśli tak, to technologie 
związane z generacją rozproszoną mu-
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szą być dominujące, a tendencja przej-
ścia od energetyki scentralizowanej do 
rozproszonej nieunikniona. 

W bliższym okresie czasu (np: do 
2040 r.) sytuacja może wyglądać ina-
czej. W najbliższej przyszłości zmiany za-
chodzące w energetyce mogą być kom-
promisem pomiędzy koncepcją głoszoną 
np. przez koncern Exxon Mobil (źródła 
kopalne będą dominujące), a wizją Elona 
Musk’a (rozproszone, domowe systemy 
energetyczne będą dominujące). 

Oczywiście nikt nie wie w jakiej pro-
porcji i tempie kompromis ten będzie na-
stępował. Ale można się chyba zgodzić 
z tezą, że w dłuższej perspektywie cza-
su scentralizowana energetyka oparta 
na źródłach kopalnych jest mało praw-
dopodobna. 

 � Coś o klimacie i CO2

Ochrona środowiska i związana z 
tym kwestia zmian klimatycznych spo-
wodowanych działalnością człowieka 
jest od wielu lat przedmiotem gorących 
sporów naukowców i publicystów. Cho-
dzi tu oczywiście o emisję gazów cieplar-
nianych i innych zanieczyszczeń. Jeste-
śmy świadkami stopniowego ocieplania 
się naszego klimatu. Ten fakt wydaje się 
być bezdyskusyjny. Przedmiotem spo-
rów jest natomiast kwestia, czy ocieple-
nie to jest spowodowane działalnością 
człowieka. W historii geologicznej ziemi 
wielokrotnie już mieliśmy do czynienia z 
dużymi zmianami średniej temperatury 
globu i zawartości CO2 w atmosferze (rys. 
5). Mało tego - bujne życie na ziemi roz-
winęło się w warunkach znacznie więk-
szych ilości CO2 w atmosferze niż dzisiaj. 

To daje argument dla części publi-
cystów (np.: z grupy MATRIX 3000), że 
wzrost temperatury i CO2 jest natural-
nym cyklem geologicznym ziemi, spo-
wodowanym m.in. wzrostem ciśnienia 
dynamicznego wiatru słonecznego. Do-
datkowe argumenty, które wymienia się 
tu przy okazji to: 

 � atmosfera zawiera zaledwie 0.3%  
CO2, na ocieplenie wywiera on zni-
komy wpływ - zdecydowanie większy 
ma para wodna, 

 � najwięcej CO2 uwalniają rośliny, a nie 
człowiek,

 � temperatura wzrasta też na Marsie - 
tam nie ma człowieka.
Z drugiej strony badania naukowców 

wskazują na dramatycznie wysokie tem-
po przyrostu CO2 w atmosferze jak na 

Rys. 3. Nowe spojrzenie na energetykę przyszłości. Na jej rozwój wpływ będzie miała nie tylko 
klasyczna energetyka wielkoskalowa, ale także nowe, szybko rozwijające się dziedziny, które 

mogą zupełnie zmienić tradycyjne pojęcia o roli i znaczeniu energetyki

Rys. 4. Prognoza struktury zużycia źródeł energii pierwotnej  w 2020 r. i 2100 r. Czy następny 
wiek będzie dla ludzkości erą słońca?  

skalę geologiczną. Słynny raport Al Gore 
i Hilary Clinton mówiący, że od 650 tys. 
lat zawartość CO2 w atmosferze nigdy 
nie była tak wysoka jak obecnie - musi 
budzić niepokój. 

A więc można przyjąć jako bardziej 
wiarygodną tezę, że nie sam fakt wzrostu 
średniej temperatury globu (i tym samym 
wzrostu CO2) ale TEMPO tego wzrostu 
jest spowodowane działalnością czło-
wieka.

O ile można by się zgodzić z opinia-
mi, że sam wzrost CO2 w atmosferze (w 
pewnych granicach) nie będzie miał wiel-
kiego wpływu na organizm człowieka, to 
ten sam wzrost może mieć katastrofalne 
skutki jeśli chodzi o zmiany klimatu (tor-
nada, susze, powodzie, zanikanie lądów, 
itd.). I tu rodzi się uzasadnione pytanie: 
czy nasza cywilizacja z takimi zmianami 
sobie poradzi? Oczywiście, że lepiej za-

pobiegać niż walczyć z skutkami takich 
zmian globalnych. Stąd są takie naciski 
wywierane już nie tylko przez większość 
naukowców, ale także przez rządy wie-
lu krajów, aby wprowadzać technologie 
niskoemisyjne w energetyce światowej i 
promować OZE. Niewątpliwym liderem 
tego rodzaju filozofii jest Unia Europejska. 

Energetyka światowa musi się do 
tych nowych tendencji i filozofii zmian 
dostosować. 

 � A co dla Polski? 

Sytuacja Polski pod względem ener-
getycznym jest specyficzna. Mamy naro-
dowy skarb w postaci węgla, który jest 
wykorzystywany i zapewnia nam bezpie-
czeństwo energetyczne, ale mamy też 
zielony węgiel w postaci biomasy i inne 
źródła OZE, które są wykorzystywane w 
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stopniu znacznie mniejszym niż by mogły. 
Odnawialne źródła energii (OZE) są 

przyszłością, ale wciąż brakuje nam do-
brej legislacji i wizji rozwoju polskiej ener-
getyki [17, 26].

Duża ilość odnawialnych źródeł ener-
gii, inteligentne liczniki energii oraz inteli-
gentne domy - to wizja, którą powinniśmy 
promować równolegle do rozwoju wyso-
kosprawnej energetyki wielkoskalowej. 

Projekt nowelizacji ustawy o odnawial-
nych źródłach energii (ustawa o OZE) au-
torstwa Ministerstwa Energii (ME), po ośmiu 
miesiącach prac rządowych i po przyjęciu 
przez Komitet Stały w dniu 15 lutego br., 
czeka na rozstrzygnięcia Rady Ministrów, 
przed jego skierowaniem do Sejmu.

Głównym powodem małej skutecz-
ności proponowanego rozwiązania jest 
skierowanie instrumentów wyłącznie dla 
wybranych technologii, a wykluczenie z 
prawa do korzystania z instrumentu tych, 
które mogłyby być stosowane znacznie 
bardziej powszechnie: np. fotowoltaiki, 
ale także systemów mikrokogeneracyj-
nych na biomasę oraz małych wiatra-
ków. Pomimo rozwinięcia skomplikowa-
nego instrumentarium legislacyjnego w 
zakresie małych instalacji OZE, przyrost 
produkcji energii z OZE z tego powodu 
w 2020 r. (okres rozliczenia się Polski ze 
zobowiązań) będzie znikomy [26].

Aukcje w 2018 r. są kluczowe dla real-
nego wzmocnienia szans na wypełnienie 
przez Polskę zobowiązań w zakresie OZE i 
uzyskania szeregu innych korzyści gospo-
darczych z tego tytułu. Wymaga to olbrzy-
miej mobilizacji potencjału inwestycyjnego 
polskiej branży energii elektrycznej z OZE.

 � Co zatem z naszą 
energetyką?

Klasyczna ścieżka budowy nowych 
bloków węglowych (wymuszona  naci-
skami sektora górniczego) w dalszej per-
spektywie będzie trudna do utrzymania. 

Konieczna zatem staje się restruktu-
ryzacja krajowego miksu energetycznego 
(węgiel-gaz-OZE):

 � outsourcing  specjalistów IT,
 � dostosowanie się do nowych trendów 

konsumenckich: inteligentne budynki 
i systemy energetyczne,

 � dostosowanie się do zwiększonego 
elektrycznego transportu. 
Przez wiele jeszcze lat pozostają ak-

tualne pilotażowe prace z zakresu po-
szukiwania innych alternatywnych źró-
deł energii, np: energetyki wodorowej, 

Rys. 5. Cykle geologiczne ziemi. Mieliśmy już w historii geologicznej ziemi wyższe średnie 
temperatury globu (i wyższe ilości CO2), ale obecne tempo przyrostu temperatury jest 

dramatycznie wysokie i spowodowane działalnością człowieka

gdzie wiodącą pozycję w kraju zajmu-
je Politechnika Śląska i zespół prof. T. 
Chmielniaka [15], czy też prace z zakre-
su niskoemisyjnego przetwarzania węgla 
prowadzone m. in. w AGH w Krakowie w 
zespole prof. W. Nowaka [14].

Jakie wobec tego można sformuło-
wać pilne zadania na dzisiaj: 

 � szybki rozwój energetyki gazowej, al-
ternatywnej i OZE,

 � rozwój technologii antysmogowych i 
niskoemisyjnych,

 � budowa nowych sieci transgranicz-
nych,

 � rezygnacja z budowy elektrowni ją-
drowej,

 � najwyższy priorytet: oszczędność 
energii.
Nie należymy do najbogatszych kra-

jów świata, stąd opinie o rezygnacji z 
budowy elektrowni jądrowej są dość po-
wszechne. Za te pieniądze można zbudo-
wać kilka wysokosprawnych elektrowni 
konwencjonalnych, zapewniających do-
datkowo znacznie więcej miejsc pracy 
dla polskich specjalistów i robotników. 
Z podobnych przyczyn ważne są tech-
nologie zapewniające wyższą efektyw-
ność energetyczną. Na chwilę obecną 
kwestia oszczędności energii powinna 
być naszym największym priorytetem.

Warto na koniec przytoczyć opinię 
Elona Musk’a o perspektywach polskiej 
energetyki:

„Polska energetyka cały czas jest  
skazana na szamotanie się pomiędzy 
ograniczeniami i byciem pod presją zmian 
technologicznych i ograniczeń regulacyj-
nych Unii, a nowy postęp technologicz-
ny  szamotanie to tylko zaostrzy”.

 � Potencjał naukowy

Czy ta niezbyt korzystna dla nas opi-

nia Elona Musk’a znajduje swoje uzasad-
nienie w faktach? Chociaż nie jesteśmy 
liderami przemian technologicznych w 
stosunku do przodujących krajów świa-
ta, to również i u nas można ostatnio za-
obserwować szereg działań na szczeblu 
rządowym, jak i samorządowym z zakre-
su modernizacji energetyki wielkoska-
lowej a także, co szczególnie cieszy, z 
zakresu e-mobility czy smart city, a więc 
dziedzin, które będą miały coraz więk-
szy wpływ na tradycyjne rozumienie roli 
i znaczenia energetyki. 

Autor niniejszego artykułu nie rości 
sobie prawa do przeglądu i oceny tych 
działań. Nie było by to zresztą możliwe 
z uwagi na objętość artykułu ani też nie 
jest celem tej pracy. Ale warto odnoto-
wać kilka faktów, w tym chociażby ten-
dencje integracji krajowego potencjału 
naukowego w zakresie e-mobility, działań 
w zakresie smart city, czy też w zakresie 
Industry 4.0 (rys. 6-8). 

Przedstawione na rys. 6-8 przykłady 
pozwalają mieć nadzieję, że ogólnoświa-
towe tendencje w zakresie wpływu tech-
nologii IT na energetykę będą widoczne i 
rozwijane również u nas w kraju. 

Wróćmy jednak do spraw, które mu-
simy rozwiązać w najbliższej przyszłości. 
Zagadnienia rewolucji w technologiach 
IT, czy zmian klimatu i gazów cieplarnia-
nych mają charakter globalny, obejmują-
cy oczywiście także i nasz kraj. 

Ale na chwilę obecną mamy bardziej 
palący problem, a mianowicie smog. 

 � Smog - palący problem 
Polski. Technologie 
antysmogowe

Skala problemu. W Polsce jest oko-
ło 13,4 mln gospodarstw domowych. 
Większość (55,5%) z nich mieści się w 
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domach wielorodzinnych, zaś 44,5% 
w domach jednorodzinnych. Mamy też 
obecnie ok. 5-6 mln gospodarstw do-
mowych spalających węgiel i biomasę 
dla celów ciepłowniczych i podgrzewa-
nia wody użytkowej. Eksploatują one w 
przeważającej większości kotły starszej 
generacji o niskiej sprawności i dużym 
poziomie emisji. Do urządzeń najstar-
szych należą piece na paliwa stałe, któ-
rych średnia wieku przekracza 24 lata, 
natomiast kotły mają średnio 10 lat. Z 
kolei udział kotłów i pieców na paliwo 
stałe jako źródeł emisji w zanieczysz-
czeniu atmosfery w Polsce szacuje się 
na ponad 90%. 

Smog ma swoje źródło w ubóstwie 
energetycznym, spalamy wszystko, co 
ma wartość energetyczną! Jak tragicz-
na jest sytuacja w naszym kraju poka-
zuje rys. 9.

Rys. 9 nie pozostawia złudzeń, jakie 
powinniśmy przyjąć priorytety w naszej 
polityce energetycznej na najbliższe lata.

Jak do tej pory walka ze smogiem 
toczona jest poziomie rządowym, czego 
przykładem jest rozporządzenie Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 
2017 r. w sprawie wymagań dla kotłów 
na paliwo stałe, bądź na poziomie sa-
morządów - uchwały kolejnych sejmików 
w sprawie ograniczeń i zakazów w za-
kresie eksploatacji kotłów. Wsparciem 
finansowym dla gospodarstw są dzia-
łania Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i wojewódzkich funduszów 
ochrony środowiska, np. w ramach pro-
gramu Kawka. Działania prawne mają na 
celu zakaz sprzedaży kotłów niższych 
klas i węgla o dużym udziale drobnej 
frakcji. Jest to sposób, który zasadni-
czo ma na celu ograniczenie emisji py-
łów, nie dotyka jednej z podstawowych 
przyczyn smogu, czyli ubóstwa energe-
tycznego [19-25].

Jak zatem rozwiązać problem? Czy 
mamy w kraju technologie antysmogowe 
nadające się do szybkiego wdrożenia?

Przykładem oferty o wysokim pozio-
mie gotowości technologicznej z zakresu 
technologii antysmogowych mogą być 
instalacje opracowane w Instytucie Ma-
szyn Przepływowych PAN w Gdańsku. 
Warto wspomnieć tu o wynikach badaw-
czych zespołów prof. D. Kardasia doty-
czących niskoemisyjnych kotłów [19, 20], 
prof. M. Dorsa, dr J. Podlińskiego, prof. 
A. Jaworka z zakresu elektrofiltrów [21-
25], prof. J. Kicińskiego i dr G. Żywicy 
z zakresu mikrosiłowni [18], zespołu dr 

Rys. 6. Przykład integracji krajowego potencjału naukowego w zakresie e-mobility. 
Porozumienie zawarte zostało w marcu 2018 r.

Rys. 7. Utworzenie Centrum Koordynacji Polskiego Inteligentnego Miasta (PIM) w CB PAN 
w Jabłonnie w ramach współpracy z firmą Human World. Pierwsza w Polsce monografia z 

zakresu standardów PIM (w opracowywaniu)

M. Lackowskiego z zakresu magazynów 
energii, prof. A. Ceniana i P. Lamparta z 
zakresu zgazowarek , biogazowni i ukła-
dów ORC [27]. 

To prace tych zespołów doprowadziły 
do opracowania tak potrzebnych w Pol-
sce technologii. 

Zaproponowane zostały cztery eta-
py wdrożenia tych innowacyjnych tech-
nologii:

 � wyposażenie starszych kotłów w 
instalacjach domowych w elektro-
filtr małej mocy (patent IMP PAN P. 
422507). Szybka i stosunkowo tania 

ścieżka wdrożenia,
 � opracowanie zaawansowanych 

technologicznie kotłów węglowych o 
bardzo niskiej emisji pyłów wyposażo-
nych dodatkowo w elektrofiltr,

 � wprowadzenie na rynek mikrosiłow-
ni domowych produkujących ciepło 
i prąd elektryczny, które zastąpią do-
tychczasowe kotły centralnego ogrze-
wania,

 � wprowadzenie na rynek typoszeregu 
minisiłowni kogeneracyjnych na po-
trzeby małych firm, budynków uży-
teczności publicznej, wielorodzinnych 
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Rys. 8. Powołanie przez UE 34 nowych hubów innowacji cyfrowych  
w ramach projektu Industry 4.0, w tym 8 w Polsce. Liderem jednego  

z nich (hubu pomorskiego) jest IMP PAN w Gdańsku

Rys. 9. Średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu w 2012 r.  
w poszczególnych krajach Unii Europejskiej.  

Źródło: Global Compact Network Poland, Zrównoważone miasta. Życie w zdrowej atmosferze. 
Jakość powietrza w Polsce na tle Unii Europejskiej, Warszawa 2015, s. 43

budynków komunalnych.

 � I. Elektrofiltr małej 
mocy na starsze kotły w 
instalacjach domowych  
(patent IMP PAN P. 
422507)

 � Charakterystyka instalacji: 
 –  możliwa szybka ścieżka wdro-
żenia, wysoki stopień gotowości 
technologicznej (po próbach labo-
ratoryjnych, po testach eksploata-
cyjnych instalacji pilotażowej)
 –  skuteczność usuwania pyłów - > 
90%,
 –  przy seryjnej produkcji cena elek-
trofiltra < 2500 PLN.

Uwaga: szybkie, tanie, chociaż nie 
docelowe rozwiązanie problemu. 

 � II. Kocioł węglowy 
o ultraniskiej emisji 
(dedykowany kocioł o 
wysokiej sprawności plus 
elektrofiltr) 

W tej koncepcji możliwe jest spala-
nie w kotle paliw gorszej jakości (np.: 
zamiast drogiego eko-groszku, znacznie 
tańszego węgla rozdrobnionego - miału), 
a dzięki elektrofiltrowi utrzymanie emisji 
pyłów zawieszonych na niskim poziomie. 

To bardzo atrakcyjne rozwiązanie.

 � Charakterystyka instalacji:
 –  elektrofiltr na kotle niższej klasy 
jest rozwiązaniem tymczasowym. 
Bardziej perspektywiczne są kotły 
węglowe o ultraniskiej emisji pyłów 
wyposażone w elektrofiltr,
 –  koszty całkowite wytworzenia kotła 
węglowego ultra niskiej emisji okre-
ślono na sumę 10600 zł. Analiza 
rynku kotłów centralnego ogrzewa-
nia pokazuje, że ceny sprzedaży 
przykładowych węglowych kotłów 
w klasie 5 według normy PN EN 
303-5:2012 o mocy ok. 25 kW są 
w zakresie od 11600 (Draco Versa 
Tekla) po 12600PLN (EGRO PLUS 
Witkowski). 
 –  kocioł ultra niskiej emisji o mocy 25 
kW spłaci się po 5 latach, a zyski 
z jego stosowania w ciągu 10 lat 
przekroczą 20 tys. zł, 
 –  wysoki poziom gotowości tech-
nologicznej (po testach laborato-
ryjnych).

Kocioł domowy z ultra niskim pozio-
mem emisji będzie rozwiązaniem ory-
ginalnym w oparciu o wysokosprawny 
proces spalania w podwyższonej tem-
peraturze, z dwustopniowym odbiorem 
ciepła i wyposażony w elektrostatyczny 
separator cząstek stałych. Poza pod-
wyższoną sprawnością energetyczną, 

rozwiązanie to będzie umożliwiało sto-
sowanie paliw stałych o gorszej jakości, 
tzn. sortymentów o drobnym uziarnieniu 
zawierających większy procent składni-
ków mineralnych, co wpłynie na znacz-
nie niższe koszty eksploatacji. Na rynku 
polskim, czy też europejskim - nie istnieje 
produkt tego rodzaju.
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Rys. 10. Schemat i zdjęcie elektrofiltru małej mocy  
(do kotłów domowych o mocy cieplnej ok. 20-30 kW) [19-25]

Rys. 11. Elektrofiltr za czopuchem i wykres redukcji emisji pyłów.  
Skuteczność odpylania 99,86% [19-25]

 � III. Domowa siłownia 
kogeneracyjna 
(kocioł niskoemisyjny, 
mikroturbina, elektrofiltr)

 � Charakterystyka instalacji:
 –  rozwiązanie najbardziej przyszło-
ściowe, zapewniające produkcję 
ciepła i prądu dla gospodarstw do-
mowych przy jednocześnie małej 
emisji,
 –  instalacja po testach laboratoryj-
nych, aktualnie budowana jest in-
stalacja pilotażowa,
 –  domowa mikroelektrownia opalana 
węglem lub drewnem będzie przy-
nosiła dochody głównie z uwagi 
na synergię produkcji ciepła i prą-
du (kogeneracja). Bogacenie się z 
produkcji i sprzedaży także prądu 
ma szansę stać się technologią 
przyszłości dla energetyki obywa-
telskiej,
 –  szacuje się, że mikrosiłownia o mo-
cy 30 kW energii cieplnej i 4,5 kWe 
energii elektrycznej może dawać 
1000 zł przychodu miesięcznie.

 � IV. Skalowanie. 
Typoszereg siłowni 
większej mocy

Technologie wymienione w punktach 
I, II, III dotyczą instalacji dla małych go-
spodarstw domowych, które głównie emi-
tują zanieczyszczenia pyłowe. Pozostają 
jednak kotłownie gminne, kotłownie dla 
obiektów użyteczności publicznej, itd., 
które również mają swój znaczący udział 
w zanieczyszczeniu powietrza. Dla tego 
segmentu rynku warto opracować tech-
nologie antysmogowe o większym prze-
dziale mocy cieplnej rzędu kilkuset kW i 
elektrycznej rzędu 20-30 kWe.

Odbiorcami siłowni o mocy elektrycz-
nej powyżej 20 kWe będą przede wszyst-
kim większe gospodarstwa rolne. Liczba 
dużych indywidualnych gospodarstw rol-
nych o areale powyżej 50 ha jest ponad 
30 tys. i są to potencjalni odbiorcy mikro-
siłowni. Inną bardzo istotną grupą nabyw-
ców mikrosiłowni będą przedsiębiorstwa 
komunalne z małych miast, gdzie podsta-
wowym źródłem energii cieplnej jest węgiel 
kamienny. Liczba gmin wiejskich wynosi 
1563 spośród wszystkich gmin w Polsce, 
których jest ogółem 2478. Przyjmując, że 
każda z gmin wiejskich ma szkołę i budy-
nek użyteczności publicznej (np. urząd 

Rys. 12. Mikrosiłownia o mocy cieplnej 25 KW i mocy elektrycznej 2.5 kW.  
Z lewej: mikroturbiny pracujące w układzie ORC [18, 19-25]

gminy), które korzystają z ciepła i prądu. 
Daje to liczbę przekraczającą 3000 przy-
szłych możliwych użytkowników układu. 

W Polsce łącznie potencjalnych od-
biorców układów turbogazowych o mo-
cy ok. 30 kWe na paliwo stałe jest co 
najmniej 50 tys. i składają się na to du-
że gospodarstwa rolne, małe i średnie 
przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe 
z branży rolnej i leśnej oraz jednostki ko-

munalne zarządzane przez samorządy.

 � Co można zrobić w Polsce 
teraz? Co postulujemy? 

 � Walka o czyste powietrze
Najbardziej zaawansowana i najbar-

dziej opłacalna metoda walki o czyste 
powietrze ma na celu całkowite prze-
kształcenie istniejącego w Polsce syste-
mu ogrzewania gospodarstw w rozpro-
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szoną elektroenergetykę opartą o małe 
instalacje wytwarzające prąd elektryczny 
i ciepło. Paliwem dla tej energetyki roz-
proszonej ma być lokalna biomasa i tani 
węgiel. Przekształcenie domowych ko-
tłów i lokalnych ciepłowni w małe elek-
trociepłownie będzie dodatkowo skutko-
wać drastyczną redukcją niskiej emisji, 
która nastąpi ze względu na koniecz-
ność zachowania wysokiej sprawności i 
utrzymania parametrów pracy wszystkich 
elementów mikro- i minisiłowni. 

Polska ma szansę być centrum wie-
dzy o zanieczyszczeniu powietrza, jego 
powstawaniu, wpływie na człowieka i śro-
dowisko, ale również centrum tworzenia 
technologii czystego korzystania z paliw 
stałych, przez zapobieganie i eliminację 
smogu. Celem takich działań może być 
uczynienie z Polski światowego lidera w 
dziedzinie technologii czystego wykorzy-
stania paliw stałych do ogrzewania go-
spodarstw domowych oraz kogeneracji 
ciepła i prądu elektrycznego.

Domowe siłownie kogeneracyjne to 
docelowy etap walki o czyste powietrze. 
W pierwszym etapie warto wdrożyć tech-
nologie elektrofiltrów małej mocy insta-
lowanych w kotłach zarówno starszych, 
jak i nowszej generacji. Według prof. D. 
Kardasia (IMP PAN) kolejność ta powin-
na wyglądać następująco: 

 � Kolejność walki o czyste 
powietrze

 � podłączanie w miastach domów do 
sieci ciepłowniczej (trwa), 

 � stosowanie lepszych paliw (to już się 
zaczęło, uchwały sejmików),

 � stosowanie niskoemisyjnych kotłów 
(też się zaczęło), 

 � instalowanie elektrofiltrów i filtrów 
(czas najwyższy), 

 � kotły ultra-niskiej emisji, spaliny bar-
dzo czyste (najbliższe lata),

 � mikro i minisiłownie produkcji ciepła i 
prądu do domów, małych zakładów, 
budynków użyteczności publicznej 
(najlepsze rozwiązanie). 

Koncepcja, która może tę walkę 
zdecydowanie ułatwić jest zastosowa-
nie elektrofiltrów małej mocy zarówno 
do kotłów starszych, jak i nowszej ge-
neracji. Obliczenia zasadności sprzeda-
ży elektrofiltra opierają się na obecnych 
cenach węgla oraz na założeniu, że przy 
seryjnej produkcji elektrofiltr będzie kosz-
tował nie więcej niż 2500 zł za sztukę, co 

jest rozsądną wielkością. Dopuszczony 
do sprzedaży węgiel ekogroszek o war-
tości opałowej min. 24 MJ/kg kosztuje 
775 zł/tonę, zaś węgiel drobnego sortu 
z kopalni Wujek o identycznej wartości 
opałowej kosztuje 509 zł/tonę. Różnice 
między tego typu sortymentami węgla 
na innych składach opału są również wi-
doczne. Skład opałowy Carbon w Kiel-
cach sprzedaje najtańszy węgiel groszek 
za 787 zł/tonę, zaś miał węglowy kosztu-
je 537 zł/tonę. Podobna różnica cen po-
między toną węgla groszku i miału wyno-
sząca około 250 zł występuje na innych 
składach. Starszy kocioł z elektrofiltrem 
może wykorzystywać tańszy węgiel, a 
emisja zanieczyszczeń będzie taka jak 
dla kotłów 5 klasy!

Inwestycja zakupu elektrofiltra, w 
przypadku kotła o mocy 10 kW, powin-
na zwrócić się w ciągu roku. Docelowy 
kocioł ultraniskiej emisji opracowany w 
IMP PAN to konstrukcja kompaktowa, 
bezobsługowa, na tanie paliwo. IMP 
pracuje nad kotłem nowatorskim (pod 
względem technologii wysokospraw-
nego i niskoemisyjnego spalania) przez 
zastosowanie palnika i komory spalania 
z aerodynamicznym separatorem czą-
stek, lepszego wykorzystania energii 
cieplnej (dwustopniowy odbiór ciepła) 
i niższego poziomu emisji (elektrosta-
tyczny separator cząstek stałych wy-
posażony w specjalnie ukształtowany 
kanał spalin zwiększający skuteczność 
odpylania) [19-25].

 � Rezultaty pracy takich kotłów to: 
 – ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
pyłowych do poziomu poniżej 40 
mg/m3, określonego przez przepisy: 
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i 
Finansów w sprawie wymagań dla 
kotłów na paliwo stałe, obowiązują-
ce od 1 października 2017 r. 
 – kompleksowe połączenie wysoko-
sprawnego spalania z niskim pozio-
mem emisji, 
 – kompaktowa zabudowa zapewnia-
jąca małe gabaryty i łatwość obsłu-
gi, 
 – nowatorskie technologie niskoemi-
syjnego spalania (oryginalny projekt 
palnika i komory spalania). 

Dla potencjalnego klienta oferowany 
produkt rynkowy, w stosunku do istnie-
jących alternatywnych kotłów i instala-
cji oczyszczania spalin, które pozwolą 
uzyskać wymagany przepisami poziom 
emisji zanieczyszczeń, będzie wykazy-
wał się następującymi korzystniejszymi 

parametrami: 
 � niższe koszty eksploatacyjne: ni-

skie zużycie energii elektrycznej, niż-
sze zużycie paliwa niż u konkurencji 
- kompaktowa budowa, możliwość 
spalania tańszego paliwa o gorszej 
jakości (sortymentów o drobnym 
uziarnieniu lub zawierającego więcej 
składników mineralnych emitowanych 
w postaci cząstek stałych), 

 � bezobsługowa praca elektrostatycz-
nego separatora cząstek stałych, 

 � porównywalne z konkurencją kosz-
ty zakupu, 

 � zwiększona żywotność pracy.

 � Uruchomienie pilotażu 
instalacji antysmogowych 
w gospodarstwach 
domowych. Krajowe 
Centrum Czystego 
Powietrza Clean Air 
Centre

Ogólnie narzędziami państwa w dzie-
dzinie badań i rozwoju są programy POIR 
i programy strategiczne, gdzie realizowa-
na jest konkretna współpraca pomiędzy 
nauką i przemysłem. Zasadniczo finanso-
wane są projekty składane przez przed-
siębiorstwa i jednostki naukowe, których 
tematyka obejmuje krajowe inteligentne 
specjalizacje. Nie istnieje hierarchia waż-
ności tematów badawczo-rozwojowych. 
Z punktu widzenia systemu wspierania 
badań i rozwoju nie ma znaczenia czy 
dany projekt ma bardzo istotne znacze-
nie, czy jest niszowym.

 � Warto zauważyć że: 
 –  w rozstrzygniętym na początku 
2017 r. konkursie sektorowym ener-
getyki 8/1.2/2016/POIR żaden pro-
jekt nie dotyczył zagadnień smogu i 
tylko jeden energetyki rozproszonej,
 –  w konkursie 8/1.2/2016/POIR fina-
sowanie zdobyły przede wszystkim 
bardzo duże firmy energetyczne, 
a tematyka projektów dotyczy w 
większości zagadnień istotnych 
dla dużej energetyki. Rozstrzygnie-
cie konkursu oznaczało, że środ-
ki publiczne w wysokości 100 mln 
zł zostały przeznaczone przede 
wszystkim na wsparcie dużych firm.

Biorąc powyższe pod uwagę celo-
wym i pilnym wydaje się uruchomienie 
narzędzi dla finansowania innowacyjnych 
technologii antysmogowych, a zwłasz-
cza środków państwa na uruchomienie 
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pilotażowej serii elektrofiltrów lub zesta-
wu kotłów i elektrofiltrów, np.: w 1000 
indywidualnych gospodarstwach. Uru-
chomienie takiego pilotażu wydaje się 
bardzo celowe z uwagi na niechęć wła-
ścicieli domów, a także i samorządów 
do ponoszenia dodatkowych kosztów 
w imię ochrony środowiska. To zadanie 
państwa. Jest ono realne, gdyż całko-
wite szacunkowe koszty takiego pilota-
żu (budowa serii elektrofiltrów i kotłów, 
montaż, testowanie różnych paliw i ko-
tłów oraz serwis) nie powinny przekra-
czać 10 mln zł. Jest to kwota do zaak-
ceptowania biorąc pod uwagę ważność 
i skalę problemu. 

Kwestie rozwoju tych technologii,  
w tym skalowania, monitoringu i szko-
lenia mogły by być prowadzone w Cen-
trum Badawczym PAN w Jabłonnie. Stało 
by się ono krajowym centrum technolo-
gii czystego powietrza Clean Air Center 
(rys. 12). Wybór tego centrum nie jest 
przypadkowy. Jest to najnowocześniej-
sze w kraju i trzecie w Europie Centrum 
z zakresu konwersji energii i źródeł od-
nawialnych z doskonale wyposażonymi 
laboratoriami. 

 � Centrum KEZO uważane jest za 
Centrum Doskonałości w dziedzinie 
małoskalowych czystych technolo-
gii energetycznych między innymi  
z uwagi na: 

 –  członkostwo w organizacjach mię-
dzynarodowych:
 –  EERA - European Energy Rese-
arch Alliance (175 jednostek ba-
dawczych i uniwersytetów),
 –  ESEIA - European Sustainable 
Energy Innovation Alliance, 
 –  Koordynację projektu w ramach 
H2020 SuPREME: Twinning for a 
Sustainable, Proactive Research 
partnership in distributed Energy 
systems planning, Modelling and 
management.
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 � Zamiast konkluzji, co warto zapamiętać

 

Czy czeka nas kryzys energetyczny: anomalie demograficzne, mała wydajność przetwarzania energii, ograni-
czone zasoby?

 

Krańcowo różne wizje rozwoju energetyki w przyszłości: np.: koncernu ExxonMobil i Elona Musk’a.

 

Nowe spojrzenie na energetykę przyszłości. Na jej rozwój wpływ będzie miała nie tylko klasyczna energetyka 
wielkoskalowa, ale także nowe, szybko rozwijające się dziedziny, które mogą zupełnie zmienić tradycyjne poję-
cia o roli i znaczeniu energetyki.

 

Czy następny wiek będzie dla ludzkości erą słońca?

 
Mieliśmy już w historii geologicznej ziemi wyższe średnie temperatury globu (i wyższe ilości CO2), ale obecne 
tempo przyrostu temperatury jest dramatycznie wysokie i spowodowane działalnością człowieka.

 

Smog ma swoje źródło w ubóstwie energetycznym, spalamy wszystko, co ma wartość energetyczną. 

 

Nowe Technologie: elektrofiltr małej mocy zainstalowany w kotle spalającym tańsze paliwa to atrakcyjna propo-
zycja dla gospodarstw domowych.

 

Uruchomienie pilotażu np.: tysiąca gospodarstw domowych wyposażonych w elektrofiltry i kotły i finansowane-
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Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Mix energetyczny, magazyny energii 
oraz Demand response to te elementy, 
które będą kształtowały energetykę przy-
szłości. Rozwój technologii i O&M kon-
cepcje muszą dostosować się do zmie-
niających się wymagań rynku, z czego 
wynika potrzeba zmiany myślenia w kie-
runku mniejszych, elastycznych i tanich 
bloków. Oczywiście systemy te również 
się zmieniają: system energetyczny z cen-
tralizowanego opartego o węgiel na zde-
centralizowany i OZE, odbiorcy przemy-

Przełomowe innowacje 
w energetyce 
Energetyka współcześnie zmierza do bycia smart - inteligentne liczniki, systemy 

zdalnego odczytu danych, zarządzanie i monitorowanie energią, smart city, 
smart Home. Dąży do wielu nowoczesnych rozwiązań, tj. inteligentne oświetlenie  
z wykorzystaniem LED, rozwiązania mobilne, Meter data management (MDM)  
w obszarze sprzedaży, Demand response - reagowanie na zmiany zapotrzebowania 
na energię oraz konieczności rozwijania projektów innowacyjnych i elastycznego 
testowania nowych rozwiązań z zachowaniem rozsądnych wydatków.

słowi inwestują w budowę własnych mocy 
wytwórczych. Największym wyzwaniem 
będzie elastyczność eksploatacyjna przy 
wysokich sprawnościach, czyli ekonomia 
skali zastąpiona przez tanie i pewne roz-
wiązania energetyczne.

Dokonuje się olbrzymi postęp w bada-
niach nieniszczących w sposób zroboty-
zowany i zautomatyzowane dla instalacji 
stosowanych w energetyce zawodowej. 
Urządzenia te będą miały zastosowanie 
do diagnozowania kotła, urządzeń po-

mocniczych, turbiny, generatora, rurocią-
gów, transformatorów oraz linii przesyło-
wych w zakresie badań nieniszczących 
oraz badań związanych oceną degradacji 
materiałów. Systemy analizy predykcyj-
nej, układy sztucznej inteligencji, wirtualne 
elektrownie, wodorowe ogniwa paliwowe, 
sztuczna fotosynteza i inne przełomowe 
innowacje mogą również znaleźć swoje 
miejsce w nowoczesnej energetyce. Tym 
zagadnieniom poświęcony jest ten referat.  
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Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych,  
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, janusz.kotowicz@polsl.pl

Wybrane zagadnienia 
energetyki wodorowej
Celem artykułu jest przekazanie informacji o metodach wytwarzania wodoru i jego 

wykorzystaniu. Przedstawiono klasyczne metody wytwarzania wodoru w procesach 
konwersji węglowodorów pochodzących z paliw kopalnych. Główną uwagę skupiono 
jednak na generatorach wodoru wykorzystujących proces elektrolizy. Urządzenia te 
nabierają coraz większego znaczenia w związku z pojawiającą sie nadwyżką energii 
elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii (OZE). Scharakteryzowano 
dwa najbardziej komercyjnie dostępne typy elektrolizerów: alkaliczne i wykorzystujące 
polimerowe membrany wymiany protonów (typu PEM). W artykule przedstawiono 
wyniki badań obydwu typów elektrolizerów przeprowadzone w Instytucie Maszyn  
i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej. Pokazano charakterystyki sprawności  
i wydajności tych urządzeń, w tym także w funkcji zmiany mocy do nich doprowadzanej. 
Charakterystyki te, jak i odpowiedzi elektrolizera na skokową zmianę doprowadzonej do 
niego mocy predysponują te urządzenia do współpracy z OZE. Sprawność generatorów 
wodoru przekracza 70%. W zakresie wykorzystania wodoru skupiono uwagę na trzech 
instalacjach: ogniwa paliwowego, do produkcji gazu SNG (Synthetic Natural Gas) 
oraz do produkcji amoniaku. Pokazano charakterystyki ogniw paliwowych, w tym 
również wyznaczone eksperymentalnie w Politechnice Śląskiej. Sprawność odpowiednio 
dopracowanych ogniw paliwowych typu PEM przekracza 50%. Instalacje do produkcji 
SNG i NH3 zamodelowano przy użyciu programu Aspen Plus.

Wodór mimo tego, że jest najczęściej 
występującym pierwiastkiem na Ziemi i we 
wszechświecie nie jest łatwy do wykorzy-
stania w celach energetycznych. Spowo-
dowane to jest przede wszystkim tym, że 
rzadko występuje jako wolny pierwiastek. 
Znacznie częściej spotykany jest w związ-
kach chemicznych, a taki nie może mieć 
zastosowania jako nośnik energii. Obec-
nie produkowany wodór wykorzystywany 
jest m. in. do: syntezy amoniaku, produkcji 
nawozów azotowych, metanolu, kauczu-
ku syntetycznego, smarów, odsiarczania 
ropy naftowej. Wykorzystanie do celów 
energetycznych jest niewielkie i zwykle 
w instalacjach badawczych, mimo tego 

że wodór spełnia szereg istotnych wy-
mogów gospodarki światowej w stosun-
ku do paliw, tj.:

 � najwyższa wartość energii spalania z 
jednostki masy, 

 � mała energia inicjacji zapłonu (spraw-
niejsze spalanie), 

 � szeroki zakres zapalności (przy za-
wartości 4÷70% wodoru w miesza-
ninie z powietrzem), 

 � zapewnienie o 60% sprawniejszego 
spalania niż w przypadku innych pa-
liw, 

 � produkt spalania wodoru to czysta 
woda (znacznie mniejsze zanieczysz-
czenie środowiska),

 � praktycznie niewyczerpalne zapasy 
(w postaci wody).
Powszechne wykorzystanie go do 

celów energetycznych jest jeszcze da-
lekie od realizacji, głównie ze względu 
na olbrzymie koszty instalacji, wysokie 
koszty produkcji wodoru oraz problemy 
z eksploatacją układów dużej mocy. Do-
datkowo jest uważany za bardzo niebez-
pieczny gaz. Skutkuje to dużymi oporami 
społecznymi związanymi z użytkowaniem 
takiego paliwa. W związku z tym należy 
rozwiązać jeszcze wiele problemów zwią-
zanych z wytwarzaniem, gromadzeniem, 
transportem i wykorzystaniem czystego 
wodoru [1, 2].
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W energetyce i transporcie wodór ja-
ko paliwo jest wykorzystywany przede 
wszystkim w ogniwach paliwowych typu 
PEM. Co prawda nie ma instalacji opar-
tych o wodorowe ogniwa paliwowe dużej 
mocy, największe jednostki mają moc ok. 
1 MW, ale idealnie nadają się do wyko-
rzystania w instalacjach przemysłowych, 
gospodarstwach domowych i transporcie. 
Podstawową zaletą tej technologii jest ni-
ska temperatura pracy, szybki start i duża 
elastyczność pracy. Natomiast podstawo-
wymi problemami dla tej grupy ogniw są: 
stosowane bardzo drogiego materiału elek-
trod (platyna) oraz wymagania dotyczące 
czystości paliwa. Zmagazynowany wodór 
może być również stosowany do zasilania 
turbin gazowych. Jest on dostarczany do 
turbin razem z innymi gazami palnymi i mo-
że być transportowany z wykorzystaniem 
istniejącej infrastruktury przesyłowej gazu.

 � Technologie wytwarzania 
wodoru

Wytwarzanie wodoru można podzie-
lić ze względu na rodzaj wykorzystywa-
nych do tego celu surowców na dwie du-
że grupy:

wytwarzane w procesach wykorzystu-
jących paliwa kopalne (m. in. reforming 
parą wodną, częściowe utlenianie węglo-
wodorów, zgazowanie węgla, konwersję 
autotermiczną),

wytwarzanie z wody (najczęściej przy 
wykorzystaniu odnawialnych źródeł ener-
gii i procesu elektrolizy).

Rocznie wytwarza się około 50 me-
gaton wodoru z czego w oparciu o meto-
dy z grupy I 96%, a w procesie elektrolizy 
pozostałe 4%. Łącznie około 50% wodo-
ru pozyskuje się w procesie reformingu 
węglowodorów parą wodną, zachodzą 
tutaj reakcje

W energetyce i transporcie wodór jako paliwo jest wykorzystywany przede wszystkim 
w ogniwach paliwowych typu PEM. Co prawda nie ma instalacji opartych o wodorowe 
ogniwa paliwowe dużej mocy, największe jednostki mają moc ok. 1 MW, ale idealnie nadają 
się do wykorzystania w instalacjach przemysłowych, gospodarstwach domowych 
i transporcie. Podstawową zaletą tej technologii jest niska temperatura pracy, szybki start 
i duża elastyczność pracy. Natomiast podstawowymi problemami dla tej grupy ogniw są: 
stosowane bardzo drogiego materiału elektrod (platyna) oraz wymagania dotyczące czystości 
paliwa. Zmagazynowany wodór może być również stosowany do zasilania turbin gazowych. 
Jest on dostarczany do turbin razem z innymi gazami palnymi i może być transportowany 
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury przesyłowej gazu.

Technologie wytwarzania wodoru
Wytwarzanie wodoru można podzielić ze względu na rodzaj wykorzystywanych do tego 

celu surowców na dwie duże grupy:

I. wytwarzane w procesach wykorzystujących paliwa kopalne (m. in. reforming parą 
wodną, częściowe utlenianie węglowodorów, zgazowanie węgla, konwersję 
autotermiczną),

II. wytwarzanie z wody (najczęściej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 
i procesu elektrolizy).

Rocznie wytwarza się około 50 megaton wodoru z czego w oparciu o metody z grupy I 
96%, a w procesie elektrolizy pozostałe 4%. Łącznie około 50% wodoru pozyskuje się w 
procesie reformingu węglowodorów parą wodną, zachodzą tutaj reakcje
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Najczęściej w procesie reformingu parą wodną wykorzystuje się metan (n=1, m=4). 
Sprawność procesu wynosi 74-85%, a temperatura i ciśnienie odpowiednio 850-950oC
i 3,5 MPa.

Proces częściowego utleniania węglowodorów ze względu na przebieg reakcji dzielimy na 
dwa rodzaje: proces z udziałem katalizatora (równanie 3) oraz bez udziału katalizatora 
(równanie 4).
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Sprawność termiczna tego procesu na ogół wynosi 60-75%, temperatura około 950oC
z udziałem katalizatora lub 1150-1320oC bez katalizatora, a ciśnienie 5,5-6 MPa.

Proces elektrolizy wody jest od wielu lat stosowany jako sposób na uzyskanie wodoru 
i tlenu. Proces ten jest realizowany w elektrolizerach. Są to urządzenia, do których dostarcza 
się wodę i energię elektryczną, a uzyskuje czysty wodór i tlen. Wodór uzyskany metodą 
elektrolizy wody odznacza się bardzo wysoką czystością, dzięki czemu może być 
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Najczęściej w procesie reformingu pa-
rą wodną wykorzystuje się metan (n=1, 
m=4). Sprawność procesu wynosi 74-
85%, a temperatura i ciśnienie odpowied-
nio 850-950oC i 3,5 MPa.

Proces częściowego utleniania węglo-
wodorów ze względu na przebieg reakcji 
dzielimy na dwa rodzaje: proces z udzia-
łem katalizatora (równanie 3) oraz bez 
udziału katalizatora (równanie 4).

W energetyce i transporcie wodór jako paliwo jest wykorzystywany przede wszystkim 
w ogniwach paliwowych typu PEM. Co prawda nie ma instalacji opartych o wodorowe 
ogniwa paliwowe dużej mocy, największe jednostki mają moc ok. 1 MW, ale idealnie nadają 
się do wykorzystania w instalacjach przemysłowych, gospodarstwach domowych 
i transporcie. Podstawową zaletą tej technologii jest niska temperatura pracy, szybki start 
i duża elastyczność pracy. Natomiast podstawowymi problemami dla tej grupy ogniw są: 
stosowane bardzo drogiego materiału elektrod (platyna) oraz wymagania dotyczące czystości 
paliwa. Zmagazynowany wodór może być również stosowany do zasilania turbin gazowych. 
Jest on dostarczany do turbin razem z innymi gazami palnymi i może być transportowany 
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury przesyłowej gazu.

Technologie wytwarzania wodoru
Wytwarzanie wodoru można podzielić ze względu na rodzaj wykorzystywanych do tego 

celu surowców na dwie duże grupy:

I. wytwarzane w procesach wykorzystujących paliwa kopalne (m. in. reforming parą 
wodną, częściowe utlenianie węglowodorów, zgazowanie węgla, konwersję 
autotermiczną),

II. wytwarzanie z wody (najczęściej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 
i procesu elektrolizy).

Rocznie wytwarza się około 50 megaton wodoru z czego w oparciu o metody z grupy I 
96%, a w procesie elektrolizy pozostałe 4%. Łącznie około 50% wodoru pozyskuje się w 
procesie reformingu węglowodorów parą wodną, zachodzą tutaj reakcje

22mn m)H
2
1(nnCOOnHHC ++→+ (1)

222 HCOOHCO +→+ (2)

Najczęściej w procesie reformingu parą wodną wykorzystuje się metan (n=1, m=4). 
Sprawność procesu wynosi 74-85%, a temperatura i ciśnienie odpowiednio 850-950oC
i 3,5 MPa.

Proces częściowego utleniania węglowodorów ze względu na przebieg reakcji dzielimy na 
dwa rodzaje: proces z udziałem katalizatora (równanie 3) oraz bez udziału katalizatora 
(równanie 4).

2mn mH
2
1nCO2nO

2
1HC +→+ (3)

22mn m)H
2
1(nnCOOnHHC ++→+ (4)

Sprawność termiczna tego procesu na ogół wynosi 60-75%, temperatura około 950oC
z udziałem katalizatora lub 1150-1320oC bez katalizatora, a ciśnienie 5,5-6 MPa.

Proces elektrolizy wody jest od wielu lat stosowany jako sposób na uzyskanie wodoru 
i tlenu. Proces ten jest realizowany w elektrolizerach. Są to urządzenia, do których dostarcza 
się wodę i energię elektryczną, a uzyskuje czysty wodór i tlen. Wodór uzyskany metodą 
elektrolizy wody odznacza się bardzo wysoką czystością, dzięki czemu może być 

  3)

W energetyce i transporcie wodór jako paliwo jest wykorzystywany przede wszystkim 
w ogniwach paliwowych typu PEM. Co prawda nie ma instalacji opartych o wodorowe 
ogniwa paliwowe dużej mocy, największe jednostki mają moc ok. 1 MW, ale idealnie nadają 
się do wykorzystania w instalacjach przemysłowych, gospodarstwach domowych 
i transporcie. Podstawową zaletą tej technologii jest niska temperatura pracy, szybki start 
i duża elastyczność pracy. Natomiast podstawowymi problemami dla tej grupy ogniw są: 
stosowane bardzo drogiego materiału elektrod (platyna) oraz wymagania dotyczące czystości 
paliwa. Zmagazynowany wodór może być również stosowany do zasilania turbin gazowych. 
Jest on dostarczany do turbin razem z innymi gazami palnymi i może być transportowany 
z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury przesyłowej gazu.

Technologie wytwarzania wodoru
Wytwarzanie wodoru można podzielić ze względu na rodzaj wykorzystywanych do tego 

celu surowców na dwie duże grupy:

I. wytwarzane w procesach wykorzystujących paliwa kopalne (m. in. reforming parą 
wodną, częściowe utlenianie węglowodorów, zgazowanie węgla, konwersję 
autotermiczną),

II. wytwarzanie z wody (najczęściej przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii 
i procesu elektrolizy).

Rocznie wytwarza się około 50 megaton wodoru z czego w oparciu o metody z grupy I 
96%, a w procesie elektrolizy pozostałe 4%. Łącznie około 50% wodoru pozyskuje się w 
procesie reformingu węglowodorów parą wodną, zachodzą tutaj reakcje

22mn m)H
2
1(nnCOOnHHC ++→+ (1)

222 HCOOHCO +→+ (2)

Najczęściej w procesie reformingu parą wodną wykorzystuje się metan (n=1, m=4). 
Sprawność procesu wynosi 74-85%, a temperatura i ciśnienie odpowiednio 850-950oC
i 3,5 MPa.

Proces częściowego utleniania węglowodorów ze względu na przebieg reakcji dzielimy na 
dwa rodzaje: proces z udziałem katalizatora (równanie 3) oraz bez udziału katalizatora 
(równanie 4).

2mn mH
2
1nCO2nO

2
1HC +→+ (3)

22mn m)H
2
1(nnCOOnHHC ++→+ (4)

Sprawność termiczna tego procesu na ogół wynosi 60-75%, temperatura około 950oC
z udziałem katalizatora lub 1150-1320oC bez katalizatora, a ciśnienie 5,5-6 MPa.

Proces elektrolizy wody jest od wielu lat stosowany jako sposób na uzyskanie wodoru 
i tlenu. Proces ten jest realizowany w elektrolizerach. Są to urządzenia, do których dostarcza 
się wodę i energię elektryczną, a uzyskuje czysty wodór i tlen. Wodór uzyskany metodą 
elektrolizy wody odznacza się bardzo wysoką czystością, dzięki czemu może być 

 4)

Sprawność termiczna tego procesu na 
ogół wynosi 60-75%, temperatura około 
950oC z udziałem katalizatora lub 1150-
1320oC bez katalizatora, a ciśnienie 5,5-
6 MPa.

Proces elektrolizy wody jest od wielu 
lat stosowany jako sposób na uzyskanie 
wodoru i tlenu. Proces ten jest realizowa-
ny w elektrolizerach. Są to urządzenia, do 
których dostarcza się wodę i energię elek-
tryczną, a uzyskuje czysty wodór i tlen. 
Wodór uzyskany metodą elektrolizy wody 
odznacza się bardzo wysoką czystością, 
dzięki czemu może być z powodzeniem 
stosowany w przemyśle chemicznym, 
przetwórczym, do chłodzenia generato-
rów elektrycznych w elektrowniach oraz 
jako paliwo do ogniw paliwowych, które 
są obecnie rozważane jako szczytowe 
źródło energii elektrycznej i ciepła.

Wykorzystywane do wytwarzania wo-
doru (H2) elektrolizery są stosunkowo pro-
stymi urządzeniami. Pojedyncza komórka 
elektrolityczna składa się z dwóch elek-
trod (anody, katody), membrany sepa-
rującej powstające gazy oraz elektrolitu. 
Energia elektryczna doprowadzana do 
procesu elektrolizy wykorzystywana jest 
do rozbicia wody na dwa podstawowe 
składniki - wodór oraz tlen. Reakcje te 
zachodzą na elektrodzie dodatniej - ano-
dzie (utlenianie - OER ang. oxygen evo-
lution reaction) oraz elektrodzie ujemnej 
- katodzie (redukcja - HER ang. hydrogen 
evolution reaction). Ze względu na małą 
wydajność pojedynczej komórki elektroli-
tycznej, elektrolizery wykonuje się z wielu 
połączonych ze sobą komórek, tworzą-
cych tzw. stos elektrolityczny. Komórki w 
stosie elektrycznie połączone są ze so-
bą w szereg, dzięki czemu możliwe jest 
podniesienie napięcia zasilającego. Pod 
względem przepływowym natomiast są 
one połączone równolegle, przez co wy-
dajności poszczególnych komórek su-
mują się ze sobą. Obecnie produkowane 
elektrolizery odznaczają się stosunkowo 
niską wydajnością. Zwiększenie strumie-
nia generowanego wodoru realizuje się 
zwykle poprzez łączenie wielu stosów 
elektrolitycznych w jednym urządzeniu, 
nazywanym generatorem wodoru, które 
dodatkowo wyposażone jest w całą nie-
zbędną aparaturę do przeprowadzenia 

procesu elektrolizy w sposób ciągły i za-
sadniczo bezpieczny. 

Komercyjnie dostępne są dwa rodza-
je generatorów wodoru: alkaliczne i wy-
korzystujące polimerową membranę wy-
miany protonów (PEM). Różnią się przede 
wszystkim rodzajem zastosowanego elek-
trolitu i materiałem z jakiego wykonane są 
elektrody. W każdym przypadku elektro-
dy elektrolizerów są tak wykonane, aby 
umożliwić swobodny dostęp elektrolitu i 
wody do całej powierzchni elektrod i mem-
brany. Do elektrod przyłączone jest źródło 
prądu stałego. Membrana jest elementem 
przepuszczającym odpowiednie jony i jed-
nocześnie separującym powstające gazy.

Porównanie dwóch najczęściej sto-
sowanych generatorów wodoru przed-
stawiono w tab. 1.

Sprawność generatorów w istotny 
sposób zależy od wydajności (ilości pro-
dukowanego wodoru) jak i obciążenia ge-
neratora.

Wpływ wydajności na sprawność po-
kazano na rys. 1 [6, 7, 8, 9]. Sprawność 
ta definiowana jest jako:

Materiał katody Nikiel Platyna
Materiał anody Nikiel/Kobalt/Żelazo Iryd/Ruten
Zakres temperatur pracy (°C) 20-120 20-90
Zakres ciśnień (bar) 1-200 1-350 (700)
Standardowe gęstości prądu (A/cm2) 0.2-0.5 0.6-3.0
Napięcie pojedynczej komórki 
elektrolitycznej (V) 1.8-2.4 1.8-2.2

Zużycie energii komórek 
elektrolitycznych (kWh/Nm3 H2)

4.2-5.9 4.2-5.6

Zużycie energii generatora wodoru 
(kWh/Nm3 H2)

4.5-7.0 4.5-7.5

Wydajność produkcji H2 (Nm3/h) 1-500 0,01-250
Najniższe częściowe obciążenie (%) 20-40 0-10
Możliwość obciążenia cyklicznego Średnie Dobre
Trwałość komórki elektrolitycznej (h) <100 000 10 000-50 000
Żywotność generatora (lat) 20-30 10-20

Właściwości wody zasilającej W postaci ciekłej Dejonizowana, opór 
właściwy ρ> 1 MΩ·cm

Koszt urządzenia (Euro/kW) 500÷1000 1000÷3200

Sprawność generatorów w istotny sposób zależy od wydajności (ilości produkowanego 
wodoru) jak i obciążenia generatora.

Wpływ wydajności na sprawność pokazano na rysunku 1 [6, 7, 8, 9]. Sprawność ta 
definiowana jest jako:

)(

2H2H

.

HG
HG N
η

HHVV ⋅
=

(5)

gdzie:
N(HG) - moc elektryczna doprowadzona do generatora wodoru,
HHVH2 - ciepło spalania wodoru,
�̇�𝑉H2 - strumień objętościowy produkowanego wodoru.

Rys. 1. Sprawność komercyjnie dostępnych generatorów typu PEM i alkalicznych

Z rysunku 1 wynika, że sprawność generatorów przy wydajności około 250 Nm3/h, co 
odpowiada mocy około 1 MW oscyluje wokół 70% niezależnie od typu elektrolizera.

Wpływ mocy doprowadzonej do generatora wodoru odniesiony do jego mocy 
znamionowej na sprawność pokazano dla obydwu typów generatorów na rysunku 2. Wyniki 
te odnoszą się do generatorów o niewielkich wydajnościach, badania wykonano w Instytucie 
Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej.

Rys. 2. Wpływ obciążenia generatorów wodoru na ich sprawność

Podstawowe dane tych elektrolizerów, w tym wydajność znamionową i moc znamionową 
potrzebną do jej osiągnięcia zebrano w tabeli 2.

Tab. 2. Właściwości techniczne badanych generatorów wodoru

 5)
gdzie:
N

(HG) - moc elektryczna doprowadzo-
na do generatora wodoru,

HHVH2 - ciepło spalania wodoru,
VH2 - strumień objętościowy produko-

wanego wodoru.
Z rys. 1 wynika, że sprawność genera-

torów przy wydajności około 250 Nm3/h, 
co odpowiada mocy około 1 MW oscy-
luje wokół 70% niezależnie od typu elek-
trolizera.

Wpływ mocy doprowadzonej do ge-
neratora wodoru odniesiony do jego mo-
cy znamionowej na sprawność pokazano 
dla obydwu typów generatorów na rys. 2. 
Wyniki te odnoszą się do generatorów o 
niewielkich wydajnościach, badania wy-
konano w Instytucie Maszyn i Urządzeń 
Energetycznych Politechniki Śląskiej.

Podstawowe dane tych elektrolize-
rów, w tym wydajność znamionową i moc 
znamionową potrzebną do jej osiągnięcia 
zebrano w tab. 2.

Z punktu widzenia użytkownika ważna 
jest informacja jak zmienia się produkcja 
wodoru w zależności od mocy zasilają-
cej generator. Zależności te ilustrują dla 
obydwu badanych elektrolizerów rys. 3.

Zasadniczą sprawą jest możliwość 
integracji generatora wodoru z odnawial-
nymi źródłami energii, zwykle z farmami 
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Tab. 1. Właściwości generatora wodoru [3, 4, 5]

Dane techniczne Generator alkaliczny Generator PEM

Technologia Dojrzała Dojrzała

Elektrolit
25-30% roztwór KOH lub 

NaOH

Stały polimer kwasu perflu-
orosulfonowego (PFSA) np. 

Nafion

Nośnik ładunku OH- H+

Materiał katody Nikiel Platyna

Materiał anody Nikiel/Kobalt/Żelazo Iryd/Ruten

Zakres temperatur pracy (°C) 20-120 20-90

Zakres ciśnień (bar) 1-200 1-350 (700)

Standardowe gęstości prądu (A/cm2) 0.2-0.5 0.6-3.0

Napięcie pojedynczej komórki elektrolitycznej (V) 1.8-2.4 1.8-2.2

Zużycie energii komórek elektrolitycznych (kWh/
Nm3 H2)

4.2-5.9 4.2-5.6

Zużycie energii generatora wodoru (kWh/Nm3 H2) 4.5-7.0 4.5-7.5

Wydajność produkcji H2 (Nm3/h) 1-500 0,01-250

Najniższe częściowe obciążenie (%) 20-40 0-10

Możliwość obciążenia cyklicznego Średnie Dobre

Trwałość komórki elektrolitycznej (h) <100 000 10 000-50 000

Żywotność generatora (lat) 20-30 10-20

Właściwości wody zasilającej W postaci ciekłej
Dejonizowana, opór właściwy 

ρ> 1 MΩ·cm

Koszt urządzenia (Euro/kW) 500÷1000 1000÷3200

Rys. 1. Sprawność komercyjnie  
dostępnych generatorów typu PEM i alkalicznych Rys. 2. Wpływ obciążenia generatorów wodoru na ich sprawność

wiatrowymi, czy fotowoltaicznymi. Źródła 
te charakteryzują się olbrzymią zmienno-
ścią mocy, a tym samym wytwarzanej w 
czasie energii elektrycznej, w zależności 
od panujących w danej chwili warunków 
atmosferycznych. Istotną tutaj jest odpo-
wiedź generatora na skok zmiany dopro-
wadzonej do niego mocy. Rys. 4 ilustruje 
zmiany w czasie wydajności i ciśnienia po 
skokowej zmianie mocy. Badania prze-
prowadzono w Instytucie Maszyn i Urzą-
dzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej 
dla wyżej wymienionego generatora alka-
licznego. Wynika z niego, że czas reakcji 
generatora wynosi kilkadziesiąt sekund. 
Generator może więc z powodzeniem 
współpracować z OZE. Czas dojścia ukła-
du do nowego stanu stabilnego ma tak-
że związek z procesem wyrównywania 
ciśnienia w obrębie całej instalacji jak i 
poszczególnych jej modułów.

 � Wykorzystanie wodoru

 � Wodorowe ogniwa paliwowe
Jedną z rozważanych technologii pro-

Rys. 3. Zmiana ilości wyprodukowanego wodoru w zależności od 
mocy zasilającej generator

Rys. 4. Reakcja układu na skokowe zmiany  
doprowadzonej do niego mocy
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Tab. 2. Właściwości techniczne badanych generatorów wodoru

Typ generatora PEM Alkaliczny

Typ elektrolizera PEM Alkaliczny (AEM - Anion Exchange Membrane)

Wydajność znamionowa VH2nom 0,9 Ndm3/min 0,5 Nm3/h

Maksymalne ciśnienie wodoru 5 bar 35 bar

Czystość produkowanego wodoru w przeli-
czeniu na suchy gaz

99,999%
99,94% (bez osuszacza)

99,999% (za modułem osuszania)

Maksymalne zużycie wody
1 g H2O/1 

litr H2

0,4 l/h

Nominalna moc elektryczna NHGnom 600 W 2400 W

dukcji energii elektrycznej i ciepła, która 
ma pozwolić na optymalne wykorzysta-
nie wyprodukowanego wodoru są wo-
dorowe ogniwa paliwowe. Są to urządze-
nia, w których dochodzi do bezpośredniej 
konwersji energii chemicznej paliwa w 
energię elektryczną, w procesach elek-
trochemicznych, z pominięciem przemian 
cieplnych i mechanicznych. Nie podlegają 
więc one ograniczeniom obiegu Carnota, 
dzięki czemu możliwe jest osiągnięcie 
sprawności rzędu 60% nawet przy tem-
peraturze otoczenia. Wodorowe ogniwa 
paliwowe w ostatnich latach przeszły in-
tensywny rozwój, od eksperymentalnych 
rozwiązań do w pełni komercyjnych urzą-
dzeń. Możliwość wyboru różnego typu 
ogniw, o mocach od kilku watów do po-
jedynczych mega watów, pozwala na sto-
sowanie ich w bardzo różnych układach 
zasilania. Małe instalacje pracują z reguły 
na sieć wydzieloną, natomiast ogniwa pa-
liwowe dużej mocy przyłącza się do sieci 
elektroenergetycznej.

Głównymi zaletami wodorowych ogniw 
paliwowych są [10, 11, 12]:

 � stosunkowo wysoka sprawność w sze-
rokim zakresie obciążeń,

 � modułowa budowa pozwalająca na 
łatwe zwiększanie mocy generatora 
energii elektrycznej,

 � duża moc z małej objętości i masy,
 � korzystne cechy eksploatacyjne (moż-

liwość szybkich zmian obciążenia 
i obciążania częściowego bez utraty 
sprawności, niewielki zakres remon-
tów, możliwość automatyzacji, nieza-
wodność i bezpieczeństwo działania),

 � niska emisja zanieczyszczeń i hałasu,
 � możliwość stosowania wielu paliw, 

jednak pod warunkiem reformingu do 
czystego wodoru (na wejściu nie jest 
wymagane wysokie ciśnienie wodoru),

 � uzyskiwanie ciepła,
 � szybki rozruch i niska temperatura pra-

cy,

 � trwałość niezależna od zmiennych cy-
kli pracy.
Ogniwa paliwowe nie są  pozbawione 

wad, a najważniejsze z nich to:
 � wysokie koszty inwestycyjne,
 � wymagana duża czystość wodoru (dla 

ogniw typu PEM powyżej 99,95%, naj-
lepiej 99,999%),

 � wrażliwość na: tlenek węgla, związki 
siarki oraz zanieczyszczenia substan-
cjami stałymi,

 � stosunkowo niska trwałość (czas życia 
generatora energii elektrycznej z ogni-
wami paliwowymi jest znaczne krótszy 
niż dla innych technologii generacji roz-
proszonej; z reguły nie przekracza kilku 
tysięcy godzin),

 � degradacja właściwości ogniwa w mia-
rę jego eksploatacji.
Znanych jest kilka typów ogniw paliwo-

wych różniących się głównie: rodzajem za-
stosowanych elektrod, rodzajem elektrolitu 
oraz katalizatorów, które mają wpływ na typ 
nośnika ładunków elektrycznych, tempera-
turą pracy i rodzajem stosowanego paliwa. 
W przypadku stosowania wodoru jako pali-
wa, najczęściej stosowane są niskotempe-
raturowe ogniwa typu PEM (ogniwa z po-
limerową membraną wymiany protonów). 
Ogniwa te znajdują komercyjne zastoso-
wanie szczególnie w: systemach awaryj-
nego zasilania, urządzeniach mobilnych, 
pojazdach oraz energetyce [13].

Napięcie elektryczne generowane przez 
pojedyncze ogniwo paliwowe zwykle nie 
przekracza 1 V, dlatego w komercyjnie sto-
sowanych urządzeniach łączy się szere-
gowo wiele ogniw, tworząc tzw. stos (ang. 
stack) w celu podniesienia napięcia. Natę-
żenie prądu, a co za tym idzie moc, możliwe 
do uzyskania z pojedynczego ogniwa zale-
ży od typu i powierzchni membrany oddzie-
lającej elektrody ogniwa. Komercyjne roz-
wiązania posiadają większą liczbę ogniw, 
połączonych szeregowo i równolegle, w 
celu uzyskania właściwych parametrów 

pracy systemu. Teoretycznie układy takie 
można rozbudowywać do dowolnych roz-
miarów, umożliwiających osiągnięcie bar-
dzo dużych mocy. Ze względu na tworzenie 
układów z takich samych ogniw, nie powo-
duje to zmian charakterystyk układów wraz 
ze wzrostem mocy.

Na rysunku 5 pokazano układ do ba-
dań ogniwa paliwowego typu PEM w In-
stytucie Maszyn i Urządzeń Energetycz-
nych Politechniki Śląskiej (IMiUE). Ogniwo 
to posiada dwa stosy paliwowe, które na 
trwale są ze sobą połączone, chłodzone 
cieczą i z możliwością kontroli strumienia 
powietrza doprowadzanego do ogniwa pa-
liwowego. Dane znamionowe badanego 
układu dwóch stosów ogniwa paliwowego, 
podane przez producenta, są następujące: 
moc nominalna 720 W przy napięciu 24 V 
i natężeniu prądu 30 A (wartości te mogą 
się zmieniać w zakresie ±15% w zależno-
ści od nawilżenia membrany, temperatury 
i stosunku nadmiaru powietrza), zużycie 
wodoru (o żądanej czystości minimalnej 
99,99%) 8 dm3/min przy obciążeniu no-
minalnym. W celu zapewnienia ciągłości 
dopływu substratów do ogniwa paliwowe-
go, wodór powinien być dostarczany pod 
niewielkim nadciśnieniem zawierającym się 
w granicach 50-300 mbar (wymaganym na 
pokonanie oporów przepływu), a przepływ 
powietrza wymuszany jest kompresorem 
(którego wydajność jest regulowana m. in. 
w celu zapewnienia stałej wartości stosun-
ku nadmiaru powietrza). Każdy stos składa 
się z 42 ogniw, które połączone są szere-
gowo natomiast stosy przeznaczone są 
do pracy równoległej [12-15].

Stos ogniw paliwowych jest przyłączo-
ny do autonomicznego układu sterowa-
nia, wyposażonego w: kompresor, reduk-
tor ciśnienia wodoru (obniżający ciśnienie 
wodoru pobieranego ze zbiorników ci-
śnieniowych), wodny układ chłodzenia 
(pozwalający na regulowanie temperatury 
pracy ogniwa), układy sterowania i zabez-
pieczeń. Układ ten umożliwia nastawę: 
stosunku nadmiaru powietrza w grani-
cach 1,5÷4,0 co 0,1, temperaturę wody 
chłodzącej tw w granicach 42÷55°C co 
1 stopień, oraz ogranicza wartość maksy-
malnego natężenia prądu do 35 A, mini-
malnego napięcia do 20 V i wartość mak-
symalnej temperatury wody chłodzącej do 
55°C, po przekroczeniu których następuje 
odłączenie obciążenia.

Na rysunku 6 pokazano wyznaczoną 
sprawność badanego ogniwa paliwowe-
go w zależności od jego obciążenia. Wiel-
kość ta zdefiniowana jest zależnością.
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z takich samych ogniw, nie powoduje to zmian charakterystyk układów wraz ze wzrostem 
mocy.

Na rysunku 5 pokazano układ do badań ogniwa paliwowego typu PEM w Instytucie 
Maszyn i Urządzeń Energetycznych Politechniki Śląskiej (IMiUE). Ogniwo to posiada dwa 
stosy paliwowe, które na trwale są ze sobą połączone, chłodzone cieczą i z możliwością 
kontroli strumienia powietrza doprowadzanego do ogniwa paliwowego. Dane znamionowe 
badanego układu dwóch stosów ogniwa paliwowego, podane przez producenta, są 
następujące: moc nominalna 720 W przy napięciu 24 V i natężeniu prądu 30 A (wartości te 
mogą się zmieniać w zakresie ±15% w zależności od nawilżenia membrany, temperatury i 
stosunku nadmiaru powietrza), zużycie wodoru (o żądanej czystości minimalnej 99,99%) 
8 dm3/min przy obciążeniu nominalnym. W celu zapewnienia ciągłości dopływu substratów 
do ogniwa paliwowego, wodór powinien być dostarczany pod niewielkim nadciśnieniem 
zawierającym się w granicach 50-300 mbar (wymaganym na pokonanie oporów przepływu), 
a przepływ powietrza wymuszany jest kompresorem (którego wydajność jest regulowana m.
in. w celu zapewnienia stałej wartości stosunku nadmiaru powietrza). Każdy stos składa się z 
42 ogniw, które połączone są szeregowo natomiast stosy przeznaczone są do pracy 
równoległej [12-15]. 

Stos ogniw paliwowych jest przyłączony do autonomicznego układu sterowania, 
wyposażonego w: kompresor, reduktor ciśnienia wodoru (obniżający ciśnienie wodoru 
pobieranego ze zbiorników ciśnieniowych), wodny układ chłodzenia (pozwalający na 
regulowanie temperatury pracy ogniwa), układy sterowania i zabezpieczeń. Układ ten 
umożliwia nastawę: stosunku nadmiaru powietrza w granicach 1,5÷4,0 co 0,1, temperaturę 
wody chłodzącej tw w granicach 42÷55°C co 1 stopień, oraz ogranicza wartość 
maksymalnego natężenia prądu do 35 A, minimalnego napięcia do 20 V i wartość 
maksymalnej temperatury wody chłodzącej do 55°C, po przekroczeniu których następuje 
odłączenie obciążenia.

Rys. 5. Układ ogniwa paliwowego typu PEM

Na rysunku 6 pokazano wyznaczoną sprawność badanego ogniwa paliwowego 
w zależności od jego obciążenia. Wielkość ta zdefiniowana jest zależnością.
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gdzie:
ΔNaux - moc potrzeb własnych układu ogniwa paliwowego,
NOP - moc elektryczna ogniwa paliwowego,
NH2 - strumień energii chemicznej wodoru.
Przy czym:

DCDCOP IUN ⋅= (7)

H2H2N    = LHV ⋅V (8)

gdzie:
UDC, IDC - napięcie i prąd ogniwa paliwowego,
VH2 - strumień zasilający wodoru, 
LHVH2 - wartość opałowa wodoru. 
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Na rysunku 7 przedstawiono dane doty-

czące sprawności komercyjnie dostępnych 
ogniw paliwowych typu PEM. Odpowiednie 
dopracowanie konstrukcje osiągają spraw-
ność dochodzącą do ponad 50% [16].
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bezpośrednim zatłaczaniu wodoru do sieci 
gazu ziemnego. Proces syntezy SNG, zwa-
ny procesem metanizacji to szereg reakcji 
katalitycznych tlenków węgla z wodorem. 
Najważniejsze z nich zachodzą zgodnie z 
reakcjami (9) i (10):
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dochodzącą do ponad 50% [16].
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Produkcja SNG 

Produkcja gazu syntezowego (SNG - Synthetic Natural Gas) z tlenków węgla i wodoru 
wytworzonego w procesie elektrolizy wody, może stanowić interesującą alternatywę dla 
ogniw paliwowych oraz pozwala uniknąć kwestii związanych z bezpieczeństwem 
i wymogami technicznymi przy bezpośrednim zatłaczaniu wodoru do sieci gazu ziemnego.
Proces syntezy SNG, zwany procesem metanizacji to szereg reakcji katalitycznych tlenków 
węgla z wodorem. Najważniejsze z nich zachodzą zgodnie z reakcjami (9) i (10):

 O,HCH3HCO 242 +→←+  (9) 

 O2HCH4HCO 2422 +→←+ . (10) 

Jako katalizatory reakcji można zastosować m.in. nikiel, kobalt, ruten lub rod. Spośród 
wymienionych metali najczęściej wykorzystywany jest nikiel, ze względu na stosunkowo 
niski koszt, wysoką aktywność (przyśpiesza zajście pożądanych reakcji) oraz wysoką 
selektywność (ukierunkowuje proces na produkcję CH4, ograniczając tym samym ilość 
produktów ubocznych) [17].

Podstawową zaletą SNG, którego głównym składnikiem jest metan, jest brak 
przeciwwskazań w kwestii zatłaczania do sieci gazu ziemnego, a także możliwość zasilania 
maszyn i urządzeń nominalnie zasilanych gazem ziemnym bez wprowadzania zmian 
konstrukcyjnych.

Dwutlenek węgla, stanowiący substrat reakcji (10), może pochodzić z instalacji wychwytu 
CO2. Tym samym proces produkcji SNG może być traktowany jako metoda redukcji emisji 
CO2 z bloków energetycznych. Z kolei źródłem tlenków węgla może być zgazowanie paliw 
stałych: węgla, biomasy, czy nawet odpadów. 

Schemat ideowy instalacji do produkcji SNG przedstawiono na rys. 8. Obliczenia 
przeprowadzono w IMiUE Politechniki Śląskiej wykorzystując program Aspen Plus.
Głównym elementem tego typu układów są reaktory metanizacji. Z uwagi na dużą ilość ciepła 
generowanego podczas syntezy, instalacje do produkcji SNG składają się zwykle z kilku 
połączonych szeregowo reaktorów (reaktory 1÷3) wyposażonych w systemy chłodzenia i/lub 
pętle recyrkulacyjne produktów, które równocześnie pozwalają na lepsze przereagowanie 
substratów [18]. Niezwykle ważny w tego typu układach jest odbiór ciepła, ponieważ proces 
powinien przebiegać w temperaturze poniżej 300°C. Wysokie temperatury potęgują 
niekorzystną w tym przypadku reakcję produkcji CO, zamiast pożądanego CH4 [19]. 
Energochłonność sprężarki, podnoszącej ciśnienie w pętli recyrkulacyjnej to ok. 0,51 
kWh/kgH2. Wydajność procesu wynosi ok. 2,04 kgSNG/kgH2, przy zawartości CH4 na 
poziomie 96,4%.
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Jako katalizatory reakcji można zasto-

sować m.in. nikiel, kobalt, ruten lub rod. 
Spośród wymienionych metali najczęściej 
wykorzystywany jest nikiel, ze względu na 
stosunkowo niski koszt, wysoką aktywność 
(przyśpiesza zajście pożądanych reakcji) 
oraz wysoką selektywność (ukierunkowuje 
proces na produkcję CH4, ograniczając tym 
samym ilość produktów ubocznych) [17].

Podstawową zaletą SNG, którego głów-
nym składnikiem jest metan, jest brak prze-
ciwwskazań w kwestii zatłaczania do sieci 
gazu ziemnego, a także możliwość zasilania 
maszyn i urządzeń nominalnie zasilanych 
gazem ziemnym bez wprowadzania zmian 
konstrukcyjnych.

Dwutlenek węgla, stanowiący substrat 
reakcji (10), może pochodzić z instalacji wy-

chwytu CO2. Tym samym proces produkcji 
SNG może być traktowany jako metoda re-
dukcji emisji CO2 z bloków energetycznych. 
Z kolei źródłem tlenków węgla może być 
zgazowanie paliw stałych: węgla, biomasy, 
czy nawet odpadów. 

Schemat ideowy instalacji do produkcji 
SNG przedstawiono na rys. 8. Obliczenia 
przeprowadzono w IMiUE Politechniki Ślą-
skiej wykorzystując program Aspen Plus. 
Głównym elementem tego typu układów 
są reaktory metanizacji. Z uwagi na dużą 
ilość ciepła generowanego podczas syn-
tezy, instalacje do produkcji SNG składają 
się zwykle z kilku połączonych szeregowo 
reaktorów (reaktory 1÷3) wyposażonych w 
systemy chłodzenia i/lub pętle recyrkulacyj-
ne produktów, które równocześnie pozwa-
lają na lepsze przereagowanie substratów 
[18]. Niezwykle ważny w tego typu ukła-
dach jest odbiór ciepła, ponieważ proces 
powinien przebiegać w temperaturze poni-
żej 300°C. Wysokie temperatury potęgują 
niekorzystną w tym przypadku reakcję pro-
dukcji CO, zamiast pożądanego CH4 [19]. 
Energochłonność sprężarki, podnoszącej 
ciśnienie w pętli recyrkulacyjnej to ok. 0,51 
kWh/kgH2. Wydajność procesu wynosi ok. 
2,04 kgSNG/kgH2, przy zawartości CH4 na 
poziomie 96,4%.

Rys. 8. Uproszczony schemat instalacji do produkcji SNG
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 � Produkcja amoniaku

Amoniak jest nieorganicznym, palnym 
związkiem wodoru i azotu (NH3). W porów-
naniu z wodorem cechuje się większą gę-
stością energii, co ma kluczowe znaczenie 
w przypadku magazynowania i transpor-
tu. Z kolei w porównaniu z SNG w przy-
padku jego upłynniania, amoniak stano-
wi korzystniejszy wariant. Kolejną zaletą 
NH3 jest niskoemisyjny łańcuch energe-
tyczny. Amoniak można wykorzystywać 
jako substrat dalszych procesów chemicz-
nych, głównie do produkcji mocznika i na-
wozów sztucznych lub bezpośrednio jako 
paliwo. Należy również zwrócić uwagę na 
powszechnie znaną i dostępną infrastruk-
turę amoniaku oraz technologię jego ma-
gazynowania, transportu i dystrybucji, co 
czyni go atrakcyjnym, niskoemisyjnym źró-
dłem energii [20].

Amoniak może być także wykorzysty-
wany w silnikach nominalnie zasilanych ole-
jem napędowym lub benzyną, silnikach ra-
kietowych i turbinach gazowych, przy czym 
w większości przypadków konieczne jest 
wprowadzenie pewnych modyfikacji [21].

Drugim substratem potrzebnym do 
produkcji amoniaku jest azot. Zazwyczaj 
pozyskiwany jest on z powietrza atmos-
ferycznego poprzez destylację kriogenicz-
ną, separację membranową lub adsorpcję 
zmiennociśnieniową. Najbardziej rozpo-
wszechnione są metody kriogeniczne, pole-
gające na skropleniu powietrza, a następnie 
rozdzieleniu poszczególnych składników w 
kolumnie rektyfikacyjnej [20].

Uproszczony schemat instalacji do pro-
dukcji amoniaku przedstawiono na rysun-
ku 9. 

Do instalacji produkcji amoniaku dostar-
czany jest wodór i azot w stosunku stechio-
metrycznym 3:1. W zależności od technolo-
gii, proces prowadzony jest pod ciśnieniem 
7-30 MPa, w temperaturze 350-550°C, w 
obecności katalizatorów na bazie żelaza 
[20, 21]. Synteza amoniaku jest egzoter-
miczna, a podstawową reakcją zachodzą-
cą w układzie jest (11):

Rys. 8. Uproszczony schemat instalacji do produkcji SNG
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kolumnie rektyfikacyjnej [20].
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Rys. 9. Uproszczony schemat instalacji do produkcji amoniaku

Do instalacji produkcji amoniaku dostarczany jest wodór i azot w stosunku 
stechiometrycznym 3:1. W zależności od technologii, proces prowadzony jest pod ciśnieniem 
7-30 MPa, w temperaturze 350-550°C, w obecności katalizatorów na bazie żelaza [20, 21]. 
Synteza amoniaku jest egzotermiczna, a podstawową reakcją zachodzącą w układzie jest (11):

 
.2NH3HN 322 →←+  (11) 

Dodatkowo w ramach instalacji stosowany jest proces kondesacji wyprodukowanego gazu 
w celu oddzielenia amoniaku i zawrócenia nieprzereagowanych produktów poprzez pętlę 
recyrkulacyjną, co przyczynia się do zwiększenia wydajności procesu [20,21]. Sumaryczna 
energochłonność sprężarek zastosowanych w układzie to ok. 2 kWh/kgH2. Wydajność 
instalacji wynosi ok. 5,5 kgNH3/kgH2, a uzyskany amoniak może zawierać tylko śladowe 
ilości azotu (0,02%).
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Centrum Badawcze PAN KEZO 
- nowa szansa badań w dziedzinie konwersji 
energii ze źródeł odnawialnych

Z początkiem 2016 r. swoją działalność badawczo-naukową rozpoczęło nowo 
powstałe Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk KEZO - Konwersja Energii 

i Źródła Odnawialne, zlokalizowanego w miejscowości Jabłonna położonej niespełna 
30 km od centrum Warszawy.

Projekt budowy Centrum został sfinan-
sowany ze Śródków Unii Europejskiej w ra-
mach Programu Operacyjnego Wojewódz-
twa Mazowieckiego na lata 2007-2013. 
Obecnie Centrum jest jednym z większych 
kompleksów naukowo-badawczych po-
święconych tematyce związanej z odna-
wialnymi źródłami energii i wyposażonym 
w najnowocześniejsze urządzenia pomia-
rowe najwyższej klasy w skali kraju oraz 
Europy. 

Przez wiele lat głównym zadaniem 
naukowym stanowiącym podstawę ba-
dawczą Instytutu Maszyn Przepływowych 
PAN, była konwersja energii w przepły-
wach. W ciągu ostatnich kilku lat, zmieni-
ła się jednak polityka naukowa IMP PAN. 
W Instytucie zaczęto budować nową na-
ukową specjalizację tzw. - małoskalową 
energetykę rozproszoną opartą o źródła 
odnawialne w kontekście przyszłych sys-

temów energetycznych opartych na OZE 
typu smart-grid. Pracownicy naukowi In-
stytutu aktywnie pracują na kilku polach 
badawczych związanych z: projektowa-
niem nowych układów kogeneracyjnych, 
kotłów ekologicznych o niskiej emisji spa-
lin, produkcji biogazu oraz syngazu, po-
zyskiwania energii ze słońca czy wiatru, 
magazynowaniu energii (elektrycznej, 
cieplnej). Nowo powstała baza laborato-
ryjna w Jabłonnie jest miejscem pozwala-
jącym na prowadzenie powyższych prac 
zarówno przez zespoły badawczej IMP 
PAN, jak i inne instytucje naukowe, uczel-
nie wyższe z kraju, jak i zagranicy. 

Przykładowo na stanie wyposażenia 
laboratoriów Centrum PAN KEZO znajduje 
się wysokiej jakości symulator słoneczny 
(klasa AAA), urządzenie do pomiaru wy-
dajności kwantowej oraz system do sy-
mulacji fotodegradacji w obecności pro-

mieniowania UV. Wielkopowierzchniowy 
symulator słoneczny dostarczony przez 
firmę Eternal Sun jest pierwszym tego ty-
pu symulatorem w Polsce i jednym z kilku 
w Europie, który generuje ciągłe i jedno-
rodne promieniowanie identyczne z natu-
ralnym widmem słonecznym.

Inny przykład unikatowego wyposaże-
nia to drukarka 3D, model EOSINT M280, 
która służy do jednostkowej lub nisko se-
ryjnej produkcji elementów metalowych 
metodą bezpośredniego przetapiania la-
serowego - DMLS (Direct Metal Laser 
Sintering). Aparaturą tą (drugie tego typu 
urządzenie w kraju) można tworzyć części 
z materiałów takich jak: stale nierdzewne, 
stale narzędziowe, stopy tytanu, czy alu-
minium. Warto wymienić również tunel 
aerodynamiczny, wyposażony w dwie nie-
zależne komory pomiarowe przystosowa-
ne do pomiaru pracy turbin wiatrowych.



80 nr 2(62)/2018
fo

r
u

m
 e

n
er

g
et

yk
ó

w
 g

r
e 

2
0

1
8

W zamyśle dyrekcji IMP PAN kom-
pleks laboratoriów Centrum ma stano-
wić zaplecze naukowe i technologiczne 
Mazowsza oraz regionu północno-
-wschodniego kraju dla tworzenia au-
tonomicznych regionów energetycznych 
tzw. Klastrów Energii, gwarantujących 
przyszłe bezpieczeństwo energetycz-
ne kraju.

Infrastruktura naukowo-badawcza 
Centrum Badawczego KEZO składa się 
z pięciu tematycznie spójnych laborato-
riów badawczych: 
1. Laboratorium Technik Słonecznych,
2. Laboratorium Mikrosiłowni Kogene-

racyjnych,
3. Laboratorium Energetyki Wiatrowej,
4. Laboratorium Inżynierii Bezpieczeń-

stwa Energetyki,
5. Zintegrowane Laboratorium plus ener-

getyczne.
Laboratoria łącznie zajmują powierzch-
nię 2788 m2.

Centrum PAN KEZO posiada także 
„zewnętrzne” laboratoria, w skład których 
wchodzą:

 � 2 wiaty fotowoltaiczne,
 � traker,
 � kolektory słoneczne oraz panele fo-

towoltaiczne na dachach budynków 
B1 oraz B2,

 � turbiny wiatrowe dla dachu budyn-
ku L5.
Badania naukowe, jakie prowadzone są 

obecnie w Centrum Badawczym PAN, wy-
znaczone są przez następujące cele stra-
tegiczne:

 � komercjalizacja i upowszechnianie no-
wych, alternatywnych technologii wy-
twarzania energii elektrycznej i ciepła,

 � promowanie małoskalowej energe-
tyki rozproszonej w kontekście Kla-
strów Energii,

 � kogeneracja różnych form energii po-
zyskiwanych z różnych źródeł,

 � rozwój metod pomiarowych w ener-
getyce rozproszonej,

 � metody certyfikacji urządzeń do pro-
dukcji energii ze źródeł odnawialnych, 
racjonalizacja zużycia energii (rozpo-
częto proces uzyskania akredytacji na 
wybrane laboratoria Centrum),

 � rozwój systemów typu smart-grid dla 
inteligentnych domów i autonomicz-
nych regionów energetycznych,

 � integracja różnych źródeł energii 
(słońce, wiatr, spalanie biomasy, pom-
py ciepła, ogniwa paliwowe) w budo-
wie małoskalowych elektrociepłowni,

 � optymalizacja i sterowanie konwersją 

energii z wielu źródeł w oparciu o sys-
temy typu smart-grid,

 � integracja technologii OZE w energe-
tyce rozproszonej,

 � promowanie i rozwój małoskalowej, 
rozproszonej energetyki prosumenc-
kiej,

 � klastry energii jako niezależne syste-
my energetyczne, 

 � systemy energetyczne współpracują-
ce z pojazdami elektrycznymi.
Instytut Maszyn Przepływowych PAN, 

który jest właścicielem Centrum Badawcze-
go w Jabłonnie serdecznie zaprasza zain-
teresowane podmioty naukowe oraz ba-
dawcze do nawiązania współpracy. Celem 
władz instytutu jest, aby Centrum w Jabłon-
nie stanowiło zaplecze laboratoryjne rów-
nież dla innych placówek PAN, wyższych 
uczelni, jednostek badawczo-rozwojowych 
blisko związanych tematycznie i posiadają-
cych bogate doświadczenie w zakresie kon-
wersji energii i źródeł odnawialnych, a także 
aby stanowiło zaplecze badawcze dla sieci 
naukowych, specjalizujących się w wyżej 
wymienionych zagadnieniach.

 � Krótka charakterystyka 
poszczególnych 
laboratoriów:

1. Laboratorium Technik Słonecznych 
1.1 Laboratorium badań eksploatacyj-

nych ogniw PV oraz kolektorów sło-
necznych 
Laboratorium Ogniw Fotowoltaicznych 

i Kolektorów Słonecznych jest poświęco-

ne badaniom pojedynczych ogniw foto-
woltaicznych, a także całych paneli sło-
necznych i układów solarno-termicznych 
(kolektorów) w obecności promieniowania 
wytwarzanego przez symulator słoneczny. 
Laboratorium jest wyposażone w wysokiej 
jakości symulator słoneczny (klasa AAA), 
urządzenie do pomiaru wydajności kwan-
towej, a także system do symulacji fotode-
gradacji w obecności promieniowania UV.

1.2 Laboratorium badań parametrów eks-
ploatacyjnych pomp ciepła
Zakres prac możliwych do realizacji 

w wyżej wymienionym laboratorium spro-
wadza się do wykorzystania stanowiska 
do badań układów hybrydowych fotowol-
taiczno-termicznych (tzw. PVT), współpra-
cujących z pompą ciepła jako ich dolnym 
źródłem. Stanowisko pozwala na wszech-
stronne badania układów chłodniczych, 
klimatyzacyjnych oraz pomp ciepła w wa-
runkach stacjonarnych i dla obciążeń zada-
wanych dynamicznie dla szerokiego zakre-
su parametrów pracy. Ze względu na swoją 
specyfikę stanowisko nadaje się w szcze-
gólności do wszelkich prac badawczych, 
mających na celu wielokryterialną optyma-
lizację pracy urządzeń typu pompy ciepła. 

2. Laboratorium Mikrosiłowni Kogene-
racyjnych

2.1 Laboratorium badań materiałów 
zmiennofazowych i magazynów ciepła
Laboratorium badań materiałów 

zmiennofazowych i magazynów ciepła 
oferuje możliwość prowadzenia prac ba-
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dawczych nad magazynami ciepła wyko-
rzystujących PCM (ang. phase change 
material). Laboratorium wyposażone jest 
w uniwersalne stanowisko badawcze do 
badań magazynów energii cieplnej z prze-
mianą fazową (dedykowanych dla ukła-
dów wykorzystujących OZE). W skład sta-
nowiska wchodzi dodatkowo 6 różnych 
konstrukcji magazynów ciepła z materia-
łem PCM oraz zespoły obciążeń cieplnych 
magazynów. 

2.2 Laboratorium demonstracyjno-ba-
dawcze siłowni kogeneracyjnych
Laboratorium wyposażone jest w sze-

rokie zaplecze techniczne oraz wysokiej 
jakości aparaturę badawczą, która po-
zwala na precyzyjne badania zjawisk 
cieplno-przepływowych, różnych konfi-
guracji obiegów cieplnych oraz urządzeń. 
W skład laboratorium wchodzi kilka sta-
nowisk demonstracyjno-badawczych: sta-
nowisko do badań prototypu mikrosiłow-
ni kogeneracyjnej ORC, stanowisko do 
badania mikroturbin i współpracy z ma-
gazynem energii, a także stanowisko do 
badania obiegów termodynamicznych. 

2.3 Laboratorium diagnostyki i analizy śro-
dowiskowej
Prace badawcze prowadzone w la-

boratorium diagnostyki i analizy środowi-
skowej związane są z szeroko pojętą dia-
gnostyką instalacji służących do produkcji 
energii z OZE, jak również innych instala-
cji przemysłowych. W skład wyposażenia 
laboratorium wchodzi m.in. zestaw wyso-
kiej klasy kamer termowizyjnych. Labo-
ratorium przystosowane jest również do 
prowadzenia analiz dużych obszarów (np. 
farm fotowoltaicznych) przy użyciu drona 
zaadoptowanego do przenoszenia kame-
ry termowizyjnej. 

2.4 Laboratorium mikro-wirników i łożysk 
dla mikrosiłowni
Laboratorium umożliwia prowadzenie 

badań i prac rozwojowych dotyczących 
małogabarytowych, wysokoobrotowych 
wirników i łożysk, które są stosowane 

w różnego typu maszynach używanych 
w energetyce rozproszonej (m. in. mikro-
turbinach parowych i gazowych). Badania 
dotyczą zarówno optymalizacji konstruk-
cji, zagadnień materiałowych, jak i aspek-
tów eksploatacyjnych. Przy wykorzysta-
niu posiadanych stanowisk badawczych 
i aparatury pomiarowej mogą być rozwi-
jane nowe, niekonwencjonalne metody 
łożyskowania. Laboratorium umożliwia 
opracowanie nowych rozwiązań i tech-
nologii dedykowanych do nowoczesnych 
mikroturbin energetycznych oraz innych 
maszyn przepływowych stosowanych 
w układach kogeneracyjnych. 

2.5 Laboratorium termicznego przetwa-
rzania biomasy i biopaliwa
Laboratorium umożliwia prowadze-

nie badań nakierowanych na rozwój eko-
logicznych innowacyjnych technologii 
konwersji energii opartych na biomasie 
i odpadach biodegradowalnych, przy jed-
noczesnym zachowaniu wymogów ochro-
ny środowiska. Wyposażenie obejmuje 
m. in. urządzenia produkcji biopaliw oraz 
układy produkcji ciepła i prądu.

3. Laboratorium Energetyki Wiatrowej
Laboratorium Energetyki Wiatrowej 

posiada na swym wyposażeniu otwarty 
tunel aerodynamiczny niskich prędkości 
wyposażony w dwie niezależne komory 
pomiarowe. Jedna z komór jest przysto-

sowana do badań małych przydomowych 
turbin wiatrowych lub modeli dużych turbin 
wiatrowych. Laboratorium posiada dedy-
kowane do turbin wiatrowych systemy do 
pomiaru charakterystyk pracy wiatraków 
(momenty, siły, moc mechaniczna, moc 
elektryczna, prędkość obrotowa, rozkład 
pola prędkości, odkształcenia elementów 
wirnika, hałas). Ponadto zespół badawczy 
odpowiedzialny za niniejsze laboratorium 
prowadzi również numeryczne symulacje 
z zakresu energetyki wiatrowej, jak i ae-
rodynamiki.

4. Laboratorium Inżynierii Bezpieczeń-
stwa Energetyki

4.1 Laboratorium oczyszczania spalin
Laboratorium oczyszczania gazów 

jest ukierunkowane na badania urzą-
dzeń związanych z tematyką „clean-air”, 
tj. ochroną atmosfery przed zanieczysz-
czeniem. Badane są zarówno urządzenia 
przyczyniające się do zmniejszania emisji 
szkodliwych substancji do atmosfery (np. 
aktuatory plazmowe DBD), jak też urzą-
dzenia służące do oczyszczania gazów 
zanieczyszczonych, w szczególności do 
ich odpylania (np. elektrofiltry).

4.2 Laboratorium szybkiego prototypo-
wania
Laboratorium Systemów Bezpieczeń-

stwa powstało we współpracy z Instytutem 
Podstawowych Problemów Techniki PAN 
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w Warszawie. Dzięki połączeniu najnowo-
cześniejszych urządzeń do wytwarzania 
przy użyciu metod przyrostowych i komple-
mentarnej aparatury badawczej IPPT PAN, 
możliwe jest prowadzenie kompleksowych 
badań nad rozwiązaniami zwiększającymi 
bezpieczeństwo systemów energetycz-
nych oraz transportowych. 

4.3 Laboratorium Materiałów Funkcjo-
nalnych
W Laboratorium Materiałów Funkcjo-

nalnych będą prowadzone prace doty-
czące wytwarzania i charakterystyki ma-
teriałów funkcjonalnych dedykowanych 
do zastosowania w urządzeniach do kon-
wersji i magazynowania energii. Labora-
torium jest wyposażone w skaningowy 
mikroskop elektronowy, profilometr me-
chaniczny oraz wysokopróżniową napy-
larkę magnetronową.

5. Zintegrowane Laboratorium plus ener-
getyczne

5.1 Laboratorium demonstracyjnych ukła-
dów mikrokogeneracji

Laboratorium systemów kogeneracji 
jest integralną częścią Zintegrowanego 
Laboratorium Plus Energetycznego. La-
boratorium służy demonstracji i badaniom 
eksploatacyjnym najnowszych technologii 
wytwarzania energii cieplnej i elektrycz-
nej. W skład wyposażenia Laboratorium 
wchodzą jednostki kogeneracyjne mCHP 
o mocach od ok. 1 kWe i 20 kWt do ok. 
30 kWe i 80 kWt wykonane w różnych 
technologiach. Są to układy bazujące na: 
gazowych silnikach tłokowych, silnikach 
spalania zewnętrznego (silnikach Stirlin-
ga), mikroturbinie gazowej, ogniwie pali-
wowym. Zakresem swojej pracy Labora-
torium obejmuje również system grzewczy 
wykorzystujący kocioł gazowy oraz bioma-
sowy, turbinę gazową o mocy 120 kWe 
współpracującą z układem ORC o mocy 
ok. 20 kWe, wykorzystującym ciepło ni-
skotemperaturowe, kogeneracyjny układ 
z silnikiem tłokowym zasilany syngazem 
ze zgazowarki biomasy, układy absorpcyj-
ne generujące chłód z ciepła z kolektorów 
słonecznych i ciepła odpadowego, pompy 
ciepła oraz magazyny ciepła. Powyższe 

układy sterowane są przez lokalny system 
zarządzania kontrolujący produkcję, dys-
trybucję oraz pobory energii elektrycznej 
na terenie całego obiektu.

5.2 Laboratorium monitorowania i zarzą-
dzania energią w budynku

Laboratorium działa w oparciu o tzw. 
rozszerzony system BMS (Building Ma-
nagement System) monitorujący w cza-
sie rzeczywistym parametry pracy insta-
lacji energetycznych znajdujących się 
w budynkach Centrum, a także specjali-
styczne oprogramowanie służące pracom 
poświęconym poszukiwaniom optymalne-
go bilansu energetycznego dla różnych 
urządzeń OZE pracujących w jednej sieci 
energetycznej. 
� o

Osoba kontaktowa w celu nawiązania współ-

pracy w ramach poszczególnych laboratoriów: 

Dr inż. Patryk Chaja: patryk.chaja@imp.gda.pl 
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Energooszczędne elektryczne systemy grzewcze 
z nocną akumulacją ciepła

ENERGY-SAVING ELECTRICAL HEATING SYSTEMS 
WITH NIGHT ACCUMULATION OF HEAT

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО 
ОТОПЛЕНИЯ С НОЧНЫМ АККУМУЛИРОВАНИЕМ ТЕПЛОТЫ

Prof. dr hab. inż. Ałła Denisowa, prof. dr hab. inż. Vladimird Nikulshin, Anatoliy Andrusczenko,  
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet, alladenysova@gmail.com

It has been proposed a special method of calculation for 
electrical heating systems with night heat accumulation. Meth-
od bases on the current standards of Ukraine and includes 
few main assumptions: the efficiency of the electric boiler is 
assumed equal 100%; the dependence of the building heat-
ing load on the outside temperature is linear; all the variants of 
different energy resources calculating for the system operating 
correspond to the adequate (depending on weather) regulation. 
Method allows to determine the main technical characteristics 

of the system taking into account the possibility of switching 
on the electric boiler in the daytime, during the half-loading. On 
the base of suggested method was  developed  the calcula-
tion program for determine the monthly heat consumption of 
the building and estimate the cost of heating using different 
energy resources. This program also allows to compare the 
payment for centralized heat supply services at the tariff for 
the consumed heat with a payment for the heated area tariff. 
It has been demonstrated on the numerical example for the 

Zaproponowano metodę obliczania elektrycznych systemów 
grzewczych z nocną akumulacją ciepła. Metoda oparta jest na 
nowoczesnych standardach Ukrainy i obejmuje następujące 
podstawowe założenia: sprawność kotła elektrycznego przyję-
to jako 100%; zależność obciążenia grzewczego budynku od 
temperatury zewnętrznej uważa się za liniową; dla wszystkich 
opcji ogrzewania, wykorzystujących różne źródła energii, tryb 
pracy ogrzewania monitoruje warunki pogodowe, w zależności 
od temperatury zewnętrznej. Metoda polega na określeniu pod-
stawowych charakterystyk technicznych systemu, biorąc pod 
uwagę możliwość włączenia kotła elektrycznego w godzinach 
popołudniowych na połowę obciążenia znamionowego. Na pod-
stawie proponowanego sposobu został opracowany program 
obliczeniowy do określenia miesięcznej kalkulacji kosztów budo-

wy instalacji ciepła i ogrzewania różnych źródeł energi. Program 
ten umożliwia również porównanie kosztów scentralizowanego 
dostarczania ciepła zarówno w przypadku zużytego ciepła, jak 
i przy płaceniu za ilość ogrzewanego obszaru. Przytoczony jest 
przykład obliczeń dla rzeczywistych warunków pogodowych Ki-
jowa, pokazując przewagę ekonomiczną ogrzewania elektrycz-
nego z nocną akumulacją w porównaniu z innymi możliwymi wa-
riantami (dostarczanie ciepła, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie 
na pelety). Obliczono, że przy ukraińskich taryfach na listopad 
2017 koszt ogrzewania elektrycznego z akumulacją ciepła w 
nocy jest o 2 razy niższy, niż koszt centralnego dostarczania 
ciepła z opłatą za zużyte ciepło.

Słowa kluczowe: oszczędzanie energii, ogrzewanie elek-
tryczne, nocna akumulacja ciepła.

Предложен метод расчета систем электроотопления с ночной 
аккумуляцией теплоты. Метод основан на современных стан-
дартах Украины и включает следующие основные допущения: 
коэффициент полезного действия электрического котла принима-
ется равным 100%; зависимость отопительной нагрузки здания 
от наружной температуры считается линейной; для всех расчет-
ных вариантов отопления, использующие различные энергети-
ческие ресурсы, режим работы системы отопления отслеживает 
погодные условия в соответствии с температурой наружного воз-
духа. Метод предусматривает определение основных техниче-
ских характеристик системы с учетом возможности включения 
электрического бойлера в дневное время на половину расчетной 
нагрузки. На основе предложенного метода была разработана 
расчетная программа для определения ежемесячного теплопо-
требления здания и расчета стоимости отопления при исполь-

зовании различных энергетических ресурсов. Эта программа 
также позволяет сопоставлять стоимости централизованного 
теплоснабжения как по потребленной теплоте, так и при оплате 
по величине отапливаемой площади. Приведен численный при-
мер расчета для реальных погодных условий Киева, показываю-
щий экономические преимущества электроотопления с ночным 
аккумулированием по сравнению с другими возможными вари-
антами (централизованное теплоснабжение, газовое отопление, 
пеллетное отопление). Показано, что при украинских тарифах 
на ноябрь 2017 г. стоимость электрического отопления с ноч-
ной аккумуляцией теплоты в 2 раза ниже, чем стоимость цен-
трализованного отопления с оплатой за потребленную теплоту.

Ключевые слова: энергосбережение, электроотопление, 
ночная аккумуляция теплоты.



84 nr 2(62)/2018
fo

r
u

m
 e

n
er

g
et

yk
ó

w
 g

r
e 

2
0

1
8

Nowoczesna analiza termodynamiczna  
na grafach przepływu egzergetycznego

СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА 
ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТОКОВЫХ ГРАФАХ

Prof. dr hab. Vladimird Nikulshin, prof. dr hab. Ałła Denisowa, Sergiy Melnik, 
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet, alladenysova@gmail.com

Zaproponowano podejście ogólne do termodynamicznej 
analizy układów o dowolnej strukturze. Metoda opiera się na 
konstrukcji i analizie nowego rodzaju modelu egzergo-topolo-
gicznego - grafie przepływu egzergetycznego i pozwoliła zwięk-
szyć efektywność systemów energochłonnych. Zwiększenie wy-
dajności było bardzo ważnym problemem. Głównym sposobem 
rozwiązania problemu było przeprowadzenie analizy i optymali-
zacji termodynamicznej. Określono, że procesy zachodzące w 
złożonych systemach energochłonnych charakteryzowały się 
wzajemną transformacją jakościowo różnych zasobów ener-
gii. Dlatego analiza termodynamiczna tych układów wymaga-
ła wspólnego zastosowania obu zasad termodynamiki, a więc 
podejścia egzergetycznego. Wykazano, że jedną z najskutecz-
niejszych metod matematycznych wykorzystywanych w ana-
lizie i optymalizacji egzergetycznej była metoda teorii grafów. 
Zaletą modeli graficznych może być różnorodność ich możli-
wych zastosowań. Przedstawiono zastosowanie proponowa-
nego podejścia do analizy termodynamicznej turbiny gazowej. 

Określono, że stopnie termodynamicznej doskonałości turbin 
i turbosprężarek są dość wysokie. Zwykle im większa różnica 
między przeciętnymi parametrami płynu roboczego a środowi-
skiem, tym mniejsze są straty egzergii. Ta sama sytuacja doty-
czyła również wymienników ciepła. Wyższy poziom temperatury 
w regeneracyjnym wymienniku ciepła, w porównaniu z chłod-
nicą pośrednią, powodował wyższy stopień termodynamicznej 
doskonałości wymiennika ciepła. Utrata egzergii w innych ele-
mentach układu była spowodowana rozproszeniem przepływu 
w rurach lub stratami mechanicznymi. Pokazano, że dla układu 
jako całości - stopień termodynamicznej doskonałości był mniej-
szy niż dla dowolnego elementu układu ze względu na wzajem-
ny wpływ elementów na siebie w układzie.

Słowa kluczowe: analiza termodynamiczna, model topo-
logiczny, graf przepływu egzergetycznego, dowolna struktura, 
optymalizacja.

Предложен общий подход для термодинамического анализа 
систем произвольной структуры. Метод основан на построении 
и анализе нового вида эксерго-топологической модели - эксер-
гетическом потоковом графе и позволил повысить эффектив-
ность энерго-интенсивных систем. Повышение эффективности 
являлось очень важной проблемой и основной путь ее решения 
лежал через термодинамический анализ и оптимизацию.  Было 
показано, что процессы, имеющие место в сложных энерго-ин-
тенсивных системах, характеризовались взаимным превраще-
нием качественно различных энергетических ресурсов. Поэтому 
термодинамический анализ этих систем требовал совместного 
применения обоих законов термодинамики, и, следовательно, 
эксергетического подхода. Было показано, что одним из наибо-
лее эффективных математических методов, используемых при 
эксергетическом анализе и оптимизации являлся метод теории 
графов.  Преимущество графовых моделей может быть также 
продемонстрировано путем широкого разнообразия их воз-
можных приложений. Было продемонстрировано применение 
предложенного подхода для термодинамического анализа газо-

турбинной установки. Было показано, что степени термодинами-
ческого совершенства турбин и турбокомпрессоров достаточно 
высоки. Обычно, чем большей была разность между средними 
параметрами рабочего тела и окружающей среды, тем меньши-
ми были потери эксергии. Та же ситуация была также верна и 
для теплообменников. Более высокий температурный уровень в 
регенеративном теплообменнике, по сравнению с промежуточ-
ным холодильником, дал более высокую степень термодинами-
ческого совершенства теплообменника. Потери эксергии в дру-
гих элементах системы были вызваны диссипациями транспорта 
потока в трубах, или механическими потерями.  Было показано, 
что для системы в целом степень термодинамического совер-
шенства была меньше, чем для любого элемента системы из-за 
взаимного влияния элементов друг на друга в системе.

Ключевые слова: термодинамический анализ, топологиче-
ская модель, эксергетический потоковый граф, произвольная 
структура, оптимизация.

real weather conditions of Kiev city  the economical advance 
of using electric heating with night heat accumulation com-
parable with all others options (centralized heat supply, gas 
heating, pellet heating). It has been found that with tariffs  for 
November 2017 in Ukraine, the cost of electric heating with 

night heat accumulation are two times lower than in the case 
of centralized heat supply with payment for consumed heat.

Keywords: energy saving, electrical heating, night heat ac-
cumulation
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ADVANCED THERMODYNAMIC ANALYSIS
ON EXERGY FLOW GRAFS

In the paper has been proposed f general approach for 
thermodynamic analysis of systems with arbitrary structures. 
Method was based on construction and analysis of a new type 
of exergy- topological model - exergy flow graph and allowed 
to improve the efficiency of energy intensive systems. The 
efficiency improving is very important problem and the main 
way of it solving was through thermodynamic analysis and 
optimization. It was shown that the processes taking place in 
the complex energy intensive systems were characterized by 
mutual transformation of quality different power resources.  It 
has been found that one of the most effective mathematical 
methods used for exergetic analysis and optimization was the 
method the method of graph theory.  The benefit of graph mod-
els can also be demonstrated by its flexibility and vide varieties 
of possible applications. It has been demonstrated the appli-
cation of suggested approach for thermodynamic analysis of 
gas-turbine installation. It has been found that the degree of 
thermodynamic perfection of turbines and turbocompressors 
are sufficiently high. Usually, the bigger was the difference be-

tween average parameters of the working fluid and the envi-
ronment, the smaller was the exergy losses.  The same situa-
tion was also true for heat exchangers. High temperature level 
in regenerative refrigerator, as compared with intermediate re-
frigerator, give a higher degree of thermodynamic perfection 
of the heat exchanger. Exergy losses in other elements of the 
system were caused by dissipation of the flow transport in the 
pipelines or by mechanical losses. It has been found that for 
the system as a whole the degree of thermodynamic perfec-
tion was less than the same characteristics for any element of 
the system in result of the mutual influence of the element on 
the other in the system

Keywords: thermodynamic analysis, topological model, ex-
ergy flow graph, arbitrary structures, optimization.

Skuteczność niskotemperaturowych  
wyparnych chłodnic wody

Prof. dr hab. Ałła Denisowa, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet; 
prof. dr hab. Aleksandr Doroshenko, Odeska Narodowa Akademia Technologii Żywności;

Ivanowa Lidia, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet, alladenysova@gmail.com

Opracowano podstawowe rozwiązanie dla wyparnych chłod-
nic wody i powietrza typu pośredniego (NIO) o obniżonej gra-
nicy chłodzenia. Nowe rozwiązania pozwalają zmniejszyć limit 
chłodzenia wyparnego cieczy w agregatach chłodniczych od 
temperatury mokrego termometru wchodzącego do chłodnicy 
powietrza do temperatury punktu rosy. Dysza urządzenia do 
wymiany ciepła i masy typu folii jest wytwarzana na bazie jed-
noblokowych kompozycji wielokanałowych wykonanych z ma-
teriałów polimerowych. Zaproponowano model opisujący efek-
tywność procesów wymiany ciepła i masy w chłodnicach wody 
wyparnej, chłodniach kominowych i agregatach chłodniczych 
niskotemperaturowych.

Analiza porównawcza możliwości chłodnic wyparnych opiera 
się na danych doświadczalnych uzyskanych przez autorów na 
temat efektywności procesów wymiany ciepła i masy i potwier-
dziła wysoką efektywność nowych rozwiązań. Jednocześnie 
przyjęto, że efektywność NIO w przepływie głównym i pomoc-
niczym jest równa ЕО = ЕВ = (t1 – t2)/(t1 – tМ) = 0.65. Wszyst-
kie etapy NIO, zarówno w wersji zwykłej, jak i regeneracyjnej, 
są częścią chłodziarek, typu folii z dyszą o regularnej struktu-
rze utworzonej przez wielowarstwowe wielokanałowe struktury 
wykonane z materiałów polimerowych. Dla zewnętrznych para-

metrów powietrza t1 = 40.60С, х1 = 8.95 g/kg, dwustopniowa 
chłodnica w strukturze NIO zapewnia temperaturę schłodzone-
go powietrza t2 = 230С, tj. osiągnięcie parametrów komfortu. 
Trójstopniowa chłodnica zapewnia obniżenie temperatury prze-
pływu powietrza produktu poniżej wartości tM = 21.50C, tj. dla 
niej limitem chłodzenia jest punkt rosy powietrza zewnętrznego 
(tP = 11.50C), co znacznie rozszerza możliwości praktycznego 
zastosowania takich chłodnic. Ponieważ przepływ pomocniczy 
pozostawia aparat wystarczająco zimny, można go wykorzystać 
do wstępnego schłodzenia całkowitego przepływu powietrza do 
chłodnicy. Zastosowanie wielostopniowej chłodnicy wyparnej 
do chłodzenia mediów i termicznej obróbki powietrza pozwa-
la zmniejszyć zużycie energii średnio o 25-35%, w porównaniu 
do tradycyjnej technologii chłodzenia sprężonym powietrzem i 
znacząco poprawić ekologiczną czystość nowych rozwiązań.

Słowa kluczowe: pośrednie chłodzenie wyparne, chłodnica 
powietrzna, chiller wodny, urządzenie do wymiany ciepła i ma-
sy, przepływy błonowe



86 nr 2(62)/2018
fo

r
u

m
 e

n
er

g
et

yk
ó

w
 g

r
e 

2
0

1
8 EFFICIENCY OF LOW TEMPERATURE  

EVAPORATED COOLERS OF WATER
The fundamental decisions of the evaporated coolers of 

water and air of indirect type are worked out with the limit of 
cooling below of temperature of entering vehicle air on a wet 
bulb thermometer. New decisions allow to bring down the limit 
of the evaporated cooling in the evaporated coolers (chillers) 
from the temperature of wet bulb thermometer of entering cooler 
air to the temperature of dew point. Attachment of heat-mass-
transfer apparatus of film-type is executed on the basis of mul-
tichannel compositions from polymeric materials. A model is 

offered, describing efficiency of processes of heat-mass-trans-
fer in cooling towers and low temperature chillers. Executed, 
on the basis of the obtained experimental data on efficiency 
of processes of the evaporated cooling comparative analysis 
of possibilities of the worked out coolers, confirming high effi-
ciency of new decisions.

Keywords: the indirect evaporated cooling, indirect evapo-
rative cooler of air, cooler of water of indirect type, heat-mass-
transfer apparatus of film-type.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ 
ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ВОДООХЛАДИТЕЛЕЙ

Разработаны принципиальные решения испарительных во-
до- и воздухоохладителей непрямого типа (НИО) со сниженным 
пределом охлаждения. Новые решения позволяют снизить пре-
дел испарительного охлаждения сред в охладителях-чиллерах 
от температуры мокрого термометра поступающего в охлади-
тель воздуха до температуры точки росы. Насадка тепло-мас-
сообменных аппаратов пленочного типа выполнена на основе 
моноблоковых многоканальных композиций из полимерных 
материалов. Предложена модель, описывающая эффективность 
процессов совместного тепло-массообмена в испарительных 
водохладителях, - градирнях и низкотемпературных чиллерах. 

Cравнительный анализ возможностей испарительных охла-
дителей выполнен на основе полученных авторами эксперимен-
тальных данных по эффективности процессов тепло-массооб-
мена, подтвердил высокую эффективность новых решений. При 
этом эффективность НИО по основному и вспомогательному 
потокам была принята равной ЕО = ЕВ = (t1 – t2)/(t1 – tМ) = 
0.65. Все ступени НИО, как в обычном, так и регенеративном 
варианте, входящие в состав охладителей, пленочного типа с 
насадкой регулярной структуры, образованной многослойными 
многоканальными структурами из полимерных материалов. Для 

параметров наружного воздуха t1 = 40.60С, х1 = 8.95 г/кг, двух-
ступенчатый охладитель  в составе НИО обеспечивает темпе-
ратуру охлажденного воздуха t2=230С, т.е. достижение параме-
тров комфортности. Трехступенчатый охладитель обеспечивает 
снижение температуры продуктового воздушного потока ниже 
значения tМ=21.50С, т.е. для него пределом охлаждения является 
точка росы наружного воздуха (tР=11.50С), что существенно рас-
ширяет возможности практического использования таких охла-
дителей. Поскольку вспомогательный поток покидает аппарат 
достаточно холодным, он может использоваться для предвари-
тельного охлаждения полного воздушного потока, поступающего 
в охладитель. Использование многоступенчатых испарительных 
охладителей в целях охлаждения сред и термовлажностной об-
работки воздуха позволяет снизить энергозатраты, в сравнении 
с традиционной парокомпрессионной техникой охлаждения, в 
среднем, на 25-35% и существенно повысить экологическую 
чистоту новых решений. 

Ключевые слова: непрямое испарительное охлаждение, воз-
духоохладитель-чиллер, водоохладитель-чиллер, тепло-массо-
обменная аппаратура, пленочные течения 

Regulacja współzależności mocy elektrycznej  
i mocy termicznej przez kogeneracyjną  

instalację gazowo-turbinową 

Prof. dr hab. Anton Mazurenko, prof. dr hab. Ałła Denisowa, prof. dr hab. Gennadiy Balasanian, PhD, Wladuslaw Spinow, 
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet

Jednym z głównych warunków pracy z maksymalnie możliwą 
sprawnością cieplną autonomicznych kogeneracyjnej  instalacji 
z turbiną gazową (KIGT) jest  możliwość pełnej utylizacii ciepła 
gazów po turbinie. Jest to możliwe tylko w przypadku, gdy ist-
nieje dokładna koincydencja wykresu rozkładu ciepła i energii 
z wykresem odpowiadających im obciążeń cieplnych i energii 
elektrycznej odbiorników. Analiza pokazuje, że dla konsumentów 

używających KIGT charakterystyczna jest rozbieżność między 
dziennymi wykresami obciążeń cieplnych i elektrycznych (sto-
sunek zużytej energii cieplnej do energii elektrycznej zmienia się 
od 1 do 3 w ciągu dnia). Wykorzystane ciepło instalacji działa-
jącej na grafie elektrycznym ze stałymi parametrami gazu przed 
turbiną jest wyjątkowo zależne od mocy elektrycznej KIGT i nie 
zbiega się z wykresem obciążenia cieplnego.
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Klasyczny sposób rozwiązania tego problemu dla instalacji 
turbin parowych (PTI) polega na wyrównaniu rozkładów obcią-
żenia poprzez zastosowanie jednego lub więcej kontrolowanych 
poborów pary. Diagramy trybów dla PTI z regulowanymi selek-
cjami pozwalają określić zużycie pary dla części wysokiego i 
niskiego ciśnienia oraz dla kontrolowanych poborów paru przy 
określonej mocy elektrycznej i cieplnej. Jednak w przypadku 
turbin gazowych, z powodu użycia fundamentalnie innego pły-
nu roboczego, metoda ta nie ma zastosowania. Metoda „para-

metrów ślizgowych” jest szeroko stosowana do regulacji mocy 
elektrycznej PTI, co zapewnia odpowiedni wzrost lub spadek 
mocy z powodu zmiany wydajności termodynamicznej cyklu.

W artykule zaproponowano zastosowanie zmiany parame-
trów pracy gazu, analogicznie do „parametrów ślizgowych”, w 
celu regulacji stosunku mocy elektrycznej i wykorzystanej mo-
cy cieplnej KIGT.

Słowa kluczowe: kogeneracyjna instalacja, gazowa turbina, 
regulacja, parametry ślizgowy, wykres obciążenia, efektywność.

РЕГУЛИРОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
И УТИЛИЗИРОВАННОЙ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ 
КОГЕНЕРАЦИОННОЙ  ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКОЙ

Одним из главных условий работы с максимально возмож-
ной тепловой эффективностью автономных когенерационных 
газотурбинных установок (КГТУ) является возможность пол-
ной утилизации тепла газов после турбины. Это возможно лишь 
при точном совпадении отпуска теплоты и электроэнергии с 
графиком соответствующих нагрузок потребителя. Анализ по-
казывает, что для потребителей, использующих КГТУ, харак-
терным является несоответствие суточных графиков тепловой 
и электрической нагрузок (соотношение потребляемой тепло-
вой мощности к электрической   изменяется от 1 до 3 в течение 
суток). Утилизированная теплота установки, работающей по 
электрическому графику, при фиксированных параметрах газа 
перед турбиной однозначно зависит от электрической мощно-
сти КГТУ и не совпадает с графиком тепловой нагрузки. Клас-
сический способ решения данной проблемы для паротурбин-
ных установок (ПТУ) - это согласование графиков нагрузок за 
счет применения одного и более регулируемых отборов пара.  

Диаграммы режимов для ПТУ с регулируемыми отборами по-
зволяют определить расходы пара на части высокого и низкого 
давления, а также для регулируемых отборов при заданной элек-
трической и тепловой мощности установки. Однако для ГТУ, в 
связи с использованием принципиально иного рабочего тела, 
такой способ не применим. Для регулирования электрической 
мощности ПСУ широко применяется способ „скользящих па-
раметров”, что обеспечивает соответствующее увеличение или 
снижение мощности вследствие изменения термодинамической 
эффективности цикла. 

Для регулирования соотношения электрической и утилизи-
рованной тепловой мощности КГТУ предлагается использовать 
изменение рабочих параметров газа по аналогии со „скользя-
щими параметрами”. 

Ключевые слова: когенерационная установка, газовая тур-
бина, регулирование, скользящие параметры, график нагрузки, 
эффективность.

Wydajność regulacji metodą „parametrów ślizgowych” 
dla kogeneracyjnej instalacji gazowo-turbinowej

Prof. dr hab. Anton Mazurenko, prof. dr hab. Ałła Denisowa, prof. dr hab. Gennadiy Balasanian, PhD,  Wladuslaw Spinow, 
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet, alladenysova@gmail.com

W celu dopasowania współczynnika mocy elektrycznej (N) i 
cieplnej (Q) w kogeneracyjnej instalacji gazowo-turbinowej (KIGT), 
proponuje się regulację parametrów pracy gazu za pomocą „pa-
rametrów ślizgowych” podobnych do jednostek turbiny parowej.

Więc jak wydajność kogeneracyjnej instalacji jest ogólnie sza-
cowana na podstawie współczynnika zużycia paliwa (WZP), moż-
liwe zmniejszenie bezwzględnej sprawności elektrycznej (hel) jest 
kompensowane przez odpowiedni wzrost udziału odzyskanego 
ciepła, a zatem negatywnie wpływa na ten wskaźnik. Ocena sku-
teczności propozycji dokonuje się na podstawie modelowania ma-
tematycznego KIGT z kotłą odzysku podczas zmiany parametrów 
systemowych oraz warunków otoczenia. Wyniki obliczeń pokazują, 
że stosunek ciepła odpuszczonego Q do energii elektrycznej N, 
gdy początkowe parametry gazu przed turbiną t0=700 ...1500°C 
i p0 = 3...24 bar), wynoszą odpowiednio Q/N=1...3.5, co jest ty-

powe dla okresu zimowego eksploatacji obiektu przemysłowego. 
Rozwiązanie problemu dopasowania wykresów obciążeń ciepl-
nych i elektrycznych w określonym zakresie temperatur odbywa 
się poprzez zmianę współczynnika nadmiaru powietrza w komo-
rze spalania, natomiast Q/N=1...1.5. Wyniki obliczeń pokazują, 
że zmiana początkowych parametrów gazu ma znaczący wpływ 
na bezwzględną sprawność elektryczną KIGT (hel=0.05...0.45). 
Dlatego problem określania parametrów gazu, które zapewniają 
zadaną wartość Q/N, musi zostać rozwiązany wraz z zadaniem 
maksymalizacji oszczędności instalacji (hel→max). W wyniku roz-
wiązania problemu optymalizacji dla zakresu Q/N=1.1...2.3 usta-
wiono maksymalną wydajność turbiny gazowej (hel=0.43...0.34), 
co odpowiada przedziałowi Q/N=1.1...1.7.

Słowa kluczowe: kogeneracyjna instalacja, gazowa turbina, 
regulacja, efektywność, optymalizacja. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОЛЬЗЯЩИМИ 
ПАРАМЕТРАМИ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ  ГАЗОТУРБИННОЙ 

УСТАНОВКИ
Для согласования соотношения электрической (N) и утили-

зированной тепловой мощности (Q) в когенерационных газотур-
бинных установках (ГТУ) предлагается регулировать рабочие 
параметры газа “скользящими параметрами”, аналогично паро-
турбинным установкам. Т.к. эффективность  когенерационных 
установок принято оценивать по коэффициенту использования 
топлива (КИТ), то возможное снижение абсолютного электриче-
ского КПД (hel) компенсируется соответствующим увеличением 
доли утилизированного тепла, поэтому незначительно влияет на 
этот показатель. Оценка эффективности предложений выполне-
на на основе математической моделирования ГТУ с котлом-у-
тилизатором при изменении параметров системы и внешних 
условий. Результаты расчета показывают, что отношение отпу-
щенной теплоты Q к электрической мощности N при изменении 
начальных параметров газа перед турбиной tо=700…1500оС и 
ро=3…24 бар), соответственно, будет Q/N=1…3.5, что характерно 
для зимнего периода работы промышленного объекта. Решение 
задачи согласования графиков тепловой и электрических нагру-

зок в указанном диапазоне температур осуществляется путем 
изменения коэффициента избытка воздуха в камере сгорания, 
при этом, Q/N=1…1.5. Регулирование за счет скорости враще-
ния компрессора, при соответствующей конструкции ГТУ, по-
зволяет изменять это соотношение  в более широких пределах 
(Q/N=1…3.5). Результаты расчета показывают, что изменение 
начальных параметров газа оказывает существенное влияние 
на абсолютный электрический КПД ГТУ (hel=0.05…0.45). По-
этому задачу определения параметров газа, обеспечивающих 
заданную величину Q/N, необходимо решать совместно с за-
дачей обеспечения максимальной экономичности установки 
(hel→мах). В результате решения задачи оптимизации для диа-
пазона Q/N=1.1…2.3 установлен диапазон максимальной эффек-
тивности ГТУ (hel=0.43…0.34), что соответствует интервалу Q/
N=1.1…1.7. Дальнейшее увеличение величины Q/N не приводит 
к существенному изменению абсолютного электрического КПД.  
Ключевые слова: когенерационная газотурбинная установка, ре-
гулирование, эффективность, оптимизация.

Zintegrowane badania trwałości resztkowej SP  
wirników turbin parowych o mocy 200 MW

Prof. dr  hab. Olga Chernousenko,
Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy (Kijowski Politechniczny Instytut)

Dla energetyki Ukrainy charakterystyczne jest zmniejsze-
nie  trwałości resztkowej urządzeń  energetycznych. Trwałość 
resztkowa  stacjonarnych turbin parowych (TP) Ukrainy wynosi 
90-100%. Na podstawie badan stanu urządzeń energetycznych 
z wykorzystaniem podstawowych zasad analizy systemu opra-
cowano kompleksowe badania kwestii przedłużenia żywotno-
ści TP. Składniki wplywu na pozostałe żywotności wirników TP: 

 � zmęczenie niskocykliczne,
 � długotrwała wytrzymałość i wielocyklowe zmęczenie wirni-

ków turbiny (statyczny),
 � oscylacje skrętne. 

Oscylacje skrętne wałów są jedną z głównych przyczyn pę-
kania metalu i niszczenia wirników TP, najczęściej z katastro-
falnymi konsekwencjami. 

Na podstawie 3D modelowanie wirników TP przez wyniki 
audytu technicznego, jak również i wnioski przy prowadzeniu 
badań nieniszczących,  zidentyfikowane uszkodzenia różne-
go rodzaju, które były  przenoszone na modele geometryczne 
elementów. 

Obliczenia uszkodzeń części średnioprężnej (SP) wirnika 
dokonano dla Ługańskiej TPP (stopni 11,13,14). Kontrola wi-
zualna i magnetyczna diagnostyka części SP turbiny K-200-
130 wykazały, że podczas pracy ze znaczną liczbą startów w 
rowkach termicznych uszczelnień czołowych, uszkodzenia ko-
rozyjne występują w postaci pęknięć o różnej głębokości (1.0-

2.5 mm), pęknięcia pierścieniowe w filetach dysku części SP 
dla st. 13,14  (głębokość około 4 mm).

Dlatego konieczne jest zbadanie wpływu usunięcia row-
ków termicznych na charakterystykę zasobową wirników tur-
biny K-200-130.

Dla wirników SP (K-200-130-3), przy uruchamianiu z zim-
nego stanu (ZS) maksymalne natężenia kondycjonowanych na-
prężeń sprężystych obserwuje się w strefie przednich zgrzewów 
końcowych (σi=252 MPa) i na obrzeżu dysku w st.13-15 (σi 
=189-245 MPa) w czasie (τ=31.66 min), przy uruchamianiu TP 
z nie ostygłego stanu (NS). Dla wirników części SP z rowkami 
termicznymi (K-200-130-1) istnieje analogiczny poziom inten-
sywności kondycjonowanych naprężeń sprężystych na obrzeżu 
tarczy st. 13 (σі=228-249 MPa), przy warunkowych napręże-
niach sprężystych zmniejszonych o 26% w strefie przedniego 
końca uszczelki (σі =168-186 MPa).

Szacowana ocena stanu wysokotemperaturowego wirnika 
SP turbiny K-200-130-1 wykazała, że trwałość resztkowa wy-
nosi 59619 godzin.

Słowa kluczowe: trwałośc resztkowa, zmęczenie niskocy-
kliczne, długotrwała wytrzymałość, oscylacje skrętne, wirnik 
średnioprężnej części.
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КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСА 
РОТОРОВ ЦСД ПАРОВЫХ ТУРБИН МОЩНОСТЬЮ 200 МВТ

Парковый ресурс стационарных паровых турбин Украины 
выработан на 90-100%. На основании исследования состояния 
энергетического оборудования паровых турбин с использовани-
ем основных положений системного анализа была разработана 
комплексная схема исследования вопроса о продлении срока 
эксплуатации паровых турбин.

Первой составляющей для оценки остаточного ресурса ро-
торов паровых турбин является малоцикловая усталость рото-
ров паровой турбины К-200-130 (циклическая составляющая). 

Второй составляющей для оценки остаточного ресурса ро-
торов паровых турбин является расчетное и эксперименталь-
ное исследование на длительную прочность и многоцикловую 
усталость роторов паровой турбины К-200-130 (статическая 
составляющая). 

Третьей составляющей для оценки остаточного ресурса ро-
торов паровых турбин является усталость от крутильных ко-
лебаний.

Механизм крутильных колебаний валопроводов - одна из 
основных причин трещинообразования в металле роторов тур-
бин и их разрушения, причем чаще всего с катастрофическими 
последствиями. 

При создании 3D моделей роторов паровых турбин по ре-
зультатам технического аудита и выводов о проведении неразру-
шающего контроля зафиксированы различные виды поврежде-
ний, которые переносятся на геометрические модели элементов.

Расчет поврежденности роторов среднего давления выпол-

нен для Луганской ТЭС (энергоблоки №11,13,14). Визуальный 
контроль и магнитно-порошковая диагностика роторов турбины 
К-200-130 показали, что в процессе эксплуатации при значитель-
ном количестве пусков в тепловых канавках передних концевых 
уплотнений имеет место коррозионные усталостные поврежде-
ния в виде трещин разной глубины (1,0-2,5 м), кольцевых тре-
щин в галтелях диска 13-й ступени со стороны 14-й ступени 
ротора среднего давления (глубина порядка 4-х мм). Поэтому 
необходимо исследовать влияние удаления тепловых канавок 
на ресурсные характеристики роторов турбины К-200-130 ЛМЗ. 

Для РСД (К-200-130-3) при пусках из ХС максимальные 
интенсивности условных упругих напряжений наблюдаются в 
зоне передних концевых уплотнений (σі=252 МПа) и на ободе 
диска 13-15-ой ступеней (σі=189-245 МПа) в момент времени 
(τ=31,66 мин) при пуске из НС-1. 

Для РСД с тепловыми канавками (К-200-130-1) имеет место 
аналогичный уровень интенсивности условных упругих напря-
жений на ободе диска 13-ой ступени (σі=228-249 МПа) при сни-
женных на 26% значениях условных упругих напряжений в зоне 
передних концевых уплотнений (σі=168-186 МПа).

Расчетная оценка ресурса высокотемпературных РСД па-
ровой турбины К-200-1 показала, что остаточный ресурс РСД 
составляет 59619 часов.

Ключевые слова: Парковый ресурс, малоцикловая уста-
лость,. длительная прочность, усталость от крутильных ко-
лебаний, ротор среднего давления.

Akumulatory ciepła na materiałach stałych  
dla systemów ogrzewania przerwanego

Prof. dr hab. Ałła Denisowa, PhD, Alersandr Klimczuk, PhD, Alersandr Shramenko, 
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet

Na Narodowym Politechnicznym Uniwersytecie Odeskim 
zaprojektowano i wdrożono instalację pilotażową do przery-
wanego ogrzewania budynku edukacyjnego nr 10 z akumu-
latorem ciepła, z wykorzystaniem taryfy nocnej na energię 
elektryczną. W jakości materiału wypełniaczy dla akumulo-
wania ciepła stosowano stały materiał (magnetyt chromo-
wy). Zastosowanie stałego materiału pozwala rozszerzyć za-
kres temperatur akumulacji od 900C do 5000C, co pozwala 
zmniejszyć objętość akumulatora ciepła i uprościć działanie 
systemu zaopatrzenia w ciepło. Dla proponowanego akumu-
latora ciepła przeprowadzono wielowymiarowe modelowanie 
niestacjonarnych procesów termicznych ładowania i rozłado-
wania, co pozwoliło wybrać układ elementów grzejnych. Na 
podstawie analizy czynników wpływających, zaproponowany 
algorytm wyznaczania parametrów projektowych akumulatora 
ciepła w zależności od warunków pracy i opracowane zalece-
nia dotyczące racjonalnego rozmieszczenia i ilości elementów 
grzejnych. Zaproponowana technika obliczeń pozwala określić 

optymalną grubość warstwy akumulacyjnej, wymiary dyszy 
akumulującej, specyficzny strumień cieplny do powierzchni 
grzewczej, w zależności od trybu pracy systemu. Udowod-
niono doświadczalnie, że teorię regularnego reżimu termicz-
nego można wykorzystać do opisu procesu nagrzewania i 
chłodzenia nagromadzonego nagłowia. Na podstawie danych 
uzyskanych w wyniku eksperymentu opracowano dalej teorię 
termicznego reżimu regularnego w celu obliczenia chłodzenia 
i ogrzewania ciał w konwekcyjnej wymianie ciepła w kanałach 
z wewnętrznym źródłem ciepła. Udowodniono ekonomiczną 
wykonalność zastosowania akumulatora ciepła na bazie ciał 
stałych w systemach grzewczych budynków.

Słowa kluczowe: akumulator ciepła, stały materiał wy-
pełniaczy, reżim regularny termiczny, system przerywanego 
ogrzewania. 
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АККУМУЛЯТОРЫ ТЕПЛОТЫ НА  
ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ СИСТЕМЫ ПРЕРЫВИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ
В Одесском национальном политехническом университете 

разработана и внедрена пилотная установка прерывистого ото-
пления учебного корпуса №10 с аккумулятором теплоты, при 
использовании ночного тарифа на электроэнергию.  В качестве 
аккумулирующего материала применен твердый материал - 
хромомагнезит. Использование твердого материала позволяет 
расширить температурный диапазон аккумулирования от 90 до 
500ºС, что позволяет сократить объем аккумулятора теплоты и 
упростить эксплуатацию системы теплоснабжения. Для предло-
женного аккумулятора теплоты проведено многовариантное мо-
делирование нестационарных тепловых процессов при зарядке 
и разрядке аккумулятора, что позволило выбрать наиболее раци-
ональное расположение электрических нагревательных элемен-
тов. На основе анализа влияющих факторов предложен алгоритм 
определения конструктивных параметров аккумулятора теплоты, 
в зависимости условий работы системы теплоснабжени и разра-
ботаны рекомендации по рациональному расположению нагре-
вательных элементов в насадке и выбору их количества. Пред-
ложенная методика расчета позволяет определить оптимальную 
толщину аккумулирующего слоя, габариты аккумулирующей 

насадки, удельный тепловой потока на поверхности нагрева, в 
зависимости от режима работы системы. Экспериментальным 
путём доказано, что для описания процесса нагрева и охлажде-
ния аккумулирующей насадки можно использовать теорию ре-
гулярного теплового режима. На основе данных, полученных в 
результате эксперимента, теория теплового регулярного режима 
получила дальнейшее развитие для расчёта охлаждения и нагре-
ва тел при конвективном теплообмене в каналах с внутренним 
источником теплоты.

Доказана экономическая целесообразность использования 
аккумулятора теплоты на основе твёрдых веществ в системах 
отопления зданий

Ключевые слова: аккумулятор теплоты, твердая аккуму-
лирующая насадка, регулярный тепловой режим, системы пре-
рывистого теплоснабжения.

Zwiększenie sprawności interakcji instalacji  
kogeneracyjnych i systemów dostawy ciepła

Prof. dr hab. Ałła Denisowa prof. dr hab. Anton Mazurenko, PhD, Wladuslaw Spinow, 
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet, alladenysova@gmail.com

W związku ze stałym wzrostem trendu cen dla wszystkich 
rodzajów paliw dla elektrowni pilnym zadaniem jest poprawa 
sprawności cieplnej instalacii z cyklem kombinowanym oraz 
zmniejszenie strat ciepła w systemach ogrzewania i zaopatrze-
nia w ciepłą wodę. Znaczne straty ciepła w scentralizowanych 
systemach grzewczych i dostarczanie gorącej wody podczas 
transportu nośników ciepła prowadzi do potrzeby decentra-
lizacji elektrociepłowni. Wykazano, że największe znaczenie 
mają elektrownie parowe do skojarzonego wytwarzania cie-
pła i energii. Sposoby podwyższenia sprawności kogeneracji 
różnych możliwości na podstawie instalacii z cyklem kombino-
wanym przez wykorzystanie ciepła instalacji ogrzewania przy 
zainstalowaniu rekuperacyjnego wymiennika ciepła na linii tyłu 
systemu ogrzewania do urządzeń grzejnych, które są podłą-
czone do sieci gorącej wody, a zatem zmniejszenia strat ciepła 
do środowiska. Wykorzystanie ciepła linii powrotnej systemu 
ogrzewania pozwala na uzyskanie dodatkowej energii cieplnej 
dla systemu zaopatrzenia w ciepłą wodę. Proponowana przez 
nas interakcja instalacji kogeneracyjnych z cyklem kombino-
wanym z systemem ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę 
może zwiększyć sprawność cieplną elektrowni cieplnej o 2%, 

co odpowiada oszczędności paliwa o ponad 3% na skutek 
pełniejszego wykorzystania energii cieplnej pary, która jest wy-
syłana jako wybór dla ciepłownictwa. Zwiększenie sprawno-
ści naszych proponowanych rozwiązań uzyskuje się poprzez 
pełniejsze wykorzystanie odwrotnej linii ogrzewania ciepła, co 
zmniejsza straty do środowiska, jak również na spadek tem-
peratury wody zasilającej na wejściu ekonomizera wytwornicy 
pary i w związku z obniżeniem temperatury gazów odlotowych 
na wyjściu z generatora pary. Prowadzi to do odpowiedniego 
wzrostu wydajności systemu. Całkowita pojemność cieplna z 
urządzeń grzewczych i gorącej wody w tych samych warun-
kach przepływu do ogrzewania i gorącej wody przekracza po-
jemność cieplną konwencjonalnego systemu TPP o 1,4 razy.

Słowa kluczowe: kogeneracja, system centralnego ogrze-
wania, sprawnośc, oszczędność energii.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК С СИСТЕМОЙ 

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
В связи с устойчивой тенденцией повышения цен на все ви-

ды топлива для энергетических установок актуальной задачей 
является повышение тепловой эффективности ТЕЦ и снижение 
потерь тепловой энергии в системах отопления и горячего водо-
снабжения. Значительные потери теплоты в централизованных 
системах отопления и горячего водоснабжения при транспорти-
ровке теплоносителей, приводит к необходимости децентрализа-
ции теплогенерирующих установок. Показано, что наибольшее 
внимание заслуживают парогазовые установки для  комбини-
рованной выработкой теплоты и электроэнергии. Обоснованы 
пути  повышения эффективности когенерационных установок 
различной мощности на базе ПГУ за счет утилизации тепло-
ты системы отопления за счет установки рекуперативных те-
плообменников на обратных линиях системы отопления после 
отопительных приборов, которые подключены к сети горячего 
водоснабжения, что позволяет снизить потери теплоты в окру-
жающую среду. Утилизация теплоты обратной линии системы 
отопления позволяет получить дополнительную тепловую энер-
гию для системы горячего водоснабжения. Предложенная нами 

схема взаимодействия ПГУ с системой отопления и горячего 
водоснабжения позволяет увеличить тепловую эффективность 
ТЭЦ на 2%, что соответствует экономии топлива более 3% за 
счет более полного использования тепловой энергии пара, ко-
торый направляется в качестве отбора на теплофикацию. Повы-
шение эффективности, предложенной нами схемы достигается 
за счет более полного использования теплоты обратной линии 
теплоснабжения, что приводит к уменьшению потерь в окружа-
ющую среду, а также уменьшению температуры питательной 
воды на входе в экономайзер парогенератора и, соответственно, 
снижению температуры дымовых газов на выходе из парогене-
ратора, что приводит к соответствующему увеличению КПД 
системы. Суммарная тепловая мощность приборов отопления 
и горячего водоснабжения при условии одинакового расхода во-
ды на отопление и горячее водоснабжение превышает тепловую 
мощность традиционной схемы ТЕЦ в 1,4 раза.

Ключевые слова: когенерация,  система теплоснабжения, 
эффективность, энергосбережение.

Effect of Flow Temperature Measurement Error  
on the Accuracy of Natural Gas Metering

Roman Fedoryshyn, Yevhen Pistun, Fedir Matiko, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

Natural gas metering systems often operate in the condi-
tions when there is a significant difference between the tem-
peratures of the gas flow and the ambient air. This tempera-
ture difference is caused by the work accomplished on the 
gas during its transportation and supply (i.e. compression, 
pressure reduction, heating) as well as by the pipeline con-
figuration and location. In such operating conditions the ad-
ditional systematic error of flow temperature measurement 
may take place. This error consists of the following main five 
components: the error caused by heat exchange between the 
thermometer case and the pipe wall (∆TT); the error caused 
by heat exchange between the pipe wall and the ambient air 
(∆Tx); the error caused by temperature decrease as the gas 
is throttled through the pressure differential device (∆Tthr); the 
error caused by temperature decrease as the gas pressure is 
reduced at the gas pressure regulator (∆Tred); the error caused 
by temperature signal lag at cyclic variations of the flow tem-
perature (∆Tlag). 

Experimental studies of these errors were analyzed and 
mathematical formulae were developed for calculating the nu-
merical values of these errors. The main attention in this work 
is focused on the following two errors: ∆TT and ∆Tlag.

The error ∆TT represents the difference between the actu-

al gas temperature in the place of the thermometer mounting 
and the measured gas temperature. This error depends sig-
nificantly on the temperature difference between the gas flow 
and the ambient air, the flowrate and pressure of the gas, the 
pipe diameter and the thickness of the thermometer case wall. 
The value of this error may reach -2.50C in winter conditions 
and +3.00C in summer conditions.

The error ∆Tlag takes place in cases when there are cyclic 
variations of gas temperature at gas metering systems. The 
value of this error depends on the rate of the temperature vari-
ation, the thermometer inertia, the thickness of the thermome-
ter case wall and the gas parameters (pressure, temperature 
and flowrate). This error can be as high as ±20C.

Recommendations are proposed in order to eliminate the 
specified errors of flow temperature measurement and to pro-
vide improvement of accuracy of natural gas flowrate and vol-
ume measurement.
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Analysis and Minimization of Natural Gas  
Volume Imbalances in Gas Transmission  

and Distribution Systems

Fedir Matiko, Yevhen Pistun, Vitalii Roman, Halyna Matiko
Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine

The balance (imbalance) of gas volume in pipeline systems 
is an integral indicator that takes into account all components 
of gas transmission and use. Therefore it is an urgent task to 
identify the causes of imbalance and to reduce it.

An equation of the gas volume balance for a real transmis-
sion or distribution system is developed on the basis of the 
analysis of the natural gas metering process during its trans-
mission by the pipeline systems and supplying to consumers. 
The components of the balance equation always contain both 
random and systematic errors of measurement (determination) 
of the gas volume. The paper highlights the factors that help 
to reduce the random error of gas volume measurement. The 
authors defined that the elimination of the systematic errors 
of measurement of gas flow and volume is the main factor for 
reducing the total error of gas volume measurement at the in-
puts and outputs of gas transmission and distribution system 
and consequently for reducing the gas volume imbalance.

The authors developed and implemented a number of im-
provements to the normative and technical base for natural 
gas metering. They make it possible to reduce the systemat-
ic errors of measurement (determination) of gas volume and 
to reduce the gas volume imbalance in transmission and dis-
tribution systems: 1) the unexcluded systematic errors of the 
differential pressure flowmeters at the inputs and outputs of 

gas transmission and distribution system are analyzed; 2) the 
CAD software for the differential pressure flowmeters is devel-
oped which simplifies and optimizes the process of flowmeters 
designing as well as enables to reduce the uncertainty of gas 
flow and volume; 3) the technique for reducing of gas losses 
caused by using the household gas meters without instruments 
for conversion of gas volume to base conditions is developed; 
the method for calibration of the gas meters according to the 
weighted average annual gas pressure and temperature is 
realized; 4) new equations for determining of physical prop-
erties (compressibility coefficient, isentropic factor, dynamic 
viscosity, throttling factor) of natural gas are developed; 5) 
standardization of the volume of technological consumptions 
and gas losses in gas distribution systems is carried out and 
techniques for their determination are improved.  

The implementation of the proposed improvements to the 
normative and technical base of gas metering enables to re-
duce significantly the gas volume imbalances in gas transmis-
sion and gas distribution systems.

Badania pulsacji ciśnienia w układach przesyłowych gazu

Dr inż. Urszula Warzyńska, prof. dr hab. inż. Wacław Kollek, dr hab. inż. Piotr Osiński, Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, 
Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, urszula.warzynska@pwr.edu.pl

Zjawisko pulsacji ciśnienia i wydajności w instalacjach pro-
cesowych i przesyłowych może mieć kilka przyczyn. Najczęściej 
pulsacja jest wzbudzana przez pracę sprężarek wyporowych w 
wyniku cyklicznego działania zaworów, a więc z okresowo zmien-
nego chwilowego natężenia przepływu. Pulsacja ciśnienia może 
być również wynikiem wymuszeń zewnętrznych w postaci drgań 
mechanicznych działających na elementy układu lub pojawić się 
w wyniku oderwania strugi, czyli nieciągłości przepływu. Konse-
kwencjami niekontrolowanej pulsacji ciśnienia są m.in. nadmier-
ne drgania mechaniczne w układzie, hałas, obniżenie wydajności 
procesu sprężania, zmniejszenie niezawodności działania układu, 
a także błędy we wskazaniach aparatury pomiarowej. Wszystkie 
wymienione negatywne skutki niekontrolowanej pulsacji wiążą się 
ze stratami ekonomicznymi. Biorąc pod uwagę jedynie konsekwen-
cje niepewności pomiaru wydajności objętościowej spowodowane 
pulsacją, w przypadku dużych magistrali przesyłowych gazu, stra-

ty finansowe mogą sięgać kilkudziesięciu milionów miesięcznie. 
Z tego względu istotne jest właściwe modelowanie zjawiska pul-
sacji oraz odpowiednie projektowanie tłumików pulsacji ciśnienia.

W artykule omówiono główne obecnie stosowane modele 
matematyczne opisujące zjawisko propagacji pulsacji w układach 
przesyłowych gazu oraz zwrócono uwagę na konieczność mode-
lowania tłumików pulsacji za pomocą modeli o parametrach rozło-
żonych zamiast uproszonych formuł bazujących na parametrach 
skupionych. Zaprezentowano wyniki badań eksperymentalnych 
pulsacji ciśnienia przeprowadzonych w tłoczni gazu ziemnego, a 
także wstępne wyniki własnego modelu matematycznego. Przed-
stawione w artykule wyniki badań stanowią wstęp do rozwoju 
ulepszonych metod prawidłowego wyznaczania wartości pulsacji 
ciśnienia i wydajności w wielkogabarytowych instalacjach spręża-
jących gazu oraz nowych metod ograniczania nadmiernej pulsacji.
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Bezpieczeństwo sieci wirtualnych

Dr inż. Gerard Bursy, Politechnika Opolska

Społeczeństwo informatyczne, wszechobecność urządzeń 
korzystających z dostępu do sieci oraz potrzeba łatwego i szyb-
kiego dostępu do danych, wymagają coraz bardziej złożonych 
struktur sieciowych zapewniających ciągłą i bezawaryjną pra-
cę. Wykorzystywane fizyczne struktury sieciowe nie zapewniają 
odpowiedniej elastyczności kreowania sieci i wymagają wspar-
cia i podziałów logicznych. Powszechność oraz złożoność tak 
zbudowanych sieci komputerowych powoduje ich podatność 
na wszelkiego rodzaju ataki. Jednym ze sposobów ograniczenia 
dostępu do sieci jest ich podział na mniejsze wirtualne sieci lo-
kalne - VLAN. Podział ten umożliwia wprowadzenie restrykcji dla 
poszczególnych grup użytkowników, wykorzystujących wybrany 
logiczny fragment sieci. Powszechność taniego dostępu do sieci 
publicznych (internet) ułatwiła połączenie odległych oddziałów 
firm w jedną sieć logiczną wykorzystując tunelowanie połączeń, 
umożliwiające utworzenie wirtualnej integracji poszczególnych 
lokalizacji firmy - VPN. Wykorzystanie mechanizmów tunelo-

wania pozwalających na wirtualne połączenie lokalnych sieci, 
logicznym połączeniem bazującym na sieci publicznej pozwala 
na integrację wszystkich sieci lokalnych w jedną sieć korpora-
cyjną. Niestety użycie sieci ogólnodostępnej naraża użytkowni-
ków na ataki i nieuprawniony dostęp do danych przesyłanych 
w tak zbudowanej sieci.

Istniejące zagrożenia możemy podzielić na utratę: integral-
ności (nienaruszalności), poufności i dostępności (nieautory-
zowany dostęp) danych. W artykule rozpatrzono zagrożenia 
występujące w wirtualnych sieciach prywatnych, powodujące 
naruszenie powyższych zasad. Przedstawiono możliwe sposoby 
zabezpieczenia przed potencjalnym atakiem na sieci wirtualne 
oraz ograniczające ewentualne skutki ataku, wskazując na słabe 
miejsca sieci ułatwiające atak. Rozważania odniesiono do wy-
magań projektu Ustawy o Ochronie Danych Osobowych i Roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
wchodzącego w życie 25 maja 2018 r. 

Analiza niepewności w diagnostyce i eksploatacji 
rurociągów dalekosiężnych 

Turkowski M., Szudarek M., Szczecki A., Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Warszawska,  
m.turkowski@mchtr.pw.edu.pl 

Przydatność analizy niepewności do oceny dokładności 
przyrządów i systemów pomiarowych jest bezdyskusyjna. Po-
miary ilości paliw ciekłych i gazowych przesyłanych rurociąga-
mi obarczone są wpływem wielu czynników, takich jak: ciśnie-
nie, temperatura, lepkość, czy gęstość. Podczas bilansowania 
przesyłanych mediów istotna jest też pojemność buforowa w 
liczącym nieraz kilkaset kilometrów rurociągu, która zależy od 
parametrów geometrycznych i wytrzymałościowych rurociągu 
oraz także ciśnienia i temperatury. Analiza niepewności daje od-
powiedź na pytanie czy ewentualne różnice bilansowe przesy-
łanych mediów mogą być uzasadnione niepewnością pomiaru, 
czy też są spowodowane rzeczywistymi stratami transportowa-
nych produktów i surowców. A chodzi tu o dziesiątki miliardów 
złotych rocznie, gdyż tego rzędu jest wartość przesyłanych ru-
rociągami surowców i paliw.

Analiza niepewności może być jednak też bardzo przydat-
nym narzędziem także podczas diagnostyki i eksploatacji ruro-
ciągów dalekosiężnych.

Artykuł zawiera przykład nietypowego zastosowania analizy 
niepewności do oceny skuteczności projektowanych systemów 
detekcji nieszczelności rurociągów cieczy i gazów. Analiza taka, 

uwzględniająca niepewności istniejącej infrastruktury pomiarowej 
(pomiary przepływów, ciśnienia, temperatury), umożliwia ocenę, 
czy zakładane parametry systemu detekcji (szybkość, dokład-
ność lokalizacji) są możliwe do uzyskania przy wykorzystaniu 
tej infrastruktury. Możliwa jest też ocena prawdopodobieństwa 
generowania przez system fałszywych alarmów. 

Inny przykład to ocena celowości i możliwości zastąpie-
nia pomiaru zbiornikowego w bazach paliw (opartego o wyso-
kość napełnienia zbiornika i obarczonego szeregiem trudnych 
do wyznaczenia błędów) pomiarem dynamicznym, za pomocą 
przepływomierzy zainstalowanych na wlocie i wylocie rurociągu.
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Cyberprzestrzeń - analiza zagrożeń dla 
współczesnego człowieka

Pomiary strumieni płynów w technice kotłowej

Dr inż. Mariusz Gola, mgr inż. Artur Fonfara, Politechnika Opolska

Mirosław Kabaciński, Janusz Pospolita, Politechnika Opolska, m.kabacinski@po.opole.pl

XXI w. to wiek informacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjono-
wanie współczesnego człowieka bez nowoczesnej technologii 
jak: komputer, smartfon, czy też Internet. Zakupy internetowe, 
elektroniczne płatności, wideokonferencje to codzienność. Syste-
matycznie coraz więcej różnego typu urządzeń zostaje podłączo-
nych do ogólnoświatowej sieci komputerowej. Internet of Things 
(IoT) staje się faktem. Współcześnie telewizor podłączony do In-
ternetu to niemalże standard. Lodówki, pralki, ekspresy do kawy 
to już nie wizja przyszłości, a rzeczywistość. Dynamiczny rozwój 

nowoczesnych technologii implikuje powstawanie coraz bardziej 
wyrafinowanych zagrożeń. 

W niniejszym artykule zaprezentowane zostaną bardziej lub 
mniej znane zagrożenia związane z wykorzystaniem nowocze-
snych technologii informatycznych. Omówione zostaną między 
innymi takie zagrożenia jak: ransomware, malware, ataki Man in 
the Middle (MitM), podsłuchiwanie transmisji. Scharakteryzowane 
zostaną także metody przeciwdziałania tym atakom.

Współczesne urządzenia kotłowe dużych mocy są wyposa-
żone w wiele urządzeń pomiarowych. Wyniki pomiarów poprzez 
układy automatycznej regulacji, służą właściwej, wysokosprawnej 
eksploatacji kotła. Układy pomiarowe stanowią również podsta-
wowy element zabezpieczeń technologicznych urządzeń. Wyniki 
pomiarów ułatwiają eksploatację kotła poprzez rozbudowaną wi-
zualizację danych oraz możliwość tworzenia zestawień, bilansów, 
czy wykresów.

Wielkościami, których pomiar stwarza problemy zarówno pro-
jektantom, jak i służbom eksploatacyjnym są strumienie masy oraz 
objętości określane popularnie przepływami. W przypadku stru-
mieni powietrza problem stanowią duże przekroje kanałów, często 
niekołowych. Dodatkowo brak jest odpowiednio długich odcinków 
prostych. Poprzez odbiór ciepła od spalin w podgrzewaczach rege-
neracyjnych powietrze jest, w pewnym stopniu, zanieczyszczone 
popiołem. Niskoemisyjne techniki spalania, złożoność konstrukcji 
palników, dysze OFA, SOFA, czy systemy ROTAMIX powodują, że 
wzrasta liczba miejsc, gdzie pomiar jest wymagany, czy też wska-
zany. Duże przekroje kanałów są również problemem, m.in. przy 
pomiarach strumieni spalin.

W przypadku pomiarów strumieni wody i pary, wybór metody 
pomiaru i tym samym przepływomierza ogranicza, zwłaszcza wy-
soka temperatura i ciśnienie czynnika. Miejsc, gdzie technologicz-
nie taki pomiar jest niezbędny jest wiele.

Innym trudnym zagadnieniem jest pomiar i regulacja przepły-
wów mieszaniny powietrza z pyłem węglowym do poszczególnych 
palników niskoemisyjnych.

W artykule, na wybranych przykładach pomiarów powietrza, 
przedstawiono indywidualne rozwiązania oparte na sondach uśred-
niających ciśnienie dynamiczne. Wskazano na możliwość wspar-
cia się modelowaniem matematycznym i symulacją numeryczną 
w doborze miejsc lokalizacji przepływomierzy, czy też wstępnego 
wyznaczenia ich charakterystyk metrologicznych. Przedstawiono jak 
względnie niewielkie zmiany konstrukcyjne w układach przepływo-
wych ułatwić mogą rozwiązanie problemów natury metrologicznej.

Współczesne urządzenia kotłowe dużych mocy są wyposa-
żone w wiele urządzeń pomiarowych. Wyniki pomiarów poprzez 
układy automatycznej regulacji, służą właściwej, wysokosprawnej 
eksploatacji kotła. Układy pomiarowe stanowią również podsta-
wowy element zabezpieczeń technologicznych urządzeń. Wyniki 
pomiarów ułatwiają eksploatację kotła poprzez rozbudowaną wi-
zualizację danych oraz możliwość tworzenia zestawień, bilansów, 
czy wykresów.

Wielkościami, których pomiar stwarza problemy zarówno pro-
jektantom, jak i służbom eksploatacyjnym są strumienie masy oraz 
objętości określane popularnie przepływami. W przypadku stru-
mieni powietrza problem stanowią duże przekroje kanałów, często 
niekołowych. Dodatkowo brak jest odpowiednio długich odcinków 
prostych. Poprzez odbiór ciepła od spalin w podgrzewaczach rege-
neracyjnych powietrze jest, w pewnym stopniu, zanieczyszczone 
popiołem. Niskoemisyjne techniki spalania, złożoność konstrukcji 
palników, dysze OFA, SOFA, czy systemy ROTAMIX powodują, że 
wzrasta liczba miejsc, gdzie pomiar jest wymagany, czy też wska-
zany. Duże przekroje kanałów są również problemem, m.in. przy 
pomiarach strumieni spalin.

W przypadku pomiarów strumieni wody i pary, wybór metody 
pomiaru i tym samym przepływomierza ogranicza, zwłaszcza wy-
soka temperatura i ciśnienie czynnika. Miejsc, gdzie technologicz-
nie taki pomiar jest niezbędny jest wiele.

Innym trudnym zagadnieniem jest pomiar i regulacja przepły-
wów mieszaniny powietrza z pyłem węglowym do poszczególnych 
palników niskoemisyjnych.

W artykule, na wybranych przykładach pomiarów powietrza, 
przedstawiono indywidualne rozwiązania oparte na sondach uśred-
niających ciśnienie dynamiczne. Wskazano na możliwość wspar-
cia się modelowaniem matematycznym i symulacją numeryczną 
w doborze miejsc lokalizacji przepływomierzy, czy też wstępnego 
wyznaczenia ich charakterystyk metrologicznych. Przedstawiono jak 
względnie niewielkie zmiany konstrukcyjne w układach przepływo-
wych ułatwić mogą rozwiązanie problemów natury metrologicznej.
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Problem magazynowania dwutlenku węgla 
i zagrożenie sztucznych zjawisk sejsmicznych

Dr hab. inż. Kaim Sergii D., Instytut Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,  
Politechnika Opolska, kaimsd@ukr.net

Wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla na dużą 
skalę w pasmach górskich na znacznej głębokości jest uważa-
ne za jeden z ważnych sposobów rozwiązania problemu ogra-
niczenia emisji dwutlenku węgla generowanych przez źródła 
przemysłowe [1]. Doświadczenia związane z pompowaniem 
wody odpadowej na głębokości do 3 km w stanie Oklahoma 
ujawniły rosnącą aktywność sejsmiczną. Liczba trzęsień ziemi 
o sile ≥3 wzrosła z 20 w 2009 r. do 890 w 2015 r. Sejsmiczność 
indukowana może być również spowodowana składowaniem 
dwutlenku węgla. Ten efekt zaobserwowano w Saskatchewan 
[2], w Zatoce Walenckiej (Hiszpania) [3]. Stwierdzono szereg 
faktów i zjawisk, które trudno było wyjaśnić:
1. głębokość trzęsień ziemi wynosi 3-5 km;
2. nie każda ziemska iniekcja cieczy generuje trzęsienia ziemi. 

W niniejszej pracy, w ramach statystycznej teorii zjawisk wy-
sokich energii w tektonofizyce [4, 5], analizowany jest reaktor me-
chano-chemiczny pracujący w źródle trzęsień ziemi i przekształ-
cający energię potencjalną skał nasyconych cieczami w energię 
kinetyczną ruchów sejsmicznych. Mechanizm trzęsienia ziemi 
obejmuje sekwencję wysokoenergetycznych zjawisk emisji mo-
lekularnej, implozji przepływu cząstek, dysocjacji szokowej i jo-
nizacji cząstek, a następnie rekombinacji (wybuchy termiczne). 
Na podstawie opracowanego podejścia analizowane są warun-
ki niezbędne do przejścia od zachowań asejsmicznych do sej-
smicznych skał nasyconych wolnymi lub związanymi cieczami (,,). 
Minimalne głębokości przejścia zależą od warunków termodyna-

micznych i rodzaju cieczy jako „płynu roboczego” w reaktorze [4, 
5]. Analizowane są inne warunki niezbędne do inicjacji trzęsienia 
ziemi: gwałtowne otwarcie poru, rola nanocząstek w zjawisku nie-
przepuszczalności strefy uskoku, warunki do samopodtrzymania 
mechanizmu generowania pęknięcia. 
1. IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage. Pre-

pared by Working Group III of the Intergovernmental Panel on Climate 

Change, eds Metz B, et al. (Cambridge Univ Press, Cambridge, UK, 

2005). 

2. J. P. Verdon, A. L. Stork, Carbon capture and storage, geomecha-

nics and induced seismic activity, Journal of Rock Mechanics and Geo-

technical Engineering, 2016, v.8, No.6, 928. 

3. S. Cesca, F. Grigoli, S. Heimann, A. Gonzalez, E. Buforn, S. Magh-

soudi, E. Blanch, T. Dahm, The 2013 September-October seismic se-

quence offshore Spain: a case of seismicity triggered by gas injection? 

Geophysical Journal International, 2014, v.198, No.2, 941. 

4. S. D. Kaim Statistical Theory and Modeling of High-Energy Pheno-

mena in Tectonophysics, Odesa, VMV, 2015, 96p. 

5. S. D. Kaim. The High-Energy Phenomena in Earthquakes Sources, 

MATERIALS 

OF THE III INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE «Actual Pro-

blems of Geomedium and Sounding Systems», p.70, 3-5 October, 

2017, The Institute of  Geophysics by S.I.Subbotin name of the NAS 

of Ukraine, Kyiv.

Cyberbezpieczeństwo w kontekście ochrony 
infrastruktury krytycznej

Prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma, dr inż. Artur Smolczyk
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska 

Streszczenie: Infrastruktura krytyczna zapewnia usługi nie-
zbędne do sprawnego funkcjonowania nowoczesnego społe-
czeństwa i stanowi podstawę działalności gospodarczej. Sektor 
energetyki prawdopodobnie należy zaliczyć do najbardziej kry-
tycznych infrastruktur, ponieważ pozostałe sektory, na przykład 
telekomunikacja, finanse, transport są zależne od dostawy ener-
gii. W obecnych czasach obiekty infrastruktury krytycznej w du-
żym stopniu zostały skomputeryzowane, co czyni je zależnymi 
od niezawodności i bezpieczeństwa technologii informacyjnych. 
Do podatności natury fizycznej obiektów energetyki dodają się 
też zagrożenia wynikające z cyberprzestrzeni, integralną częścią 
której stał się sektor energetyczny. W pracy dokonano przeglądu 
aktualnego stanu wiedzy na temat cyberbezpieczeństwa infra-

struktury krytycznej. Przedstawiono najlepsze praktyki ochrony 
przed cyberzagrożeniami, obejmujące cztery główne elemen-
ty: monitorowanie w czasie rzeczywistym, wykrywanie anoma-
lii, analiza wpływu oraz strategie łagodzenia. Jako priorytetowe 
zostały omówione problemy ochrony przed cyberatakami na 
sieci elektryczne ze względu na ich złożoność i rozproszenie 
na olbrzymim terenie. Przeanalizowano także akty prawne UE 
dotyczące szeroko rozumianego bezpieczeństwa cybernetycz-
nego oraz ukierunkowane na ochronę sektora energetycznego.
Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, zagrożenia i podatność, pro-

cedury i  mechanizmy zabezpieczeń, infrastruktura krytyczna, inteli-

gentne sieci elektryczne, SCADA.
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Badania korelacyjne czujników ciśnienia
z membraną separującą

Dr inż. Dariusz Kasprzak, Wydział MST, PWSZ - Kalisz, darkas1@wp.pl
Dr inż. Andrzej Mrowiec, Wydział Politechniczny, PWSZ - Kalisz, a.mrowiec@pwsz.kalisz.pl

 W artykule przedstawiono wyniki badań właściwości dy-
namicznych piezorezystancyjnych czujników ciśnienia z mem-
branami separującymi. Pomiary przeprowadzono na autorskim 
stanowisku badawczym, w którym ciśnieniowy sygnał sinuso-
idalny wymuszano w zakresie ± 10kPa mechanicznym układem 
tłokowo-korbowym. Zarejestrowane sygnały będące odpowie-
dzią na ciśnieniowe wymuszenie sinusoidalne w przedziale 4 ... 
99.Hz przedstawiono w formie wykresów p = f (τ). W badaniach 
otrzymano bardzo dużą zgodność wyznaczonych doświadczal-
nie przebiegów sinusoidalnych między porównywanymi czujnika-
mi o różnej średnicy otworu wlotowego (ø 4mm i ø 12mm) oraz 
w stosunku do odpowiadającego im teoretycznego przebiegu si-
nusoidalnego. Z uzyskanych charakterystyk częstotliwościowych 
wynika, że badane czujniki mają charakter członów inercyjnych.

W celu potwierdzenia powyższych wniosków autorzy prze-
prowadzili analizę korelacyjną otrzymanych wyników.

Dla przykładowych sygnałów (odpowiedzi) wyznaczono funk-
cje autokorelacji. Ich przebiegi potwierdziły harmoniczny charak-
ter otrzymanych sygnałów dla obu czujników. Ponadto autorzy 
wyznaczyli funkcje korelacji wzajemnej w postaci współczynni-
ka korelacji R - między otrzymanymi sygnałami (odpowiedzia-
mi) z badanych czujników, jak również między nimi, a sygnałem 
wyznaczonym teoretycznie. Uzyskane wyniki potwierdziły dużą 
zgodność między odpowiedziami (korelacja praktycznie pełna) 
z badanych czujników piezorezystancyjnych na ciśnieniowe 
wymuszenie sinusoidalne. Uzyskano bardzo wysoki poziom 
współczynnika determinacji R2 (dopasowania sygnałów między 
dwoma czujnikami) - mieszczący się w granicach 0,96...0,98 
(współczynnik równy kwadratowi współczynnika korelacji R). 
Na podobnym poziomie kształtują się współczynniki determi-
nacji R2 między sygnałami odpowiedzi z badanych czujników, 
a sygnałem wyznaczonym teoretycznie.

Molekularna teoria wyrzutów gazo-pyłowych 
w kopalniach węglowych i bezpieczeństwo

robót strzelniczych
Wyrzuty gazów i pyłów w kopalniach węgla w ich konse-

kwencjach pozostają najbardziej niebezpiecznymi zjawiskami 
gazowo-dynamicznymi w górnictwie. Wyrzuty są w większo-
ści przypadków inicjowane przez roboty strzelnicze i towarzy-
szy im uwalnianie dużej ilości gazu, pokruszonego węgla i pyłu 
węglowego o wielkości nanometrowej [1]. Objętość wyrzutów 
zmienia się znacznie od kilku ton do kilkudziesięciu tysięcy ton. 

W niniejszym artykule, na podstawie obliczeń pracy wyjścia 
molekuł z szybko otwartej pułapki metanu w warunkach ciśnienia 
górskiego, rozwija się mikroskopowe podejście do wyjaśnienia 
energetyki procesów molekularno-kinetycznych, które prowadzą 
do wyrzutów gazowo-pyłowych w kopalniach węgla. Badane są 
wstępne warunki termodynamiczne w pułapce metanowej przy 
jej ostrym odkryciu, które mogą prowadzić do zjawiska samo-
przyspieszenia emisji molekuł i pochodzenia uderzeniowej fali 
rozrzedzeniowej. 

Analizowane są warunki niezbędne do dysocjacji molekuł 
węglowodorów pod wpływem fali uderzeniowej po jej uwolnieniu 
z pułapki metanowej do węgla. Emisja metanu, która towarzyszy 
wyrzutom i znacznie przekracza ilość zaadsorbowanych w po-
rach i metanu rozpuszczonego w węglu, wiąże się z częściową 

dysocjacją molekuł węglowodoru pod wpływem fali uderzenio-
wej, a następnie energetycznie korzystniejszym tworzeniem mo-
lekuł metanu i nanoklastrów węgla. Dodatni bilans energetyczny 
procesu dysocjacji molekuł węgla falą uderzeniową i następu-
jącym po nim wytworzeniem znacznej ilości metanu prowadzi 
do powstania fali detonacyjnej przez siły reaktywne. Niebezpie-
czeństwo wybuchów węgla związane jest z początkowymi wa-
runkami powstawania fal detonacyjnych w pułapkach metano-
wych przy ich ostrym otwarciu i nanoporowatą strukturą węgla. 

W pracy oblicza się położenie linii granicznych samoprzy-
spieszania emisji molekuł metanu przy ostrym odkryciu pułap-
ki metanowej. Badane są górne bezpieczne wartości ciśnienia 
w warunkach użycia materiałów wybuchowych przy otwarciu pu-
łapki metanowej, które nie inicjują wyrzutów gazowo-pyłowych. 

[1] A. Kidybiński, R. Patyńska. Analiza zjawisk gazogeodynamicznych 

w kopalniach węgla kamiennego w Polsce i na świecie, Główny Insty-

tut Górnictwa, Katowice, 2008. 

[2] S. D. Kaim. Nanophysics of High Energy Phenomena in Conden-

sed Media, VMV, Odesa, 2011. 

Dr hab. inż. Kaim Sergii D., Instytut Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki,  
Politechnika Opolska, kaimsd@ukr.net



97nr 2(62)/2018

fo
r

u
m

 e
n

er
g

et
yk

ó
w

 g
r

e 
2

0
1

8

Innowacyjne rozwiązania SBB Energy S.A. w zakresie 
odazotowania spalin na przykładzie Elektrowni Opole

Bilansowanie mocy szczytowej systemów 
elektroenergetycznych

Anna Maciejczyk, SBB ENERGY S.A., a.maciejczyk@sbbenergy.pl

Dr inż. Henryk Majchrzak, Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, henryk.majchrzak13@gmail.com

17 sierpnia 2017 r. zostały opublikowane konkluzje BAT dla 
dużych obiektów spalania energetycznego, które wprowadziły 
restrykcyjne wymogi w zakresie dopuszczalnych wielkości emi-
towanych zanieczyszczeń. W przypadku tlenków azotu wpro-
wadzono wymóg osiągnięcia ograniczenia emisji poniżej 150 
mg/Nm3 dla kotłów pyłowych opalanych węglem kamiennym, 
instalowanych na obiektach energetycznych. 

Elektrownia Opole mając już wszystkie 4 kotły z instalacjami 
pozwalającymi utrzymać emisję NOx poniżej 180 mg/Nm3 po-
stanowiła sprawdzić możliwość spełnienia wymogów BAT me-
todami niekatalitycznymi, które w przypadku zastosowanej w 
Elektrowni Opole technologii są tańsze niż metody katalityczne.

Zadanie to zleciła firmie SBB Energy S.A., narzucając przy 
tym ostre warunki utrzymania parametrów technicznych i han-
dlowych elektrowni. Wymogi te dotyczą takich parametrów, jak: 
dyspozycyjność bloku, sprawność kotła, temperatury pary pier-
wotnej i wtórnej, zawartość części palnych w popiele lotnym i 
żużlu, niskie wartości ulotu amoniaku w spalinach za kotłem 
oraz niskie zawartości amoniaku w popiele i gipsie.

Przed modernizacją kocioł BP-1150 wyposażony był w in-
stalację RROFA, której głównym zadaniem jest wymieszanie 
spalin w górnej części komory, w celu dopalenia CO i LOI oraz 
system RRMIX służący do równomiernego rozpylenia roztwo-
ru mocznika w całym przekroju spalin w górnej części komory 
paleniskowej. Technologia ta umożliwiała utrzymywanie emisji 
NOx na poziomie ok. 180 mg/Nm3. W wyniku przeprowadzonej 
dalszej modernizacji systemu RRMIX oraz systemu RROFA, po-
partej głębszą optymalizacją całego układu spalania, uzyskano 
redukcję NOx poniżej poziomu wymaganego przez konkluzje 
BAT i Elektrownię Opole, czyli poniżej 150 mg/Nm3.

14 grudnia 2017 r. po pozytywnym odbiorze końcowym fir-
ma SBB Energy S.A. została pierwszą firmą w Polsce, która 
zaprojektowała, zabudowała, uruchomiła i zoptymalizowała in-
stalację redukcji tlenków azotu poniżej 150 mg/Nm3 metodami 
niekatalitycznymi równocześnie dotrzymując wszystkich pozo-
stałych parametrów gwarantowanych. 

Bezpieczeństwo pracy systemów elektroenergetycznych, 
będących kluczowym elementem infrastruktury krytycznej każ-
dego państwa, jest podstawowym zadaniem operatorów sys-
temów przesyłowych. Na bezpieczeństwo to składa się wiele 
elementów, m.in. zapewnienie ciągłości zasilania odbiorców 
końcowych w energię elektryczną. 

W celu wywiązywania się z ww. obowiązków, operatorzy 
systemów przesyłowych realizują szereg działań, wśród których 
planowanie i wdrażanie strategicznych przedsięwzięć w obsza-
rze budowy i eksploatacji infrastruktury sieciowej ma charakter 
priorytetowy. Ważne jest również sporządzanie bilansów mocy 
w szczytach zapotrzebowania, w których zestawiane są zdol-
ności wytwórcze i zapotrzebowanie na moc oraz wyznaczana 
jest nadwyżka mocy, niezbędna dla uzyskania wymaganej re-
zerwy operacyjnej. 

Jeśli warunki rynkowe nie zachęcają do inwestycji w no-
we moce wytwórcze, konieczne jest podjęcie działań ze strony 
podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo energetyczne 
państwa. Powszechnym mechanizmem bilansowania obciążeń 
szczytowych jest wykorzystanie dedykowanych, interwencyjnych 

jednostek wytwórczych, charakteryzujących się niskimi jednost-
kowymi nakładami inwestycyjnym, krótkim czasem rozruchu oraz 
dużą elastycznością pracy. Jednak biorąc pod uwagę krótki czas 
trwania zapotrzebowania szczytowego, poszukiwanie rozwiązań 
alternatywnych dla budowy ww. jednostek wytwórczych jest 
uzasadnione pod względem technicznym, jak i ekonomicznym. 

Należy wziąć pod uwagę wszelkie usługi systemowe po-
zwalające na bilansowanie mocy szczytowej systemu. Doko-
nujący się na świecie dynamiczny postęp w zakresie technolo-
gii inteligentnych sieci elektroenergetycznych, ma duży wpływ 
na zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej. Kolejnym 
efektywnym narzędziem do bilansowania mocy szczytowej są 
mechanizmy zarządzania i odpowiedzi strony popytowej. W 
ramach procesów tworzenia jednolitego europejskiego rynku 
energii elektrycznej szczególną rolę przypisuje się połączeniom 
transgranicznym. Obserwowany bardzo szybki postęp techno-
logiczny w obszarze innowacyjnych instalacji magazynowania 
energii elektrycznej również wpisuje się w proces wyboru naj-
lepszych rozwiązań bilansowania mocy szczytowej systemów. 
Potwierdzają to licznie technologie oraz publikacje prezentowane 
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Integracja kotła WR25 z instalacją zgazowania  
paliwa alternatywnego OTERM

Detekcja uszkodzeń izolatorów linii elektroenergetycznej  
z wykorzystaniem metod wizyjnych

Dr hab. inż. Piotr Ostrowski, prof. nadzw. w Pol. Śl., mgr inż. Izabella Maj, Politechnika Śląska, piotr.ostrowski@polsl.pl

Mgr inż. Jakub Osuchowski, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska, jakub.osuchowski@gmail.com

W artykule przedstawiono koncepcję modernizacji kotła 
WR25 poprzez integrację z instalacją termicznego przekształ-
cania (zgazowania) paliw alternatywnych OTERM. Ideą proce-
su OTERM jest konwersja paliwa alternatywnego w strumieniu 
spalin pobieranych z komory spalania kotła. Powstały syngaz 
zawiera składniki palne i może być recyrkulowany do kotła za-
silając wybrane palniki. Dzięki obrotowej konstrukcji reaktora, 
technologia ta cechuje się niewielką wrażliwością na skład i cha-
rakterystykę paliwa. Reaktor OTERM pozwala na energetyczne 
wykorzystanie odpadów przemysłowych i komunalnych, osadów 
ściekowych oraz większości rodzajów biomasy. Budowa instala-
cji OTERM może być elementem modernizacji kotła i zapewniać 

utylizację „trudnych” paliw lub wpisywać się w cele regionalnej 
gospodarki odpadami. W artykule zaprezentowano koncepcję 
instalacji oraz zalecane warunki prowadzenia procesu konwersji 
(zgazowania) mieszanki mułu węglowego z odpadami z tworzyw 
sztucznych. Obliczenia projektowe były poprzedzone badaniami 
w skali laboratoryjnej, mającymi na celu rozpoznanie przydatno-
ści wybranej mieszanki paliw do termicznego przekształcania 
w instalacji OTERM oraz spodziewany skład syngazu. W opra-
cowanym algorytmie symulacyjnym zgazowania wyznaczono 
strumień paliwa możliwy do utylizacji w kotle WR25, zalecany 
czas przebywania wsadu w reaktorze oraz cechy konstrukcyjne 
obrotowego bębna reaktora (wymiary, pochylenie).

Izolatory linii elektroenergetycznej spełniają dwie podstawowe 
funkcje. Izolują przewody przewodzące od podłoża oraz struktu-
ry wieży, a także zapewniają im wsparcie mechaniczne. Izolato-
ry produkowane są obecnie z porcelany, szkła oraz materiałów 
kompozytowych. Aby zapobiec przerwom w dostawach energii 
elektrycznej i skrócić ich czas do absolutnego minimum, firmy 
zajmujące się dystrybucją energii elektrycznej powinny przepro-
wadzać regularne szczegółowe i rutynowe inspekcje linii napo-
wietrznych. Awaria izolatora linii napowietrznej zachodzi w mo-
mencie, gdy jedna lub obydwie jego główne funkcje (izolacyjna 
i wsparcia mechanicznego) nie są spełnione. Wiele czynników 
może prowadzić do uszkodzenia izolatora. Należą do nich mię-
dzy innymi: wady produkcyjne, błędy podczas doboru izolatorów, 
wandalizm, trudne warunki pracy, zanieczyszczenie środowiska 
i warunki pogodowe. Diagnostyka izolatorów linii napowietrznej 
jest szczególnie istotnym działaniem w procesie utrzymania li-
nii wysokiego napięcia. Diagnostyka ta służy trzem głównym 
celom: identyfikacji uszkodzonych izolatorów, ocenie stopnia 
degradacji izolatorów oraz wykryciu nieprawidłowo dobranych 
lub niewłaściwie zamontowanych izolatorów. Technologia roz-

poznawania obrazów cyfrowych jest wciąż na dość wczesnym 
etapie rozwoju. Jedną z najbardziej oczywistych korzyści wyni-
kających z jej zastosowania jest lepsze wykorzystanie platform 
obserwacyjnych, tj. helikopterów, pojazdów UAV, teleskopów. 
Użycie metod wizyjnych umożliwia gromadzenie danych ma-
sowych, właściwe ich archiwizowanie i wstępne etykietowanie. 
Technologia ta w połączeniu z doświadczeniem w terenie mo-
że w przyszłości zaowocować stworzeniem systemu do łatwej 
i szybkiej identyfikacji problemów związanych z określonym ty-
pem elementów linii energetycznej (na przykład izolatorami), a 
ostatecznie stworzeniem bazy danych połączonej z probabili-
stycznym systemem diagnozowania i prognozowania awarii i 
uszkodzeń. Do celów detekcji uszkodzeń izolatorów linii elektro-
energetycznej mogą zostać wykorzystane dane zarejestrowane 
w zakresie światła widzialnego, podczerwieni oraz ultrafioletu. 
Dzięki zastosowaniu metod wizyjnych w procesie diagnostyki 
izolatorów linii elektroenergetycznej możliwe jest wyznaczenie 
klatek w sekwencji video zawierających izolatory oraz wstępne 
wyznaczenie obszarów zainteresowania, a także wykrycie nie-
których rodzajów uszkodzeń. 

na targach i konferencji International Renewable Energy Stora-
ge Conference, która odbyła się w marcu 2018 w Dusseldorfie. 
Analizy bilansu mocy KSE, w horyzoncie do 2030 r., wskazują 
na pilną potrzebę podjęcia działań dla zapewnienia ciągłości 
dostaw energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Zagad-

nienia te zostały szczegółowo opisane w monografii Henryka 
Majchrzaka: Bilansowanie mocy szczytowej systemów elek-
troenergetycznych. Zagadnienia wybrane, która ukazała się w 
2017 r. nakładem Oficyny Wydawniczej Politechniki Opolskiej.    
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Ocena możliwości klasyfikacji, lokalizacji  
i detekcji obiektów na obrazach cyfrowych

Dobór optymalnych warunków elastycznej eksploatacji 
bloków energetycznych z uwzględnieniem ich trwałości

Mgr inż. Jakub Osuchowski, dr inż. Paweł Michalski, dr inż. Bogdan Ruszczak,  
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska

Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska
andrzej.rusin@polsl.pl

Do realizacji określonych zadań przez maszyny, aby mogły 
one zastępować w ich wykonaniu ludzi, niezbędne jest wyposa-
żenie ich w sensory wizyjne. Zmysł wzroku człowieka pozwala 
na postrzeganie w niewielkim fragmencie spektrum fal elektro-
magnetycznych (380-780 nm), natomiast aktualnie dostępne 
urządzenia mogą rejestrować obrazy w znacznie szerszym za-
kresie, korzystając z tak zwanych spektralnych sensorów. Au-
torzy w artykule zaprezentowali urządzenia do akwizycji sygna-
łu wizyjnego w różnych zakresach fali elektromagnetycznej z 
określeniem ich możliwości oraz ograniczeń do rozwiązywania 
problemów technicznych z szczególnym uwzględnieniem wyko-
rzystania mobilnego. W artykule przedstawiono przegląd metod 
i algorytmów wykorzystywanych w systemach wizyjnych do ce-
lów klasyfikacji, lokalizacji i detekcji obiektów. Podział systemów 
pogrupowano wg. zadań, które są realizowane. Wśród nich wy-
różnić można detekcję obiektów, ich klasyfikację, czy segmen-

tację. Przykładowymi aplikacjami, przy pomocy których do tej 
pory rozwiązywano zadania związane z klasyfikacją są metody 
takie jak: HOG, SIFT, SURF, BRISK, FAST. Podejściem, które 
aktualnie daje obiecujące rezultaty jest wykorzystanie technik 
głębokiego uczenia do analizy materiału wizyjnego. Szczegól-
nie dobre wyniki uzyskuje się wykorzystując konwolucyjne sieci 
neuronowe. W artykule przedstawiono przykłady wykorzystania 
technik wizyjnych do rozwiązywania problemów technicznych. 
Przedstawiono zestawienie najpopularniejszych rozwiązań i 
koncepcji tworzenia konwolucyjnych sieci neuronowych. Za-
rysowano obszary, na które rozwój inteligentnych algorytmów 
i maszyn wizyjnych będzie miał szczególny wpływ, pozwalając 
w znacznym stopniu zastąpić ręczną pracę operatorów wielu 
różnych systemów i procesów przemysłowych. 

W obecnej krajowej strukturze źródeł wytwarzania  systemu 
energetycznego szczególna rola przypada blokom węglowym, 
które muszą równocześnie spełniać wymagania efektywności 
ekonomicznej, ograniczenia emisji wynikające z coraz ostrzej-
szych przepisów ochrony środowiska, a także wymagania znacz-
nie większej elastyczności cieplnej. Większa elastyczność pra-
cy bloków podyktowana jest priorytetem wytwarzania energii 
ze źródeł odnawialnych, w tym przede wszystkim z elektrowni 
wiatrowych, w których produkcja energii zmienia się  w sposób 
stochastyczny. Następstwem takiej produkcji energii przez od-
nawialne źródła energii są braki energii w systemie, które muszą 
zostać uzupełnione przez bloki węglowe. Ważnym problemem 
staje się zatem zdolność tych bloków do przejścia z pracy pod-
stawowej do pracy regulacyjnej, możliwość realizacji szybkich 
zmian obciążania oraz skracanie czasu rozruchów. 

Spełnienie tych wymagań zapewni systemowi energetyczne-
mu odpowiedni poziom niezawodności dostaw niezbędnej ilości 
energii, ale równocześnie rodzi szereg problemów związanych 
z cykliczną pracą bloków oraz dużą częstotliwością zmian mo-
cy. Elastyczny tryb pracy bloków skutkuje istotnymi zmianami 
stanów cieplnych i wytrzymałościowych elementów kotłów i tur-
bin, a to z kolei wpływa na trwałość i bezpieczeństwo ich pracy.

Zakładając, że okres dalszej eksploatacji bloków węglowych 
klasy 200 MW powinien  wynosić około 15 lat, to biorąc pod 
uwagę aktualny czas ich eksploatacji istotnym problemem jest 
opracowanie nowych procedur eksploatacyjnych tych bloków. 
Nowe strategie eksploatacyjne powinny dotyczyć zarówno opty-
malizacji procesów rozruchowych, czy też procedur szybkich 
zmiany mocy, ale także nowych wytycznych prowadzenia ba-
dań diagnostycznych obejmujących zarówno określenie opty-
malnych okresów, jak i zakresów takich badań. Stan techniczny 
i stopień zużycia głównych elementów kotłów i turbin nawet o 
podobnym czasie eksploatacji może być bardzo zróżnicowany 
co powoduje, że dopuszczalne poziom naprężeń dla poszcze-
gólnych elementów także będą się różnić. To z kolei wpłynie 
na wartość dopuszczalnego bezpiecznego  tempa nagrzewa-
nia poszczególnych elementów. Należy zatem przyjąć, że tak 
zdefiniowany proces optymalizacyjny procesów rozruchowych 
powinien uwzględniać rzeczywisty stopień zużycia poszczegól-
nych elementów kotła i turbiny i powinien być przeprowadzony 
indywidualnie dla każdego bloku przeznaczonego do pracy w 
nowych reżimach eksploatacyjnych. 
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Pomiar strumienia objętości oleju za pomocą mikrokryzy

Pomiar poziomów zanieczyszczeń na terenach 
przemysłowych z wykorzystaniem jednostek UAV

Wykorzystanie jednostki UAV  
jako narzędzia w sytuacjach kryzysowych

Dr inż. Andrzej Mrowiec, Wydział Politechniczny, PWSZ - Kalisz
a.mrowiec@pwsz.kalisz.pl

Sławomir Szymocha, Politechnika Opolska

Sławomir Szymocha, Politechnika Opolska

W artykule przedstawiono projekt i wykonanie kompaktowego 
układu zwężkowego do pomiaru strumienia objętości przepły-
wającego oleju hydraulicznego przy małych wartościach liczby 
Reynoldsa. Mikrokryzę z wlotem stożkowym do spiętrzającego 
układu pomiarowego zaprojektowano w oparciu o dostępną li-
teraturę. W projekcie założono, że w rurociągu o średnicy we-
wnętrznej ø18,9 mm przepływa przy maksymalnym strumieniu 
qv = 22 dm3/min olej hydrauliczny Hydrol L-HL 22. Do obliczeń 
przyjęto również wartość współczynnika przewężenia β = 0,47, 
przy którym spiętrzenie ciśnienia Δp na  mikrokryzie będzie po-
niżej 25 kPa.  

    Dla tak obliczonej mikrokryzy wykonano kompaktowy 
przepływomierz z punktowym  przytarczowym odbiorem ciśnie-
nia spiętrzenia, które mierzono przetwornikiem różnicy ciśnień 
APR-2000/ALW/0...9,6 kPa.  

Kompaktowy przepływomierz podłączono do olejowego 
układu hydraulicznego i poddano badaniom przepływowym, 
wykorzystując jako wzorzec przepływomierz owalnokołowy 
serii NC4 o zakresie pomiarowym 0,2...50 dm3/min do pomiaru 
strumienia objętości cieczy lepkich. Wyniki przeprowadzonych 
pomiarów przedstawiono w postaci wykresów charakterystyk 
przepływowych qv = f(Δp), dla badanego oleju hydraulicznego 
uwzględniając zmianę lepkości kinematycznej w zakresie 16,8 
mm2/s do 42,7 mm2/s. Po walidacji w oparciu o przeprowadzo-
ne badania przepływowe strumienia oleju, dla tak wykonanego 
kompaktowego układu pomiarowego zaproponowano  uśred-
nioną wartość współczynnika przepływu C = 0,893 przy zmianie 
liczby Reynoldsa z zakresu ReD = 100...1000. Wartość ta jest 
większa o 12,7% od wartości podanej w literaturze.

Zanieczyszczenia lotne w postaci pyłów zawieszonych oraz 
związków chemicznych przemieszczają się bardzo szybko dzię-
ki ciągom powietrza. Powoduje to znaczne utrudnienia w odna-
lezieniu źródła zanieczyszczeń. Klasyczne metody pomiarowe 
wymagają użycia wielu czujników oraz kilku operatorów. Cały 
proces jest bardzo czasochłonny oraz kosztowny. Autor w swo-
im rozwiązaniu proponuje zastosowanie bezzałogowego statku 
powietrznego w celu szybkiej akwizycji danych. Pojazd latający 
dzięki udogodnieniom w postaci oprogramowania wspomagają-
cego pilotowanie mogą być obsługiwanie przez jednego opera-

tora. Pomiar odbywa się za pomocą wyspecjalizowanych czuj-
ników związków chemicznych. Dane pomiarowe przekazywane 
są do zewnętrznego serwera, gdzie następuje ich wstępna ob-
róbka. Trajektoria przelotu oraz miejsca wykrycia przekroczeń 
zostają zapisane wraz z powiązanymi koordynatami systemu 
GPS. Urządzenie pozwala na niezależny pomiar sześciu związ-
ków chemicznych oraz temperatury wilgotności oraz ciśnienia. 
Wyniki wyświetlane są na stronie internetowej, gdzie operator 
może dokonać oceny prowadzonego procesu pomiarowego.

Popularyzacja bezzałogowych jednostek latających pozwo-
liła na wykorzystanie ich zalet w nowych zadaniach. Jednostki 
UAV wykorzystywane są coraz częściej podczas sytuacji kry-
zysowych jakimi są pożary powodzie, czy też trzęsienia ziemi. 
Dzięki ich lekkiej konstrukcji mogą być przenoszone przez ope-
ratora w miejsce wykorzystania bez angażowania dodatkowych 
środków. Zmienne wyposażenie umożliwia zastosowanie różnego 
rodzaju osprzętu, kamer termowizyjnych, kamer spektralnych, 

czy też czujników różnych gazów. Zastosowanie pojazdu zdal-
nie sterowanego niweluje ryzyko jakie musiałaby ponieść osoba 
przeprowadzająca daną operacje. Bezpośredniemu zagrożeniu 
poddany jest jedynie sprzęt, który można w razie awarii lub wy-
padku zastąpić. Rozwój automatyzacji pozwala na wdrożenie 
algorytmów wspomagający wyszukiwanie ocalałych oraz moż-
liwych zagrożeń. 
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Cyberbezpieczeństwo sektora energetyki  
w ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej 

Luki i zagrożenia bezpieczeństwa w architekturze 
współczesnych procesorów na przykładzie ataków 

„Meltdown” i „Spectre”

Optymalizacja planowania produkcji energii elektrycznej 
i ciepła w elektrociepłowni gazowej z wykorzystaniem 

modelowania matematycznego

Dr hab. inż. Jan Sadecki, mgr inż. Tomasz Turba, dr inż. Michał Podpora, Politechnika Opolska, j.sadecki@po.opole.pl

Mgr inż. Jakub Wojtanowski, Politechnika Opolska

Piotr Żymełka, Maciej Żyrkowski, Tomasz Janda, Henryk Kubiczek, Dyrekcja Badań i Rozwoju, PGE Energia Ciepła S.A., 
piotr.zymelka@gkpge.pl

Branża energetyczna jest drugim po administracji publicznej, 
najczęściej atakowanym sektorem przez przestępców ze wzglę-
du na skalę potencjalnych szkód. Katastrofalne skutki ataku dla 
infrastruktury, zdrowia i życia, ale także funkcjonowania gospo-
darki czy potencjału obronnego państwa są kluczowymi argu-
mentami stojącymi za wdrożeniem rozwiązania pozwalającego 
zapewnić bezpieczeństwo w rozumieniu procesu nieskończo-
nego w czasie. Dlatego ważna jest ciągła edukacja w zakresie 
zabezpieczania sieci, urządzeń, technik działań CyberOps, a 
także znajomości podatności w systemach informatycznych. 

Artykuł przedstawia trzy najczęściej spotykane ataki na sieci 
przemysłowe z interfejsem SCADA, a także w jakim zakresie 
Politechnika Opolska szkoli przyszłych specjalistów z dyscypli-
ny bezpieczeństwa IT i informatyki śledczej.

W artykule dokonano analizy błędów w implementacji 
współczesnych procesorów INTEL, AMD i ARM oraz ich po-
datności na ataki „Meltdown” i „Spectre”. Następnie omówiono 
zagrożenia wynikające dla różnego typu użytkowników sys-
temów. Przedstawiono również metody obrony i sposoby za-

bezpieczenia działających systemów. Zbadano również wpływ 
łatek bezpieczeństwa na wydajność procesora w zależności 
od zastosowania.

Słowa kluczowe: planowanie produkcji; optymalizacja wytwa-
rzania; elektrociepłownia gazowa; modelowanie matematyczne

Istotnym aspektem funkcjonowania przedsiębiorstw energe-
tycznych na rynku energii elektrycznej jest precyzyjne planowa-
nie produkcji oraz określanie optymalnych strategii pracy układu 
dla zadanego horyzontu czasowego. Złożoność problemu pla-
nowania produkcji zależy przede wszystkim od skali systemu 
energetycznego oraz od dostępnych informacji i narzędzi inży-

nierskich pozwalających na podejmowanie właściwych decy-
zji. Dla układów wytwarzających w skojarzeniu ciepło i energię 
elektryczną, proces planistyczny stanowi duże wyzwanie, gdyż 
planowanie produkcji musi być realizowane z uwzględnieniem 
zależności pomiędzy mocą cieplną i mocą elektryczną układu.

W pracy przedstawiona została koncepcja narzędzia pozwa-
lającego na planowanie produkcji energii elektrycznej oraz ciepła 
w elektrociepłowni gazowej z akumulatorem ciepła. Opracowa-
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ne narzędzie oparte jest o matematyczny model symulacyjny 
układu gazowego, który umożliwia prowadzenie wielowarian-
towych obliczeń techniczno-ekonomicznych w celu określenia 
optymalnego planu produkcji. Model matematyczny wyposa-
żony jest w algorytm optymalizacyjny pozwalający na określe-
nie ekonomicznego punktu pracy układu kogeneracyjnego dla 
przyjętego kryterium optymalizacyjnego. Przedstawione narzę-

dzie obliczeniowe jest precyzyjnym i wydajnym rozwiązaniem 
do celów planowania produkcji dla systemów energetycznych 
z turbinami gazowymi.

Implementacja zagnieżdżonych honey-potów  
w infrastrukturę informatyczną przedsiębiorstwa jako 

składowa ochrony bariery dostępu do sieci wewnętrznej

Mgr inż. Tomasz Turba, dr inż. Michał Podpora, Politechnika Opolska

Współczesne zabezpieczenie systemu informatycznego 
przedsiębiorstwa jest procesem nieskończonym w czasie opar-
tym o infrastrukturę, kadrę i sporą dozę intuicji. Często stoso-
wane są serwery typu honey-pot jako przynęty i jednocześnie 
możliwości obserwowania strategii działania hakera. Zabez-
pieczenia, specjaliści, wprawna analiza ruchu sieciowego nie 
wystarczają w przypadku wystąpienia luki typu zero-day o nie-
rozpoznanych sygnaturach i anomaliach. Artykuł opisuje niekon-
wencjonalny sposób umieszczenia w sieci zagnieżdżonych ser-
werów honey-pot zapewniający wczesne reagowanie na możliwy 
incydent bezpieczeństwa jako wsparcie głównych technologii 
zabezpieczeń (firewall, systemy IDS, proxy) oraz administrato-
ra bezpieczeństwa informacji w walce z rozwijającą się branżą 
przestępstw komputerowych.

 � Wstęp

Zgodnie z raportem CERT [1] z roku na rok liczba odnotowy-
wanych incydentów wzrasta. Nie oznacza to wcale, że na świecie 
jest coraz więcej zagrożeń, pomimo, że jest to prawda. Oznacza 
to, że świadomość użytkowników, administratorów Systemów 
Informatycznych (SI) jest coraz większa i nie boją się oni wejść 
w otwartą walkę z przestępcami, wspomagając się zespołem 
reagowania CERT Polska [2]. Na tym podłożu można uznać, 
że w globalnym krajobrazie bezpieczeństwa sieciowego, Polska 
odniosła sukces. Kolejnym etapem jest powszechne szkolenie 
administratorów aby przynajmniej potrafili sobie poradzić z za-
kresem osłony swoich SI przed lukami opisanymi i sklasyfiko-
wanymi. Doprowadzenie systemu do najnowszej aktualizacji jest 
ważne, ale niestety nie zawsze wystarcza [3]. Najlepszą bronią 
przeciwko komputerowym przestępcom jest niekonwencjonal-
ne podejście do ochrony systemu. W przypadku gdy zabezpie-
czenia są znane i typowe na etapie rekonesansu, przestępca 
będzie w stanie przygotować działania otwierające mu drogę 
do włamania [4]. Na pomoc administratorom przychodzi wąskie 
grono specjalistów zajmujących się technologią Honey-pot [5].

 � Honey-pot na przykładzie Kippo i Honeyd

Honey-pot jest techniką bezpieczeństwa komputerowego 
umożliwiającą detekcję, przechwycenie oraz zatrzymanie poten-
cjalnego włamywacza. Wykorzystując policyjną metodę „żądła” 
lub „wędki” [6] opierającej się na podpuszczaniu włamywacza, 
podawania mu pewnych danych, które ocenia za prawdziwe, 
służby bezpieczeństwa informatycznego mogą zareagować na 
powstały atak, nawet jeżeli napastnik wykorzystał lukę typu zero-
-day. Napastnik nie jest podłączony do prawdziwego systemu, 
a zaledwie do jego lustrzanej, odciętej kopii, w której symuluje 
się pewne działania, mające na celu jak najdłużej utrzymywać 
przekonanie prawdziwości włamania w umyśle przestępcy. Im 
dłużej próbuje on dany system złamać, tym więcej czasu służ-
by bezpieczeństwa mają na jego namierzenie. W przeciętnych 
przedsiębiorstwach mechanizm ten nie jest wykorzystywany 
zbyt często ze względu na potrzebę zaawansowanej wiedzy 
administratora, a ponadto jest to metoda stosunkowo młoda.

Kippo jest jednym z przykładów implementacji komputero-
wego systemu honey-pot, umożliwiającym pełną interakcję na-
pastnika z fałszywym systemem. Zapewnia logowanie w czasie 
rzeczywistym wszystkich działań włamywacza, wraz z adresacją 
i statystykami. Najważniejszymi cechami są: pełne odzwiercie-
dlenie systemu operacyjnego dystrybucji linuksa opartej o De-
biana z możliwością poruszania się po nim, dodawaniem, usu-
waniem i modyfikacją plików. Możliwość utworzenia fałszywej 
kopii konfiguracji, całkowicie „wiarygodnej” z punktu widzenia 
hakera (np. m.in. możliwość podłożenia fałszywego pliku haseł 
użytkowników - /etc/passwd). Pełne zapisywanie przebiegu in-
terakcji napastnika z powłoką systemu (wraz z zapisaniem pli-
ków, które ściągał na serwer) - w odseparowanym miejscu na 
serwerze. Odczyt interakcji może odbywać się już w czasie rze-
czywistym incydenty lub po jego zamknięciu.

Łącząc możliwości Kippo razem z platformą do wirtualizacji 
honeypotów - Honeyd, istnieje możliwość masowego wdroże-
nia instalacji wielu dozorców w różnych fragmentach pseudo-
-newralgicznych w SI przedsiębiorstwa.
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Rys. 1. Typowy schemat implementacji serwera Honeyd opartego o 
wirtualizację usług

Na rys. 1 został przedstawiony schemat logiczny sieci z za-
implementowaną prostą wersją serwera Honeyd połączonego 
ze zwirtualizowanymi usługami (serwerami) Kippo. Podejście 
wirtualizacyjne pozwala zwiększyć skuteczność ochrony sieci 
informatycznej ze względu na fakt, że minie stosunkowo więcej 
czasu zanim atakujący zrozumie, że jest w odseparowanej sfał-
szowanej sieci, dając w ten sposób czas administratorom sieci 
na dogłębne prześledzenie i monitorowanie kroków napastnika.

 � Implementacja wersji złożonej

Typowy schemat implementacji serwera Honeyd opartego 
o pojedyńczą wirtualizację usług jest rozwiązaniem z założenia 
dobrym, jednakże w celu poprawy skalowalności rozwiązania 
oraz zapewnieniu większej niezawodności - powinno się wdra-
żać wersję złożoną. Bezpieczeństwo informatyczne w przedsię-
biorstwie powinno być rozumiane jako ciągły proces [7] i w taki 
sam sposób należy potraktować implementację złożoną, któ-
ra w jak najszerszym spektrum scenariuszy da administratoro-
wi czas na działanie i ochronę infrastruktury przedsiębiorstwa. 
Na rys. 2 przedstawiono schemat logiczny sieci komputerowej 
z zaimplementowaną wersją złożoną farmy honey-pot wraz z 
centralnym urządzeniem decydującym o transmisji - redyrekto-
rze Honeyd. Jest to pojedynczy serwer usługi Honeyd decydu-
jący o poprawności transmisji w sieci, pełniący rolę czujnika IPS 
(ang. Intrusion Prevention System). W momencie rozpoznania 
ruchu jako anomalii (np. poprzez analizę nagłówków transmi-
sji porównując sygnatury lub wykorzystując wcześniej zebrane 
wzorce gdy sieć działała bez zakłóceń) redyrektor decyduje czy 
potencjalny ruch przekierować na farmę fałszywych serwerów 
czy do serwerów rzeczywistych. Wygodnym rozwiązaniem jest 
połączenie skanowania transmisji z wykrywaniem nieautoryzo-
wanych adresów IP z puli lokalnej, które celowo zostały pozo-
stawione jako nieużywane.

Rys. 2. Schemat implementacji farmy fałszywych serwerów wraz z 
redyrektorem w strefie DMZ

W podobny sposób można wykorzystać, jako czujnik IPS, 
samego firewalla w strefie DMZ, który sam w sobie odfiltruje 
większą część szkodliwego ruchu. Firewall musi być urządze-
niem potrafiącym zajrzeć do nagłówka warstwy aplikacji modelu 
DoD TCP/IP [8] w celu porównania sygnatur z ze znanymi za-
grożeniami. W przypadku pojawienia się błędu zero-day, ruch 
anomalny przepuszczony przez firewall zostanie skierowany do 
redyrektora honeyd, który następnie przekieruje ruch na farmę 
honey-potów, klinując w ten sposób infekcję w odizolowanym 
środowisku.

 � Obserwacja wyników

Po właściwej implementacji farmy serwerów honey-pot moż-
na je pozostawić do zbierania statystyk lub monitorować na 
bieżąco. W tabeli 1 przedstawiono statystyki z okresu jednego 
roku od implementacji opisywanej farmy, zawierające zestawy 
najczęściej próbkowanych loginów oraz haseł.

Tab. 1. Zestawienie statystyk próbowanych  loginów, haseł oraz 
unikalnych połączeń IP

Najczęstsze loginy Najczęstsze hasła Największa liczba 
połączeń

root [8510] password [6510] 202.99.89.69

admin [1440] passw0rd [1720] 200.61.189.164

test [127] admin [1335] 78.37.83.203

oracle [96] toor [496] 218.108.235.86

nagios [49] qwerty123 [447] 195.14.50.8

mysql [47] 1qazxsw2 [331] 218.80.200.138

guest [43] 12345 [302] 58.222.200.226

info [42] test [127] 58.18.172.206

user [41] aaaaaaaaa [40] 119.188.7.174

postgres [39] p@ssw0rd [17] 119.42.148.10

 Z powyższej tabeli można wywnioskować, że w większo-
ści przypadków stosowane metody ataku, rozpoczynane w fa-
zie rekonesansu, realizowane są w sposób zautomatyzowany, 
prostymi narzędziami, wykorzystując typowe łańcuchy danych 
dla loginów i haseł. Na rys. 3 przedstawiono próby ataków na 
najczęstsze usługi dostępne na serwerach. Warto zwrócić uwa-
gę, że od października 2016, statystyki znacznie wzrosły co jest 
prawdopodobnie wynikiem wysokiego skoku ceny kryptowalu-
ty BitCoin na świecie. Przekłada się to bezpośrednio na próbę 
uzyskania zdalnego dostępu do systemu, więc wykres Remote 
Control znacznie przewyższa pozostałe próby.

Rys. 3. Statystyki z farmy honey-pot z wykonanych prób ataków na 
usługi dostępne na serwerach w Internecie

 � Podsumowanie

Implementacja farmy honeypotów daje możliwość admini-
stratorowi na zwiększenie czasu reakcji odpowiedzi na poten-
cjalny atak. Pomimo, że wprawny włamywacz prawdopodobnie 
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stosunkowo szybko zorientuje się, że ma do czynienia z fałszy-
wym systemem to jednak takie rozwiązanie w znaczący spo-
sób wyklucza ataki automatyczne i wywołane przez script-kid-
dies (hakerów amatorów) co w znaczny sposób pozwala odsiać 
nadmierny ruch oraz komunikaty typu false-positive z firewalla. 
Przede wszystkim warto pamiętać, że proporcjonalnie do tego ile 
autor rozwiązania włoży wysiłku i zaangażowania w konfigurację 
i ukrycie farmy, tyle dostanie czasu na możliwą reakcję i ocenę 
rodzaju i powagi zaobserwowanego zagrożenia lub incydentu. 
Wartością dodaną rozwiązania jest fakt, że honey-pot stanowi 
podstawową i aktualną bazę wiedzy w jaki sposób system jest 
atakowany co daje możliwość zabezpieczenia chronionego sys-
temu przed zaobserwowanymi technikami ataku. Przedstawione 
w niniejszym artykule statystyki wskazują, że trend prób włamań 
na typowe dane i usługi, pomimo nieustannego uszczelniania 
systemów, cały czas utrzymuje się na podobnym poziomie. Do-
póki świadomość administratorów i użytkowników nie zostanie 
zwiększona w zakresie zabezpieczania samych siebie i urządzeń 
na których pracują dopóty wyszukiwarki typu shodan (http://
shodanhq.com) będą gromadziły dane o podatnych urządze-
niach, które mogły być skutecznie zabezpieczone po włożeniu 
niewielkiego wkładu własnego w konfigurację.

W serwisie YouTube, pod adresem wskazanym w bibliografii: 
[9], autorzy niniejszej publikacji zamieszczają film prezentujący 
pełną instalację środowiska - oraz - obserwację pierwszej pró-
by włamania i poczynań napastnika.
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Przegląd zagadnień i zmian związanych  
z wdrożeniem w życie dyrektywy RODO/GDRP

Dr inż. Michał Podpora, mgr inż. Tomasz Turba, mgr inż. Agnieszka Różańska, dr inż. Aleksandra Kawala-Janik,  
Politechnika Opolska

Ochrona danych osobowych jest zagadnieniem, które w 
branży energetyki pozornie powinno interesować jedynie pod-
mioty zajmujące się dystrybucją i sprzedażą energii. Pozornie, 
ponieważ dyrektywa RODO reguluje znacznie więcej niż do-
tychczasowe przepisy z 1995 r., wprowadzając zupełnie nowe 
podejście w zakresie prywatności, ochrony danych osobowych 
i bezpieczeństwa systemów informatycznych. Rozporządzenie 
RODO przez wielu przedsiębiorców jest uważane za niejasne i 
nie zawierające konkretnych zaleceń - m.in. ze względu na to, 
by najnowsze przepisy były jak najmniej zależne od ciągle po-
stępującego rozwoju technologicznego, a także od specyfiki 
przetwarzania danych w danym przedsiębiorstwie. W niniejszym 
artykule autorzy postarają się przedstawić zarówno wybrane 
elementy dyrektywy, jak również ogólną techniczną koncepcję 
bezpieczeństwa systemów informatycznych - w odniesieniu do 
specyfiki branży energetycznej.

 � Wstęp

Europejska reforma ochrony danych osobowych, zwana po-
tocznie jako reforma RODO [1], zaczyna obowiązywać od dnia 
25 maja 2018 r. Dyrektywa ta ma za zadanie unowocześnie-
nie regulacji o ochronie danych osobowych, gdyż poprzednie 
rozporządzenie, obowiązujące od 1995 r., ma coraz mniejsze 

zastosowanie praktyczne z powodu postępującej cyfryzacji.
Rozporządzenie RODO wnosi szereg zmian w regulacjach 

o ochronie danych osobowych. Jedną z ważniejszych zmian 
jest przenoszenie danych - każdy obywatel ma prawo wystąpić 
do przedsiębiorcy z żądaniem przekazania mu pliku w formacie 
*.pdf wraz z informacjami, jakie dane dotyczące jego osoby są 
wykorzystywane w tej firmie. Pozwoli to na łatwą kontrolę da-
nych jakie są udostępniane między firmami i dzięki temu będzie 
można łatwiej kontrolować co będzie działo się z danymi oso-
bowymi przetwarzanymi przez dany podmiot.

 � Trudności we wdrożeniu i utrzymaniu 

Głównym zadaniem administratora danych osobowych ma 
być bezwzględne dostosowanie Systemów Informatycznych 
(SI) tak, aby dokładając wszelkiej staranności kontrolować te 
dane w sposób rzetelny i stabilny. W razie powstania żądania 
osób, których dane dotyczą - aby można było je w sposób kon-
trolowany i bezpieczny m.in. usunąć lub przekazać do innego 
usługodawcy. Wraz z wprowadzeniem w życie RODO powsta-
je również obowiązek udzielenia wszelkich informacji na temat 
danych osobowych zainteresowanego podmiotu oraz udzielenia 
mu odpowiedzi w terminie 30 dni od daty złożenia zapytania. W 
łatwy sposób można sobie wyobrazić paraliż instytucji publicz-
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nej do której przyszła ogromna liczba zapytań od podmiotów na 
temat przetwarzania ich danych w przedsiębiorstwie. Podmiot 
zainteresowany swoimi danymi osobowymi będzie mógł wyko-
rzystać „prawo do zapomnienia” [1] o nim w przedsiębiorstwie 
i poprosić o usunięcie jego danych osobowych z wszelkich no-
śników (systemy komputerowe, bazy danych, rejestry identy-
fikacji i dostępu, rejestry papierowe) w bardzo krótkim czasie. 
Może to oznaczać dodatkowy paraliż, któremu jednak można 
w łatwy sposób zaradzić - doprowadzić w przedsiębiorstwie 
do reengineeringu [2] przechodząc z dokumentacją osobową 
z postaci papierowej do cyfrowej. W przypadku naruszenia za-
sad bezpieczeństwa, przedsiębiorstwo ma bezwzględny nakaz 
zgłoszenia tego faktu w ciągu 72 h do organu nadzorującego. 
Powstaje więc pytanie co w przypadku, gdy luka w systemie 
istniała od tygodni, a naruszenie zostało wykryte dopiero teraz. 
Dyrektywa nie odpowiada na to pytanie w aktualnej wersji, ale 
podkreśla jasno, że bezpośrednia odpowiedzialność za narusze-
nie danych spada na przetwarzającego. Problemem jest także 
znany wymiar kar [3, 4], ale w wartości maksymalnej, która wy-
nosi odpowiednio:

 � 10 mln EURO lub 2% rocznego światowego obrotu firmy,
 � 20 mln EURO lub 4% rocznego światowego obrotu firmy,
 � 100 tys PLN karty administracyjnej za naruszenie ochrony 

danych osobowych przez administrację publiczną.
W/w wartości są wartościami maksymalnymi i wiadome jest, 

że zakres będzie proporcjonalny do naruszenia. Jednakże nie 
ma jasnych przykładów obrazujących przykładowo, że za nie-
usunięcie rekordu o Janie Kowalskim w bazie internetowej zo-
stanie nałożona kara w zakresie od 100 PLN do 10 000 PLN. 
Ważnym aspektem i pierwszym punktem rozwoju i wdrożenia 
dyrektywy RODO w przedsiębiorstwie natomiast powinno być 
dostosowanie formularzy do zgody podmiotu na przetwarzanie 
jego danych oraz wskazanie zasadności takiego postępowania. 

 � Podsumowanie 

Dla przeciętnego Kowalskiego dzień wprowadzenia dyrek-
tywy RODO nie będzie dniem przełomowym, choć owszem 
ułatwi mu walkę z podmiotami bezprawnie posiadającymi lub 
przekazującymi jego dane.

Natomiast dla przedsiębiorców, organizacji i innych pod-
miotów, dyrektywa RODO oznacza rewolucję w podejściu do 
danych osobowych i realną troskę o ich bezpieczeństwo. Co 
prawda dyrektywa nie opisuje wprost technologii które należy 
zastosować ani nawet koncepcji bezpieczeństwa, którą należy 
przyjąć - wielu przedsiębiorców i praktyków mówi wprost, że 
zapisy dyrektywy są pod względem technicznym niejasne [4], 
jednak jej autorzy i również komentatorzy wyjaśniają, że jest to 
zabieg celowy, nakłaniający podmioty do dogłębnego przeana-
lizowania środków technicznych i procedur dotyczących prze-
chowywania i przetwarzania danych i zaprojektowania [4] wła-
snego rozwiązania.

Jak na razie za wcześnie jest by widzieć kompletny bilans 
zysków i strat wynikający ze zmiany przepisów. Każda zmiana 
wprowadzana jest w nadziei na polepszenie sytuacji, a sytu-
acja związana z ochroną danych osobowych od wielu lat nie 
ulegała zmianom. 

Niestety jak na razie niejasne [4] zapisy RODO nie poma-
gają przedsiębiorcom w odnalezieniu się w nowej rzeczywisto-
ści, wizja potężnych kar [3, 4] również wprowadza atmosferę 

niepewności, spekulacje dotyczące zakresu ochrony (np. czy 
pliki cookies podlegają pod zapisy RODO [4]) także podgrze-
wają atmosferę w niejednej firmie. Nawet firmy nie zajmujące 
się zagadnieniami informatycznymi, posiadające jedynie stronę 
internetową, często z zaniepokojeniem obserwują zamęt choć-
by wokół marketingu internetowego [4, 5].

Wspomniana atmosfera niepokoju i dbałość o dostateczne 
wypełnienie przepisów, czasem doprowadza do działań o nega-
tywnych marketingowo skutkach, jak miało to miejsce w przy-
padku firmy Tauron Polska Energia, która, zapewne z dbałości 
o dobrowolność i świadomość faktu przetwarzania danych da-
nego klienta przez tą firmę, poprosiła klientów o zgodę, co przez 
znaczną część społeczeństwa zostało odebrane zdecydowanie 
negatywnie (zarówno w mediach społecznościowych [6], jak i na 
portalach branżowych z zakresu bezpieczeństwa [7]). Tak więc 
na razie przed nami trudny okres przejściowy, w którym nie tyle 
przepisy ulegają zmianie, co świadomość przedsiębiorców ale 
i wszystkich użytkowników globalnej sieci.

Pozostaje mieć nadzieję, że podmioty dopuszczające się 
nadużyć w zakresie przetwarzania danych nie znajdą obejścia 
tych przepisów, lub obejście takie nie będzie opłacalne lub bę-
dzie zbyt ryzykowne. W przeciwnym wypadku cały trud zwią-
zany z realizacją RODO mógłby się stać tylko biurokratyczną 
komplikacją i kolejną stertą formularzy, zniechęcającą klientów 
do korzystania z usług podmiotu.
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Zastosowanie białego wywiadu w rekrutacji i weryfikacji 
pracowników i kontrahentów przedsiębiorstwa

Dr inż. Michał Podpora, dr inż. Aleksandra Kawala-Janik, mgr inż. Marcin Majer, mgr inż. Tomasz Turba,  
Politechnika Opolska, m.podpora@po.opole.pl

Pomimo tego, że ochrona prawa do prywatności w globalnej 
sieci jest obecnie nadzwyczaj aktualnym tematem, obecnym w 
dyskusjach i mediach w niespotykanym dotychczas stopniu, to 
mimo to wielu dobrowolnie rezygnuje z prywatności, zamieszcza-
jąc w internecie treści (wpisy, zdjęcia, czy inne formy aktywności), 
które krok po kroku odkrywają niektóre płaszczyzny zainteresowań 
lub podejmowanych aktywności. Wiele osób kupując np. telewizor 
sprawdza w internecie opinie o danym produkcie. Wiele osób in-
westując pieniądze w spółkę sprawdza kondycję i reputację firmy 
w którą chce zainwestować. Dlaczego więc inwestowanie w no-
wego pracownika miałoby się odbywać „w ciemno”? Artykuł przy-
bliża dobre praktyki białego wywiadu w rekrutacji - dozwolonego 
prawem zdobywania informacji o przyszłym pracowniku.

 � Biały wywiad - w teorii

Organy państwowe, korporacje, coraz częściej również mniej-
sze firmy zawsze robiły wszystko by pozyskać informacje ważne 
dla swojej egzystencji na arenie międzypaństwowej, gospodarczej 
czy kadrowej. Od tych informacji uzależnione były często bezpie-
czeństwo państwa, wyniki finansowe przedsiębiorstw, ich rentow-
ność, a także profile osób werbowanych bądź zatrudnianych do 
pracy. Aby uzyskać niezbędne informacje, od wieków wykorzysty-
wano informatorów, agentów, a także inne źródła informacji: prze-
chwytywano pocztę, przekazywane dokumenty - zanim zostały 
one upowszechnione. Całość tych działań miała na celu poznać 
zamiary wroga, rywali, wyprzedzić ich, zyskać czas niezbędny do 
opracowania odpowiedniej strategii, wykonać wyprzedzający atak, 
jak również zgromadzić informacje przydatne podczas rekrutacji 
agenta/pracownika, by uzyskać ściśle zdefiniowane zasoby ka-
drowe i niezbędny poziom lojalności. 

Jedną z technik pozwalających na uzyskanie tego typu infor-
macji był i jest tzw. biały wywiad (ang. OpenSource Intelligence, 
OSINT). Cechą wyróżniającą go spośród innych metod pozyski-
wania i analizowania informacji jest to że nie ma on charakteru 
skrytego, tajnego, nielegalnego - naruszającego prywatność oby-
wateli lub łamiącego jakiekolwiek zabezpieczenia. Słowo „biały” 
miało sugerować bezpośrednio wręcz niewinność w stosunku do 
innych stosowanych metod.

Historycznie biały wywiad polegał na wyszukiwaniu informa-
cji w książkach, ulotkach, pamiętnikach, czasopismach, źródłach 
osobowych, które mogły stać się przydatne a dotyczyły zdarzeń, 
osób lub miejsc, będących w zainteresowaniu instytucji groma-
dzącej informacje. Aktualnie podstawowym źródłem informacji 
stał się Internet.

W dzisiejszych czasach mamy do czynienia z najwyższą w 
historii intensywnością różnego rodzaju wydarzeń w otaczającej 
nas rzeczywistości. W dobie społeczeństwa informacyjnego każdy 
uczestniczy w zdarzeniach codziennych, w sposób bierny lub czyn-
ny, a wszystko to relacjonowane może być i jest przez tradycyjne i 
nowoczesne środki masowego przekazu. Na każdym kroku zale-

wa nas morze danych z różnych kanałów. Dzieje się tak niezależ-
nie od tego czy chcemy tego, czy też nie. Stajemy się społeczeń-
stwem informacyjnym ze wszystkimi dobrymi i złymi stronami [1]. 

Szybki rozwój techniki, w szczególności teleinformatycznej, 
umożliwił błyskawiczny i łatwy dostęp do informacji o wydarzeniach, 
które mają miejsce lub odbyły się, nawet w najodleglejszych za-
kątkach świata. Aktualnie nie potrzebujemy już skomplikowanych 
i drogich urządzeń, które pozwalałyby na dostęp i odbiór danych 
informacyjnych. Obecnie nie dostęp jest problemem lub kosztem, 
lecz wydobycie z zalewu danych właśnie tych informacji, które 
posiadają wartość.

 � Zalety i ograniczenia białego wywiadu

Z całą pewnością niepohamowana moda na ekshibicjonizm 
internetowy [2] (dobrowolne rezygnowanie z prywatności poprzez 
udostępnianie informacji o sobie w internecie, głównie na porta-
lach społecznościowych) stanowi zjawisko o zadziwiającej skali, 
znacznie ułatwiając pozyskiwanie informacji o każdym z nas. Biały 
wywiad stanowi idealne narzędzie, dzięki któremu wprawny spe-
cjalista jest w stanie wydobyć wiele interesujących informacji na 
temat dowolnej osoby lub podmiotu. Wiele podmiotów decyduje 
się na zatrudnienie profesjonalisty, aby zdobywać informacje o kon-
kurencji (i to nie tylko w zakresie oferty, ale także profilów klientów, 
profilów pracowników, a nawet rodzaju wystawianych ogłoszeń 
pracy). Biały wywiad jest ceniony przez firmy przede wszystkim 
za to, że stanowi skuteczne narzędzie wywiadu gospodarczego, 
które nie stoi w sprzeczności z prawem.

Pomimo niepodważalnych zalet, biały wywiad cechuje się pew-
nymi ograniczeniami i wadami. Stosunkowo dużym problemem 
współczesnych służb jest nadmiar informacji ze źródeł jawnych 
oraz trudność ich weryfikacji co powoduje swoiste uprzedzenie 
do rzetelności danej informacji, stanowiąc rzeczywistą ułomność 
białego wywiadu w zastosowaniach profesjonalnych. Nadmiar 
informacji jest wprawdzie jednocześnie jedną z większych zalet 
OSINT jednakże wyselekcjonowanie informacji wiarygodnych oraz 
oryginalnych zajmuje dużo czasu i wymaga specjalizacji w danej 
dziedzinie. W kontekście rekrutacji, lub bardziej ogólnie: weryfikacji 
przeszłości danego człowieka, istotną wadę białego wywiadu sta-
nowi stosunkowo duża podatność na dezinformację. W niezwykle 
łatwy sposób zainteresowany jest w stanie manipulować informa-
cjami oraz przekazem medialnym i społecznościowym uzyskując 
w ten sposób ewidentną korzyść tymczasową dla siebie. Podat-
ność jest duża, tym bardziej że weryfikacja prawdziwości informacji 
zamieszczanych w Internecie jest trudna, a czasami niemożliwa w 
krótkim czasie. O ile dezinformacja faktycznie jest domeną służb 
specjalnych od początku ich istnienia, to dezinformacja sieciowa 
jest sztuką wprowadzania w błąd określonych grup społecznych 
mająca zawsze planowy i celowy charakter zgodnie z teorią V. Vol-
koffa [3]. Doskonałym przykładem dezinformacji ostatnich czasów 
jest propagacja pojęć „hype”, „fud” lub „fomo” związanych z kursami 
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giełd kryptowalut [4]. Jeżeli zbierze się odpowiednia grupa osób, 
która w danym momencie będzie chciała kupić daną kryptowalutę 
po korzystnej cenie, to na portalach społecznościowych wypuści 
ona fałszywą informację powodującą grę na emocjach ofiar czy-
tających, którzy przykładowo daną kryptowalutę zaczną kupować 
podbijając cenę. W krótkim interwale czasu, grupa intoksykująca 
osiąga zysk poprzez nagłą sprzedaż swoich udziałów pozosta-
wiając ofiary ze stratami.

 � Biały wywiad w mediach 
społecznościowych

Wykorzystywanie technik związanych z białym wywiadem jest 
efektem rozwoju techniki w XXI wieku oraz zmian w stosunkach 
międzyludzkich jakie obecnie w nich zachodzą [5]. Duży wpływ ma 
na to również stały wymóg ochrony własności intelektualnych zwią-
zany ściśle z prawami rynku oraz stale rosnącą konkurencją [6, 7]. 

Również ogromny wpływ na rozwój, popularność i sukces tech-
nik białego wywiadu ma stale rosnąca popularność mediów spo-
łecznościowych (ang. social media). Należy jednak zwrócić uwagę, 
a także podkreślić, iż pozyskiwanie informacji metodami białego 
wywiadu polega na pozyskiwaniu informacji wyłącznie z legalnych, 
ogólnodostępnych źródeł. Do takich zaliczyć można nie tylko róż-
norakie portale społecznościowe, ale także artykuły z gazet, infor-
macje z telewizji, radia czy z portali internetowych (umieszczone 
tam na wielorakie sposoby) [8].

Innym, stosunkowo istotnym, aspektem wykorzystywania me-
diów społecznościowych w białym wywiadzie są niskie koszty tej 
metodologii pozyskiwania/poszukiwania informacji, a także stosun-
kowo niskie ryzyko [8, 9]. Portale społecznościowe zdominowały 
relacje międzyludzkie w XXI wieku. Ułatwiły w ogromnym stopniu 
komunikację, zwłaszczą tę na odległość, umożliwiły utrzymywanie 
kontaktów tam gdzie dawniej nie było to realne, umożliwiły nawią-
zywanie kontaktów w skali jaka dotąd nie była możliwa, jednakże 
te nowe możliwości wpłynęły negatywnie na naszą prywatność, 
która nie jest już tak chroniona jak wcześniej [10].

Społeczeństwo, pomimo niezwykle ułatwionej interakcji, wy-
daje się w przeważającej większości wykorzystywać nowe możli-
wości w sposób spontaniczny, często nieprzemyślany, błahy, czy 
nawet narcystyczny. Jednakże portale społecznościowe miewają 
pozytywny wpływ na społeczeństwo, co widać na przykład pod-
czas różnorodnych zbiórek finansowych [11].

Media społecznościowe bywają także wykorzystywane w biz-
nesie (np. między pracownikami współpracujących ze sobą firm 
lub wewnątrz firmy) do przepływu informacji, rozwoju technologii, 
czy dzielenia się wiedzą [11, 12, 13].

 � Rekrutacja z zastosowaniem białego 
wywiadu

Agencje pracy coraz częściej wycofują się z innych metod 
rekrutacji niż elektroniczna. Pracodawcy i agencje poszukujące 
pracowników wysoko wykwalifikowanych lub o unikalnych kom-
petencjach również zazwyczaj korzystają z portali branżowych 
lub zawodowych portali społecznościowych. Nie tylko służby wy-
wiadu korzystają aktywnie z możliwości pozyskania informacji o 
przyszłym/potencjalnym pracowniku z sieci internet. Oczywiście, 
kandydat może w swoim CV zawrzeć „niepełną prawdę” na te-
mat swoich kompetencji - w internecie łatwo można odszukać z 
jakiej firmy ma znajomych i tam zadzwonić. Czy ma nałogi? Czy 

podejmie wyzwania? Czy faktycznie musi wszystko zaplanować w 
każdym szczególe? Nie trzeba przeprowadzać wysublimowanych 
testów osobowościowych, żeby się dowiedzieć czegoś więcej o 
kandydacie - czasami wystarczy zobaczyć zdjęcia z wakacji, które 
publicznie udostępnił na portalu społecznościowym.

W obecnych czasach „pracownik z polecenia” nie stanowi 
już najlepszego wyboru. Choć bywa “sprawdzony”, to trudno się 
z nim rozstać, a po za tym grono kandydatów jest mocno zawę-
żone, a kompetencje bywają zawyżone. Natomiast właśnie dzięki 
coraz większemu ekshibicjonizmowi współczesnego społeczeń-
stwa przyszły pracodawca ma (legalną!) możliwość dowiedzieć się 
o wiele więcej niż kandydat mógłby opowiedzieć, zanim jeszcze 
dojdzie do rozmowy kwalifikacyjnej [11, 14, 15].

Jeżeli w Twojej firmie kandydaci do tej pory nie byli “prześwie-
tlani” metodą OSINT przed przyjęciem do pracy, to pora to zmie-
nić. To naprawdę nic nie kosztuje, a nawet bez wiedzy specjali-
stycznej, wyłącznie legalnymi metodami, bazując wyłącznie na 
publicznie udostępnionych informacjach, można się wiele dowie-
dzieć o kandydacie i w ten sposób oszczędzić sobie rozczarowań 
i trudnych rozmów.
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HERON ELECTRIC - potęga polskiej inspiracji

HERON ELECTRIC 

Polski samochód elektryczny realizowany przy wsparciu Pol-
skiego Programu Elektryfikacji Motoryzacji i Centrum Badawczego 
Polskiej Akademii Nauk KEZO, w którym pracuje zespół projekto-
wy kierowany jest przez Michała Paziewskiego.

Nadzór techniczny nad projektem, homologacją samochodu 
oraz przygotowaniem i optymalizacją produkcji powierzono jed-
nej z najlepszych firm inżynieryjnych na rynku motoryzacyjnym 
EDAG ENGENEERING. Rozpoczęcie produkcji planowane jest 
w IV kwartale 2019 r.

HERON ELECTRIC gabarytami zbliżony jest do Renault ZOE, 
planowany zasięg to 350-400 km z możliwością doposażenia w 
ekologiczny range extender zasilany gazem, który doładowując 
baterię pozwala na przejechanie dodatkowych 120-140 km. Au-

to posiadać będzie innowacyjne rozwiązania związane z dołado-
waniem fotovoltaiką, odzyskiem energii i „smart wnętrzem” z nie-
spotykanymi dotąd możliwościami personalizacji.

Dynamiczna linia nadwozia o oryginalnej charakterystyce, 
innowacyjność rozwiązań i dobre parametry techniczne wraz z 
prognozowaną ceną nie przekraczającą 20 000 EUR za dobrze 
doposażone auto stanowić będą składowe sukcesu rynkowego 
nowej polskiej marki.

Roczna produkcja planowana jest na poziomie 40 tys. eg-
zemplarzy, co pozwoli Heronowi zająć nie tylko znaczące miejsce 
na motoryzacyjnej „elektrycznej” mapie Europy, ale dołączyć do 
czołówki światowych liderów nowego segmentu rynku e-mobille.

Więcej informacji na stronie: www.heronelectric.pl
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Dynamika i diagnostyka maszyn wirnikowych 
- lata badań i doświadczeń

Nauka współpracuje z przemysłem

Dynamic and diagnostic rotary machines 
- years of research and experiences

Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

Książka Dynamika i diagnostyka maszyn wirnikowych - lata 
badań i doświadczeń powstała z okazji jubileuszu 70. urodzin 
oraz 45. pracy naukowej prof. dr hab. inż. Jana Feliksa Kicińskie-
go. Profesor jest wybitnym uczonym, autorem i współautorem 
licznych monografii i artykułów naukowych oraz nauczycielem 
akademickim. Przede wszystkim jest jednak człowiekiem o wiel-
kiej pasji do nauki i rozwoju na rzecz gospodarki. Książka jest 
wspomnieniem najważniejszych wydarzeń związanych przede 
wszystkim z pracą naukową Jubilata, ale także znajdują się w 
niej elementy z życia prywatnego. 

Część merytoryczna książki to referaty napisane w kontek-
ście wieloletniej współpracy naukowych przyjaciół z Profesorem 
Kicińskim (prof. W. Cholewa, prof. W. Batko oraz prof. Z. Dą-
browski). Pokazują one przydatność rezultatów tej współpra-
cy na prowadzone późniejsze badania. W książce znajdują się 
również referaty wychowanków Jubilata (dr inż. G. Żywica, dr 
inż. W. Miąskowski, dr hab. inż. P. Lampart).

Książkę kończy CV prof. Kicińskiego wraz z opisem jego naj-
ważniejszych osiągnięć naukowych i wdrożeniowych, wykazem 
wybranych publikacji, najważniejszych projektów i wystąpień.

The book Dynamic and diagnostic rotary machines - years 
of research and experiences was created on the occasion of 
the 70th anniversary of the birth and the 45th anniversary of 
work of prof. Jan Feliks Kiciński. Professor is eminent scientist, 
author and copauthor of monographs and articles. Professor is 
academic teacher.  He is a man of great passion for science and 
development for the benefit of the economy. The book is a mem-
ory of the most important events related primarily to the scientif-
ic work of Jubilarian, but also contains elements of private life. 

The substantive part of the book are papers written in the 
context of the long-term cooperation of scientific friends with 
Professor Kicinski (Prof. W. Cholewa, Prof. W. Batko and Prof. 
Z. Dąbrowski). They show the usefulness of the results of this 
cooperation for further research. The book also includes lectures 
of students (Dr. G. Żywica, Dr. W. Miąskowski, Dr. P. Lampart).

The book ends with the CV of prof. Kicinski with a descrip-
tion of his most important scientific and implementation achieve-
ments, a list of selected publications, major projects and speech-
es.

Dewizą prof. Jana Kicińskiego zawsze było łączenie pracy 
podstawowej z utylitarną. Bardzo ceni sobie kontakty z prze-
mysłem i prace nakierowane na przyszłe wdrożenia. Uważa, że 
duży instytut nauk technicznych nie może wyłącznie zajmować 
się „produkcją publikacji”, ale powinien też wykonywać prace 
użyteczne dla gospodarki. Zgodnie z tą dewizą, uzyskane w za-
kładzie profesora wyniki prac były ukierunkowane na przyszłe 
aplikacje. Przykładem może tu być rozwinięcie nieliniowej teorii 
dynamiki wirników pod kątem opracowania narzędzi kompute-
rowych użytecznych w energetyce. Tak powstał unikalny system 
komputerowy MESWIR. Opracowane narzędzia badawcze były 
wykorzystywane bezpośrednio w energetyce, w różnych pro-
jektach i innych ośrodkach naukowych i firmach w kraju. Prof. 
Kiciński wraz z zespołem otrzymali za te osiągnięcia wiele na-
gród, m. in. nagrodę badawczą SIEMENSA, nagrodę badawczą 

Prezesa PAN oraz kilka nagród 
Wydziału IV Nauk Technicz-
nych PAN.

Prof. Kiciński  zawsze za-
biegał o pozyskanie dużych 
projektów nakierowanych na 
potencjalne wdrożenia. Wiele 
z nich zdeterminowało kierun-
ki prac badawczych i ugrunto-
wało pozycję IMP PAN. Szcze-
gólnie dwa projekty należałoby 
wyróżnić w tym miejscu: pro-
jekt strategiczny, jako najwięk-
szy projekt badawczy w Pol-
sce realizowany z partnerem 

NAUKA WSPÓŁPRACUJE Z PRZEMYSŁEM
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przemysłowym ENERGA S.A. oraz budowa Centrum w Ja-
błonnie. 

Centrum KEZO w Jabłonnie to najnowocześniejsze tego 
typu centrum w Polsce i jedno z trzech w Europie. To ogromna 
szansa na rozwój nowych technologii z zakresu budownictwa 
plus-energetycznego, generacji rozproszonej i OZE. Właśnie w 
KEZO odbyła się uroczystość podpisania Polskiego Programu 
Elektryfikacji Motoryzacji. W ramach tej umowy 20 taksówek 
elektrycznych już jeździ po Warszawie (ELECTRIC TAXI Sp. z 

o.o.), a kolejnych 200 jest przygotowywanych, także w innych 
miastach. Umowa e-mobility uruchomiła też plany działań w za-
kresie utworzenia Polskiego Inteligentnego Miasta (Stowarzy-
szenie Human World), a instytut pełni tu rolę koordynatora prac 
B+R. To ambitne plany. 

Prof. Kiciński na pewno na tych działaniach nie poprzestanie. 
W planach ma współpracę z Chińską Akademią Nauk i utwo-
rzenie Polsko-Chińskiego Parku Technologicznego.

Uczelnia współpracuje z przemysłem

Aparaturowe aspekty diagnostyki izolacji  
uzwojeń maszyn elektrycznych w oparciu  

o pomiar wyładowań niezupełnych 

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza, Politechnika Opolska

Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, dr inż. Piotr Paduch, Politechnika Opolska

Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec jest profesorem zwy-
czajnym Politechniki Opolskiej na Wydziale Elektrotechniki, Au-
tomatyki i Informatyki w Instytucie Informatyki. Kieruje Katedrą 
Elektrowni, Diagnostyki i Inżynierii Komputerowej. Zainteresowa-
nia naukowe Profesora koncentrują się na złożonej problema-
tyce diagnostyki eksploatacyjnej maszyn wirujących w szcze-
gólności maszyn elektrycznych. Jest najwyżej klasy specjalistą 
z diagnostyki maszyn elektrycznych i twórcą znanej w Polsce i 
zagranicą Opolskiej Szkoły Diagnostyki Maszyn Elektrycznych. 
W ramach tej Szkoły zorganizował zespół badawczy uczelniano-
-przemysłowy zajmujący się eksploatacją i diagnostyką maszyn 
elektrycznych i kieruje jego pracą. Dla Profesora najważniejszym 
laboratorium badawczym obok laboratorium katedralnego jest 
hala przemysłowa. Wspólnie ze swoimi współpracownikami oraz 
Kadrą Techniczną z „zaprzyjaźnionych” zakładów przemysłowych 
zorganizował 3 laboratoria badawcze uczelniano-przemysłowe. 
Jest autorem bądź współautorem 5 monografii naukowych, 
42 prac naukowo-badawczych, 41 ekspertyz oraz około 1500 
prac technicznych dla przemysłu. Współautor 6 patentów. Au-
tor i współautor 263 publikacji naukowych. Wypromował 132 
Absolwentów. Na załączonym zdjęciu monografia wydana w 
2018 r. przez Oficynę Wydawniczą Politechniki Opolskiej przy-
gotowana na GRE 2018. W badaniach naukowych, które Pro-
fesor prowadzi, współpracuje z czołowymi światowymi firmami 
diagnostycznymi: SKF, SIEMENS, z krajowymi elektrowniami i 
zakładami przemysłowymi. Największym osiągnięciem na skalę 

światową Profesora jest opracowanie diagnostyki izolacji ma-
szyn elektrycznych on-line metodą wyładowań niezupełnych - 
wnz. Rezultaty prac badawczych Profesora zostały wdrożone 
do praktyki przemysłowej przynosząc wymierne korzyści eko-
nomiczne dla przemysłu i gospodarki krajowej. W 2010 r. Jury 
Konkursu o nagrodę SIEMENSA w 15 jubileuszowej edycji kon-
kursu o nagrodę badawczą firmy SIEMENS, przyznało nagro-
dę badawczą Profesorowi za wybitne osiągnięcia w technice i 
badaniach naukowych. Nagroda Siemensa jest bardzo presti-
żowym wyróżnieniem naukowym w kraju i poza jego granicami. 
Decyzją Prezydenta RP w dniu 15.04.2015 r. Sławomir Szyma-
niec uzyskał tytuł profesora nauk technicznych. Jego biografia 
znajduje się w Oxford Encyklopedia - „Encyklopedia Osobisto-
ści RP”, edycja 2017.

Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec opiekował się habili-
tantem i wypromował 6 doktorów Rezultaty 4 prac doktorskich 
zostały wdrożone w przemyśle i były inspiracją do napisania 
przez Profesora wspólnie z Doktorantami monografii.

Współautorem monografii „Aparaturowe aspekty diagno-
styki izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych” jest dr inż. Piotr 
Paduch. W pracy doktorskiej wykazał, że jest możliwe opraco-
wanie i wykonanie, niskokosztowych detektorów wyładowań 
niezupełnych w uzwojeniach maszyn elektrycznych wysoko-
napięciowych w warunkach przemysłowych oraz układów słu-
żących do ich kalibracji.

W monografii omówiono aparaturowe aspekty diagnostyki 
izolacji uzwojeń w oparciu o pomiar wyładowań niezupełnych 
(wnz). Napisano ją z myślą przybliżenia zagadnień aparaturo-
wych studentom wydziałów elektrycznych i energetycznych poli-

technik, kadrze przemysłu i energetyki, zwłaszcza pracownikom 
wydziałów diagnostycznych, kontroli jakości i utrzymania ruchu. 

W rozdziale 1 wyjaśniono podstawowe pojęcia i wielkości 
związane z wyładowaniami niezupełnymi: ładunek pozorny, 

Prof. dr hab. inż. 
Sławomir Szymaniec

dr inż. Piotr Paduch
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częstość powtarzania impulsów (PPS) wyładowań, średni prąd 
wyładowań, moc wyładowań, wskaźnik kwadratowy (D), współ-
czynniki normalizujące (NQN). 

W rozdziale 2 przedstawiono podstawowe metody diagno-
styki stanu izolacji uzwojeń w czasie ich produkcji: badanie 
wytrzymałości elektrycznej, pomiar współczynnika strat dielek-
trycznych tgd i poziomu wnz. Scharakteryzowano badania sta-
nu izolacji z rozróżnieniem stanów off-line i on-line. Zinterpreto-
wano wyniki pomiarów wnz.

W rozdziale 3 przytoczono możliwe scenariusze wyładowań 
niezupełnych, ich schematy zastępcze przyjmowane w literatu-
rze, sposoby rejestracji i nieelektryczne metody pomiaru wnz.

W kolejnych rozdziałach dokonano szczegółowej analizy 
elektrycznego toru pomiarowego pod kątem zgodności z normą 
europejską IEC60270 i scharakteryzowano jego podstawowe 
elementy ze zwróceniem uwagi na nowe detektory wnz - ante-
ny na bazie czujnika Pt100 (opracowane we własnym zakresie 
i sprawdzone w warunkach przemysłowych). Podano wyniki 
testów prototypu aktywnego detektora RTD oraz badań prze-
mysłowych wnz za pomocą własnego zestawu pomiarowego.

W rozdziałach 6, 7, 8 zaprezentowano prototypy kondensa-
tora do pomiarów wnz, impedancji pomiarowej i kalibratora wy-
ładowań niezupełnych. Wykazano, że jest możliwe opracowanie 
i wykonanie niedrogich czujników wnz w uzwojeniach maszyn 
elektrycznych wysokonapięciowych (WN) w warunkach prze-
mysłowych oraz układów służących do ich kalibracji. 

W rozdziale 9 zawarto opis aparatury stosowanej w prze-
myśle do badania wnz w izolacji uzwojeń metodami off-line i 
on-line. Przedstawiono właściwości profesjonalnych analizato-
rów wnz stacjonarnych i mobilnych oraz interpretacje wyników 
pomiarów w warunkach przemysłowych.

Rozdział 10 poświęcono zakłóceniom i niebezpieczeństwom 
środowiskowym podczas pomiarów wnz oraz metodom ich eli-
minacji.

 W monografii wykazano, że pomiary wnz stają się powoli 
podstawowym elementem programu badań maszyn elektrycz-
nych. Dzięki pomiarom wnz wykonywanym w czasie ruchu ma-

szyny dostajemy cenne informacje o jakości technologii wyko-
nania maszyny i o aktualnym stanie układów izolacyjnych jej 
uzwojeń. Autorzy wyrażają przekonanie, że opracowane meto-
dy pomiarowe, czujniki i aparatura z racji swej wyróżniającej się 
cechy „niskokosztowności” przyczynią się do rozpowszechnie-
nia w energetyce i przemyśle krajowym idei oceny stanu izo-
lacji uzwojeń maszyn elektrycznych w oparciu o pomiary wnz.

Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

Prof. dr hab. inż. Gerhard Bartodziej, Politechnika Opolska

Henryk Majchrzak współpracuje z Wydziałem Elektrotech-
niki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej od 1991 r., 
uczestnicząc w procesie dydaktycznym i naukowo-badawczym 
Katedry Elektrowni i Systemów Pomiarowych. W 2001 r. obronił 
z wyróżnieniem pracę doktorską wykonaną pod kierunkiem prof. 
Zdzisława Kabzy, na temat: analiza wpływu technologii urucha-
miania i odstawiania bloków energetycznych elektrowni na stra-
ty energii i koszty rozruchowe. Podstawowe tezy pracy i rezul-
taty jej wdrożenia zostały opublikowane w wielu czasopismach 
branżowych. Na tej podstawie wspólnie z Politechnika Opolską 
opracowano i wdrożono w Elektrowni Opole pierwszy w Pol-
sce „System  do bieżącego wyznaczania strat energii i kosztów 
rozruchowych”, co umożliwiło osiągnięcie wymiernych efektów 
ekologicznych i ekonomicznych. W 2001 r. udokumentowane i 
zweryfikowane przez niezależnego eksperta efekty finansowe 

ograniczenia strat rozruchowych związane z wdrożeniem no-
wych zasad eksploatacji oraz skróceniem czasu rozruchu blo-
ków wyniosły około 0,7 mln zł. W kolejnych latach efekty te w 
wyniku zmniejszenia ilości cykli rozruchowych wyniosły około 
1 mln zł rocznie. 

Nowatorskie rozwiązania zawarte we wdrożonej pracy oraz 
jej efekty ekologiczne i ekonomiczne zostały docenione przez 
kapitułę IV. Edycji Konkursu Ekologicznego „Przyjaźni Środowi-
sku”, organizowanego pod patronatem honorowym Prezydenta 
Rzeczpospolitej Polskiej oraz Ministra Środowiska, która przy-
znała Elektrowni Opole S.A. tytuł Laureata w kategorii „Techno-
logia Godna Polecenia”.

W 2005 r. Henryk Majchrzak uczestniczył w procesie uru-
chomienia Laboratorium Rynków Energii  na Politechnice Opol-
skiej. Dzięki temu możliwe było kształcenie studentów w nowym 
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obszarze nauki, który odpowiadał na wyzwania tworzącego się 
jednolitego europejskiego rynku energii elektrycznej.  

W okresie pracy w Elektrowni Opole w latach 1991-2008, 
prowadził szereg badań i analiz o charakterze naukowo-badaw-
czym. W szczególności kierował przygotowaniem elektrowni do 
świadczenia usług systemowych, w wyniku których elektrownia 
stała się liderem w kraju nowatorskich usług systemowych, ta-
kich jak:  praca na potrzeby własne w warunkach awarii syste-
mowych, praca bez zasilania z zewnątrz,  przygotowanie elek-
trowni do pracy wyspowej. Prace te prowadzone były wspólnie 
z krajowymi ośrodkami naukowo-badawczymi, a w tym z: Insty-
tutem Automatyzacji Systemów Energetycznych, Politechniką 
Opolską, Politechniką Śląską. Opracowywanie nowych warun-
ków pracy zakończyło się pozytywnymi odbiorami technicznym 
przez operatora systemu przesyłowego. Wykonane prace udo-
kumentowano licznymi publikacjami naukowymi z tego obszaru. 
Wykonane prace zostały wyróżnione między innymi w 2004 r. 
Medalem Europejskim przez Komitet Integracji Europejskiej za 
„Świadczenie Regulacyjnych Usług Systemowych dla zapew-
nienia niezawodnej i bezpiecznej pracy Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego, dotrzymania parametrów i standardów 
jakościowych energii elektrycznej oraz współpracy z systemami 
elektroenergetycznymi krajów sąsiadujących tzw. grupy CEN-
TRAL i Europy Zachodniej UCTE”.  

W okresie wykonywania przez dr inż. Henryka Majchrzaka 
obowiązków prezesa polskiego OSP, z jego inicjatywy jako człon-
ka komitetu Sterującego NCBiR, zostało uruchomione postępo-
wanie konkursowe na opracowanie programu informatycznego, 
dla zapewnienia skutecznej ochrony stacji elektroenergetycznych 
najwyższych napięć przed nieuprawnionym dostępem do ich 
systemów sterowania i zabezpieczeń. W efekcie zrealizowano 
umowę na wykonanie prac naukowo-badawczych oraz programu 
informatycznego pod nazwą: Budowa systemów bezpieczeństwa 
IP na SE. W tym okresie tym zostały również uruchomione inne 
ważne prace naukowo-badawcze, wykonywane na rzecz PSE 
S.A., a dofinansowywane przez NCBiR, a w tym: nowe druty z 
kompozytów metal-grafen o podwyższonej przewodności elek-
trycznej na przewody elektroenergetyczne, dynamiczne zarzą-
dzanie zdolnościami przesyłowymi sieci elektroenergetycznych 
przy wykorzystaniu innowacyjnych technik pomiarowych. Part-
nerami ww. projektów były wyższe uczelnie techniczne, instytuty 
naukowo-badawcze oraz podmioty gospodarcze z przemysłu.

W okresie tym opracowano również nowy model eksploata-
cji infrastruktury przesyłowej, którego celem było ograniczenie 
kosztów eksploatacji oraz poprawa efektywności energetycznej 
prowadzonych procesów. Przykładowe wdrożone rozwiązania 
to: kompleksowa wymiana transformatorów dużej mocy, wyko-
rzystanie ciepła odpadowego transformatorów do ogrzewania 
obiektów stacyjnych, opracowanie wspólnie z pracownikami 
Akademii Górniczo-Hutniczej nowych konstrukcji niskostratnych 
przewodów wysokiego napięcia dla linii przesyłowych, wdroże-
nie procesu monitorowania pracy przekładników prądowych. Na 
szczególną uwagę zasługuje opracowanie i wdrożenie procesu 
oceny stanu technicznego i monitorowania stanu trójfazowych 
podobciążeniowych przełączników zaczepów (PPZ) transfor-
matorów o mocy z 250 MVA, z wykorzystaniem metody emisji 
akustycznej (EA). Opis sygnałów EA generowanych przez PPZ 
w dziedzinie czasowej wykonano za pomocą analizy struktur 
przebiegów czasowych i wyznaczonych czasów charaktery-
stycznych. Na podstawie przedstawionych w publikacjach rezul-

tatów można stwierdzić, że dzięki zastosowaniu nowoczesnych 
metod cyfrowego przetwarzania sygnałów, istnieje możliwość 
wykorzystania metody EA do oceny stanu technicznego PPZ 
podczas ich normalnej eksploatacji. Zebrane wnioski pozwoliły 
na prowadzenie okresowej diagnostyki PPZ bez konieczności 
wyłączania transformatora z ruchu. Efektem wprowadzonych 
zmian było istotne ograniczenia kosztów eksploatacji oraz po-
prawa wskaźników niezawodności pracy elementów systemu 
przesyłowego.      

Na uwagę zasługuje również budowa pierwszego w Europie 
Środkowo-Wschodniej symulatora odzwierciedlającego w trybie 
czasu rzeczywistego warunki pracy KSE, służącego szkoleniu 
personelu Krajowej Dyspozycji Ruchu oraz służb dyspozytor-
skich elektrowni i obszarowych dyspozycji mocy, symulowaniu 
i badaniu stanów zakłóceń i awarii. Symulator służy również ce-
lom dydaktycznym, stanowiąc wsparcie w procesie kształcenia 
studentów kierunków technicznych oraz może być wykorzysta-
ny do badań prowadzonych przez pracowników naukowych. 

W latach 2010-2015 kompleksowo przeanalizowano skutki 
ekonomiczne oraz zagrożenia bezpieczeństwa pracy europej-
skiego i krajowego systemu elektroenergetycznego związane z 
występującym powszechnie w Europie zjawiskiem nieplanowych 
transgranicznych przepływów mocy. Wspólnie z pracownikami 
Politechniki Śląskiej wykonano: analizę możliwych rozwiązań, do-
bór parametrów oraz budowę przesuwników fazowych - pierw-
szej tego typu inwestycji w regionie Europy Środkowo-Wschod-
niej. W ramach tego procesu zainicjowano ścisłą współpracę 
z niemieckim operatorem systemu przesyłowego - 50Hertz, w 
celu opracowania nowatorskich zasad współpracy międzyna-
rodowej pomiędzy TSO regionu. Doprowadzono do podpisania 
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umowy międzynarodowej regulującej: proces koordynacji wyko-
nania inwestycji budowy przesuwników fazowych i przyszłej ich 
eksploatacji, obowiązki operatorów w zakresie dotrzymywania 
warunków bezpiecznej pracy systemów elektroenergetycznych, 
zasady podziału kosztów międzyoperatorskich działań zarad-
czych. To kompleksowe rozwiązanie  przyniosło oczekiwane 
rezultaty w zakresie ograniczenia przepływów nieplanowych, 
udostępnienia dodatkowych transgranicznych zdolności prze-
syłowych na połączeniach synchronicznych oraz zminimalizo-
wanie podejmowanych przez TSO, a w tym w szczególności 
przez OSP, działań interwencyjnych i związanych z tym kosztów. 
Zrealizowane przedsięwzięcie miało wymierny wpływ na popra-
wę bezpieczeństwa pracy KSE. Zdefiniowano również plan dal-
szych działań w tym zakresie obejmujący: zmianę konfiguracji 
obszarów rynkowych, wprowadzenie mechanizmu wyznaczania 

i alokacji zdolności przesyłowych w regionach Europy Środko-
wo-Wschodniej i Europy Środkowo-Zachodniej wg metody FBA, 
modyfikację zasad przygotowania krajowych planów rozwoju sy-
temu przesyłowego i ich koordynacji na poziomie regionalnym. 

Autor opracował model analizy efektów ekonomicznych za-
stosowania przesuwników fazowych obejmujący: proces taryfo-
wania działalności przesyłowej OSP, koszty działań interwencyj-
nych ponoszonych w regionie przez TSO, przychody związane 
z udostępnianymi zdolnościami przesyłowymi na połączeniach 
transgranicznych, potencjalne koszty niedostarczonej energii 
elektrycznej do odbiorców. Analiza efektów ekonomicznych ob-
jęła w szczególności zagadnienie kosztów bilansowania mocy 
szczytowej KSE, szczegółowo opisane w jego ostatniej mono-
grafii, poświęconej temu zagadnieniu. 

PROGRAM KONFERENCJI GRE 2018
25 czerwca 2018 (poniedziałek)

8:00-10:00 Rejestracja uczestników, kawa powitalna

10:00-10:30 OTWARCIE FORUM

10:30-13.45 SESJA PLENARNA

10.30-11.00

Obszary i zakres wykorzystania wyników pierwszego zadania badawczego Opracowanie technologii dla wysokospraw-

nych „zeroemisyjnych” bloków węglowych z wychwytem CO2 ze spalin Projektu Strategicznego Zaawansowane Tech-

nologie Pozyskiwania Energii - prof. Chmielniak T., prof. Rusin A.

11.00-11.30 Symulacja pracy kotła energetycznego w warunkach szybkich zmian obciążenia - prof. Taler J., dr hab. Zima W.

11.30-12.00 Spalanie paliw stałych w pętli chemicznej - polsko-norweski projekt badawczy - dr hab. Czakiert T., prof. Nowak W.

12.00-12.30 Quo Vadis Energetyko? Od Energetyki wielkoskalowej do rozproszonej a co dla Polski? - prof. Kiciński J.

12.30-13.00 Przełomowe innowacje w energetyce - prof. Nowak W.

13.00-13.30 Wybrane zagadnienie energetyki wodorowej - prof. Kotowicz J.

13.30-13.45 Modernizacja generatorów serii TWW-200 szansą na odbudowę mocy systemu elektroenergetycznego - dr inż. Rafał 

Maniara, Dyrektor ds. Technicznych i Rozwoju EthosEnergy Poland S.A.

13:45-15:00 OBIAD W RESTAURACJI HOTELOWEJ

15:00-17:00

FORUM DYSKUSYJNE z udziałem zaproszonych gości

Moderator: Dr hab. inż. Waldemar Skomudek, prof. PO, Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki, Politechnika 

Opolska

17:00-17:30 PRZERWA KAWOWA

17:30-19:00 SESJA PLAKATOWA - prezentacja wystaw i warsztaty w holu wystawienniczym

19:00-20:00 Przerwa

20:00-24:00 UROCZYSTA KOLACJA W RESTAURACJI HOTELOWEJ

26 czerwca 2018 (wtorek)

8:00-9:00 ŚNIADANIE W RESTAURACJI HOTELOWEJ

9:00-14.00

SESJE PROBLEMOWE:

- Przyszłościowe kierunki zwiększenia efektywności energetycznej i ekologicznej wytwarzania i użytkowania energii

- Pomiary energetyczne i badania w zakresie konwersji energii ze źródłami odnawialnymi

- Cyberbezpieczeństwo, Eksploatacja i Diagnostyka

14:00-14:45 OBIAD W RESTAURACJI HOTELOWEJ

14:45-16:15 c.d. SESJI PROBLEMOWYCH

16:15:16.30 PRZERWA KAWOWA

16:30-17:30 SESJA PLAKATOWA / Podsumowanie

18:00-22:00 KOLACJA INTEGRACYJNA - grill
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SESJA: Przyszłościowe kierunki zwiększenia  
efektywności energetycznej i ekologicznej wytwarzania  

i użytkowania energii

1
Prof. dr. hab. Olga Chernousenko,  
Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukra-
iny «Kijowski Politechniczny Instytut»

Zintegrowane badania trwałości resztkowej 
SP wirników turbin parowych o mocy 200 MW

2
Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin, 
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycz-
nych Politechnika Śląska

Dobór optymalnych warunków elastycznej eksploatacji bloków 
energetycznych z uwzględnieniem ich trwałości 

3
Prof. dr. hab. inż. Ałła Denisowa, Prof. dr. 
hab. inż. Vladimird Nikulshin, Anatoliy An-
drusczenko, Odeski Narodowy Politech-
niczny Uniwersytet

Energy-saving electrical heating systems  
with night accumulation of heat

Energooszczędne elektryczne systemy grzewcze 
z nocną akumulacją ciepła

4

Prof. dr. hab. inż. Anton Mazurenko, Prof. 
dr. hab. inż. Ałła Denisowa, Prof. dr. hab. 
inż. Gennadiy Balasanian, Dr inż. Wladu-
slaw Spinow, Odeski Narodowy Politech-
niczny Uniwersytet

Regulacja współzależności mocy elektrycznej i mocy 
termicznej przez kogeneracyjną instalację gazowo-turbinową

5

Prof. dr. hab. inż. Ałła Denisowa, Odeski 
Narodowy Politechniczny Uniwersytet,
Prof. dr. hab. Aleksandr Doroshenko, 
Odeska Narodowa Akademia Technologii 
Żywności,
Mgr inż. Ivanowa Lidia, Odeski Narodowy 
Politechniczny Uniwersytet

Efficiency of low temperature evaporated coolers of water
Skuteczność niskotemperaturowych wyparnych chłodnic wody

6
Prof. dr. hab. inż. Vladimird Nikulshin, 
Prof. dr. hab. inż. Ałła Denisowa, 
Mgr inż. Sergiy Melnik, Odeski Narodowy 
Politechniczny Uniwersytet

Advanced thermodynamic analysis on exergy flow grafs
Nowoczesna analiza termodynamiczna na grafach przepływu eg-
zergetycznego

7

Prof. dr. hab. inż. Anton Mazurenko, Prof. 
dr. hab. inż. Ałła Denisowa, Prof. dr. hab. 
inż. Gennadiy Balasanian,Dr inż. Wladu-
slaw Spinow, Odeski Narodowy Politech-
niczny Uniwersytet

Wydajność regulacji metodą „parametrów ślizgowych“ dla koge-
neracyjnej instalacji gazowo-turbinowej

8
Prof. dr. hab. inż. Ałła Denisowa, Prof. dr. 
hab. inż. Anton Mazurenko, Dr inż. Wladu-
slaw Spinow, Odeski Narodowy Politech-
niczny Uniwersytet

Zwiększenie sprawności interakcji instalacji kogeneracyjnych i 
systemów dostawy ciepła

9
M.K. Bezrodny, A.V. Novykh, N.O. Prytula, 
T.O. Misiura, National Technical University 
of Ukraine 
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»

Thermodynamic efficiency of combined heat pump system of he-
ating and ventilation with use of heat of ventilating emissions and 
wastewater
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10
Dr hab. inż. Varlamov G., 
Dr hab. inż. Scomudek W., Kapustjansky 
A., Daschenko O.

Modern challenges of the fuel and energy complex of Ukraine 
and the tasks of their solution

11 Dr hab. inż. S. Kaim Problem magazynowania dwutlenku węgła i zagrożenie sztucz-
nych zjawisk sejsmicznych w Polsce

12 Dr hab. inż. S. Kaim Molekularna teoria wyrzutów gazo-pyłowych w kopalniach węglo-
wych i bezpieczeństwo robót strzelniczych

13
Piotr Żymełka, Maciej Żyrkowski, Tomasz 
Janda, Henryk Kubiczek, 
PGE Energia Ciepła S.A.

Optymalizacja planowania produkcji energii elektrycznej i ciepła 
w elektrociepłowni gazowej z wykorzystaniem modelowania ma-
tematycznego

14
Dr hab. inż. Piotr Ostrowski, prof. nzw. w 
Pol. Śl.,
mgr inż. Izabella Maj

Integracja kotła WR25 z instalacją zgazowania paliwa alternatyw-
nego OTERM

15
Mgr inż. Anna Maciejczyk, 
SBB ENERGY S.A.

Innowacyjne rozwiązania SBB Energy S.A. w zakresie odazoto-
wania spalin na przykładzie Elektrowni Opole

SESJA: Pomiary energetyczne i badania  
w zakresie konwersji energii ze źródłami odnawialnymi

1
Prof. dr hab. inż., czł. koresp. PAN, Jan 
Kiciński, dr h.c.,
Dr inż. Patryk Chaja

Centrum Badawcze PAN KEZO - nowa szansa badań w dziedzinie 
konwersji energii ze źródeł odnawialnych

2

Prof. dr hab. inż. Fedir Matiko,  
Prof. dr hab. inż. Yevhen Pistun,  
Vitalii Roman, Halyna Matiko,  
Lviv Polytechnic National University, Lviv, 
Ukraine

Analysis and Minimization of Natural Gas Volume Imbalances in Gas 
Transmission and Distribution Systems

3
Dr hab. inż. Roman Fedoryshyn,
Prof. dr hab. inż. Yevhen Pistun, 
Prof. dr hab. inż. Fedir Matiko

Effect of Flow Temperature Measurement Error on the Accuracy of 
Natural Gas Metering

4

Dr inż. Urszula Warzyńska, prof. dr hab. 
inż. Wacław Kollek, dr hab. inż. Piotr 
Osiński, Katedra Eksploatacji Systemów 
Logistycznych, Systemów Transporto-
wych i Układów Hydraulicznych, Wydział 
Mechaniczny, Politechnika Wrocławska

Badania pulsacji ciśnienia w układach przesyłowych gazu

5

Dr hab. inż. Mateusz Turkowski, prof. 
nzw. Pol. Warszawskiej, Szudarek M., 
Szczecki A., Politechnika Warszawska, 
Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycz-
nej 

Analiza niepewności w diagnostyce i eksploatacji rurociągów da-
lekosiężnych 

6 Dr inż. Mirosław Kabaciński,
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita

Pomiary strumieni płynów w technice kotłowej
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7 Dr inż. Andrzej Mrowiec, Wydział Poli-
techniczny, PWSZ - Kalisz                                                        

Pomiar strumienia objętości oleju za pomocą mikrokryzy

8
Dr inż. Dariusz Kasprzak,  Wydział MST, 
PWSZ - Kalisz,                                                                                                                                         
Dr inż. Andrzej Mrowiec, Wydział Poli-
techniczny, PWSZ - Kalisz                                                                                

Badania korelacyjne czujników ciśnienia z membraną separującą

9

Mgr inż. Jakub Osuchowski, 
Dr inż. Paweł Michalski, 
Dr inż. Bogdan Ruszczak, 
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i In-
formatyki Politechniki Opolskiej

Ocena możliwości klasyfikacji, lokalizacji i detekcji obiektów na 
obrazach cyfrowych

10 Mgr inż. Jakub Osuchowski Detekcja uszkodzeń izolatorów linii elektroenergetycznej z wyko-
rzystaniem metod wizyjnych

11 Mgr inż. Sławomir Szymocha Pomiar poziomów zanieczyszczeń na terenach przemysłowych z 
wykorzystaniem jednostek UAV

12 Mgr inż. Sławomir Szymocha Wykorzystanie jednostki UAV jako narzędzia w sytuacjach kryzy-
sowych

13 HERON ELECTRIC Polski samochód elektryczny - potęga polskiej inspiracji

SESJA: Cyberbezpieczeństwo,  
Eksploatacja i Diagnostyka

1
Dr hab. inż. Jan Sadecki 
mgr inż. Tomasz Turba 
dr inż Michał Podpora 
Politechnika Opolska

Cyberbezpieczeństwo sektora energetyki w ofercie edukacyjnej 
Politechniki Opolskiej

2 Dr inż. Mariusz Gola 
Mgr inż. Artur Fonfara

Cyberprzestrzeń - analiza zagrożeń dla współczesnego człowieka

3 Dr inż. Gerard Bursy Bezpieczeństwo sieci wirtualnych

4 Mgr inż. Jakub Wojtanowski Bezpieczeństwo protokołu SSL - zagrożenia i podatności

5 Dr hab. inż. V. Khoma,
Dr inż. A. Smolczyk

Cyberbezpieczeństwo w kontekście ochrony infrastruktury kry-
tycznej

6
Dr inż. M. Podpora, 
Mgr inż. Tomasz Turba

Implementacja zagnieżdżonych honey-potów w infrastrukturę in-
formatyczną przedsiębiorstwa (elektrowni?) jako składowa ochro-
ny bariery dostępu do sieci wewnętrznej

7

Dr inż. Michał Podpora, 
Mgr inż., Tomasz Turba, 
Mgr inż Agnieszka Różańska
Dr inż. Aleksandra Kawala-Janik 
Politechnika Opolska

Przegląd zagadnień i zmian związanych z wdrożeniem w życie dyrek-
tywy RODO/GDRP (najnowsze unijne przepisy dot. ochrony danych)

8

Dr inż. M. Podpora, 
Dr inż. Aleksandra Kawala-Janik 
Mgr inż. Marcin Majer
Mgr inż. Tomasz Turba
Politechnika Opolska

Zastosowanie białego wywiadu w rekrutacji i weryfikacji pracow-
ników i kontrahentów przedsiębiorstwa
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9 Mgr inż. Rafał Miszuda Pomiar pola elektromagnetycznego przy użyciu platformy latającej

10 Mgr inż. Paweł Rydlik
Odwirownia wirników generatorów synchronicznych jako stanowi-
sko wyważania oraz pomiarów elektrycznych i mechanicznych wir-
ników generatorów synchronicznych

11 Dr inż. Piotr Paduch,
Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec

Aparaturowe aspekty diagnostyki izolacji uzwojeń
maszyn elektrycznych w oparciu o pomiar wyładowań niezupełnych

12 Dr inż. Henryk Majchrzak Bilansowanie mocy szczytowej systemów elektroenergetycznych

Sesja plakatowa:

1. Laboratorium badań eksploatacyjnych ogniw PV oraz kolektorów słonecznych 
2. Laboratorium badań parametrów eksploatacyjnych pomp ciepła
3. Laboratorium badań materiałów zmienno-fazowych i magazynów ciepła
4. Laboratorium demonstracyjno-badawcze siłowni kogeneracyjnych
5. Laboratorium diagnostyki i analizy środowiskowej
6. Laboratorium mikro-wirników i łożysk dla mikrosiłowni
7. Laboratorium termicznego przetwarzania biomasy i biopaliwa
8. Laboratorium Energetyki Wiatrowej
9. Laboratorium oczyszczania spalin
10. Laboratorium szybkiego prototypowania
11. Laboratorium Materiałów funkcjonalnych
12. Laboratorium demonstracyjnych układów mikrokogeneracji
13. Laboratorium monitorowania i zarządzania energią w budynku
14. Polski samochód elektryczny.
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49  Józef Pękala - współtwórca Forum Energetyków GRE i specjalności dydaktycznej Elektrownie 
Prof. Zdzisław Kabza, dr inż. Henryk Majchrzak

52   Obszary i zakres wykorzystania wyników zad. 1 Opracowanie technologii dla wysokosprawnych 
„zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin Projektu 
Strategicznego Zaawansowane Technologie Pozyskania Energii

Prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

57  Simulation of supercritical power boiler operation during rapid changes in boiler thermal loading

Prof. dr hab. inż. Jan Taler, dr hab. inż. Wiesław Zima, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Krakowska
taler@mech.pk.edu.pl, zima@mech.pk.edu.pl

58  Spalanie paliw stałych w pętli chemicznej: Polsko-Norweski Projekt Badawczy

Dr hab. inż. Tomasz Czakiert, prof. PCz, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska
Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak Wydział Energetyki i Paliw, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie 

61  Quo Vadis Energetyko? Od energetyki wielkoskalowej do rozproszonej. A co dla Polski?

Jan Kiciński, Instytut Maszyn Przepływowych PAN w Gdańsku, kic@imp.gda.pl
72  Przełomowe innowacje w energetyce 

Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
73  Wybrane zagadnienia energetyki wodorowej

Prof. dr hab. inż. Janusz Kotowicz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, janusz.kotowicz@polsl.pl

79  Centrum Badawcze PAN KEZO - nowa szansa badań w dziedzinie konwersji energii ze źródeł 
odnawialnych

Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński, dr inż. Patryk Chaja, Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk
kic@imp.gda.pl, patryk.chaja@imp.gda.pl

83  Energooszczędne elektryczne systemy grzewcze z nocną akumulacją ciepła

ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ОТОПЛЕНИЯ С НОЧНЫМ 
АККУМУЛИРОВАНИЕМ ТЕПЛОТЫ 
ENERGY-SAVING ELECTRICAL HEATING SYSTEMS WITH NIGHT ACCUMULATION OF HEAT
Prof. dr hab. inż. Ałła Denisowa, prof. dr hab. inż. Vladimird Nikulshin, Anatoliy Andrusczenko, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet, 
e-mail: alladenysova@gmail.com

84  Nowoczesna analiza termodynamiczna na grafach przepływu egzergetycznego 
СОВРЕМЕННЫЙ ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НА ЭКСЕРГЕТИЧЕСКИХ ПОТОКОВЫХ 
ГРАФАХ 
ADVANCED THERMODYNAMIC ANALYSIS ON EXERGY FLOW GRAFS

Prof. dr hab. Vladimird Nikulshin, prof. dr hab. Ałła Denisowa, Sergiy Melnik, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet, 
alladenysova@gmail.com

85  Skuteczność niskotemperaturowych wyparnych chłodnic wody 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ ИСПАРИТЕЛЬНЫХ ВОДООХЛАДИТЕЛЕЙ 
EFFICIENCY OF LOW TEMPERATURE EVAPORATED COOLERS OF WATER

Prof. dr hab. Ałła Denisowa, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet; prof. dr hab. Aleksandr Doroshenko, 
Odeska Narodowa Akademia Technologii Żywności; Ivanowa Lidia, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet, alladenysova@gmail.com

86  Regulacja współzależności mocy elektrycznej i mocy termicznej przez kogeneracyjną instalację 
gazowo-turbinową 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СООТНОШЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И УТИЛИЗИРОВАННОЙ ТЕПЛОВОЙ 
МОЩНОСТИ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ  ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКОЙ
Prof. dr hab. Anton Mazurenko, prof. dr hab. Ałła Denisowa, prof. dr hab. Gennadiy Balasanian, PhD, Wladuslaw Spinow, 
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
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87  Wydajność regulacji metodą „parametrów ślizgowych” dla kogeneracyjnej instalacji gazowo-
turbinowej

ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОЛЬЗЯЩИМИ ПАРАМЕТРАМИ 
КОГЕНЕРАЦИОННОЙ  ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
Prof. dr hab. Anton Mazurenko, prof. dr hab. Ałła Denisowa, prof. dr hab. Gennadiy Balasanian, PhD, Wladuslaw Spinow, 
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet, alladenysova@gmail.com

88  Zintegrowane badania trwałości resztkowej SP wirników turbin parowych o mocy 200 MW

КОМПЛЕКСНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЕСУРСА РОТОРОВ ЦСД ПАРОВЫХ ТУРБИН 
МОЩНОСТЬЮ 200 МВТ
Prof. dr  hab. Olga Chernousenko, Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy (Kijowski Politechniczny Instytut)

89  Akumulatory ciepła na materiałach stałych dla systemów ogrzewania przerwanego

АККУМУЛЯТОРЫ ТЕПЛОТЫ НА ОСНОВЕ ТВЕРДЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СИСТЕМЫ 
ПРЕРЫВИСТОГО ОТОПЛЕНИЯ
Prof. dr hab. Ałła Denisowa, PhD, Alersandr Klimczuk, PhD, Alersandr Shramenko, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet

90  Zwiększenie sprawności interakcji instalacji kogeneracyjnych i systemów dostawy ciepła

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОГЕНЕРАЦИОННЫХ УСТАНОВОК 
С СИСТЕМОЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
Prof. dr hab. Ałła Denisowa prof. dr hab. Anton Mazurenko, PhD, Wladuslaw Spinow, 
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet, alladenysova@gmail.com

91  Effect of Flow Temperature Measurement Error on the Accuracy of Natural Gas Metering

Roman Fedoryshyn, Yevhen Pistun, Fedir Matiko, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
92  Analysis and Minimization of Natural Gas Volume Imbalances in Gas Transmission and Distribution 

Systems

Fedir Matiko, Yevhen Pistun, Vitalii Roman, Halyna Matiko, Lviv Polytechnic National University, Lviv, Ukraine
92  Badania pulsacji ciśnienia w układach przesyłowych gazu

Dr inż. Urszula Warzyńska, prof. dr hab. inż. Wacław Kollek, dr hab. inż. Piotr Osiński, Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych, 
Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych, Wydział Mechaniczny, Politechnika Wrocławska, urszula.warzynska@pwr.edu.pl

93  Bezpieczeństwo sieci wirtualnych

Dr inż. Gerard Bursy, Politechnika Opolska
93  Analiza niepewności w diagnostyce i eksploatacji rurociągów dalekosiężnych 

Turkowski M., Szudarek M., Szczecki A., Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Warszawska, m.turkowski@mchtr.pw.edu.pl 
94  Cyberprzestrzeń - analiza zagrożeń dla współczesnego człowieka

Dr inż. Mariusz Gola, mgr inż. Artur Fonfara, Politechnika Opolska
94  Pomiary strumieni płynów w technice kotłowej

Mirosław Kabaciński, Janusz Pospolita, Politechnika Opolska, m.kabacinski@po.opole.pl
95  Problem magazynowania dwutlenku węgla i zagrożenie sztucznych zjawisk sejsmicznych

Kaim Sergii D., Instytut Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska, kaimsd@ukr.net
95  Cyberbezpieczeństwo w kontekście ochrony infrastruktury krytycznej

Prof. dr hab. inż. Volodymyr Khoma, dr inż. Artur Smolczyk Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska 
96  Badania korelacyjne czujników ciśnienia z membraną separującą

Dr inż. Dariusz Kasprzak, Wydział MST, PWSZ - Kalisz, darkas1@wp.pl
Dr inż. Andrzej Mrowiec, Wydział Politechniczny, PWSZ - Kalisz, a.mrowiec@pwsz.kalisz.pl

96  Molekularna teoria wyrzutów gazo-pyłowych w kopalniach węglowych i bezpieczeństwo robót 
strzelniczych

Dr hab. inż. Kaim Sergii D., Instytut Automatyki, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
97  Innowacyjne rozwiązania SBB Energy S.A. w zakresie odazotowania spalin na przykładzie Elektrowni 

Opole

Anna Maciejczyk, SBB ENERGY S.A., a.maciejczyk@sbbenergy.pl
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97  Bilansowanie mocy szczytowej systemów elektroenergetycznych
Dr inż. Henryk Majchrzak, Przewodniczący Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej, henryk.majchrzak13@gmail.com

98  Integracja kotła WR25 z instalacją zgazowania paliwa alternatywnego OTERM

Dr hab. inż. Piotr Ostrowski, prof. nzw. w Pol. Śl., mgr inż. Izabella Maj, Politechnika Śląska, piotr.ostrowski@polsl.pl
98  Detekcja uszkodzeń izolatorów linii elektroenergetycznej z wykorzystaniem metod wizyjnych

Mgr inż. Jakub Osuchowski, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska, jakub.osuchowski@gmail.com
99  Ocena możliwości klasyfikacji, lokalizacji i detekcji obiektów na obrazach cyfrowych

Mgr inż. Jakub Osuchowski, dr inż. Paweł Michalski, dr inż. Bogdan Ruszczak, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska
99  Dobór optymalnych warunków elastycznej eksploatacji bloków energetycznych z uwzględnieniem ich 

trwałości

Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska, andrzej.rusin@polsl.pl
100  Pomiar strumienia objętości oleju za pomocą mikrokryzy

Dr inż. Andrzej Mrowiec, Wydział Politechniczny, PWSZ - Kalisz, a.mrowiec@pwsz.kalisz.pl
100  Pomiar poziomów zanieczyszczeń na terenach przemysłowych z wykorzystaniem jednostek UAV

Sławomir Szymocha, Politechnika Opolska
100  Wykorzystanie jednostki UAV jako narzędzia w sytuacjach kryzysowych

Sławomir Szymocha, Politechnika Opolska
101  Cyberbezpieczeństwo sektora energetyki w ofercie edukacyjnej Politechniki Opolskiej

Dr hab. inż. Jan Sadecki, mgr inż. Tomasz Turba, dr inż. Michał Podpora, Politechnika Opolska, j.sadecki@po.opole.pl
101  Luki i zagrożenia bezpieczeństwa w architekturze współczesnych procesorów na przykładzie ataków 

„Meltdown” i „Spectre”

Mgr inż. Jakub Wojtanowski, Politechnika Opolska
101  Optymalizacja planowania produkcji energii elektrycznej i ciepła w elektrociepłowni gazowej z 

wykorzystaniem modelowania matematycznego

Piotr Żymełka, Maciej Żyrkowski, Tomasz Janda, Henryk Kubiczek, Dyrekcja Badań i Rozwoju, PGE Energia Ciepła S.A., piotr.zymelka@gkpge.pl
102  Implementacja zagnieżdżonych honey-potów w infrastrukturę informatyczną przedsiębiorstwa jako 

składowa ochrony bariery dostępu do sieci wewnętrznej

Mgr inż. Tomasz Turba, dr inż. Michał Podpora, Politechnika Opolska
104  Przegląd zagadnień i zmian związanych z wdrożeniem w życie dyrektywy RODO/GDRP

Dr inż. Michał Podpora, mgr inż. Tomasz Turba, mgr inż. Agnieszka Różańska, dr inż. Aleksandra Kawala-Janik, Politechnika Opolska
106  Zastosowanie białego wywiadu w rekrutacji i weryfikacji pracowników i kontrahentów 

przedsiębiorstwa

Dr inż. Michał Podpora, dr inż. Aleksandra Kawala-Janik, mgr inż. Marcin Majer, mgr inż. Tomasz Turba, Politechnika Opolska, 
m.podpora@po.opole.pl

108  HERON ELECTRIC - potęga polskiej inspiracji

HERON ELECTRIC 
109  Dynamika i diagnostyka maszyn wirnikowych - lata badań i doświadczeń

 Dynamic and diagnostic rotary machines - years of research and experiences
Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

109  Nauka współpracuje z przemysłem
Prof. dr hab. inż. Piotr Doerffer, Instytut Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku

110  Uczelnia współpracuje z przemysłem

Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza, Politechnika Opolska
110  Aparaturowe aspekty diagnostyki izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych w oparciu o pomiar 

wyładowań niezupełnych 

Prof. dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, dr inż. Piotr Paduch, Politechnika Opolska
111  Wdrażanie innowacyjnych rozwiązań

Prof. dr hab. inż. Gerhard Bartodziej, Politechnika Opolska
113  PROGRAM KONFERENCJI GRE 2018
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