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Czy regulacje prawne
wystarczająco wspierają

inne paliwa alternatywne?
Z

fot: Pixabay.com

Paliwa dla energetyki

adane pytanie w pierwszym momencie uznałam za błędnie sformułowane. Po
pierwsze w pytaniu zawarte jest stwierdzenie: „inne paliwa alternatywne”, co
w kontekście całego pytania może od razu sugerować, iż istnieją paliwa alternatywne
wspierane moim zdaniem wystarczająco.
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Po drugie, czy regulacje prawne
mogą w ogóle coś wspierać? Czy nie
przypisujemy prawu zbyt dużej mocy sprawczej? Niewątpliwie regulacje
prawne mogą mieć wpływ na daną
branżę, mogą wspierać rozwój albo
go spowalniać, mogą nakazywać konkretne zachowania ale samo prawo niczego nie zmienia, nie kreuje. W kontekście paliw alternatywnych zwrócić
uwagę trzeba na funkcje stabilizującą

Rys. 1

i dynamizującą prawa. Pierwsza z nich
wyraża się tym, że skutkiem działania
prawa w społeczeństwie jest utrwalanie
istniejącego w nim ładu politycznego,
gospodarczego itp. Funkcja dynamizująca zaś, polega na promowaniu zmian
w różnych sferach życia społecznego.
Wielowiekowy rozwój instytucji
prawnych cechował się na ogół tym,
że prawo było czynnikiem utrwalającym zastany układ stosunków społecznych i gospodarczych przy pomocy
środków przymusu prawnego. Dopiero od czasów Oświecenia, można się
spotkać w szerszym zakresie z głoszeniem poglądów, iż przez odpowiednie
prawodawstwo można doprowadzić
do zasadniczych zmian. Niewątpliwie
prawodawstwo może sprzyjać określonym przeobrażeniom danych stosunków społecznych, a inne utrudniać.
W szczególności prawo może wprowadzać unormowania kreujące nowe
instytucje prawne, odpowiadające potrzebom społecznym przejawiającym
się w danym czasie, może stwarzać
struktury organizacyjne życia społecznego, co określa się mianem funkcji
innowacyjnej. Co więcej, na dłuższą
metę biorąc, dobrze funkcjonujący system prawny może pośrednio ułatwiać

określone przemiany życia społecznego. Regulacje prawne są więc swoistym
narzędziem.
I tutaj dochodzimy do zasadniczej
kwestii, za każdą regulacja prawną powinien być widoczny cel w jakim zostały wydane i wizja jaką mają wspierać.
Można moim zdaniem pozwolić sobie
na krótkie retoryczne pytania „czy wiemy co chcemy osiągnąć w odniesieniu
do paliw alternatywnych? Jaka jest wizja rozwoju rynku paliw alternatywnych
w Polsce?”.
Wiemy niewątpliwie iż rozwój elektromobilności i paliw alternatywnych
w Polsce może stać się dla polskiej
energetyki, jak również polskiej gospodarki gradacją, która poprowadzi
na wyższy poziom rozwoju przemysłowego. Wiemy również że rozwój
w tym zakresie to jeden z priorytetów
Unii Europejskiej i że Komisja Europejska 13 lipca 2017 wezwała Polskę do
dokonania pełnej transpozycji przepisów dotyczących rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Poglądowe przestawienie regulacji UE w tym
zakresie zawiera rys. 1.
Jak w to wszystko wpisuje się Polska? Niewątpliwie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Paliwa dla energetyki

Żeby więc uniknąć niejasności musimy w pierwszej kolejności dookreślić
pojęcie paliw alternatywnych. W związku z planem rozwoju elektromobilności
w Polsce i przyjęciem ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych, w
świadomości społecznej pojęcie paliw
alternatywnych ogranicza się do definicji zawartej w powyższej ustawie,
czyli paliwa alternatywne to paliwa lub
energia elektryczna wykorzystywane
do napędu silników pojazdów samochodowych lub jednostek pływających
stanowiące substytut dla paliw pochodzących z ropy naftowej lub otrzymywanych w procesach jej przetwórstwa,
w szczególności energia elektryczna,
wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i parafinowe, sprężony gaz ziemny (CNG), w tym pochodzący z biometanu, skroplony gaz ziemny (LNG), w
tym pochodzący z biometanu, lub gaz
płynny (LPG). Ta definicja stanowi też
dla mnie punkt wyjściowy rozważań.
Pomijam więc ocenę regulacji prawnych
w odniesieniu do paliw alternatywnych
na gruncie regulacji odnoszących się
do odpadów, paliw alternatywnych rozumianych jako odpady palne, wykorzystywane jako źródło energii w procesach spalania lub współspalania.
Pomijam ją nie dlatego, że uważam iż
jest wystarczająco „wsparta” poprzez
regulacje prawne, ale dlatego że celem
niniejszej analizy jest właśnie ustawa o
elektromobilności i paliwach alternatywnych gdzie „inne paliwa alternatywne”
oznaczają wszystko co jest objęte definicją tej ustawy a co jednocześnie nie
jest energią elektryczną.

5

Paliwa dla energetyki

6

nr 3(63)/2018

to ważny krok w drodze do niskoemisyjnego transportu w Polsce. Niestety
nie jest to krok stanowczy i pozbawiony luk. Ustawa w gruncie rzeczy ogranicza się do elektromobilności. Zagadnienie „innych paliw alternatywnych”
poza energią elektryczną jest uregulowane w zasadzie w sposób dość ogólny. Uchwalona ustawa i tak zawiera
więcej regulacji w tym zakresie niż jej
projekt który, co prawda definiował paliwa alternatywne ale w zasadzie całość
regulacji dotyczącej wsparcia rozwoju odnosiła się do energii elektrycznej.
Część postulowanych zmian znalazła
odzwierciedlenie w uchwalonej ustawie ale nadal regulacje odnoszące się
do innych paliw alternatywnych należy
uznać za ogólne. I właśnie ta ogólność
jest trudna do oceny. Ponadto, nawet
zostawiając na chwilę ocenę regulacji
w kontekście innych paliw alternatywnych warto zwrócić uwagę, iż również
w zakresie samej elektromobilności pojawiło się w ustawie wiele niedociągnięć
wymagających poprawy. Obecnie w
ramach prac nad zmianą regulacji w
zakresie biokomponentów, projektem
ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz
niektórych innych ustaw została objęta
ustawa o elektromobilności i paliwach
alternatywnych. Proponowane zmiany
(art. 9 ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych
oraz niektórych innych ustaw) mają jednak wymiar doprecyzowujący lub wręcz
techniczny, a w niektórych miejscach
eliminujący wątpliwości interpretacyjne,
ale jednoznacznie należy podkreślić,
iż nie zmieniają sytuacji innych paliw
alternatywnych. Warto w tym miejscu
wskazać iż ustawa o elektromobilności
i paliwach alternatywnych jest regulacją umocowaną w programach krajowych - rys. 2.
Oceniając ją w tym kontekście należy stwierdzić że realizuje ona założenia Planu Rozwoju Elektromobilności
w Polsce. Może więc pytanie będące
tytułem artykułu powinno brzmieć „czy
wizja rozwoju gospodarczego wystar-

czająco wspiera inne paliwa alternatywne?”.
Wracając jednak do pytania o ocenę regulacji prawnej w odniesieniu do
innych paliw alternatywnych nie można
nie zgodzić się z powszechnym dość
poglądem że ustawa faworyzuje elektromobilność jako gałąź gospodarki,
która w założeniach programów w dużym stopniu może się przyczynić do
rozwoju kraju i poprawy jakości powietrza.
Biorąc pod uwagę zawartą w ustawie definicję paliw alternatywnych do
innych niż energia paliw alternatywnych
zaliczać będziemy wodór, biopaliwa ciekłe, paliwa syntetyczne i parafinowe,
sprężony gaz ziemny (CNG), w tym
pochodzący z biometanu, skroplony
gaz ziemny (LNG), w tym pochodzący z biometanu, lub gaz płynny (LPG);
Co do zasady ustawa obejmuje
rozwój sieci stacji oferujących paliwa
metanowe i zakłada się, że biorąc pod
uwagę długość sieci bazowej TEN-T w
Polsce i minimalne odległości pomiędzy
stacjami na tych drogach określone w
dyrektywie należy spodziewać się, że w
Polsce powstanie około 104 stacji CNG
i 14 stacji LNG. Dodatkowo w czasie
prac nad ustawą do planu lokalizacji
ogólnodostępnych stacji ładowania i
stacji gazu ziemnego pozostających
pod jurysdykcją Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad dróg
sieci bazowej TEN-T dopisano punkty
tankowania wodoru oraz stworzono
ich definicję.
Czy te regulacje wystarczająco
wspierają rozwój paliw alternatywnych?
Prawdę mówiąc wszystko zapewne zależy od punktu widzenia. Niewątpliwie,
pomimo ich zdefiniowania nie zawiera
regulacji odnoszącej się do biopaliw
ciekłych paliw syntetycznych i parafinowych ani gazu płynnego. Czy to zamierzone działanie? Biorąc pod uwagę
deklarację iż rynek LPG jest rozwinięty i nie wymaga wsparcia oraz zakładając że kwestie biopaliw mają swoją
regulację prawną czyli ustawę o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,

można by było może odpowiedzieć na
to pytanie, że „tak jest to zamierzone
działanie”. Nadal jednak pozostanie
wątpliwość - ustawa w art. 1 wskazuje na przedmiot regulacji i zgodnie z
nim określa ona zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury paliw alternatywnych służącej do wykorzystania
paliw alternatywnych w transporcie, w
tym wymagania techniczne, jakie ma
spełniać ta infrastruktura jak również
określa Krajowe ramy polityki rozwoju
infrastruktury paliw alternatywnych oraz
sposób ich realizacji. W tym kontekście
nie ma wątpliwości o czym już wyżej
wspomniałam, że priorytetowo traktowana jest energia elektryczna i można
mieć nawet wrażenie że oprócz LNG,
CNG oraz w jakimś zakresie wodoru
pozostałe „inne paliwa alternatywne”
w ogóle nie mieszczą się w polityce
rozwoju.
Czy w takim razie regulacje prawne wystarczająco wspierają inne paliw
alternatywnych? - zapewne jest w tym
zakresie obszar który wymaga jeszcze
dopracowania i pamiętać powinniśmy
że regulacje prawne to jedynie narzędzie do realizacji celów które muszą
być jasno zdefiniowane. Dlatego też
jeśli istnieje potrzeba wsparcia rozwoju
innych paliw alternatywnych to niewątpliwie obecne przepisy nie gwarantują
realizacji takiego celu.


o

Źródła:
1) ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(Dz.U.2018.317)
2) projekt ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz
niektórych innych ustaw (druk VIII nr 2411)
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Perspektywy wodoru
w transporcie i energetyce
D

yskusja dotycząca przyszłości energetyki i transportu prowadzona w świecie, ale
także w Polsce sprowadza się często do stwierdzenia, że wodór będzie paliwem
przyszłości. Z punku widzenia jego właściwości jest to stwierdzenie uzasadnione,
jednak z uwagi na to, że nie występuje on w stanie wolnym w przyrodzie sprawa
wymaga znalezienia przede wszystkim źródeł odpowiednio taniego wodoru.

Dlaczego wodór?
Wodór jest pierwiastkiem najobficiej
występującym w przyrodzie, a także

najlżejszym. Jest bezwonny i nietoksyczny. Zawiera najwięcej energii w jednostce masy spośród znanych paliw
- prawie trzykrotnie większą niż w przypadku benzyny. Wodór nie występuje
w naturze w stanie wolnym z uwagi na
swoją reaktywność, a jego największym
magazynem chemicznym jest woda.
Z tego powodu jest ona głównym źródłem wodoru i w celu jego uwolnienia
stosuje się zasadniczo dwa rodzaje metod: termicznego względnie elektrochemicznego rozkładu.
Istnieje wiele argumentów uzasadniających stosowanie wodoru, do głównych należą następujące przesłanki
według raportu IEA1 z grudnia 2017 r.:
 Podobnie jak elektryczność, wodór
jest „nośnikiem energii”. Może być
wykorzystywany w szerokim zakresie zastosowań w wielu sektorach
gospodarki: w transporcie, energetyce, przemyśle i mieszkalnictwie.
1) http://ieahydrogen.org/pdfs/Global-Outlook-and-Trends-for-Hydrogen_Dec2017_WEB.aspx

 Wodór można przekształcić w elek-

tryczność za pomocą ogniwa
paliwowego - urządzenia elektrochemicznego. W odróżnieniu od
baterii, ogniwa paliwowe działają w sposób ciągły o ile zabezpieczymy dopływ wodoru z lokalnego
zasobnika i tlenu z otaczającego
powietrza.
 Ogniwa paliwowe są „skalowalne” i mogą być stosowane zarówno do zasilania w energię
silnika samochodu jak i generować
elektryczność w dużej skali. Jedynymi produktami ubocznymi z ogniwa paliwowego są ciepło i woda.
 Źródłem wodoru mogą być paliwa
kopalne, w tym przede wszystkim
metan CH4, zawierający na każdy atom pierwiastka węgla cztery atomy wodoru. Jest on obecnie
podstawowym źródłem wodoru
uzyskiwanego przy pomocy technologii rozkładu termicznego klasyfikowane w trzy następujące grupy:
parowy reforming gazu ziemnego

Paliwa dla energetyki

Obecnie dominują paliwa kopalne stosowane dla produkcji wodoru, ale przyszłość, jak się utrzymuje,
będzie należeć do odnawialnych źródeł
energii pozwalających w godzinach
szczytów produkcyjnych przeznaczać
nadwyżki energii na elektrolizę wody
i akumulowanie tej energii w wodorze.
W kraju wodór produkuje się w dużej
skali zarówno w przemyśle nawozów
azotowych z gazu ziemnego jak i w rafineriach z gazów procesowych. Zużywany jest on na potrzeby produkcyjne
tych zakładów. Istnieje jednak w kraju
przemysł koksowniczy, który jest dobrze rozwinięty i produkuje gaz nadmiarowy o dużej zawartości wodoru.
Stosunkowo tanim kosztem można by
pozyskać wodór i dostarczyć na rynek
w celu zasilania rodzącego się transportu wodorowego, w pierwszym rzędzie
autobusów miejskich.

8
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(SMR), częściowe utlenianie (POX)
i reformowanie autotermiczne
(ATR), które łączy się z SMR.
Wodór może być otrzymywany
z wykorzystaniem odnawialnych
źródeł energii. Obecnie na świecie
obserwuje się znaczny wzrost zainstalowanej mocy odnawialnych źródeł energii głównie wiatru i słońca
i odpadowej biomasy.
W wyniku występowania pików
produkcji energii w źródłach odnawialnych odbiór energii do sieci jest
ograniczony. W takiej sytuacji można przeznaczyć nadwyżki energii
elektrycznej do produkcji wodoru, jako chemicznego magazynu
energii. Wodór i elektryczność to
w rzeczywistości uzupełniające
się nośniki energii: wodór można przekształcić w elektryczność
i elektryczność można przekształcić w wodór.
Wykorzystanie wodoru do magazynowania energii (krótkoterminowe, sezonowe czy też jako
długoterminowa rezerwa) pozwala stabilizować system energetyczny. Prowadzi się przygotowania do
podziemnego składowania wodoru w kawernach solnych i wyczerpanych pokładach ropy naftowej.
Wodór może być użyty do sprzęgania sektorów poprzez konwersję
nadwyżki energii elektrycznej (mocy) i dostawę wodoru do zastosowań innych niż energetyczne, np.
w transporcie, przemyśle i mieszkalnictwie. Wykorzystanie międzysektorowe zwiększa integrację
systemu energetycznego i sprzyja
rozwojowi infrastruktury wodorowej.
Wodór może być wykorzystywany do zdecentralizowanej produkcji
energii w przyszłej strukturze energetycznej, w której rozważa się dominację generacji rozproszonej. Ryzyko
inwestycyjne produkcji wodoru ze
źródeł odnawialnych jest znacznie
mniejsze niż w dużych układach
scentralizowanych z uwagi na mniejsze nakłady inwestycyjne.

 Pojazdy elektryczne z ogniwami

paliwowymi (FCEV) zasilane wodorem są bezemisyjne podobnie
jak pojazdy elektryczne bateryjne.
Pozwalają one jednak na co najmniej dwukrotnie większy zasięg.
 Wodór może być stosowany
w przypadkach trudnych do elektryfikacji, w których obecnie stosuje
się olej napędowy. Do tej grupy należą: transport ciężki, nieelektryczne pociągi i transport morski.
 Wodór ze źródeł odnawialnych
może zastępować paliwa kopalne
w przemyśle chemicznym, w którym obecnie produkcja wodoru odbywa się z wykorzystaniem węgla,
ropy naftowej i gazu ziemnego.
Japonia - kraj rozwoju gospodarki wodorowej
Japonia2 jest obecnie wiodącym
krajem rozwijającym technologie wodorowe zarówno w transporcie jak i rozproszonym wytwarzaniu energii. Tradycyjnie wodór był stosowany głównie
do rafinacji ropy naftowej i do produkcji
amoniaku, a następnie nawozów azotowych. Wodór od dawna jest uważany
za czystą alternatywę dla benzyny. Od
lat siedemdziesiątych trwają dyskusje
na temat gospodarki opartej na wodorze w konfrontacji z gospodarką wykorzystującej węglowodory.
Doprowadzając do kontaktu wodoru i tlenu w ogniwie paliwowym
można wytwarzać energię elektryczną, w tym także ciepło. Zastosowanie wodoru do napędu samochodów, w tym autobusów, ciężarówek
i wózków widłowych, może znacznie zmniejszyć emisję ditlenku węgla.
Jednak pomimo tego potencjału
w przeszłości istniało wiele przeszkód
w przekształcaniu się w gospodarkę wodorową. Główną przeszkodą
były wysokie koszty rozwoju ogniw
paliwowych. Podstawowymi rynkami
rozwoju ogniw paliwowych są Japo2) http://ieahydrogen.org/pdfs/Global-Outlook-and-Trends-for-Hydrogen_Dec2017_WEB.aspx

nia i USA, a następnie Chiny i Europa. Japonia zajęła wiodącą pozycję
w dziedzinie produkcji energii elektrycznej na małą skalę i rozwoju samochodów napędzanych wodorem.
Zgodnie z prognozą Navigant Research, oczekuje się, że światowy rynek stacjonarnych ogniw paliwowych
wzrośnie z 1,4 mld USD w 2014 r. do
40 mld USD w 2022 r.3
Od 2009 r., czasu ogłoszenia
wsparcia dla programu wodorowego w Japonii szybko uruchomiono rynek stacjonarnego wytwarzania energii w domach w wyniku rządowego
wsparcia środkami finansowymi. W ramach programu ENE-FARM (gospodarstwo energetyczne), zainstalowano do
2016 r. 150 000 mikro-elektrociepłowni
(Combined Heating and Power)4.
Podobnie z kilkoma potknięciami organizacyjnymi w ciągu ostatnich
10-15 lat, stworzono solidne podstawy dla rozwoju pojazdów napędzanych ogniwami wodorowymi (FCV).
W Japonii rząd subsydiuje pojazdy
typu FCV według modelu stosowanego wcześniej dla promocji modeli
hybrydowych. W grudniu 2014 r. Toyota wprowadziła na rynek pierwszy
na świecie masowo produkowany samochód z ogniwami paliwowymi, ale
aby rynek mógł się rozwijać, konieczne jest zbudowanie infrastruktury wodorowej. Oprócz inicjatyw rządowych,
Toyota, Honda i Nissan nawiązały ze
sobą współpracę w celu finansowego
wsparcia sieci tankowania wodorem.
W grudniu 2013 r., po zarzuceniu
rozwoju energetyki nuklearnej, Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Przemysłu (METI) utworzyło Radę ds. Strategii
na rzecz wodoru i ogniw paliwowych
w celu określenia podejścia do przyszłego wykorzystania energii wodorowej poprzez współpracę między prze3) Stationary Fuel Cells Will Reach $40 Billion in Annual Revenue by 2022”, Navigant Research, March 20,
2014
https://www.navigantresearch.com/newsroom/
stationary-fuel-cells-will-reach-40-billion-in-annualrevenue-by-2022
4) GA Newsletter”, Japan Gas Association, Newsletter
No. 30, March 24, 2016, http://www.gas.or.jp/en/newsletter/vo_30.htm
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W marcu 2016 r. Rada wydała poprawioną wersję powyższego planu
działania. Najważniejsze zmiany to:
 Ustanowiono przyszłe cele cenowe dla ogniw paliwowych do użytku domowego (poniżej 1 kW) dla
ogniw typu PEMFC (ogniwa paliwowe z wymianą protonów) na
800000JPY do 2019 r. Obecna
cena subsydiowana wynosi 1,42
mln JPY.
 W przypadku ogniw typu SOFC
(stało-tlenkowe ogniwa paliwowe)
cena ta powinna wynosić 1 milion
JPY do 2021, obecnie 1,77 mln
JPY.
 Cele dla ekspansji FCV - ok. 40 000
FCV do 2020 r.; 200 000 do 2025;
i 800 000 do 2030.
 Cele dla budowy stacji tankowania
wodoru: 160 stacji do 2020 r., 320
stacji do 2025 r.
Możliwe źródła pozyskania
wodoru
W 2013 r. światowe zużycie wodoru wyniosło łącznie 7,2 EJ (ekwiwalent
43 mln ton)5. Dotychczas wodór nie
był wykorzystywany jako nośnik energii, tj. nie jest przetwarzany na energię elektryczną, energię mechaniczną
ani ciepło. Wodór jest prawie w całości
5) Suresh, B. et al. (2013), Chemical Economics Handbook, IHS Chemical.

wykorzystywany jako surowiec w przemyśle rafinacyjnym i chemicznym do
przetwarzania surowców na produkty
chemiczne lub rafineryjne. Oczekuje
się, że globalne zapotrzebowanie na
wodór wymusi co najmniej 3,5% przyrostu zdolności produkcyjnych rocznie,
z tego ok. 50% będzie oparte o źródła
odnawialne6. Według IEA7 podstawowe źródła wodoru będą ulegały znaczącej zmianie.
Należy zwrócić uwagę na istotne
przyszłe znaczenie węgla w tej prognozie, co wskazuje, że zgazowanie węgla
będzie miało bardzo ważne miejsce na
mapie technologicznej. Niestety kolejne
próby wdrożenia tej technologii w kraju
są jak na razie opóźnione.
Rozważając jednak potencjalne
źródła wodoru w kraju wydaje się, że
gaz koksowniczy może być najtańszym źródłem wodoru. W składzie
gazu powstającego w procesie koksowania zawartość wodoru wynosi 50-60% obj. Gaz ten w połowie
stosowany jest do produkcji koksu
(ogrzewania baterii koksowniczej),
a pozostała część stosowana jest
w sposób kwalifikowany w układach
6) http://www.fch.europa.eu/sites/default/files/project_
results_and_deliverables/D5.1.%20Implementation%20
Roadmap-v15-final.pdf
7) https://energiforskmedia.blob.core.windows.net/
media/23562/5-hydrogen-production-by-electrolysisann-cornell-kth.pdf

Rys 1. Surowce pierwotne stosowne do produkcji wodoru obecnie i w perspektywie 2050 r.
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mysłem, środowiskiem akademickim
i rządem. W kwietniu 2014 r. rząd zatwierdził czwarty strategiczny plan energetyczny, który jasno określa użycie
wodoru i potrzebę sformułowania planu działania na rzecz realizacji społeczeństwa wodorowego. Dwa miesiące
później, w czerwcu 2014 r., Rada opracowała strategiczny plan działania na
rzecz wodoru i ogniw paliwowych, który przedstawia zintegrowane podejście
do produkcji wodoru, magazynowania,
transportu i jego zastosowań.
Opracowana mapa drogowa składa
się z trzech etapów:
Etap 1: Zwiększenie liczby domowych ogniw paliwowych do 1,4 miliona
do 2020 r. i 5,3 miliona do 2030 r. Poszerzenie liczby stacji tankowania wodoru dla FCV do 100 i pełnego skomercjalizowania pojazdów FCV w 2015 r.
Etap 2: Lata 2025-2030. Wprowadzenie wytwarzania wielkoskalowego
energii elektrycznej na bazie wodoru
i zbudowanie systemu dostaw wodoru
na dużą skalę.
Etap 3: 2040 i później. Produkcja
na pełną skalę wodoru, transport i jego magazynowanie bez emisji CO2
z ewentualnym wykorzystaniem technologii wychwytywania i składowania
dwutlenku węgla (CCS) w przypadku
produkcji wodoru z wykorzystaniem
paliw kopalnych.
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CHP względnie spalana nieefektywnie w pochodniach.
Jedynie w koksowniach Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW) w gazie
koksowniczym dostępne jest ok. 75
tys. ton wodoru rocznie. Pozwala to na
przejechanie 7,5 mld km samochodami
typu Toyota Mirai.
Porównując koszty produkcji wodoru
z gazu z koksowniczego z innymi technologiami można stwierdzić, że jest to
technologia bardzo konkurencyjna do
innych już stosowanych czy też dopiero rozważanych. Według Departamentu
Energii USA technologia stanie się przełomową kiedy cena wodoru osiągnie
wartość nie większa niż 2,5 USD/galon
ekwiwalentnego paliwa benzynowego.
Jednym z kluczowych wyzwań
technologicznych jest produkcja wodoru o bardzo wysokiej czystości rzędu 99,999% akceptowanej przez najbardziej rozwinięte obecnie konstrukcje
ogniw paliwowych typu PEM. Z tego tez
powodu konieczne jest przejście przez
skalę demonstracyjną o wielkości 50100 kg wodoru/h, aby opanować te
technologię i zbudować rynek trans-

Rys. 2. Potencjał wodoru w koksowniach JSW

portu wodorowego, a następnie podjąć decyzje o pełnej skali produkcyjnej
rzędu 10 tys. ton rocznie.
Transport wodorowy
Według Raportu8 przygotowywanego dla Stanu Kalifornia (USA) samochody z napędem wodorowym będą

8) http://www.fuelcelltoday.com/media/1711108/fuel_
cell_electric_vehicles_-_the_road_ahead_v3.pdf

odgrywały coraz większą rolę w przyszłych rozwiązaniach komunikacyjnych.
Już obecnie w Japonii komercyjnie eksploatuje się stacje tankowania samochodów wodorowych, dla
których wodór produkuje się lokalnie
w kontenerowych stacjach reformingu gazu ziemnego w wydajności 300
m3 wodoru/h. Ciekawostką jest to, że
samochody Toyota Mirai posiadają
w bagażniku przygotowane przyłą-

Rys. 3. Szacowane koszty produkcji wodoru w zależności od technologii1, USD/kg

1) https://www.nrdc.org/sites/default/files/hydrogen.pdf
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Wytwarzanie elektryczności
Ogniwa paliwowe są dostępne lub
są opracowywane dla szeregu zastosowań stacjonarnych i pojazdów. Zastosowania energetyczne obejmują układy wytwarzające energie elektryczna
i ciepło (200-2800 kW), czystą generację elektryczną (105-210 kW), systemy
mieszkaniowe i komercyjne do kogeneracji (3-10 kW), rezerwowe i przenośne
systemy zasilania (0,25-5 kW).
Potencjalne przewaga systemów
opartych na ogniwach paliwowych
wynika z dużej elastycznosci pracy,
w szczególnosci w lokalnych zastosowaniach. Ponadto istnieją możliwości
uzyskania znacznie wyższej sprawności wykorzystania paliwa pierwotnego
do wytwarzania energii elektrycznej.
General Electric9 oferuje układy
CHP o mocy kilku MW zasilane gazem
ziemnym, który podlega reformingowi

na wodór, zasilajacy nastepnie ogniwo
tlenkowe (SOFC) i w rezultacie sprawnośc wytwarzania energii elktrycznej
wynosi 65%, a sprawność całkowita
układu z uwzględnieniem ciepła 90%.
W Nowym Yorku opracowano szeroki program impelmentacji technologii ogniw paliwowych, dla zastosowań
energetycznych planując wdrozyć ok.
700 MWe stacjonarnych układów generacji elektrycznosci i ciepła. Głównymi argumentami jest brak hałasu, brak
emisji szkodliwych substancji, wysoka
sprawnośc, duża elastyczność włączania do systemu.
W znanym czasopismie branżowym
Power Engineering10 doniesiono, że
w 2016 r. wydano zgodę na budowę
największej na świecie jednostki wytwórczej bazującej na wodorze o mocy
63,3 MWe w Connecticut (USA). Wynika z tego, że technologia ta osiąga coraz wiekszą dojrzałóśc technologiczną
i naezy się spodziewac w krotkim czasie kolejnych układów o mocy osiągającej 100 MWe.

Wnioski
W niektórych krajach termin „gospodarka wodorowa” nabiera bardzo
praktycznego znaczenia. W Japonii
i w USA stworzono programy rządowe, wspierające demonstrację technologii wodorowych zarówno w transporcie i energetyce.
Rynkami wschodzącymi w tej dziedzinie na pewno będą Chiny, gdzie
hasło elektro-mobility obejmuje dwa
rodzaje źródeł energii, tzn. baterie
i ogniwa paliwowe zasilane wodorem.
Powodzenie implementacji technologii wodorowych zależy w głównej
mierze od dostępu do stosunkowo taniego wodoru. Spośród dostępnych
źródeł krajowych pozyskanie wodoru
z nadmiarowgo gazu koksowniczego
może być najefektywniejszą metodą
dla stworzenie pełnego ciągu: produkcja wodoru - dystrybucja - stacja paliwowa - transport wodorowy.
Powstanie wówczas możliwość
rozwoju zapotrzebowania na lokalne
źródła generacyjne oparte o ogniowa
paliwowe.

10) https://www.power-eng.com/articles/blogs/power-points/2016/02/fuel-cells-to-play-important-role-inpower-generation.html

9) https://www.ge.com/sites/default/files/GE_FuelCells.
pdf

Rys. 4. Udział samochodów osobowych w zależności od rodzaju napędu

Paliwa dla energetyki

cze do podłączenia kablem zasilania
sieci domowej, kiedy samochód jest
zaparkowany w domowym garażu. Zatem staje się on wtedy źródłem energii
elektrycznej.
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Mgr inż. Bogdan Gorzelnik, GC-Energy Sp. z o.o.

Zmniejszenie kosztów
przy zachowaniu najlepszego stanu
technicznego i bezpieczeństwa instalacji

W

numerze 2/2018 dwumiesięcznika „Nowa Energia” został przytoczony artykuł
mgr Dominika Brodackiego - Eksperta Instytutu Polityki Energetycznej im.
Ignacego Łukasiewicza, Analityka ds. Energetycznych Polityki Insight, na temat nowego
modelu biznesowego świadczenia usług kontrolno-pomiarowych i diagnostycznych
instalacji energetycznych. Wspomniany artykuł pozwala nam wyciągnąć wnioski, ale
równocześnie prowokuje pytanie: Jak zmniejszyć koszty przy zachowaniu najlepszego
stanu technicznego i bezpieczeństwa instalacji?

Technologie

Trzeba zdać sobie sprawę, jakie mogą być skutki awarii, czy związane z tym
nieplanowane postoje w zakładach. Wiąże się to w sposób oczywisty z zatrzymaniem urządzeń, czy też całych linii produkcyjnych co bezpośrednio wpływa na
wynik finansowy przedsiębiorstwa.

W takich przypadkach kluczową rolę odgrywa czas, co przekłada się bezpośrednio na koszty. Aby maksymalnie
skrócić czas usuwania awarii, należy
zaangażować doświadczoną kadrę oraz
sprzęt, który w możliwie najkrótszym
czasie zlokalizuje przyczynę i usunie ją.

Dużo prościej jest jednak, na
bieżąco monitorować stan instalacji poprzez okresowe badania oraz
kontrole, co zminimalizuje ryzyko wystąpienia awarii, a jeżeli już do niej
dojdzie, szybkie zdiagnozowanie oraz
usunięcie problemu u źródła.
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im Mobilnym Centrum Szybkiego Reagowania Calibron chce podejść do
usług serwisowych w zupełnie nowy
sposób. Kompleksowo rozwiązywać
problemy klientów, zanim jeszcze się
pojawią. Świadczyć usługi „na miejscu” - w sposób kompleksowy, z niezbędnym sprzętem i doświadczoną
kadrą.
Stąd pomysł na mobilne laboratorium
szybkiego reagowania dla przemysłu.
Mobilne Centrum technologiczne
Calibron firmy GC-Energy świadczy
usługi aż w pięciu zróżnicowanych pod
względem wymagań obszarach pracy:
 Pomiary elektryczne
 AKPiA
 Telekomunikacja
 Serwis Zaworów
 Inspekcje techniczne z powietrza.

 Pomiary elektryczne
Bezpieczeństwo człowieka oraz
niezawodna praca urządzeń, to jedne
z najważniejszych priorytetów każdego przedsiębiorstwa. Aby sprostać tym
wymaganiom, niezbędne są okresowe
przeglądy, serwisy oraz pomiary urządzeń elektrycznych.

Wyposażenie Calibrona oraz doświadczony zespół pracowników pozwalają na świadczenie szerokiej gamy usług w branży elektrotechnicznej,
a w szczególności pomiarów, diagnostyki kabli i urządzeń średniego oraz
niskiego napięcia, a także szczegółową analizę parametrów sieci elektrycznych.
Co oferuje Calibron?
 Próby napięciowe rozdzielnic

i urządzeń SN: AC 50 Hz, DC
 Pełna diagnostyka kabli NN, SN:









rezystancja izolacji, próby napięciowe kabli VLF, identyfikacja i lokalizacja uszkodzeń (wyładowania
niezupełne PD)
Kompleksowa diagnostyka wyłączników
Zaawansowana diagnostyka transformatorów, w tym za pomocą
metody odpowiedzi częstotliwościowych SFRA
Pomiary kamerą termowizyjną
Pomiar impedancji pętli zwarcia,
pomiar rezystancji uziemienia, pomiar napięcia „krokowego”, pomiar
bardzo niskich rezystancji
Certyfikacja.

Technologie

Odpowiedzią na te i inne wyzwania
jest mobilne centrum szybkiego reagowania Calibron. Pozwala on w krócej
niż dobę dotrzeć praktycznie w każde
miejsce kraju i świadczyć usługi w segmencie pomiarów elektrycznych, AKPiA, telekomunikacji, serwisu zaworów
czy inspekcji dronowych.
Wieloletnie działania firmy GC-Energy, inwestycje w kadrę techniczną, sprzęt, wyposażenie jest bazą, na
której można zbudować nową jakość.
Przez ostatnie lata firma gromadziła wiedzę, skutecznie rozwiązywała problemy klientów, realizowane były
dla nich usługi w zakresie uruchomień
instalacji, kontroli i kalibracji oraz przeglądów technicznych. Pion realizacji
przemysłowych został wyposażony
w unikalny, nowoczesny sprzęt dostosowany do obecnych wymagań
w projektach inwestycyjnych.
Firma GC-Energy realizowała również projekty remontowo-modernizacyjne i w związku z tym dostrzegła
potrzebę rozwoju fazy wstępnej (pre-commissioning) oraz właściwej (commissioning), jak i utrzymania ruchu w już
działającym obiekcie (maintenance).
Firma GC-Energy, wraz ze swo-
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pieczeństwo na obiektach przemysłowych
(rafinerie, elektrownie, elektrociepłownie
i nie tylko).
 Inspekcja i diagnostyka uszkodzeń
 Serwis zaworów
 Kalibracja zaworów (w tym PSV)
 Certyfikacja.

 Inspekcje Techniczne

Technologie

z powietrza

 AKPiA

 Telekomunikacja

Bez sprawnie działających urządzeń pomiarowych nie ma mowy
o wysokiej jakości produktu, ani tym
bardziej o bezpieczeństwie pracowników. Kalibracja jest jednym z ważniejszych czynności, które pozwalają
uzyskać spójne wyniki. Dzięki dokładności kalibratora, przemyślanym
procedurom i precyzyjnym wzorcom
proces ten może przebiegać wyjątkowo sprawnie i skutecznie. Calibron,
dzięki profesjonalnie skonfigurowanemu i wyposażonemu stanowisku, umożliwia kalibrację czujników i przetworników wartości
fizycznych, a także pozwala na
wykonanie testów i pomiarów sieci przemysłowych opartych na
protokołach HART, FIELDBUS
i PROFIBUS.

Stanowisko to jest przeznaczone
głównie do pomiarów w zakresie instalacji teletechnicznych. Umożliwia
pomiar i certyfikację okablowania światłowodowego, strukturalnego, diagnostykę i rozwiązywanie problemów z siecią LAN, testowanie instalacji telewizji
przemysłowej CCTV oraz testowanie
wydajności sieci.
 Spawanie światłowodów
 Pełna diagnostyka światłowodów
 Pełna diagnostyka sieci strukturalnych
 Pełna diagnostyka urządzeń telewizji przemysłowej CCTV
 Certyfikacja.

A dokładniej rzecz ujmując:
 Kalibracja przetworników ciśnienia,

temperatury, przepływu
 Pomiary pętli sygnałowych tzw.

„Loop test”, na obiektach przemysłowych
 Diagnostyka i komunikacja z urządzeniami opartych na protokole
HART, FIELDBUS i PROFIBUS PA
 Certyfikacja.

 Serwis Zaworów
Calibron został wyposażony w specjalistycznie przygotowane stanowisko (niezależny, całkowicie autonomiczny moduł)
do inspekcji i certyfikacji zaworów. Wykorzystane przez nas rozwiązania gwarantują kontrolę szczelności zewnętrznej
korpusu, szczelności zamknięcia zaworu, ciśnienia nastawy, ciśnienia początku
otwarcia, przyrostu ciśnienia i ciśnienia
zamknięcia. Wykorzystane przez nas rozwiązania umożliwiają regularną inspekcję
zaworów bezpieczeństwa, dzięki czemu
Calibron zdecydowanie podwyższa bez-

Tradycyjne inspekcje różnorodnych
infrastruktur budowlanych i przemysłowych są bardzo kosztownym i czasochłonnym zajęciem. Dzisiaj bezzałogowy statek powietrzny pozwala
znacząco zredukować koszty tych
operacji. Calibron został wyposażony
w zaawansowane technicznie drony
do zadań specjalnych.
Pozwala to na dotarcie do obszarów trudnych ze względu na duże ryzyko i bezpieczeństwo ludzi.
Świetnie sprawdzi się przy inspekcjach farm wiatrowych, fotowoltaicznych, słupów energetycznych, wszelkiego rodzaju masztów, kominów
przemysłowych i nie tylko. Przy zastosowaniu kamery o bardzo dużej rozdzielczości lub kamery termowizyjnej
jesteśmy w stanie prześwietlić każdy
element z niewielkiej odległości.
 Inspekcje wizyjne i ocena stanu
technicznego urządzeń energetycznych.
 Diagnostyka termowizyjna, przy
ocenie stanu technicznego urządzeń.
 Inspekcje linii energetycznych wysokiego napięcia.
 Inspekcje obiektów przemysłowych, wież, kominów, zbiorników.
 Inspekcje farm wiatrowych.
 Inspekcje farm fotowoltaicznych.
 Inspekcje gazociągów.

o
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Martin Brink, Editor Copywriter, Elomatic Oy

K

ompleksowe projekty modernizacji obiektów stanowią istotne wyzwania w zakresie
inżynierii i zarządzania projektami. Zmodernizowane obiekty powinny zapewnić
większą wydajność i ulepszenia produkcji, nie powodując niepotrzebnych przestojów,
zawirowań w harmonogramach i budżetach, które zazwyczaj są wyjątkowo napięte.
Nie pozostawia to miejsca na nieprzewidziane opóźnienia i niespodzianki, co
oznacza, że wymagane jest dokładne zrozumienie obiektu, instalacji. W nowoczesnych
przedsięwzięciach, wykonawcy coraz częściej korzystają z technologii skanowania
laserowego, aby zmniejszyć ryzyko związane z projektami modernizacyjnymi.

Technologie

Zdjęcie dzięki uprzejmości Goltens Green Technologies B.V.

Zarządzanie projektami
modernizacji instalacji
- rola skanowania laserowego
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Zdjęcie dzięki uprzejmości Walley Design S.R.L.

Technologie

Zdjęcie dzięki uprzejmości Walley Design S.R.L.
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Punktem wyjścia każdego projektu
modernizacji zakładu jest sprawdzenie lokalizacji i weryfikacja istniejących
planów, rysunków i modeli, jeśli są dostępne. Im starsza jest instalacja, tym
bardziej prawdopodobne jest, że model 3D nie istnieje, a plany i rysunki są
przestarzałe.
Zapewnienie idealnego dopasowania dla nowego sprzętu, urządzeń,
narzędzi i procesów może szybko stać
się koszmarem inżyniera w takim scenariuszu. W jaki sposób można prawidłowo zaprojektować i zwymiarować
instalacje, jeśli brakuje „rysunków” lub
nie można w pełni zaufać dokładności? Często nowe komponenty lub
zmiany w trasach rurociągu mogły zostać zaimplementowane po wybudowaniu elektrowni.
Przed nadejściem skanowania laserowego wymagałoby to czasochłonnych i kosztownych pomiarów ręcznych podczas wizyt na obiekcie, co
w najgorszym przypadku może trwać
tygodnie lub nawet miesiące i prawdopodobnie nadal będzie cierpieć z powodu niedokładności. Na szczęście
technologia skanowania laserowego
umożliwia tworzenie dokładnych modeli 3D dowolnych przestrzeni instalacji przemysłowych; dokładność do
uzyskania to nawet 1mm. Ułatwia to
sprawdzenie, czy jest na przykład wystarczająco dużo miejsca na planowane rurociągi, urządzenia lub maszyny
oraz w jaki sposób zmodernizowany
obiekt pasował do istniejącej instalacji.
Zeskanowane materiały można również wykorzystać do planowania prac
konserwacyjnych i napraw.
Skanowanie laserowe jest również
znacznie mniej kosztowne niż tradycyjne metody, które zwykle wymagają o 150% więcej zasobów ludzkich
niż skanowanie. Skanowanie znacznie zmniejsza również liczbę wymaganych wizyt na obiekcie. Ponieważ
wyniki są również bardzo dokładne,
unika się ewentualnych opóźnień przy
projektowaniu.
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laserowego

Skanowanie laserowe tworzy trójwymiarową chmurę punktów instalacji lub powierzchni. Tylko obszary
powierzchni widoczne z punktu położenia skanera są zawarte w pojedynczym skanie. Aby uniknąć martwych
punktów, skanowanie odbywa się z
kilku różnych pozycji.
Miejsca położenia skanera są
umieszczane w zeskanowanym obszarze, aby ułatwić połączenie różnych
skanów. Po zakończeniu skanowania
są one łączone przez oprogramowanie pół-automatycznie. Jeśli punkty są
wystarczająco gęste, wyraźne geometryczne kształty mogą być widoczne w
chmurze punktów. Chmury punktów
mogą być używane w tej formie przez
systemy do projektowania lub wykorzystywane do generowania rzeczywistych modeli CAD w zależności od
wymagań projektu.

 Zagadnienia praktyczne
podczas skanowania

Rozmiar i złożoność przestrzeni
wpływają na czas wymagany do ukończenia skanowania. Wszelkie przestrzenie ATEX muszą być wypełnione
powietrzem w celu usunięcia gazów
wybuchowych przed skanowaniem.
Najlepiej byłoby, gdyby w skanowanych obszarach nie przemieszczał się
personel zakładu, ponieważ poruszające się obiekty pojawiały się jako „duchy” w zeskanowanych materiałach.
Kolejnym ważnym czynnikiem jest
konserwacja i naprawy rurociągów i
urządzeń. Wszelkie elementy, które
zostały usunięte przed skanowaniem,
naturalnie nie pojawią się w skanie.
Należy upewnić się, że wszystkie elementy są na miejscu przed rozpoczęciem skanowania.
Ciasne przestrzenie stawiają specjalne wymagania dla skanowania laserowego. Mogą to być na przykład:
utrudniony dostęp do rurociągów bie-

gnących poniżej płyt podłogowych. W
takich przypadkach skanowanie trwa
znacznie dłużej.

 CADMATIC Laser Scan
Modeller

CADMATIC Laser Scan Modeller
to moduł oprogramowania zaprojektowany specjalnie do obsługi materiałów
ze skanerów laserowych. Zintegrowane rozwiązanie umożliwia bezproblemowe wykorzystywanie danych ze
skanerów laserowych do modeli 3D i
danych konstrukcyjnych oraz zwiększa
wykorzystanie technologii skanowania
laserowego w projektach.
Jest kompatybilny z większością
skanerów laserowych lub formatami
chmur punktów i ma podobny wygląd
do innych modułów oprogramowania
CADMATIC. Pozwala to użytkownikom
na szybkie rozpoczęcie korzystania z
narzędzi do integracji i modelowania
przy pierwszym użyciu.
Niektóre kluczowe cechy, takie jak
Laser Scan Modeller:
 Łatwe przeglądanie i analiza istniejących układów podczas projektowania nowych instalacji.

 Możliwość bezpośredniego użycia










ustawień, biblioteki i komponentów w CADMATIC, aby uzyskać
prawidłowe atrybuty i materiały.
Możliwość kontroli projektów podczas budowy, aby poprawić błędy popełnione na wcześniejszych
etapach.
Skrócenie czasu przestojów oraz
ilości wizyt na obiekcie.
Możliwość szybkiego oszacowania zakresu zmian.
Specjalne filtry w celu zwiększenia
wydajności.
Zmniejszenie liczby niewiadomych i założeń dotyczących istniejących konstrukcji, znacznie
zmniejsza liczbę ponownych wizyt
na obiekcie ze względu na natychmiastową dostępność dokładnych
wymiarów.
Proste wczytanie plików do przeglądarki eBrower, aby ponownie
przeanalizować swój projekt.


o
Kontakt:
Paweł Kogut, Product Manager
508 050 308
cadmatic@construsoft.pl

Construsoft jest wyłącznym dystrybutorem oprogramowania CADMATIC oraz wiodącym dostawcą i producentem oprogramowania BIM
(Building Information Modeling - Modelowanie Informacji o Budynku).
W ponad 30 krajach Europy i Ameryki Południowej jesteśmy lokalnym
partnerem korporacji Trimble, właściciela oprogramowania Tekla.
Nasze portfolio zawiera różne produkty i aplikacje zapewniające dokładne, szczegółowe i bogate w dane środowiska 3D dla przemysłu.
Dostarczamy oprogramowanie, profesjonalne konsultacje, rozszerzone wsparcie, szkolenia, aktualizacje i inne usługi by dopasować osobistych wymagań każdego z partnerów. Jako organizator i uczestnik
wielu imprez branżowych aktywnie wspieramy działania i rozwój firm.

Technologie

 Metoda skanowania
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Dominik Brodacki, Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza, Analityk ds. Energetycznych Polityki Insight

Gaz przyszłością

polskiej energetyki
W

dniach 16-17 kwietnia 2018 r. na Politechnice Rzeszowskiej im. Ignacego
Łukasiewicza odbyła się III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Bezpieczeństwo
energetyczne - filary i perspektywa rozwoju”, zorganizowana przez Katedrę Ekonomii
Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza, Instytut
Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza oraz Studenckie Koło Naukowe
„Eurointegracja”.

 Polska coraz bliżej

łowanym „Strategiczne surowce
energetyczne - gaz ziemny i ropa
naftowa”, Prezes Gaz-Systemu Tomasz Stępień ocenił, że polski rynek
gazu ma duży potencjał, ale dopiero
po wybudowaniu Baltic Pipe i rozbudowie terminalu LNG w Świnoujściu
możliwe będzie oszacowanie jego
możliwej wielkości i przyszłego krajowego zapotrzebowania na surowiec.

Konferencję otworzyło wystąpienie Pełnomocnika Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej
Piotra Naimskiego, poświęcone planom dywersyfikacji źródeł i kierunków
dostaw gazu ziemnego do Polski. W
ocenie ministra planowany gazociąg
Baltic Pipe nie jest projektem wyłącznie politycznym, ale ma też uzasadnienie ekonomiczne, co potwierdziły
przeprowadzone w Polsce i Danii testy rynkowe. Naimski zauważył też, że
gaz z Norwegii mógłby do Polski być
przesyłany przez wiele lat, gdyż z tamtejszych złóż do tej pory wydobyto z
nich zaledwie około jedną trzecią surowca, a poziom wydobycia pozostanie wysoki co najmniej przez następne 20 lat. Dodał, że Polska stara się o
środki unijne na budowę Baltic Pipe;
ta zaś ma ruszyć w 2020 r.
Pierwszego dnia Konferencji odbyło się również pięć paneli plenarnych. W pierwszym z nich, zatytu-

fot: Arkadiusz Surowiec

Technologie

dywersyfikacji

Dodał, że obecnie nie istnieją żadne
przesłanki, które mogłyby uniemożliwić powstanie magistrali przez Bałtyk,
a kontrakty na jej budowę zostaną
podpisane pod koniec roku. Oprócz
budowy gazociągu z Norwegii Polska planuje także pozyskiwać gaz
z innych źródeł. Wiceprezes PGNiG
Maciej Woźniak zapowiedział bowiem, że koncern planuje optyma-
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 Polska największym
placem budowy
w Europie

fot: Arkadiusz Surowiec

Na dużą skalę realizowanych
obecnie projektów dywersyfikacyjnych w dyskusji poświęconej geopolityce dostaw gazu ziemnego zwrócił
też uwagę zastępca Dyrektora Pionu Rozwoju Gaz-Systemu Aleksan-

der Zawisza. Zauważył on, że Polska
jest obecnie największym inwestorem
w infrastrukturę przesyłową w Europie
Środkowej i tak pozostanie przez co
najmniej kilka lat. Ocenił, że w dużej
mierze jest to efekt przyjętej w 2009
r. tzw. specustawy terminalowej, która usprawniła budowę gazociągów,
wprowadzając m.in. krótsze terminy
wydawania pozwoleń na budowę, czy
natychmiastową wykonalność decyzji
administracyjnych. Zwrócił przy tym
jednak uwagę na potrzebę jej szybkiej
nowelizacji, tak by jej zapisy mogły tez
dotyczyć projektu Baltic Pipe, rozbudowy terminalu LNG w Świnoujściu
oraz infrastruktury im towarzyszącej.
Zawisza podkreślił też, że podobne
specustawy powinny zostać wprowadzone także dla spółek dystrybucyjnych. Jeśli bowiem nie będą one
w stanie łatwiej budować swoich gazociągów, to istnieje ryzyko, że rozprowadzanie gazu po Polsce będzie
znacznie utrudnione.

 Gaz może zyskać na

polityce klimatycznej

W ocenie Zawiszy w rozwoju sektora gazu może też pomóc prawo Unii
Europejskiej, w tym coraz ostrzejsze
wymogi środowiskowe. Jako przykład
podał tzw. dyrektywę CAFE (Clean Air
For Europe) z 2008 r., która zaostrzyła m.in. wymogi dotyczące jakości powietrza oraz dyrektywę MCP z 2015
r., która ograniczy emisje zanieczyszczeń z tzw. ze średnich obiektów energetycznego spalania. Jego zdaniem,
ich pełna implementacja przez Polskę
spowoduje wzrost rentowności inwestycji, w tym głównie elektrowni gazowych. Jego zdaniem Polska powinna
odchodzić od siłowni na węgiel, gdyż
unijna polityka klimatyczna przyczynia
się do rosnących kosztów działania. Ich
budowie nie sprzyjają też rosnące ceny
uprawień do emisji CO2. Wiceszef Pionu Rozwoju Gaz-Systemu zwrócił uwagę, że jeszcze kilka lat temu wynosiły
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lizować wydobycie ze złóż gazu już
eksploatowanych w Polsce, korzysta z nowoczesnych metod badań
sejsmicznych 3D i wykona w tym roku 32 odwierty badawcze. W opinii
Woźniaka, krajowe wydobycie, w połączeniu z gazem skroplonym odbieranym przez terminal w Świnoujściu
i surowcem sprowadzanym z szelfu
norweskiego przez planowany Baltic
Pipe wzmocnią polski rynek gazu, na
którym stale rośnie zapotrzebowanie
na błękitne paliwo z związku z rozwijającą się gospodarką.
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one ok. 5 euro, a obecnie ok. 14 euro.
W efekcie gazówki są od nich bardziej
konkurencyjne.

 Giełdy energii

mogą wzmocnić
dywersyfikację

fot: Arkadiusz Surowiec
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Budowa w pełni konkurencyjnego rynku wymaga wzmocnienia infrastruktury transakcyjnej, w tym giełd
energii. Na taką konieczność zwrócił uwagę Prezes Towarowej Giełdy
Energii Piotr Zawistowski. Ich atrakcyjność wynika m.in. z obowiązującej na tego typu platformach obrotu
transparentności transakcji i cen oraz
ich oparcia o wiarygodne indeksy. Dodał, że dywersyfikacja źródeł dostaw
gazu ziemnego do Polski spowoduje
wzrost znaczenia TGE, a to zaś docelowo powinno prowadzić do utworzenia w naszym regionie odrębnej strefy
cenowej, niezależnej od notowań na
innych rynkach. W jego opinii będzie
to zachęcać zagranicznych inwestorów, w tym głównie amerykańskich,
do wejścia na polski rynek gazu, co
będzie wzmacniało jego liberalizację
i konkurencyjność.

 Co dalej z Jamałem?
Realizacja projektów dywersyfikacyjnych stawia pod znakiem zapytania przyszłość obecnie istniejącej infrastruktury, w tym w szczególności
gazociągu jamalskiego, przez który
Polska importuje surowiec z Rosji. W
trakcie panelu Piotr Tutak Prezes Zarządu EuRoPol Gazu, właściciela polskiego odcinka magistrali, stwierdził, że
wygaśnięcie kontraktu na przesył gazu
ze Wschodu i dywersyfikacja źródeł dostaw gazu do Polski (realizacja Baltic
Pipe oraz rozbudowa gazoportu) spowoduje, z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego Polski i polskich
interesów w ogóle, istotny spadek znaczenia gazociągu jamalskiego.
Przypomniał, że EuRoPol Gaz do
czasu wygaśnięcia swoich kontraktów
historycznych objęty jest ograniczeniami wynikającymi z zawartego w 2010
porozumienia między rządem RP a rządem Federacji Rosyjskiej, którego zapisy
wprowadziły swoisty limit rocznego zysku
dla Spółki, co w konsekwencji powoduje
konieczność kształtowania wyjątkowo niskich stawek przesyłowych dla rosyjskiego gazu transportowanego do Niemiec.

Podkreślił jednak, że gazociąg jamalski znajduje się w bardzo dobrej,
potwierdzonej profesjonalnymi badaniami, kondycji technicznej, gwarantuje
bezpieczeństwo przesyłu gazu i może
pełnić swoją funkcję po 2022 r., ale jego przyszłość w decydującym stopniu
determinować będą decyzje podejmowane poza Spółką.

 Gaz zmieni polski
transport

W następnych latach polska energetyka będzie coraz bardziej polegać
nie tylko na gazie ziemnym. W panelu
dotyczącym różnych możliwości wykorzystania wodoru Prezes Jastrzębskiej
Spółki Węglowej Daniel Ozon zwrócił
uwagę na jego możliwe zastosowanie
w transporcie. Zapowiedział, że kierowana przez niego spółka w niedalekiej
przyszłości planuje rozpocząć działalność w segmencie napędzania nim samochodów i autobusów, zaś jej celem
jest osiągnięcie na Śląsku pozycji lidera
w produkcji wodoru o najwyższej czystości. W tym celu pracuje ona obecnie
nad technologią jego separacji z gazu
koksowniczego. Ozon ogłosił też, że
w ostatnich miesiącach JSW pozyskało
partnerów technologicznych w Europie
oraz Azji, z którymi wspólnie opracowuje nowe możliwości wprowadzenia nowych rozwiązań w należących do spółki koksowaniach. W jego opinii spółka
na takich projektach może tylko zyskać,
gdyż pozwoli jej to na zdywersyfikowanie
swoich przychodów. Dodatkowo korzyści może też odczuć polskie górnictwo,
ponieważ wdrożenie w kopalniach nowoczesnych technologii do pozyskiwania czystego wodoru spowoduje zmianę
percepcji polskiego górnictwa na arenie
europejskiej i międzynarodowej.

 Nadchodzą gorsze
czasy dla paliw
kopalnych

Wzrost wykorzystania gazu w transporcie będzie się dokonywał równolegle
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syjnej spowoduje bowiem spadek ich
zysków z marży ze sprzedaży. Zdaniem
Michalskiego w pozostałym zakresie
ciężar finansowy rozwoju elektromobilności mają wziąć na siebie fundusze
wojewódzkie i środki unijne.
W konferencji wzięło udział ponad
100 prelegentów z całej Polski, ponad
200 zarejestrowanych uczestników, blisko 1200 uczestników biernych oraz
1300 internautów. Została ona objęta honorowym patronatem: Ministra
Energii, Szefa Biura Bezpieczeństwa
Narodowego, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa
Cyfryzacji, Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki, Sekretarza Stanu w Ministerstwie Środowiska oraz Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Klimatycznej,
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Prezydenta Miasta Rzeszowa,
Wojewody Podkarpackiego, Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz
Rektora Politechniki Rzeszowskiej im.
Ignacego Łukasiewicza. Patronat me-

dialny nad wydarzeniem objęły następujące media: Rzeczpospolita,
TVP3 Rzeszów, Polskie Radio Rzeszów, Centrum Informacji Rynku Energii
(cire.pl), BiznesAlert.pl, Energetyka24,
„Nowa Energia”, „Napędy i Sterowanie”, Polityka Insight, Gazeta Codzienna
„Nowiny”, Gazeta Politechniki, WysokieNapiecie.pl, Euractiv.pl, GlobEnergia.pl
GospodarkaPodkarpacka.pl, „Energia
i Recykling”, „Energetyka”, Grupa medialna Rzeszownazywo.pl, Akademickie
Radio Centrum, Wiadomości Naftowe
i Gazownicze, Radio Via. Sponsorami
głównymi byli: PGNiG, GC Energy,
Jastrzębska Spółka Węglowa.
Partnerami konferencji byli: PERN,
Grupa Lotos, Towarowa Giełda Energii. Sponsorami wspierającymi byli: GAZ-SYSTEM, Geotermia Mazowiecka, Asseco Poland, Fakro, Polska
Spółka Gazownictwa, Zarząd Transportu Miejskiego w Rzeszowie, Miejskie
Przedsiębiorstwo Komunikacji w Rzeszowie oraz Elektromontaż Rzeszów.
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fot: Marian Misiakiewicz

z rozwojem rynku pojazdów napędzanych prądem, na czym stopniowo będą
tracić producenci i importerzy tradycyjnych paliw. W panelu pt. „Elektromobilność - nowy wyścig” Zastępca Prezesa
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) Artur Michalski ocenił, że koszt
budowy polskiego rynku aut na prąd
pochłonie minimum 10 mld zł w ciągu
10 lat. W największym stopniu zostanie on pokryty ze środków Funduszu
Niskoemisyjnego Transportu (FNT) oraz
przez NFOŚiGW (po 4,5 mld zł). Ich
budżety w dużej mierze będą zasilane
wpływami z tzw. opłaty emisyjnej, którą wprowadzi oczekująca na pierwsze
czytanie w sejmie ustawa o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Jej
wysokość wyniesie 10 groszy brutto od
litra benzyny i oleju napędowego. Koszt
opłaty obciąży ich producentów, w tym
głównie kontrolowane przez państwo
PKN Orlen i Lotos, które posiadają łącznie 80% udziałów na hurtowym rynku
paliwowym. Wprowadzenie opłaty emi-
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Mgr inż. Robert Trambacz, Dyrektor Działu Aplikacji Przemysłowych, Corol Sp. z o.o.

Oszczędność energii
w przypadku zastosowania
przepustnic podwójnie
mimośrodowych

W

Technologie

latach 90. zaczęto zamieniać na instalacjach powszechnie stosowane zasuwy na
przepustnice centryczne, jako rozwiązanie zdecydowanie tańsze i korzystniejsze.

W pierwszym okresie stosowano
tylko przepustnice centryczne, jako
armaturę mającą zapewnić pewne
odcięcie na instalacji. Przepustnica
centryczna miękko uszczelniona zbudowana jest z korpusu, wału, tarczy
(dysku) oraz uszczelnienia. Uszczelnienie (manszeta) montowane jest wewnątrz korpusu, w przypadku przepustnic typu COR, mocowane jest w
korpusie na zasadzie wpust/wypust,
dzięki czemu jest stabilne i nie ulegnie
wywinięciu lub pofałdowaniu w trakcie otwierania lub zamykania dysku.

Miedzy innymi z tego powodu dla
średnic od DN 800 a w szczególności dla dużych średnic DN 1600, DN
1800, DN 2000 i większych rekomendujemy wykonanie przepustnicy o
konstrukcji podwójnie mimośrodowej.
W przypadku zamykania przepustnicy podwójnie mimośrodowej profilowana uszczelka w ostatniej fazie
pracy wału, układa się do gniazda i
poprzez docisk zapewnia szczelność
100% w obydwu kierunkach przepływu. Żywotność takiej uszczelki jest
zdecydowanie dłuższa niż żywotność

manszety przepustnicy centrycznej.
Dodatkowo, z uwagi na mniejsze dociski uszczelnienia do gniazda w porównaniu z dociskaniem dysku do manszety w przepustnicach centrycznych,
w przepustnicach podwójnie mimośrodowych montowane są silniki mniejszej mocy, co wpływa na oszczędność
energii. Spółka COROL oferuje zarówno przepustnice podwójne mimośrodowe z korpusami kołnierzowymi
odlanymi w całości z żeliwa sferoidalnego, staliwa węglowego lub stopowego - przepustnice typu COR2010.

Korpus przepustnicy centrycznej typu COR jest jednoczęściowy. Ważnym
elementem widocznym na rys. 1 jest rączka z zapadką oraz aluminiowa lub
wykonana ze stali nierdzewnej płytka z ogranicznikiem otwarcia i zamknięcia
wraz z zaznaczonymi pozycjami położenia dysku przepustnicy. Korpus przepustnicy oraz dysk może być wykonany z żeliwa szarego lub sferoidalnego,
ze staliwa węglowego lub staliwa stopowego. Wał jest jednoczęściowy, wykonany ze stali kwasoodpornej, a manszeta wykonana jest z EPDM lub NBR.
Korpus może być do zabudowy między kołnierze typu LUG lub WAFER lub z
dwoma kołnierzami (rys. 2).
Rys. 1. Przepustnica centryczna COR 1120
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Przepustnice centryczne są szczelne w 100% w obydwu kierunkach napływu, a szczelność uzyskiwana jest
poprzez wciśnięcie się dysku w manszetę (rys. 3)
Rys. 3. Szczegół zamknięcia
przepustnicy centrycznej

Rys. 5. Pierścień dociskowy
w przepustnicy podwójnie
mimośrodowej COR2010

Oferuje również przepustnice z korpusami spawanymi, w różnych wykonaniach materiałowych - przepustnice
typu DOV marki Krombach.
W przepustnicach podwójnie mimośrodowych oferowanych przez firmę
Corol, uszczelkę wymienia się bardzo
łatwo poprzez odkręcenie śrub imbusowych mocujących pierścień dociskowy, wyciągnięcie starej i montaż nowej
uszczelki oraz nałożenie z powrotem
pierścienia dociskowego. Dla średnic
DN > i równych 1800 mm, całość pracy
można wykonać bez demontażu przepustnicy z instalacji. Dla służb utrzymania ruchu ta tylko korzyść powinna
przemawiać za montażem przepustnic
podwójnie mimośrodowych a nie centrycznych. Następną korzyścią przemawiającą za przepustnicami podwójnie
mimośrodowymi jest zdecydowanie
większy współczynnik przepływu Kv
niż dla przepustnic centrycznych. Na
przykład współczynnik przepływu Kv
dla przepustnicy centrycznej o średnicy DN 600 wynosi dla kątów otwarcia
odpowiednio α = 30o Kv = 1.800; α =
90o Kv= 18.000. Współczynnik przepływu Kv dla przepustnicy podwójnie
mimośrodowej o średnicy DN 600 wynosi odpowiednio dla kątów otwarcia α
= 30o Kv = 2.591; α =90o Kv = 19.517

Rys. 4. Przepustnica podwójnie
mimośrodowa COR2010

W przepustnicach podwójnie mimośrodowych dysk mocowany jest na
wale, który dodatkowo przesunięty
jest w stosunku do osi symetrii konstrukcji, zapewniając tym samym
konstrukcję podwójnego mimośrodu. Gniazdo przepustnicy jest wyprofilowane, stanowi naturalny ogranicznik obrotu i dodatkowo jest napawane
stalą kwasoodporną.
a więc jest zdecydowanie większy. Zatem stosowanie przepustnic podwójnie
mimośrodowych zapewnia niższe straty
ciśnienia, a w konsekwencji oszczędność energii. Z uwagi na lepsze warunki
przepływu ryzyko wystąpienia kawitacji,
porównując te same warunki brzegowe
z przepustnicami centrycznymi, w przepustnicach podwójnie mimośrodowych
nie występuje.
Kolejną korzyścią przemawiającą
za użytkowaniem przepustnic podwójnie mimośrodowych są wymagania
odnośnie części szybkozużywających,
użytkownik może posiadać zdecydowanie mniejszą ich ilość, w stosunku
do przepustnic centrycznych. W okresie remontowym oszczędza więc czas
i koszty na ich wymianę.

Szczelność przepustnicy zapewnia
profilowana uszczelka mocowana w
dysku za pomocą pierścienia dociskowego, wykonanego w przepustnicach COR2010 ze stali kwasoodpornej. Profilowane uszczelnienie może
być wykonane z EPDM lub NBR, a jego konstrukcja i sposób montażu powoduje, że mówimy o uszczelnieniu
aktywnym.
ZA TEN TYP USZCZELNIENIA FIRMA
COROL ZDOBYŁA WYRÓŻNIENIE NA
XVI TARGACH ENEX W 2013 ROKU.
Wszystkie wymienione cechy przepustnic podwójnie mimośrodowych
pozwalają stwierdzić, że ich użytkowanie zapewnia ogromną oszczędność energii.

COROL Sp. z o.o.
Janikowo, ul. Gnieźnieńska 67/69
62-006 KOBYLNICA
Tel. (61) 815-11-00
Fax (61) 815-11-49
www.corol.pl
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Rys. 2. Przepustnica centryczna COR 1160
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Grzegorz Żarski, Dyrektor Biura Rozwoju i Analiz Rynku, TGE SA

Perspektywy rozwoju

rynku energii elektrycznej i gazu w Polsce

fot: Pixabay.com

Odbiorcy – Rynek energii i gazu

J

ak wygląda obecnie stopień liberalizacji rynku energii elektrycznej po 18 latach
funkcjonowania Towarowej Giełdy Energii, a w zakresie prowadzenia obrotu gazem
po 5 latach? Czy można obecnie ocenić, że aktualne obroty giełdy dają miarodajny
wskaźnik płynności rynku i generują wiarygodny indeks cenowy będący barometrem
sytuacji na polskim rynku energii elektrycznej i gazu?

 Liberalizacja rynku

energii i gazu w Polsce

Wydaje się, że tak, patrząc na
wolumeny obrotu w 2017 r., gdzie dla
energii elektrycznej obroty rynku terminowego oraz spot osiągnęły poziom 111,7 TWh, a dla gazu 138,7
TWh. Biorąc pod uwagę, całkowite
krajowe zapotrzebowanie na te produkty, można uznać, że jest to całkiem niezły wynik. Tym bardziej jest
on satysfakcjonujący, gdy uwzględni się strukturę rynku i występowanie
zintegrowanych pionowo podmiotów,
które z własnej produkcji są w stanie
w znacznym stopniu pokryć zapotrzebowanie swoich odbiorców, realizując tzw. wewnętrzny netting pozycji
handlowych. Niestety analizując rynek
detaliczny trudno go w tym samym
stopniu pozytywnie ocenić patrząc na
ilość zmian sprzedawcy. Według danych URE za pierwszy kwartał 2018 r.
dla energii elektrycznej liczba ta od
początku funkcjonowania rynku osiągnęła poziom ok. 758 tys. odbiorców,
a na rynku gazu ok. 155 tys. odbiorców. Wielkości te są nieznaczne w
stosunku do liczby klientów liczonych
w milionach na tych rynkach. Teoretycznie płynność rynku hurtowego
gwarantuje sprzedawcom alternatywnym możliwość oferowania konkurencyjnych produktów w stosunku do tzw.
sprzedawców zasiedziałych, jednak
analizując szczegółowo poszczególne grupy odbiorców można ocenić, że
konkurencja dotyczy głównie obszaru
klientów biznesowych, a w mniejszym
stopniu gospodarstw domowych.
W związku z tym, rodzi się pytanie: czy barierą nie jest utrzymywanie
sztucznej ochrony odbiorców przed
niekontrolowanym wzrostem cen poprzez obowiązek zatwierdzania taryf
dla gospodarstw domowych? Wydaje się, że model ten nie jest obecnie
efektywny, ponieważ dotyczy wszystkich drobnych klientów, a powinien
koncentrować się na tzw. odbiorcach
wrażliwych i wątku tzw. ubóstwa ener-

getycznego. Temat ten jest ostatnio
silnie poruszany choćby w kontekście
walki ze smogiem i ograniczeń ekonomicznych z tego wynikających.

 Wpływ obliga na

funkcjonowanie sektora
energetycznego

Często poruszanym tematem rozwoju rynku energii elektrycznej i gazu
przez uczestników rynku hurtowego
jest występowanie obliga giełdowego, jego zasadność i wpływ na obroty
na giełdzie. W modelu optymalnym,
zliberalizowany rynek nie potrzebuje
tego rodzaju rozwiązań, ponieważ naturalnym faktem jest wysoka płynność
na giełdach towarowych, generowana
przez wiele podmiotów, choćby z tego powodu, że obecność na giełdzie
gwarantuje bezpieczeństwo oraz anonimowość transakcji. Niestety, z uwagi na strukturę rynku i uczestnictwo
w nim silnych, często dominujących
podmiotów, realizujących cele na przykład zwiększenia swojego udziału w
rynku detalicznym, trudno oczekiwać,
że będą one zainteresowane dobrowolnym animowaniem rynku i zapewnieniem płynności dla mniejszych konkurencyjnych podmiotów. Dlatego obecny
konsensus w zakresie obliga giełdowego na poziomie 55% dla gazu wydaje
się właściwy z uwagi na strukturę tego
rynku. Odmienna sytuacja jest na rynku energii elektrycznej, gdzie nastąpiła
dalsza konsolidacja podmiotów, dlatego należałoby przeanalizować, czy
obecny poziom tego obliga na poziomie 30% jest wystarczający.
Rola obliga giełdowego poza generowaniem większej płynności i bezpieczeństwa rynku dotyczyć powinna
również podmiotów korzystających
z różnych elementów pomocy publicznej w prowadzonej działalności.
Skoro polityka energetyczna państwa
zakłada wsparcie określonych inwestycji wzmacniających bezpieczeństwo energetyczne kraju w sytuacji,
gdy rynki towarowe nie generują wy-

starczających impulsów cenowych do
rozwoju infrastruktury, podmioty takie
celem uwiarygodnienia optymalnego
pozyskiwania przychodów z podstawowego rynku energii elektrycznej lub
gazu powinny, co do zasady, być objęte obligiem giełdowym. Uwiarygadnia
to wsparcie w postaci pomocy publicznej i jego zasadność, jeśli uczestnictwo
w rynku podstawowym nie zapewnia
oczekiwanego zwrotu z zainwestowanego kapitału. Jest to również zgodne z wytycznymi europejskiej reformy
rynku zawartej w propozycjach rozporządzeń określanych medialnie jako „pakiet zimowy”. Głównym celem
tego pakietu regulacji jest dalszy rozwój rynku energii elektrycznej, nie tylko zwiększenie konkurencji na rynku
detalicznym, ale i wzmocnienie impulsów cenowych na rynku hurtowym,
choćby poprzez zwiększenie oddziaływania na rynek niestabilnych źródeł
odnawialnych.

 Rynek polski

a rynki europejskie
- podobieństwa i
różnice na podstawie
wybranych giełd

Kształt obecnego rynku energii
i gazu w Polsce ma wiele podobieństw
do rynków europejskich, jednak na tle
innych rynków wyróżniamy się w znacznym stopniu powiązaniem obrotu towarowego z fizyczną dostawą. Wynika
to zapewne z historycznych podwalin
uruchomienia giełdy energii w Polsce,
której założycielami były spółki powiązane w dużym stopniu z sektorem producentów energii. Naturalna wówczas
była obawa przed pojawieniem się zewnętrznych podmiotów mogących animować rynek i wpływać na poziomy
cen energii elektrycznej. Na rynkach
ościennych można zauważyć znaczną
rolę instrumentów finansowych, kontraktów futures oraz uczestnictwo w
rynku towarowym instytucji finansowych. Na tych rynkach obrót kontraktami terminowymi z fizyczną dostawą
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stał się domeną rynku OTC. Wydaje
się, że polem do dalszego rozwoju rynku energii i gazu, a może i obrotu CO2
w Polsce jest pojawienie się instytucji
finansowych, które pełniłyby rolę animatorów dla kontraktów pochodnych,
jak ma to miejsce na innych giełdowych
rynkach europejskich. Należy zaznaczyć też, że unikalną cechą TGE jest
prowadzenie na niej jednocześnie obrotu energią elektryczną i gazem dla fizycznych dostaw, a to wiąże się z tym,
że podmiot ten współpracuje jednocześnie z operatorami przesyłowymi dla
obu tych sektorów, co pozwala wyko-

rzystać doświadczenia i podobieństwa
pomiędzy tymi rynkami.

 Perspektywy rozwoju
 Energia elektryczna

Wspomniane kierunki rozwoju rynku
energii elektrycznej wyznaczy, obecnie
będący w fazie konsultacji, „pakiet zimowy”. Wiązać się to również będzie
z planowanymi zmianami na rynku bilansującym oraz dalszym rozwojem
rynków dnia następnego i bieżącego
(spot). W ocenie uczestników rynku, co
wynika również z zapisów „pakietu zi-

mowego”, należy powrócić do penalizującego charakteru rynku bilansującego
w Polsce, tak aby zachęcić podmioty w
nim uczestniczące do właściwego planowania własnego zapotrzebowywania.
Wiąże się to również z podniesieniem
limitów cenowych lub całkowitym ich
zniesieniem. Innym istotnym elementem
rozwoju rynku jest uruchomienie rynku
mocy celem podniesienia bezpieczeństwa KSE. Zapewnić ma on wsparcie
w rozwoju źródeł wytwórczych, jak i
jednostek tzw. redukcji zapotrzebowania. Pytanie, jakie zadają sobie obecnie uczestnicy rynku to w jakim stopniu
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wprowadzenie rynku dwutowarowego
będzie miało wpływ na rynek bazowy,
tj. energii elektrycznej? W celu zachowania właściwych relacji pomiędzy tymi rynkami, podmioty z rynku mocy powinny aktywnie uczestniczyć w rynku
energii elektrycznej, choćby dla zapewnienia adekwatności pomocy publicznej
w ramach opłat mocowych przeniesionych poprzez taryfy dystrybucyjne na
rynek detaliczny.
 Gaz ziemny

Obecnie w debacie publicznej na
temat przyszłości krajowego rynku ga-

zu usilnie akcentuje się potrzebę stworzenia regionalnego centrum obrotu
i dystrybucji gazu tzw. „hubu gazowego”. Wynika to pośrednio z konieczności dywersyfikacji gazu do Polski
celem podniesienia bezpieczeństwa
energetycznego i uniezależnienia się
od dostaw gazu z kierunku wschodniego, co zapewnić ma rozbudowa
terminalu LNG, czy dostawy ze złóż
norweskich za pośrednictwem tzw.
Baltic Pipe. Koncepcja „hubu gazowego” powinna być komplementarna
wobec projektów dywersyfikacyjnych,
a jej wcielenie w życie wymagać bę-

dzie silnej koordynacji po stronie rządowej. Zdywersyfikowanie dostaw,
a następnie uruchomienie „hubu gazowego” wpisują się w ramy współpracy
politycznej krajów Trójmorza. Powodzenie tego programu uzależnione jest
od właściwej rozbudowy infrastruktury
przesyłowej oraz magazynowej. Wówczas Towarowa Giełda Energii będzie
mogła zapewnić obrót nowymi produktami giełdowymi zarówno na rynku krajowym, jak i międzynarodowym.
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Dr hab. Joanna Dyduch, Katedra Studiów Europejskich, Uniwersytet Wrocławski

Relacja z przebiegu panelu poświęconego bezpieczeństwu
energetycznemu Izraela, podczas konferencji naukowej

„Bezpieczeństwo Energetyczne
- filary i perspektywa rozwoju”

P

rzedmiotem rozważań panelu była tematyka bezpieczeństwa energetycznego
Izraela, w perspektywie polityczno-międzyrządowej oraz ekonomicznej. W polu
zainteresowania referentów znalazły się tak rzeczywiste procesy i zjawiska wpisujące
się w obszar polityki energetycznej w Izraelu, jak również intencjonalnie budowana
i kontrolowana przez rządzących narracja na temat bezpieczeństwa energetycznego.
Zamierzeniem uczestników panelu było ukazanie powiązań między zewnętrznym
i wewnętrznym wymiarem polityki energetycznej oraz korelacji pomiędzy polityką
energetyczną a polityką zagraniczną tego państwa, której najważniejszym celem
pozostaje zapewnienie bezpieczeństwa i możliwości rozwojowych.
Miałam zaszczyt rozpocząć panel
wystąpieniem „Innowacyjność i nowe
technologie w koncepcji i strategii izraelskiej polityki energetycznej”. W mojej
wypowiedzi skoncentrowałam się na
systemowych uwarunkowaniach funkcjonowania izraelskiego ekosystemu

innowacji. Z drugiej strony, również na
obszarach i gałęziach izraelskiej energetyki, które mają największy potencjał
rozwojowy i jednocześnie są traktowane jako istotne elementy izraelskiego
ekosystemu innowacyjnego. Do takowych zaliczamy: technologie OZE,

rozwój technologii związanych z elektromobilnością, technologie związane
z cyberbezpieczeństwem w energetyce. Sądzę iż, innowacyjność izraelskiej
gospodarki, będąca głównym składnikiem, a jednocześnie motorem jej międzynarodowej konkurencyjności, stała

się istotnym elementem dyplomacji, a
tym samym instrumentem realizacji celów polityki zagranicznej. Ponadto, innowacyjne rozwiązania w energetyce
nie tylko zwiększają wewnętrzne bezpieczeństwo energetyczne Izraela, ale
są również sposobem na budowanie
strategicznych sojuszy międzynarodowych. Pozwalają także na uzyskiwane istotnych zysków ekonomicznych.
W określonych okolicznościach nowe
technologie mogą zmienić architekturę układu geopolitycznego.
Drugim wystąpieniem była prezencja dr Jarosława Jarząbka z Instytutu
Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Prezentacja
poświęcona została analizie Otoczenia zewnętrznego z uwzględnieniem
procesu regionalizacji bezpieczeństwa
energetycznego Izraela. Kluczowa teza wystąpienia stanowiła, że bezpieczeństwo energetyczne Izraela uwa-

runkowane jest w dużej mierze przez
grupę czynników zewnętrznych o charakterze regionalnym, międzyregionalnym i globalnym. Są wśród nich
zmienne niezależne, które określają
warunki, w jakich kształtuje się bezpieczeństwo energetyczne Izraela oraz
zmienne zależne, za pomocą których
Izrael może wpływać na poszczególne aspekty tego bezpieczeństwa. Do
pierwszej z tych grup należy między
innymi położenie złóż surowców energetycznych w regionie, ukształtowanie terenu wpływające na możliwości
transportowania tych surowców, czy
też warunki naturalne utrudniające,
bądź ułatwiające wydobywanie surowców oraz produkcję energii. Do drugiej
grupy, zmiennych zależnych, zaliczono: umowy i sojusze energetyczne zawierane przez Izrael i/lub przeciw niemu, procesy regionalizacji politycznej
i ekonomicznej w obszarze wschod-

niej części basenu Morza Śródziemnego (Egipt, Jordania, Cypr, Turcja) i
szerzej Bliskiego Wschodu, umowy
Izraela na zakup i sprzedaż energii,
gazu oraz ropy, czy też relacje energetyczne Izraela z Palestyńską Władzą Narodową. Punktem wyjścia dla
przeprowadzonej analizy było zmieniające pozycję Izraela rozpoczęcie
przez ten kraj eksploatacji złóż gazu
ziemnego w basenie Morza Śródziemnego. Co prawda prelegent zauważył,
że faktycznie odkrycie i eksploatacja
własnych złóż surowców poprawiło
bezpieczeństwo energetyczne Izraela
w wymiarze wewnętrznym. Zauważył
on jednocześnie, że liczne trudności i
wyzwania natury zewnątrzsystemowej
o charakterze regionalnym, międzyregionalnym i globalnym ograniczają możliwości transformacji Izraela z
państwa importera - uzależnionego
geoekonomicznie w państwo niezależ-
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ne surowcowo i kreujące warunki gry
geopolitycznej. Do najważniejszych
wyzwań zaliczono: brak infrastruktury
przesyłowej (obecnie przesył możliwy
jedynie do Jordanii i Egiptu), plany/
projekty: East-Med Pipeline, Israeli-Turkish Pipeline, izraelskie przepisy
regulujące (zwiększające) cenę gazu
eksportowanego (nie może być niższa niż cena na rynku wewnętrznym),
nierozwiązane kwestie podziału złóż
(Liban, Turcja).
Kolejne, trzecie wystąpienie dr
Artura Skorka z Instytutu Bliskiego i
Dalekiego Wschodu, Uniwersytetu
Jagiellońskiego, zatytułowane Sekurytyzacja kwestii energetycznych
w Izraelu, poświęcone było analizie
dyskursu publicznego dotyczącego
polityki energetycznej, ściśle mówiąc
- bezpieczeństwa energetycznego.
Prelegent dokonał wnikliwej analizy „aktów mowy” najważniejszych
uczestników debaty na temat bezpieczeństwa energetycznego w Izraelu
(parlamentarzyści, członkowie rządu,
Sąd Najwyższy, reprezentanci sektora
energetycznego), dzięki czemu wyłonił najczęściej pojawiające się tematy
dyskursu odnośnie energetyki, które
próbowano sekurytyzować - przenosząc te kwestie ze sfery tak zwanej
normalnej polityki do sfery, gdzie ze
względów bezpieczeństwa procedura normalnej polityki może zostać zawieszona, co pozwala władzom publicznym na ograniczenie wolności
gospodarczej lub wolności obywatelskich (np.: prawa do informacji). Posługując się konkretnymi przykładami
z debat wokół wykorzystania złóż gazu w Izraelu określił on kwestie wobec
których władze próbowały dokonać
ruchu sekurytyzacyjnego, a dzięki temu móc swobodniej działać (np.: w
kwestii podatku od kopalin, procesu
planowania skali eksportu, monopolizacji rynku). Dr A. Skorek zauważył, że
w Izraelu można wyodrębnić również
aktorów blokujących proces sekurytyzacji (Sąd Najwyższy, Urząd Antymonopolowy, społeczeństwo obywa-

telskie). To przede wszystkim za ich
sprawą proces sekurytyzacji energetyki nie był tak znaczący jak w innych
dziedzinach. Jednakże, z pewnością
można mówić w Izraelu o upolitycznieniu kwestii energetycznej.
Czwarte wystąpienie pt.: Geopolityczne znaczenie wydobycia gazu ziemnego w Izraelu, wygłoszone
zostało przez dr Mariusza Ruszela z
Politechnik Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza. Prelegent zaprezentował w
ujęciu chronologicznym kwestię rozwoju (a raczej świadomości posiadania) potencjału surowcowego państw
regionu śródziemnomorskiego (Cypr,
Egipt, Grecja, Izrael, Liban, Syria oraz
Turcja). Dr Ruszel zauważył po pierwsze, że łączna szacunkowa wielkość
śródziemnomorskich złóż gazu jest
na tyle istotna, że może ona wpływać
na architekturę powiązań i zależności
geopolitycznych nie tylko w regionie,
ale również poza nim. Drugą ważną
konstatacją wystąpienia było podkreślenie, że wśród państw regionu które
ujawniły posiadanie złóż surowca - tylko Izrael rozpoczął w 2013 r. eksploatację surowca. Izrael wykorzystuje
problematykę energetyczną jako instrumentu kształtowania stosunków
politycznych z USA i z Turcją. Ponadto, posiadanie i eksploatację własnych
zasobów gazu zwiększa samowystarczalność energetyczną, a tym samym
bezpieczeństwo energetyczne Izraela
(zachowanie niezależności politycznej), jednocześnie realizując projekt
wielostronnej dyplomacji ekonomicznej Izrael działa na rzecz uzależnienia
innych od izraelskich dostaw gazu.
Konkludując dr Ruszel stwierdził, że
pokłady izraelskiego gazu ziemnego
wpływają na rywalizację geopolityczną w regionie oraz zwiększają pozycję
Izraela. Dalej jego zdaniem, konflikty
zbrojne w państwach sąsiednich ułatwiają Izraelowi eksport surowca między innymi do państw niestabilnych.
Zapowiedzi eksportu gazu na przykład
do UE ułatwiły temu graczowi zakontraktowanie gazu do Egiptu i Jordanii.

Ostatnim prelegentem był dr Marcin Tarnawski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który omówił Relacje USA
- Izrael w kontekście energii. Prelegent
na wstępie zaznaczył, że relacje te
oparte są na szczególnych powiązaniach o charakterze polityczno-gospodarczo-strategicznym. Dr Tarnawski
sporo uwagi poświęcił charakterystyce współpracy amerykańsko-izraelskiej w zakresie badań i rozwoju w
tym prac nad nowymi technologiami
oraz współpracy w zakresie rozbudowy infrastruktury energetycznej. Przechodząc do izraelsko-amerykańskiej
współpracy w zakresie energetyki, zaakcentował on kluczowe, a w zasadzie
rozstrzygające dla Izraela zaangażowanie Amerykanów w przedsięwzięcia związane z wydobyciem surowca,
stawiając tezę, że gdyby nie zaangażowanie Amerykanów, Izrael nie byłby
w stanie eksploatować złóż gazu na
Morzu Śródziemnym. Prelegent wskazał również na złożoność współpracy
amerykańsko-izraelskiej w dziedzinie
energetyki oraz na liczne wyzwania
i trudności z jakim się ona boryka.
W prezentacjach panelowych
uczestnicy odwoływali się do teoretycznej konceptualizacji kategorii geopolityka i geoekonomika, teorii
sekurytyzacji oraz neoliberalizmu ekonomicznego.

o

NEXANS WNOSI ENERGIĘ DO ŻYCIA
Nexans wnosi energię do życia poprzez szeroki zakres oferowanych kabli i
systemów kablowych, które podnoszą jakość i wydajność klientów na całym
świecie. Nexans wspiera klientów w czterech głównych obszarach biznesowych:
Dystrybucja i przesył mocy w sieciach energetycznych, Wytwarzanie energii,
Transport i Budownictwo.

www.nexans.pl
www.nexans.pl
www.nexans-power-accessories.pl
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Ciepłownictwo - Kogeneracja

Nowy mechanizm wsparcia

dla CHP
Nadchodzi zmierzch obowiązującego dotychczas systemu wsparcia dla kogeneracji opartego na
świadectwach pochodzenia. Jakie
są główne cele nowego projektu?
Nowy projekt ustawy o promowaniu
energii elektrycznej z wysokosprawnej
kogeneracji trafił do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych
- zakończenie prac rządowych planowane jest na koniec drugiego kwartału, tak aby 1 stycznia przyszłego roku
ustawa weszła w życie i nowy system
zaczął działać.
Głównym założeniem projektu jest
budowa 3000 MWe nowych mocy
w jednostkach kogeneracji, ale również utrzymanie produkcji w istniejących elektrociepłowniach - tam gdzie
jest to niezbędne. Istotne jest również
zapewnienie dopłaty na minimalnym
poziomie, pozwalającym na utrzymanie produkcji. W przeciwieństwie do
obecnego mechanizmu, poziom udzielanego wsparcia będzie zależeć od
produkcji ciepła na cele komunalne.

Im więcej ciepła dla lokalnej ludności
- tym większe korzyści. Innym celem
projektu jest również stworzenie pewnej stabilności inwestycyjnej, dlatego
też proponowany jest 15-letni okres
wsparcia dla nowo wybudowanych
jednostek, natomiast okres w ciągu
którego wsparcie może zostać przydzielone wynosi 10 lat. Sam mechanizm będzie dość elastyczny, dzięki
czemu Minister Energii będzie mógł reagować na bieżące potrzeby rynkowe
i zapotrzebowanie na energię. Co roku
będzie ogłaszał budżet, z którego nowy mechanizm wsparcia będzie finansowany. Dodatkowo, wraz z budżetem

”

ogłaszana będzie perspektywa na trzy
kolejne lata, tak by ułatwić inwestorom
podjęcie decyzji. Zważywszy na to, że
jest to forma pomocy publicznej, mechanizm wsparcia będzie notyfikowany
Komisji Europejskiej.
Kiedy można uznać, że jednostka kogeneracyjna jest nowa?
Taką granicą jest data 1 stycznia
2019 r. - jeżeli tego dnia albo po tej
dacie została podjęta decyzja inwestycyjna, to według ustawy mamy nową
jednostkę. Dodatkowo, jeżeli chodzi
o jednostki kogeneracyjne wymogiem

Inwestor, który wygra aukcję będzie miał
60 miesięcy na wybudowanie deklarowanej
jednostki kogeneracyjnej. Jest to termin
sztywny i nie zależy w żaden sposób od
mocy jednostki

III Seminarium
eksploatacja zakładów - doświadczenia

„Eksploatacja zakładów TPOK - doświadczenia”

6-7 września 2018 - Poznań
• utrzymanie ruchu - serwis, remonty, modernizacje
• PPP doświadczenia z współpracy inwestor-użytkownik
• zagospodarowanie odpadów poprocesowych
• bezpieczeństwo procesu spalania odpadów
• aspekty ochrony środowiska w instalacji TPOK
• współpraca instalacji TPOK z systemem ciepłowniczym
Partnerzy Merytoryczni:

Organizator:

www.konferencje.nowa-energia.com.pl/tpokseminarium/2018
III KONFERENCJA

CYBERBEZPIECZEŃSTWO
PRZEMYSŁOWE
Niezawodność i cyberbezpieczeństwo a ciągłość
technologiczno-finansowa w przemyśle

• cyberbezpieczeństwo infrastruktury krytycznej
• dyrektywa NIS
• cyberbezpieczeństwo systemów OT, IT
• analiza cyberryzyka
• procedury działania w przypadku cyberataku
• internet rzeczy a cyberbezpieczeństwo
• bezpieczeństwo oprogramowania
• CERTy sektorowe - wymiana doświadczeń

18-19 WRZEŚNIA 2018,
KAZIMIERZ DOLNY
(Hotel Król Kazimierz)

Organizator:

www.konferencje.nowa-energia.com.pl/cyber/2018
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jest, by jednostka taka składała się wyłącznie z urządzeń wyprodukowanych
nie później niż 60 miesięcy przed dniem
kiedy po raz pierwszy wytworzono
w niej energię elektryczną. Z perspektywy ustawy, istotne będzie też rozróżnienie pojęć „modernizacji” i „znacznej
modernizacji”. Przez modernizację rozumie się usprawnienie związane z poniesieniem kosztów inwestycyjnych nie
mniejszych niż 10%, ale nie większych
niż 50% jak na nową porównywalną
jednostkę kogeneracji. Koszty powyżej
50% oznaczają, że mamy do czynienia
ze znaczną modernizacją. Stawki tej
porównywalnej nowej jednostki zostaną ogłoszone w późniejszym terminie.
Jakie są założenia nowego mechanizmu dla istniejących i modernizowanych jednostek?
System oparty będzie na formule
premii za każdą wytworzoną MWh. Jednostki średnie - o mocy nie mniejszej niż
1MW i równocześnie nieprzekraczającej
50 MW - będą objęte premią gwarantowaną, której wysokość będzie ustalana corocznie przez Ministra Energii.
W przypadku instalacji o mocy większej lub równej 50 MW - premia będzie
ustalana indywidualnie dla każdej jednostki przez Prezesa URE. Uzyskanie
premii we wszystkich przypadkach poprzedzać będzie proces prekwalifikacji,
polegający na zbadaniu zasobów technologicznych oraz możliwości. Jednostki
średnie będą dodatkowo przypisywane
do właściwego koszyka paliwowego.
W przypadku istniejących jednostek,
nowy mechanizm uwzględni strukturę
wieku. Będzie to oznaczało mniejsze
wsparcie dla starszych jednostek - co
motywowane jest tym, że ich koszt został w znacznej mierze zamortyzowany.
Jak wyglądają natomiast założenia mechanizmu dla nowych
jednostek?
Jeżeli chodzi o nowe jednostki
o mocy nie mniejszej niż 1MW i rów-

nocześnie nieprzekraczającej 50 MW,
proponowane jest rozwiązanie aukcyjne. Każdy zainteresowany podmiot
składa jedną ofertę, wybierane są te
o najniższych cenach ofertowych - tzw.
aukcja w formule pay as bid. Przeprowadzaniem, ogłaszaniem i rozstrzyganiem aukcji zajmuje się Prezes URE,
a standardowa długość sesji aukcyjnej
planowo ma wynosić od 3 do 10 dni roboczych. Inwestor, który wygra aukcję
będzie miał 60 miesięcy na wybudowanie deklarowanej jednostki kogeneracyj-
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Do aukcji i naboru
będą dopuszczone
również podmioty
zagraniczne, jednak
tylko na zasadzie
wzajemności.
Oznacza to, że
jedynie jednostki
z tych państw,
z którymi
podpisana zostanie
odpowiednia umowa
międzynarodowa,
uprawniająca
polskie instalacje
do uczestnictwa
w podobnych
systemach tego
państwa

nej. Jest to termin sztywny i nie zależy
w żaden sposób od mocy jednostki.
Premia dopłacana będzie do wytworzonej energii elektrycznej. Co miesiąc wytwórca będzie składał wniosek
w ciągu 10 dni od końca miesiąca
kalendarzowego, aby wypłacono mu
stosowną premię. Dla średnich jednostek o mocy nie mniejszej niż 1MW
i równocześnie nieprzekraczającej 50

MW, wysokość premii będzie ustalana
w drodze aukcji. Natomiast dla większych jednostek, czyli 50 MW i więcej
- będzie ustalana przez Prezesa URE
indywidualnie, podczas naboru. Jak
wcześniej wspomniałem, aukcje i nabór
poprzedzać będzie proces prekwalifikacji. Jednostki średnie będą ponadto
przydzielane do odpowiednich koszyków paliwowych.
Proszę przedstawić podział
koszyków paliwowych.
Koszyk 1 to jednostki kogeneracyjne wykorzystujące paliwa gazowe
- paliwa gazowe w rozumieniu ustawy
Prawo energetyczne, z wyłączeniem
gazów z procesów zgazowania paliw
stałych, gazów systemowych, gazów
z odmetanowania kopalń, gazów koksowniczych, innych gazów odpadowych z procesów technologicznych.
Koszyk 2 zawiera jednostki kogeneracyjne wykorzystujące paliwa stałe.
Natomiast w koszyku 3 ujęte zostały pozostałe jednostki kogeneracyjne,
wykorzystujące inne paliwa.
W ramach koszyków występować
będzie również podział jednostek kogeneracji ze względu na łączną zainstalowaną moc elektryczną. Wyróżnione
będą 3 grupy jednostek: nie mniejszych
niż 1 MW i mniejszych niż 5 MW, nie
mniejszych niż 5 MW i mniejszych niż
20 MW oraz nie mniejszych niż 20 MW
i mniejszych niż 50 MW.
Minister Energii określi maksymalną premię w aukcji oraz względem każdego z koszyków, stąd też
konieczność przypisania jednostki do
właściwego koszyka.
Do aukcji i naboru będą dopuszczone również podmioty zagraniczne,
jednak tylko na zasadzie wzajemności.
Oznacza to, że jedynie jednostki z tych
państw, z którymi podpisana zostanie
odpowiednia umowa międzynarodowa, uprawniająca polskie instalacje do
uczestnictwa w podobnych systemach
tego państwa.
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Zgadza się. Nie będzie możliwości
uzyskania wsparcia systemowego na tą
samą MWh z systemu kogeneracyjnego i jednocześnie mechanizmów wspierania energii z OZE. Zasadniczo, zakaz
dotyczy wszelkich form wsparcia systemowego, nie wykluczone jest natomiast
równoległe korzystanie z wsparcia inwestycyjnego. Należy pamiętać, że po
wygraniu aukcji proces inwestycyjny
będzie stale monitorowany - również
po ukończeniu inwestycji - w ten sposób by na bieżąco posiadać informacje
o ewentualnym zagrożeniu niezrealizowania inwestycji.
Jak kształtuje się sytuacja małych jednostek kogeneracyjnych?
Przez małe jednostki należy zrozumieć jednostki o mocy mniejszej niż 1
MW i w ich przypadku sprawa wygląda
inaczej. Nie ma systemu aukcyjnego,
jednostki mają zagwarantowaną stałą premię o z góry określonej wartości, tzw. feed in premium. Wysokość
tej premii oraz budżet będzie co roku
określał Minister Energii, również uzyskanie premii będzie możliwe przez 15
lat. Istotną różnicą w porównaniu do
opisanych wcześniej mechanizmów
dla większych jednostek jest taka, że
tutaj wsparcie kierowane jest na tych
samych zasadach do wszystkich jednostek, niezależnie od tego czy już funkcjonują, są nowe, zmodernizowane, czy
też znacznie zmodernizowane.
Wymogiem formalnym do skorzystania z systemu wsparcia jest
wprowadzanie ciepła do publicznej
sieci ciepłowniczej?
Tak i to co najmniej 70% ciepła
użytkowego wytworzonego w wysokosprawnej kogeneracji w danej jednostce. Niespełnienie tego wymogu
skutkuje zmniejszeniem udzielanego

”

Wdrożenie systemu będzie oznaczało przeniesienie
kosztów wsparcia na wszystkich użytkowników
systemu elektroenergetycznego poprzez odrębną
stawkę systemową - tzw. opłatę kogeneracyjną,
w ramach taryf operatorów elektroenergetycznych,
proporcjonalnie do ilości zużywanej energii

wsparcia i obejmie jedynie tą części
energii wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, która będzie odpowiadać proporcjonalnie ilości ciepła
wprowadzonego do sieci ciepłowniczej. Warunek współpracy z siecią
ciepłowniczą nie dotyczy jednostek
o mocy mniejszej niż 1 MW, co stanowi pewną szanse np. dla obiektów
użyteczności publicznej, budynków
wielolokalowych oddalonych od sieci
ciepłowniczej, czy małych przedsiębiorstw wytwarzających energię na
własne potrzeby. Wynika to z tego, że
zasadniczym celem przyświecającym
Ministerstwu Energii podczas pracy
nad tym projektem było danie impulsu
dla rozwoju kogeneracji właśnie w sektorze ciepła sieciowego. Sieć publiczną
możemy traktować bowiem w kategorii
pewnego dobra wspólnego.
Kto będzie rozliczał nowy system wsparcia?
Wdrożenie systemu będzie oznaczało przeniesienie kosztów wsparcia na wszystkich użytkowników systemu elektroenergetycznego poprzez
odrębną stawkę systemową - tzw.
opłatę kogeneracyjną, w ramach taryf
operatorów elektroenergetycznych, proporcjonalnie do ilości zużywanej energii.
Podmiotem odpowiedzialnym za rozliczanie systemu wsparcia będzie tak
samo ja w przypadku OZE - Zarządca
Rozliczeń S.A.

Jakie są inne istotne założenia
wspólne dla nowych i istniejących
jednostek?
Podmioty, które wygrają aukcję nie
mogą liczyć na priorytet zakupu energii
elektrycznej wytwarzanej przez siebie.
Będą konkurowały na równych warunkach z podmiotami, które nie korzystają
z pomocy. W pełni działają tutaj mechanizmy rynkowe. W kwestii finansowania systemu, projekt przewiduje ulgi dla
podmiotów energochłonnych w naliczaniu opłaty kogeneracyjnej. Warto
jednak odnotować, że system nie będzie stwarzał zachęty do wytwarzania energii w razie występowanie cen
ujemnych. Spowoduje to zatrzymanie
systemu w razie ujemnych cen przez
nieprzerwany okres 6 godzin.
Rozmawiała: Katarzyna Kurowska,
Wydawnictwo „Nowa Energia”

Ciepłownictwo - Kogeneracja

Celem całego mechanizmu jest
wsparcie jednostek, lecz równocześnie uniknięcie nadwsparcia?
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Agata Kicińska, Aplikant Radcowski, Kancelaria Sienkiewicz i Zamroch Radcowie Prawni, Sp.p.

Zawieranie umów przyłączeniowych
i umów sprzedaży ciepła

R

ozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako: RODO lub rozporządzenie)
wymusza na niemalże wszystkich przedsiębiorcach podjęcie odpowiednich działań,
które zapewnią realizację wynikających z niego obowiązków. Nie inaczej będzie
w przypadku przedsiębiorstw branży energetycznej. Z uwagi na to, warto
przeanalizować obowiązki przedsiębiorców wynikające z rozporządzenia na
przykładzie umowy przyłączeniowej i umowy sprzedaży ciepła.
 Kto jest pod ochroną?
RODO zapewnia prawa związane
z ochroną danych osobowych wszystkim
osobom fizycznym. Jeżeli więc umowa
przyłączeniowa lub umowa sprzedaży
ciepła będzie zawarta z osobą fizycz-

fot: Pixabay.com
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w kontekście RODO

ną (w tym również prowadzącą jednoosobową działalność), przedsiębiorca
energetyczny będzie zobowiązany do
wypełnienia obowiązków wynikających
z przepisów rozporządzenia. Jeżeli natomiast umowa będzie zawierana z osobą prawną lub jednostką organizacyjną

nieposiadającą osobowości prawnej, to
zachowanie dodatkowych wymogów nie
będzie już niezbędne. Z uwagi na to zalecanym rozwiązaniem byłoby przygotowanie dwutorowej ścieżki postępowania,
a co za tym idzie - odmiennej dokumentacji, w zależności od tego z jakim odbiorcą ciepła zawieramy umowę.
Niewątpliwie też w każdym przypadku przedsiębiorstwo energetyczne będzie mogło być uznane za administratora danych osobowych (ADO). Jest to
m.in. osoba prawna, która samodzielnie
lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych
(zgodnie z art. 4 pkt. 7 RODO). To właśnie ze statusu administratora danych
osobowych wynika większość obowiązków stosowanego bezpośrednio rozporządzenia.

i podstawa
przetwarzania

Jednym z kluczowych zagadnień na
tle RODO jest istnienie legalnej podstawy
do przetwarzania danych osobowych.
Katalog podstaw przetwarzania określa
art. 6 RODO. W przypadku podejmowania działań niezbędnych do zawarcia
umowy, jak również w celu jej wykonania, podstawę przetwarzania stanowić
będzie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. W takim
przypadku administrator nie ma obowiązku np. uzyskiwania dodatkowej zgody
na przetwarzanie danych osobowych
potencjalnego czy aktualnego klienta.
Trochę inaczej sprawa przedstawiać
się będzie w sytuacji, w której to przedsiębiorca podejmuje określone działania
marketingowe, które zmierzać będą do
zawarcia umowy drogą elektroniczną lub
drogą telefoniczną. W takiej sytuacji dodatkowo niezbędne jest uprzednie uzyskanie zgód na kontakt w tak określony
sposób odpowiednio na podstawie art.
10 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1
ustawy - Prawo telekomunikacyjne. Dopiero w przypadku uzyskania tych zgód
możliwe jest kontaktowanie się z potencjalnymi klientami w celach marketingowych. Nie jest to kwestia bezpośrednio
związana z wejściem w życie RODO,
jednakże może być uzupełniona niejako przy okazji jego wdrażania, z uwagi
na to, że do tej pory często była zaniedbywana.

 Wykonanie obowiązku
informacyjnego

Kolejny obowiązek spoczywający na
administratorze danych osobowych, to
konieczność przekazania odbiorcy określonych informacji. W sytuacji zawierania umów przyłączeniowych czy umów
sprzedaży ciepła, w znacznej większości będziemy mieli do czynienia z informacjami uzyskanymi od osoby, której
dane dotyczą. Taki przypadek reguluje
art. 13 RODO.

Wedle wskazanego przepisu administrator danych osobowych jest zobowiązany do przekazania informacji o:
 swojej tożsamości, danych kontaktowych, w tym danych kontaktowych przedstawiciela (jeżeli został
wyznaczony) - chodzi o przedstawiciela mającego siedzibę lub miejsce
zamieszkania w UE wyznaczonego przez administratora z państwa
trzeciego;
 danych kontaktowych inspektora
ochrony danych - obowiązek powołania osoby, sprawującej taką
funkcję wystąpi m.in. w sytuacji,
w której główna działalność administratora polega na operacjach przetwarzania, które ze względu na swój
zakres lub cele wymagają regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą,
na dużą skalę. Niestety brak jest
definicji legalnej „dużej skali” przetwarzania danych, ale wydaje się,
że z duża skalą często będziemy
mieć do czynienia właśnie w przypadku przedsiębiorstw z branży
energetycznej, które przetwarzają dane wielu klientów-odbiorców.
Jeżeli organizacja uzna, że nie ma
obowiązku powołania inspektora,
to mimo wszystko warto jest wskazać dane kontaktowe osoby, która
będzie odpowiedzialna w spółce za
kwestie związane z obsługą praw
osób, których dane dotyczą;
 celach i podstawie prawnej przetwarzania - w przypadku umów
przyłączeniowych oraz umów
sprzedaży ciepła niewątpliwie celem będzie wykonanie takiej umowy,
a podstawą prawną wspomniany
już art. 6 ust. 1 lit. b RODO, chyba że np. uzyskaliśmy dodatkowe
zgody na przetwarzanie danych
w celach marketingowych (wtedy
podstawą będzie również art. 6 ust.
1 lit. a RODO);
 jeżeli podstawą przetwarzania są
prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora (art. 6
ust. 1 lit. f RODO), to należy wska-
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zać co to za interesy - ta informacja
nie będzie wymagana na tle umowy
sprzedaży ciepła ani umowy przyłączeniowej. Przykładowo można
wskazać np. na uzasadniony interes realizowany przez administratora
w postaci ochrony mienia i osób na
terenie zakładu w przypadku monitoringu;
odbiorcach danych lub kategoriach
odbiorców - należy wymienić podmioty, którym dane osobowe klienta
zostaną ujawnione (nie dotyczy organów publicznych), np. zewnętrzna firma księgowa czy prawnicza.
Nie ma obowiązku dokładnego
określenia podmiotu, któremu przekazujemy dane, wystarczy wskazać
kategorię;
zamiarze przekazania danych do
państwa trzeciego lub organizacji
międzynarodowej oraz o stwierdzeniu przez Komisję odpowiedniego
stopnia ochrony, o właściwych zabezpieczeniach, możliwości uzyskania kopii danych lub miejscu ich
udostępnienia - przez państwa trzecie trzeba w tym przypadku rozumieć państwa spoza Europejskiego
Obszaru Gospodarczego. Taką informację trzeba będzie zamieścić
np. w sytuacji, w której dane są
przekazywane w ramach grupy kapitałowej. W zależności od państwa,
do którego dane są przekazywane
będą występowały różne obowiązki,
np. podpisania standardowych klauzul umownych, zatwierdzenia wiążących reguł korporacyjnych przez
organ nadzorczy etc.;
okresie przechowywania danych lub
kryteriów ustalenia tego okresu;
prawach osoby, której dane dotyczą - chodzi o informację o prawie
dostępu, sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, do
wniesienia sprzeciwu, do przenoszenia danych;
o możliwości cofnięcia zgody w dowolnym momencie - nie znajdzie
zastosowania przy podstawie przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
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 Pierwszy kontakt
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czyli przy przetwarzaniu związanym
z zawartą umową przyłączeniową
czy umową sprzedaży ciepła. Jeżeli
jednak uzyskaliśmy również zgody
na przetwarzanie danych w celach
marketingowych taka informacja będzie już niezbędna;
 o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego - z uwagi na
wejście w życie polskiej ustawy o
ochronie danych osobowych skargę wnosi się do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych. W informacji należy wskazać konkretny organ;
 czy podanie danych osobowych jest
wymogiem ustawowym, umownym
lub warunkiem zawarcia umowy
oraz czy osoba, której dane dotyczą
jest zobowiązania do ich podania
i jakie są konsekwencje niepodania - przy zawieraniu umowy przyłączeniowej lub umowy sprzedaży
ciepła podanie danych osobowych
jest warunkiem zawarcia umowy,
jest dobrowolne, ale bez ich podania nie będzie możliwe zawarcie
i wykonywanie umowy;
 zautomatyzowanym podejmowaniu
decyzji, w tym profilowaniu - profilowanie to forma zautomatyzowanego
przetwarzania danych osobowych,
która polega na ocenianiu niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do
analizy lub prognozy dotyczących
efektów pracy tej osoby, jej sytuacji
ekonomicznej, zdrowia, osobistych
preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji
lub przemieszczania się (art. 4 pkt 4
RODO). Najczęstszym podawanym
przykładem obrazującym profilowanie jest ocena zdolności kredytowej
przez instytucje bankowe.
Kroki jakie należy podjąć w związku
z wykonaniem obowiązku informacyjnego wynikać będą ze sposobu komunikacji. Jeżeli potencjalny odbiorca pojawi
się w biurze obsługi przedsiębiorcy, to
możliwe jest wręczenie mu takiej informacji w formie pisemnej, ale możliwe

jest również jej wywieszenie w widocznym miejscu.
Jeżeli do zawarcia umowy dochodzić będzie drogą elektroniczną, informacja może być również przekazana
w formie elektronicznej np. w formie odpowiedniej klauzuli znajdującej się pod
formularzem kontaktowym.
Najwięcej problemów rodzi natomiast kontakt telefoniczny. W takiej sytuacji, prawidłowym byłoby umożliwienie
klientowi odsłuchania informacji wymaganej przez RODO np. poprzez wybór
odpowiedniego numeru podczas połączenia.
Nie jest przy tym wykluczone, aby
obowiązek informacyjny wykonać w drodze odpowiednich zapisów umowy przyłączeniowej czy umowy sprzedaży ciepła, zwłaszcza w sytuacji, w której do
pozyskania danych dochodzi dopiero na
tym etapie. Podkreślić należy, że art. 13
ust. 1 RODO, wskazuje, że obowiązek
informacyjny powinien być wykonany
właśnie podczas pozyskiwania danych
osobowych.

 Upoważnienia do

przetwarzania danych

Oczywistym jest, że umowy przyłączeniowe czy umowy sprzedaży ciepła
nie są zawierane bezpośrednio przez
najwyższe kierownictwo spółek, a przez
wyznaczonych do tego pracowników.
Z uwagi na to, aby pracownicy ci w ogóle mogli pozyskiwać dane osobowe od
klientów czy potencjalnych klientów, niezbędne jest nadanie im upoważnień do
przetwarzania danych (zgodnie z art.
29 RODO).
Rozporządzenie nie reguluje elementów, które powinno zawierać upoważnienie. Elementy te wypracowała
natomiast praktyka. Wskazuje się więc,
że upoważnienie do przetwarzania danych powinno zawierać w szczególności zakres przetwarzanych danych (np.
poprzez wskazanie kategorii podmiotów, których dane będą przetwarzane),
formę w jakiej znajdują się dane (papierowe, elektroniczne, w systemach tele-

informatycznych) czy wskazanie, że do
przetwarzania dochodzi zgodnie z poleceniami administratora. Dodatkowo
możliwe jest umieszczenie klauzul zobowiązujących pracownika do zachowania poufności, które powinny być przez
niego podpisane.
Istotne jest również to, że upoważnienia powinny być udzielone nie tylko pracownikom, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, ale
również osobom świadczącym usługi
na rzecz administratora na podstawie
umów cywilnoprawnych. Problem pojawia się przy samozatrudnionych, ale
w większości przypadków wskazuje się,
że im również powinny być nadane upoważnienia (a nie zawarte umowy powierzenia przetwarzania). Upoważnienia
powinny być nadane nie tylko handlowcom, ale również pracownikom kadr,
a także wszystkim innym pracownikom,
którzy mają dostęp do danych. Administrator powinien również prowadzić rejestr udzielonych upoważnień.

 Pozostałe obowiązki
wynikające z RODO

Powyżej zostały wskazane podstawowe obowiązki wynikające z RODO,
które pojawiają się na etapie samego
zawierania umowy przyłączeniowej czy
umowy sprzedaży ciepła. Jednakże
niewątpliwie jest to jedynie nieznaczna
część wszystkich obowiązków wynikających z rozporządzenia, które zostały
nałożone na administratora.
Administrator jest zobowiązany do
wykonania szeregu innych czynności,
spośród których jako najważniejsze
wskazać można chociażby przeprowadzenie analizy ryzyka, przygotowanie
i wprowadzenie polityki ochrony danych,
w tym polityki obsługi praw jednostki, zawarcie umów powierzenia przetwarzania
z procesorami czy umów o zachowaniu
poufności z odbiorcami, wprowadzenie
odpowiednich zabezpieczeń organizacyjno-technicznych oraz przeszkolenie
pracowników. 
o

Rozwiązania firmy Emerson w zakresie
automatyzacji energetyki wspierają
wytwarzanie ponad 1000 GW energii
elektrycznej na całym świecie.
Czujemy odpowiedzialność za naszą planetę.
Wybór właściwych strategii w automatyce przemysłowej
jest kluczem do skutecznego prowadzenia ruchu elektrowni.
Doświadczenie naszych ekspertów związane jest
z wdrożeniami systemu sterowania Ovation ™ ,
zaprojektowanego pod specyficzne potrzeby
energetyki konwencjonalnej, odnawialnej
i wodnej. Niezależnie czy usprawniamy
istniejące zasoby wytwórcze, czy budujemy
nową elektrownię, tym co wyróżnia je
z ogółu jest automatyka z firmy Emerson.

Więcej informacji na stronie:
Emerson.com/Power.

2017 Emerson. All rights reserved. The Emerson logo is a trademark and service mark of Emerson Electric Co.
Ovation™ is a mark of one of the Emerson Automation Solutions family of business units.
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Robert Kowalski, Prezes Zarządu, PGE Toruń S.A.

Elektrociepłownia
gazowa PGE Toruń
Ciepłownictwo - Kogeneracja

- nowoczesność i troska o środowisko
Widok na elektrociepłownię, marzec 2018 r.

N

owa elektrociepłownia gazowa PGE Toruń, spółki należącej do PGE Energia
Ciepła, pracuje już od ponad roku. Ciepło, produkowane w nowych
instalacjach, zasila miejski system ciepłowniczy, zaspakajając blisko 100% potrzeb
cieplnych odbiorców ciepła sieciowego w Toruniu a wytwarzana energia elektryczna
przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego regionu pokrywając
ok. 70% potrzeb Torunia na energię elektryczną.
Elektrociepłownia PGE Toruń, bazująca na niskoemisyjnym paliwie oraz nowoczesnej
technologii, spełnia przyszłe i prognozowane restrykcyjne normy środowiskowe, przy
jednoczesnej gwarancji bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii elektrycznej
i ciepła.
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Rys. 1. Proces wytwarzania ciepła i energii elektrycznej w nowej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń

 Potencjał wytwórczy

i proces wytwarzania
ciepła i energii
elektrycznej

Dane po roku pracy elektrociepłowni gazowej PGE Toruń (marzec 2017-marzec 2018):
Produkcja ciepła brutto
w tym produkcja ciepła w skojarzeniu
Produkcja energii elektrycznej brutto
Zużycie gazu
Sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła brutto
Sprawność wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu
(wysokosprawnej kogeneracji)
PES (oszczędność energii chemicznej paliwa w związku z produkcją
energii i ciepła w procesie skojarzenia)

ciepła (max ilość magazynowanego
ciepła ok. 600 MWh) i optymalizacji
pracy kogeneracji oraz sprawności
turbin gazowych. Akumulator ciepła
będzie stosowany głównie w okresie letnim, gdy zapotrzebowanie na
ciepło osiąga poziom minimalny
 Gazociąg o długości ok. 10 km łączący stację regulacyjno-pomiarową z PGE Toruń.

 Korzyści dla Torunia

i mieszkańców z nowej
elektrociepłowni
gazowej

 2 kogeneracyjne turbiny gazowe

(2 x 53 MWe) z możliwością dodatkowego dopalania w kotłach odzysknicowych
 2 kotły odzysknicowe (2 x 118,8
MWt)
 4 kotły wodne (HOB) dwupaliwowe (gaz/olej) o mocy 30 MWth
każdy dla obciążenia szczytowego (w okresie zimowym) oraz jako rezerwa
 Akumulator ciepła o pojemności
czynnej 12 000 m3 do gromadzenia

 Czyste powietrze - o ponad 90%

mniej emisji! Dzięki zastąpieniu
kotłów węglowych nową elektrociepłownią gazową poziom emisji
tlenków siarki, tlenków azotu i pyłów został obniżony o ponad 90%,
co przyczynia się do znaczącej poprawy jakości powietrza w Toruniu,
co korzystnie wpływa na zdrowie
mieszkańców i stan toruńskich zabytków. Nowa elektrociepłownia
spełnia aktualne i przyszłe, rygory-

(1 489 TJ+1 166 TJ) - 2 655 TJ
(1 142 TJ+655 TJ) - 1 797 TJ
(263 GWh+166 GWh) - 429 GWh
(2 705 TJ+ 1 947 TJ) - 4 653 TJ
90%
88,7% (2017 r.);
18,9% (dane za 2017 r.);

styczne normy środowiskowe (Dyrektywy IED, Konkluzji BREF-BAT
Komisji Europejskiej).
 Długofalowe bezpieczeństwo
dostaw ciepła dla mieszkańców Torunia. PGE Toruń pokrywa
wszystkie potrzeby cieplne obecnych oraz przyszłych odbiorców
sieci ciepłowniczej w każdej, nawet
najniższej temperaturze zewnętrznej. W okresie zimowym uruchamiane jest tzw. dopalanie w kotłach
odzysknicowych oraz pracują jednostki wspomagające - kotły rezerwowo-szczytowe.
 Efektywność energetyczna
systemu ciepłowniczego dzięki kogeneracji. Po uruchomieniu
nowego kogeneracyjnego źródła
gazowego toruński system spełnia wymogi efektywnego systemu
ciepłowniczego - ponad 75% ciepła pochodzi z kogeneracji. Dzięki
efektywniejszemu wykorzystaniu
paliw w kogeneracyjnym procesie
produkcyjnym i wysokiej sprawności jednostek kogeneracyjnych
(ok. 90% sprawności) możliwa jest

Ciepłownictwo - Kogeneracja

Nowa elektrociepłownia gazowa
PGE Toruń produkuje energię i ciepło
w niskoemisyjnej instalacji kogeneracyjnej
o łącznej mocy cieplnej 357,6 MWt oraz
mocy elektrycznej 106 MWe. Elektrociepłownię wyróżnia nowoczesna technologia - akumulator ciepła oraz turbina
gazowa typu lotniczego, którą charakteryzuje bardzo krótki czas uruchomienia.
Dzięki temu możliwe jest szybkie reagowanie na potrzeby odbiorców ciepła
i energii elektrycznej, przy zapewnieniu
wysokiej sprawności oraz efektywności
toruńskiego systemu ciepłowniczego.
Budowa nowej elektrociepłowni gazowej trwała od lipca 2015 r. do marca ubiegłego roku. 27 marca 2017 r.
po otrzymaniu od URE koncesji, uruchomiono instalacje do produkcji ciepła
i energii elektrycznej dla Torunia i regionu.

42

nr 3(63)/2018

Normy środowiskowe wg dyrektywy IED
Normy środowiskowe
Normy środowiskowe
Zanieczysz- dotyczące wyłączonej dotyczące istniejącej części
części węglowej
gazowej (turbiny)
czenie
[mg/m3]
SO2
NOx
pył

1500
600
100

12
50
5

Rzeczywista emisja

Redukcja norm
%
99,2
91,7
95,0

Poziom emisji z istniejącej
Rzeczywista
części gazowej (turbiny)
redukcja
obecnie osiągany (2017
emisji
r.)
3
[mg/m ]
%
1
99,9
29
90,3
1
97,1

Poziom emisji z wyłączonej
części węglowej w 2016 r.

927
309
35

Ciepłownictwo - Kogeneracja

Rys. 2. Normy środowiskowe wg. dyrektywy IED a poziom rzeczywistych emisji w nowej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń

optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej, jak również cen ciepła dla
odbiorców. Efektywność energetyczna systemu kogeneracyjnego
jest o 20-30% wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania
energii elektrycznej w elektrowni
kondensacyjnej i ciepła w kotłowni.
 Korzyści dla inwestycji w budownictwie. Dzięki nowej elektrociepłowni gazowej toruński
system ciepłowniczy stał się systemem efektywnym energetycznie, co ma istotne znacznie dla
budownictwa i inwestorów. Podłączenie budynku do takiego
efektywnego systemu pomoże inwestorem spełnić wymogi określone
w przepisach budowlanych (dyrektywa o charakterystyce energetycznej budynków).

Przygotowanie placu budowy i
rozpoczęcie budowy (lipiec 2015 r.)

Okres budowy: Zbrojenie stóp
fundamentowych w budynku głównym
(wrzesień 2015 r.)

 Zabezpieczenie

przyszłych dostaw

PGE Energia Ciepła, zgodnie
z przyjętą w grudniu 2017 r. Strategią
Ciepłownictwa Grupy Kapitałowej PGE,
prowadzi integracje aktywów ciepłowniczych, poprzez wydzielenie linii biznesowej Ciepłownictwo.
PGE Toruń, funkcjonujące w ramach linii biznesowej Ciepłownictwo,
wykorzystuje potencjał wzrostu rynku
ciepła sieciowego, dynamizując walkę
o czystsze powietrze w polskich miastach oraz poprawia bezpieczeństwo
energetyczne swojego regionu.
Elektrociepłownia gazowa PGE
Toruń, dzięki kogeneracyjnej produkcji energii elektrycznej i ciepła, a także
dzięki systemowi wsparcia w postaci
świadectw pochodzenia (żółte certyfikaty) i technologii zgodnej z normami środowiskowymi, jest optymalnym
rozwiązaniem na najbliższe 25 lat dla
Torunia i toruńskiego systemu ciepłowniczego.
o

Okres budowy: Widok na plac budowy (marzec 2016 r.)

Otwarcie nowej elektrociepłowni
- nocne zwiedzanie przez
mieszkańców (kwiecień 2017 r.)
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Katarzyna Kurowska, Wydawnictwo „Nowa Energia”

Co z tą elektromobilnością?

J

aką drogę powinna obrać w Polsce elektromobilność, żeby osiągnąć dynamiczny
i efektywny rozwój? Mamy strategię rozwoju paliw alternatywnych oraz ustawę
o elektromobilności, lecz jak te zamierzenia mają się do aktualnej sytuacji? Czy
rządowa wizja miliona samochodów do 2025 r. jest realna? Nad tymi kwestiami
zastanawiali się prelegenci panelu poświęconego e-mobilności, odbywającego
się w ramach Konferencji EUROPOWER 2018. Podczas dyskusji nie pominięto
zagadnienia Funduszu Transportu Niskoemisyjnego oraz problemu źródeł
finansowania.

W debacie udział wzięli: Krzysztof Kowalczyk, Ekspert ds. Elektromobilności, były Dyrektor Zarządzający
Electromobility Poland, projektu budowy polskiego samochodu elektrycznego; Paweł Piwowar, Wiceprezes Zarządu
Asseco Poland S.A., Dorota Zabłocka,
Prawnik, Doradca Regulacyjny EY Law
oraz Robert Zasina, Prezes Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej. Moderatorem był Krzysztof Bolesta, Dyrektor ds. Badań Polityki Insight.

 Czym jest

elektromobilność:
globalnym trendem czy
chwilową modą?

Kowalczyk: Nie można powiedzieć, że elektromobilność jest chwilowym trendem, czy chwilową modą.
To rewolucja, która dzieje się tu i teraz.
Proszę zwrócić uwagę: na niedawno
odbywających się targach samochodowych w Genewie każdy producent prezentował przynajmniej jeden model auta

elektrycznego, który już jest produkowany albo wkrótce będzie produkowany.
Oprócz tego, prezentowano samochody
koncepcyjne zasilane za pomocą baterii, bądź ogniw wodorowych.
Mało tego, nie zapominajmy, że
elektromobilność nie ogranicza się tylko do samochodu, ale do całej koncepcji zarządzania energią z punktu widzenia gospodarstwa domowego.
Tak więc tu nie ma co dyskutować.
Trzeba działać szybko i efektywnie. Świat
na nas nie zaczeka, pędzi do przodu i to

E-mobility

(od lewej): Robert Zasina, Krzysztof Kowalczyk, Paweł Piwowar, Dorota Zabłocka
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my musimy się pospieszyć. Jako pewną
niedogodność można wskazać, iż brakuje
nam w Polsce praktyków w tej dziedzinie, stąd też konieczność współpracy z
międzynarodowym przemysłem, by uczyć
się od najlepszych.

 Czy to możliwe, aby w tak
krótkim czasie wejść na
rynek, który jest zupełnie
nowy? Czy mamy ludzi i
wystarczającą wiedzę?

Samo stworzenie prototypu samochodu elektrycznego to w zasadzie
nic trudnego. Trzeba sobie jeszcze
zadać pytanie, czy potrafimy zrobić
takie auto, które konsumenci kupią?
Czy jesteśmy w stanie zapewnić sobie stałe dostawy części do masowej
produkcji tego auta i stworzyć prosperujący biznes?
Odrębnym problemem są fundusze. Potrzebujemy wyspecjalizowanych
inżynierów, a ci sporo kosztują. Francja
właśnie ogłosiła skoncentrowany program finansowania projektów z zakresu
sztucznej inteligencji i pojazdów przyjaznych środowisku, przeznaczając na
ten cel kwotę 1,5 mld euro. Chodzi o
to, że wykwalifikowany inżynier czy projektant ma poza granicami kraju duże
lepsze perspektywy finansowe.

 Czy prywatny biznes, bez

E-mobility

wsparcia państwa jest
tutaj w stanie zacząć od
zera?

Z pewnością nie jest to proste, aczkolwiek jest w stanie. Są przykłady niedużych projektów, które z czasem urosły
w siłę. Wystarczy spojrzeć na nieduże
szwedzkie auto Uniti, które bez żadnego
wsparcia podbiło rynek.

 Zewsząd słychać głosy,
że więcej samochodów
elektrycznych to
katastrofa dla sieci,
która nie jest na to
przygotowana.

Zasina: To wyzwanie, ale myślę, że
będziemy w stanie sobie z nim poradzić.
Sieci dystrybucyjne ogólnie rzecz biorąc potrzebują pieniędzy na rozwój. Powszechnym zjawiskiem są awarie i uszkodzenia powodujące konieczność ciągłego
wydatkowania środków. W kontekście
elektromobilności także potrzeba większych pieniędzy, aby tę zwiększoną moc
przesłać siecią.
To, w jakim czasie my operatorzy się
dostosujemy zależy również od tego jak
elektromobilność będzie się rozwijać. A
tego niestety nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Sporo mówiło się o ilości samochodów, o średnim zużyciu energii i
marginalizowało się równie istotną kwestię sieci punktów ładowania. Mam tu
na myśli punkty ładowania jako pewnego odbiorcę rozproszonego - w różnych
miejscach. Otóż nikt do końca nie wie,
gdzie dokładnie powinny znajdować się
stacje ładowania. Oczywiście możemy
przypuszczać, że rozsądnym posunięciem byłoby umieszczanie ich na stacjach
paliw, na parkingach w centrach handlowych, czy hotelach. Jednakże abyśmy
zaczęli inwestować w sieć elektroenergetyczną musimy wiedzieć konkretnie,
w którym miejscu to zrobić. Jeżeli mamy
ponad 200 tys. stacji transformatorowych
na niskie napięcie, to które powinniśmy
zacząć dostosowywać, tak by sprzyjały
rozwojowi elektromobilności?
Mamy już ustawę, która rozwinęła ten
temat. Za parę miesięcy, zgodnie z ustawą, powinny pojawić się pierwsze plany
GDDKiA. Chodzi o to, by podmioty, które
będą wskazywały te punkty ujawniły się i
powiedziały jakie są ich oczekiwania. To
jest w tej chwili dla nas najważniejsze.
Znając te oczekiwania będziemy mogli
zacząć działać. Sieć punktów ładowania
powinna być zbudowana w przemyślany sposób. Proszę popatrzeć na obecnie
istniejące punkty ładowania w polskich
aglomeracjach. Ich rozmieszczenie jest
przypadkowe, przez co również niepraktyczne. Na razie korzystanie z tych punktów jest darmowe, ale nie łudźmy się firma posiadająca całą sieć punktów w
końcu będzie chciała robić na tym biznes.

 Charakterystyka sposobu

ładowania będzie
powodowała, że zapewne
większość ładowań
będzie się odbywała w
tym samym czasie. Czy
kwestia profilu zużycia
może stanowić problem?

Można powiedzieć, że przygotowujemy się do tego i o tym myślimy.
Proszę pomyśleć o taryfie antysmogowej oraz systemach grzewczych i
przenieść to na grunt ładowania pojazdów elektrycznych.
To właśnie jest czynnik, który moim
zdaniem przyciągnie klientów indywidualnych. Ładowanie samochodu w
warunkach domowych, w godzinach
niższego zapotrzebowania, wpłynie
na niższą cenę. Cena będzie znacznie
niższa w odniesieniu do powszechnej
jednostrefowej taryfy G, co jest bardzo
korzystne ekonomicznie.
Zgadzam się z tym, że osoby przyjeżdżające do pracy będą zainteresowane ładowaniem pojazdu w firmie,
ale warto zwrócić uwagę, że przebieg
takiego samochodu wynosi 200 km i
wszystko zależy od tego, jak daleko
taka osoba dojeżdża do pracy. Jeżeli
nie jest to duża odległość, to bateria
będzie wymagała ładowania raz na
jakiś czas.
Moim zdaniem należy iść w kierunku, aby klientów zachęcać do przemyślanego i ekonomicznego systemu
ładowania swoich samochodów. Z
pewnością osoba potrzebująca zasilania w centrum miasta będzie potrzebowała ładowarki szybkiej. Natomiast
ktoś, kto nie musi często doładowywać pojazdu, będzie potrzebował ładowarki o dłuższym czasie ładowania. Takie ładowarki nie powinny być
rozmieszczone w samym centrum,
lecz raczej na bocznych drogach, czy
parkingach podziemnych. Chodzi o
to, by atrakcyjne miejsca parkingowe
w centrum nie były blokowane przez
długi czas.
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elektrycznych korzystając
z taryfy antysmogowej
spowoduje, że trzeba
będzie samemu pilnować
godziny.

Niekoniecznie. To jest automatyka.
Można samodzielnie ustawić, w których
godzinach ładowarka ma ładować, bądź
się wyłączyć. Użytkownik może to samodzielnie, w łatwy sposób dostosować do
swoich potrzeb i np. wybrać by ładowanie odbywało się tylko w tych „tańszych
godzinach”.

 Licznik Inteligentny,

rozwiązania Smart City…
Czy Assecco myśli o
e-mobilnośći?

Piwowar: Jeżeli chodzi o rozwój
elektromobilności, to bardziej niż dynamizm potrzebna jest nam równowaga.
Przyjrzyjmy się liczbom. Na chwilę
obecną prawdopodobnie nie mamy więcej niż 2 tys. zarejestrowanych samochodów o napędzie elektrycznym i wszystkie
te pojazdy trzeba ładować. Nawet gdyby w naszym kraju był ich milion a każdy
z nich pokonywał by rocznie ok. 20 tys.
km, to potrzebne będzie łącznie 3 TWh
energii. Dla porównania polski system
energetyczny zużywa 170 TWh. Zapewne w 2025 r. ta liczba wzrośnie do 200
TWh, zatem te 3 TWh będzie stanowiło
niewiele poza 1%.
Wracając do kwestii polskich samochodów elektrycznych - mówię to
jako inżynier, a nie specjalista od rynku
samochodowego, sądzę, że czas na
masową produkcję w Polsce niestety
minął. Najlepsi gracze świata przejęli ten biznes. Jeden z amerykańskich
koncernów jest tego przykładem.
Inną kwestią jest infrastruktura. 4 lata
temu rząd w Estonii powołał za państwowe pieniądze spółkę, która wyznaczyła
sobie za cel aby stacji do ładowania samochodów elektrycznych było tam tyle
samo co stacji benzynowych. Rzeczywiście, ten cel, udało się zrealizować. 2

lata później w Estonii, która jest znacznie
mniejsza od Polski istniało już planowane 168 punktów ładowania, natomiast w
naszym kraju było ich wtedy 8. Obecnie
posiadamy 50 stacji ładowania o mocy
powyżej 22 kW prądu stałego. Pytanie
brzmi: czy zasadne jest poganianie elektromobilności, tym bardziej, że kieszenie
kasy publicznej nie są przepastne? Myślę, że nie, mimo że sam posiadam samochód elektryczny i z pewnością przyspieszenie rozwoju tej branży w naszym
kraju byłoby dla mnie korzystne. Działanie
państwa powinno się ograniczyć do zachęcania i pomocy. Kilka lat temu władze
Norwegii obiecały, że pierwsze 100 tys.
zarejestrowanych samochodów elektrycznych będzie zwolnionych z podatku, cła,
VAT-u i akcyzy. Można sobie wyobrazić,
że spowodowało to duży wzrost ich liczby. Polski nie stać na takie rozwiązania.
Jaka jest w tym rola Asseco? Rozwiązania Asseco obsługują rozliczenia
2/3 wszystkich liczników energii elektrycznej w Polsce. W Asseco widzimy
zachodzące zmiany i dostrzegamy, że
wkrótce mogą pojawić się wyzwania
związane nie tylko z budową infrastruktury rozproszonych źródeł, czy rozproszonego poboru, ale też kwestie bardziej nowoczesne. Dlatego intensywnie
pracujemy nad systemami przyszłości,
które będą zarządzały mikropopytem i
mikrogeneracją oraz dokonywały rozliczeń. Ponadto, zauważyliśmy, że systemy obsługi klienta wystawiające rachunki wymagają odświeżenia. Nawet
dokonanie w nich małej zmiany wymaga
dużo czasu i udziału wielu osób.
Jeżeli chodzi o rozwiązania obsługujące dostawę energii elektrycznej dla
odbiorcy końcowego, to wymyśliliśmy
swego rodzaju „otwarcie” tych systemów
- czyli możliwość wpięcia do nich mikroaplikacji, które mogą być tworzone również przez inne podmioty. Mamy oczywiście także AUMS Elmo - niezależną
platformę do zarządzania siecią stacji ładowania. Zapewnia ona obsługę zarówno procesu ładowania, jak i kierowców,
a także umożliwia sprawne rozliczenie
pomiędzy wszystkimi stronami. System

jest już gotowy. Przeszedł wszystkie testy i czeka tylko na klientów.

 Przejdźmy do drugiej

części: są ambitne
plany, mamy też
ustawę, która jak tylko
została podpisana
przez Prezydenta, od
razu zaproponowano
do niej nowelizację.
Czy ta ustawa jest
wystarczającą
bazą dla rozwoju
elektromobilności?

Zabłocka: O nowelizacji mówiono
już podczas ostatniego etapu prac nad
samą ustawą, który toczył się w komisjach w przyśpieszonym tempie. W trakcie ich obrad pojawiały się m.in. nowe
definicje, o których dyskutowano w toku prac sejmowych, w tym np. definicja
„punktu ładowania wodorem”. Ta definicja
została umieszczona w ostatniej chwili,
podobnie jak wycofanie opłat za wjazd
do „stref zeroemysyjnych”. Nie udało się
uniknąć drobnych luk, wiadomo zatem
było, że trzeba będzie przygotować nowelizację przedmiotowej ustawy.
Nie można było spowolnić czy też
wstrzymać prac nad ustawą i spokojnie
dopracować brakujących kwestii, ponieważ trwały za długo. Należy podkreślić,
że przedmiotowa ustawa implementuje
dyrektywę, która powinna być wdrożona
do naszego systemu prawnego do końca listopada 2016 r. Komisja Europejska
wszczęła postępowanie wobec Polski, a
brak implementacji mógł skutkować nałożeniem na Polskę kary z tytułu niewdrożenia dyrektywy w określonym terminie.

 Co jest w procedowanej
nowelizacji? Jakie są
najważniejsze elementy
mogące pomóc
elektromobilności?

Przede wszystkim projekt ten zakłada
zmienię ustawy o biopaliwach i biokomponentach. Jednak to co jest najistot-
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niejsze z perspektywy rynku emobility to
utworzenie Funduszu Niskoemisyjnego
Transportu. Podmiot ten ma gromadzić
środki, chociażby z tytułu opłaty emisyjnej
czy podatku akcyzowego, które w dalszej
kolejności mają być przekazywane na rozwój infrastruktury ładowania.
Oprócz tego nowelizacja, jak wspomniałam, łata pewne luki definicyjne. Wyjaśniono np. które podmioty mające punkty ładowania powinny wnosić o koncesje.

 Wyznaczone zostały

E-mobility

cele dla administracji,
samorządów w kwestii
transportu publicznego
- udział we flocie,
zwolnienie z akcyzy, opłat
za parking, pozwolenie na
jazdę bus pasem…

Tak, każda ustawa regulująca nowy
sektor ma elementy stymulujące rozwój
rynku. W przypadku elektromobilności
zdecydowanie są to zachęty, których zarys znalazł się już w pierwszym projekcie,
a część z nich zachowano w ostatecznym brzmieniu. Wśród nich jest korzystna
amortyzacja, zwolnienie z akcyzy, dostęp
do bus-pasów.
Jednakże, moim zdaniem, patrząc na
pionierów elektromobilności choćby w rodzimej Europie, istnieje znacznie szerszy
katalog sprawdzonych rozwiązań, które
mogłyby być wprowadzone w Polsce.
Piwowar: Brak konieczności posiadania koncesji na obrót do wystawiania
rachunków za energię elektryczną jest
dobrym pomysłem. W niektórych hotelach dostęp do płatnego prądu odbywa
się za pośrednictwem stacji ładowania,
natomiast sama opłata ujmowana jest na
fakturze w kategorii „inne”.
Zabłocka: Rzeczywiście. Prowadziliśmy nawet rozmowy z przedstawicielami
branży na temat tego pod jakim tytułem
energia była „sprzedawana” przed wejściem w życie ustawy o elektromobilności. Z tego co wiemy „ukrywano” tę sprzedaż pod różnymi innymi pozycjami, z racji
tego, że sytuacja nie była jasno określona
w prawie i nie wiadomo było czy koncesja jest konieczna, czy też nie.

 Czy te zachęty są

wystarczające, aby
ten system bardziej
rozbujać?

Kowalczyk: Wydaje mi się, że powinniśmy patrzeć bardziej dojrzale, niż
wg. hasła: „tam gdzie nie ma dopłat, tam
nie ma sprzedaży”. Dopłat tu nigdy nie
było i nie będzie jak deklaruje rząd, więc
pytanie na ile zachęty przewidziane na tę
chwilę okażą się atrakcyjne. Przykładowo: pierwotne uprawnienie do przejazdu
przez Nowy Świat w Warszawie dla samochodów elektrycznych zostało wycofane, ZTM argumentował tym, że liczba
zarejestrowanych pojazdów elektrycznych bardzo wzrosła w ostatnim czasie i
poruszanie się Traktem Królewskim utrudnia ruch komunikacji miejskiej.
Chciałbym wrócić do kwestii jak
szybko budować ładowarki i dla kogo
je budujemy. Nie jesteśmy wyizolowaną wyspą. Jesteśmy krajem, który lądowo graniczy z resztą Europy i
można sobie wyobrazić, że ci wcześni
nabywcy aut elektrycznych teoretycznie jeżdżą tam, gdzie jest wybudowana
infrastruktura. Tak jak kilkadziesiąt lat
temu widywało się samochody wiozące na dachu kanistry z benzyną, jadąc
w podróż do krajów mniej cywilizowanych, tak obecnie osoby posiadające
samochód elektryczny zadają sobie
pytanie czy warto w ogóle odwiedzać
nasz kraj. Powinniśmy to potraktować
jako pewnego rodzaju konieczność
cywilizacyjną.
Możemy zrobić prostą kalkulację.
Ustawa przewiduje 6 tys. ładowarek - w
tym kilkaset szybkich. Nawet gdyby te
wszystkie 6 tys. ładowarek zbudować
jako szybkie i przyjąć cenę jednej takiej
ładowarki z zapasem na poziomie 50 tys.
euro - to otrzymamy kwotę 300 mln euro,
czyli ok. 1,3 mld zł. Proszę zauważyć, że
budowa samego Stadionu Narodowego
kosztowała 2,4 mld zł, a budowa pozostałych stadionów na mistrzostwa Euro 2012 kosztowała kolejne 2 mld. Jeżeli wydane zostały takie wysokie sumy
na promocję turystyki - co zresztą moim
zdaniem zadziałało - to tym bardziej po-

winniśmy przyjąć, że koniecznością jest
budowa stacji/punktów ładowania jak
najszybciej. Z pewnością taka inwestycja pobudziłaby u nas turystykę. Dlatego sądzę, że dyskusja pt. „budować sieć
punktów ładowania czy też nie” jest czysto akademicka.

 Fundacja Promocji

Samochodów
Elektrycznych
opublikowała niedawno
raport, który pokazuje,
że aby naładować
milion elektrycznych
samochodów potrzebne
jest ok. 172 tys. pkt.
ładowania, równej mocy.
W porównaniu do tej
liczby, przewidywane
ustawą 6 tys. 400
punktów to chyba
niewiele.

Niekoniecznie. Powiedziałbym nawet,
iż może to nawet za dużo, ponieważ podstawowym miejscem ładowania będzie
miejsce zamieszkania. Publiczne ładowarki będą pełniły raczej rolę pomocniczą, a gniazdek w gospodarstwach domowych mamy z pewnością dużo więcej
niż 172 tys.

 6 400 punktów

ładowania to liczba do
przyjęcia dla systemu
dystrybucyjnego?

Zasina: Na skalę całej Polski tak - to
nie jest wyzwanie. Wielkość ustalona w
ustawie to szansa dla rynku. Jak już powstanie ponad 6 tys. punktów ładowania,
sytuacja się nieco wyklaruje: będzie wiadomo, czy ta liczba jest wystarczająca.
Możliwe, że biznes w tej branży nabierze
rozpędu, kiedy prawne kwestie będą już
jasne, zacznie rosnąć zapotrzebowanie
na punkty ładowania i według mnie koncerny paliwowe wejdą do gry. Teraz czekają na rozwój sytuacji i obserwują działania konkurentów.
Moim zdaniem, nie byłoby też złym
rozwiązaniem, gdyby klient otrzymywał

od dostawcy panel do ładowania za darmo, np. przy podpisaniu
umowy na sprzedaż energii elektrycznej na kilka lat. Nie byłoby w
tym nic nadzwyczajnego, gdyż aktualnie sprzedawcy prześcigają się w udogodnieniach oferowanych klientom jak np. możliwość
bezpłatnej naprawy, dopłaty, itd.
Wielu klientów domków jednorodzinnych ma zasilanie trójfazowe i dodanie panelu o mocy 2-3 kW to nie jest jakiś problem,
ponieważ w większości przypadków istnieje pewien zapas mocy
przyłączeniowej w takich obiektach.

 Mam wrażenie, że podcina Pan gałąź, na
której siedzi… Co będzie jeżeli wszyscy
będą mieć energię rozproszoną, własny
panel, baterie…?

Przyzwyczailiśmy się do tego, że klienci mają generację rozproszoną. Znowu wrócę do wypowiedzi pana Prezesa URE z poprzedniego panelu, zgodnie z którą - my operatorzy od wielu lat powtarzamy, że „nie chodzi o to, by klienta rozliczać w odniesieniu do ilości
energii, która do niego została dostarczona, lecz żeby zapłacił za
wybudowaną i utrzymywaną infrastrukturę i w każdej chwili mógł z
niej korzystać”. Taki model właśnie byłby odpowiedni dla osób posiadających panele, czy też dla powstających klastrów - mówi się
przecież, że są samowystarczalne energetycznie. Jednak zawsze
może przyjść ten moment, że coś przestanie działać, a klient nie
zaakceptuje przerwy w dostawie energii. Zgodzę się, że nie jest to
zagadnienie proste, ale z pewnością warte dyskusji.

 Kto powinien finansować rozbudowę sieci
na potrzeby e-mobility?

Rozbudową zajmują się operatorzy systemów dystrybucyjnych i to jest wręcz ich zadaniem statutowym. Jeżeli mówimy o
doprowadzaniu mocy do punktów ładowania, to taka jest ich rola,
a jeżeli będzie następował rozwój i pojawią się kolejne punkty - to
bardzo dobry znak. O to właśnie chodzi w tym biznesie. Punkt ładowania oznacza klientów, a oczywistym jest, że działamy po to,
by było ich jak najwięcej.

 Czyli nie interesuje Pana dofinansowanie
A to co innego. Żeby rozwijać sieć potrzebujemy pieniędzy, bo
finansowanie operatorów następuje przez taryfę energii elektrycznej. Wszyscy przyłączeni do sieci dystrybucyjnej klienci płacą wg
cen określonych w różnych grupach taryfowych, a Prezes URE je
zatwierdza.
Operatorzy w Polsce wydają ponad 6 mld rocznie na inwestycje
i te nakłady trzeba skądś wziąć. Środki pochodzą m.in. od klientów.
Aby dokonać tu pewnego przełomu w rozbudowie sieci dystrybucyjnej potrzebujemy więcej środków. Każde dofinansowanie, które
może dołożyć się do inwestycji to rzecz pożądana, patrząc z perspektywy branży. Z takiej możliwości już korzystają operatorzy, gdy
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chodzi o rozwój energetyki odnawialnej. To
jest dla nas bardzo ważne. Jeżeli będzie
możliwość udzielenia wsparcia, operatorzy
będą składać aplikacje. Kwestią, która jest
istotna dla operatorów, to zasady wynagradzania i zwrotu tego co zainwestują w
sieć poprzez taryfy, m.in. tzw. zwrot z zaangażowanego kapitału. Obecnie wszystkie
inwestycje realizowane przez nas w części
wynikającej ze wsparcia zewnętrznego,
nie są brane pod uwagę przy określaniu
dodatkowego wynagrodzenia za prowadzenie inwestycji w sieć dystrybucyjną.
Dobrze byłoby tę kwestię uporządkować.

 Jeżeli chodzi o Fundusz

E-mobility

Niskoemisyjnego
Transportu, to rozmowy
w sejmie dotyczą
nałożenia dodatkowej
opłaty na paliwo, która
miałaby zasilać ten
fundusz. Czy uważa Pani,
że ta opłata zostanie
wprowadzona?

Zabłocka: Myślę, że jest na to spora
szansa, ponieważ to jedno z trzech głównych źródeł wpływu środków do Funduszu, obok opłaty zastępczej i podatku
akcyzowego. Jeżeli nie uwzględnilibyśmy
opłaty emisyjnej to tych środków byłoby
za mało, aby optymalnie wesprzeć rozwój infrastruktury emobility.
Kowalczyk: Biorąc pod uwagę wahania cen paliw, zwłaszcza w okolicy
wyjazdów świątecznych, to się mieści
w zmienności cen na obserwowanych
przeze mnie stacjach. Pytanie brzmi, na
ile można sterować taryfami, jeżeli chodzi
o moment ładowania pojazdów. Wydaje
mi się, że taryfy to nie jest jedyne wyjście.
Są przykłady, gdzie oferuje się konsumentom dopłaty, w zamian za kupno samochodu z kontraktem zobowiązującym
konsumenta do ładowania w określonych
godzinach. Łatwo sobie wyobrazić ofertę
wspólną jakiegoś koncernu motoryzacyjnego i energetycznego, która zobowiązuje klienta, żeby w odpowiednim czasie się
podłączył. Resztę załatwi oprogramowanie samochodu. Powiedzmy wprost: nie
wszyscy klienci śledzą i analizują swoją

taryfę. Być może bardziej zainteresowałaby ich taka oferta połączona z np. 1015 tys. upustem na zakup pojazdu elektrycznego.

 Gdzie jest Polska na tym

etapie elektromobilności,
jaki jest w skali świata?
Czy mamy szanse
wykreować pozycję dla
siebie, znaleźć jakąś
niszę?

Rynek jest tu i teraz i wszyscy liczący
się producenci mają swoje samochody
elektryczne. Przedsiębiorcy mogą obawiać się czy bateryjne samochody elektryczne się przyjmą, bo w porównaniu
do aut spalinowych mamy pewną ograniczoną funkcjonalność. Z drugiej strony
są naciski w kwestiach środowiska. Być
może wodór będzie atrakcyjną ścieżką.
Niewykluczone też, że powstanie wkrótce jeszcze jakaś inna, lepsza technologia.
Ta ostrożność ze strony przedsiębiorców
jest zrozumiała.
Proszę zwrócić uwagę na fakt, że nie
jest tak, że technologii tworzenia samochodów elektrycznych wcześniej nie było.
W USA koncern GM oferował auto elektryczne w drugiej połowie lat 90. Dopiero
jednak gdy pojawiły się restrykcje prawne
- powodowane przede wszystkim obawą o
jakość powietrza - nastąpił impuls do praktycznego wykorzystania tej technologii. Kalifornia ogłosiła, że producenci nie mający
w swojej ofercie samochodów elektrycznych, nie mają prawa sprzedawać na jej
terenie samochodów. Tym tropem poszły
Chiny wymagając od koncernów, by min.
10% sprzedawanych przez nie samochodów stanowiły auta elektryczne.
Czy możemy znaleźć niszę? Niszę
na pewno tak. Natomiast czy jesteśmy w
stanie wyjść z masowo produkowanym
autem i konkurować z dużymi koncernami? Tego nie byłbym już taki pewien.

 A Pana zdaniem? Mamy
szanse?

Piwowar: Tak. Myśląc o elektromobilności dużo mówimy o budowaniu infra-

struktury. Co jest nie tylko naszą szansą,
ale i obowiązkiem. Cześć oprogramowania, jakie tworzymy wspiera ten obszar. Konkurujemy z firmami polskimi i
zagranicznymi, przy czym tych drugich
jest oczywiście więcej. Myślę, że infrastruktura jest w miejscu łańcucha produkcji, w którym Polska ma szansę zaistnieć.
Aktualnie, największą firmą produkującą
ładowarki szybkie, powyżej 50 kW jest
spółka ze Słowacji. Szkoda, że polski
kapitał nie zaangażował się na tym polu.
Zastanawia mnie jedna kwestia. Kiedy spodziewałby się Pan spadku cen pojazdów elektrycznych? Aktualnie samochody średniej klasy są prawie dwa razy
droższe od swoich spalinowych odpowiedników.
Kowalczyk: Z obecnych trendów
można wnioskować, iż ceny zrównają
się za kilka lat, o ile nie pojawią się w
międzyczasie inne, bardziej efektywne
technologie.

 Na koniec zapytam:

jakich działań
oczekują Państwo
od Premiera i Rządu
żeby elektromobilność
rozwijała się bardziej
efektywnie?

Zasina: Trudne pytanie. Według
mnie mamy odpowiednie dokumenty
i przekazane zostało co należy robić. Potrzebna jest szczegółowa analiza tego
i konkretne działanie.
Kowalczyk: Polska mogłaby zainteresować się samochodami elektrycznymi
sterowanymi autonomicznie.
Piwowar: Z racji tego, że nie stać
nas na spektakularne osiągnięcia, jak
w przypadku Estonii czy Norwegi, to skoro mamy już regulację prawną - należy
jak najszybciej przejść do jej wykonania.
Zabłocka: Uważam, że kluczowym
jest dialog pomiędzy regulatorem, a środowiskiem prawniczym, naukowym i biznesem, aby ustawa miała kształt odpowiadający zarówno wytycznym UE, jak
i potrzebom naszego krajowego rynku.
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Rozmowa z Markiem Ustrobińskim, Wiceprezydentem Miasta Rzeszowa

Rzeszów
stawia na

Jaką rolę odgrywa w Rzeszowie technologia smart city, a
zwłaszcza samochody elektryczne?
To ciekawe zagadnienie. Mogę
powiedzieć, że prace w tym kierunku
zaczęły się w naszym mieście dosyć
dawno. Już w 2002 r. myśleliśmy o
obniżeniu kosztów komunikacji publicznej i zdywersyfikowaniu paliwa,
na którym się porusza nasz transport
publiczny. To właśnie tutaj PGNiG wybudowało stację napełniania gazem i
od tego czasu pojawiły się w mieście
autobusy gazowe CNG.
Efektem tego było, iż cena przejechanego km stanowiła 50% ceny km

przejechanego na oleju napędowym, a
przy tym udało się zmniejszyć emisję.
Na dzień dzisiejszy dysponujemy już
ponad 60 takimi autobusami, co stanowi czterdzieści kilka % floty, która na
co dzień obsługuje miasto Rzeszów.
Poza tym, od 16 lat przyczyniamy się
do redukcji emisji.
Jak Pan sądzi, które działania
powinny zostać podjęte dla poprawy jakości powietrza?
Sporo mówimy o emisjach, smogu, hałasie, generalnie o czystości.
Moim zdaniem, remedium na to wydaje się być właśnie elektromobilność.
Miasto Rzeszów planuje od września

uruchomić linię elektryczną. W ramach
przetargu zakupiliśmy 10 autobusów
elektrycznych. Obecnie budowane są
ładowarki na przystanku początkowym
i końcowym, a także w bazie MPK,
która będzie obsługiwała tę linię.
Mówiąc o rynku elektromobilności,
włączyliśmy się w ten nurt już dawno.
Należy tu wspomnieć również naszą
współpracę z Narodowym Centrum
Badań i Rozwoju w zakresie e-busów. Wraz z 25 samorządami opracowujemy specyfikację techniczną
autobusów, których kupnem bylibyśmy zainteresowani. Takich autobusów zamówiono już ponad 1000 na
kwotę 0,2 mld zł, a my zadeklarowa-
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liśmy w pierwszym rzucie 20 sztuk.
Celem przedsięwzięcia jest to, aby
producent, który podejmie się opracowania takiej konstrukcji - polskiej
konstrukcji, mógł te produkty faktycznie sprzedać. To jest jakby drugi nurt
działania. Uważamy, że autobusy elektryczne mają tę przewagę nad innymi
autobusami - np. napędzanymi olejem
napędowym, że ich koszty eksploatacji są niższe. To jest bardzo ważne z
perspektywy miasta.
Autobusy elektryczne wydają
się wręcz idealnym rozwiązaniem
dla miast. Dlaczego więc wciąż
niewiele samorządów decyduje
się na ich zakup?
Oczywiście barierą na dzień dzisiejszy jest cena zakupu - zwłaszcza
akumulatorów, ponieważ te pojazdy
wciąż są swoistą nowością. Ale popatrzmy przykładowo na telefony komórkowe. Kiedyś również ze względu na
cenę - tylko niektórzy mogli sobie na to
pozwolić. Myślę, że postęp tak szybko
idzie do przodu, że wkrótce sytuacja
ta ulegnie zmianie. Bardzo pomocne
są środki z NFOŚiGW, a także np. w
naszym przypadku - unijny program
„Rozwój Polski Wschodniej”, z których
miasto może korzystać. Dzięki temu
dofinansowaniu, zakup i eksploatacja
autobusów elektrycznych się opłaca,
zarówno z punktu widzenia budżetu,
ale też niskiej emisji, poprawy jakości
życia. W ubiegłym roku w maju podpisaliśmy porozumienie z PGE w kwestii
budowy punktów ładowania, ale także uruchomienia usługi car sharingu.
Coraz większą popularność zdobywa w Europie rower elektryczny - bez
wątpienia interesujący środek transportu. W ogóle rowery przez niektórych uznawane są jako bardzo dobry
pod wieloma względami sposób przemieszczania się. Proszę zauważyć, że
poruszanie się rowerem ma korzystny
wpływ na zdrowie i pozwala zapewnić
dzienną ilość ruchu. Nie wdając się w
szczegóły, można uznać, że rower jest
też takim uzupełniającym środkiem.

Oprócz tych działań, prowadzimy
rozmowy i uczestniczymy w różnego
rodzaju innych działaniach. Wraz z
Łodzią i z Katowicami podpisaliśmy
list intencyjny, w którym staramy się
o wdrożenie systemu transportowego PRT wspieranego przez Politechnikę Warszawską, a w szczególności
prof. Włodzimierza Choromańskiego.
Transport PRT to dosyć innowacyjny projekt.
Transport ten skierowany jest do
5, 6, 10-osobowych grup mieszkańców i funkcjonowałby w naszych miastach jako pewnego rodzaju model
pilotażowy. Rzeczywiście, w Polsce
byłoby to pionierskie rozwiązanie. Aby
zapoznać się lepiej z tą technologią
wybraliśmy się niedaleko Rotterdamu,
gdzie transport autonomiczno-elektryczny jest już stosowany od 10 lat i
sprawdza się bardzo dobrze. Powoli przymierzamy się również do tego
rozwiązania
Jakie pomysły ma Rzeszów na
energię odnawialną?
W ubiegłym roku, wspólnie z gminami Błażowa, Nozdrzec, Tyczyn zawiązaliśmy Rzeszowski Klaster Odnawialnych Źródeł Energii. Ten klaster
ma za zadanie łączyć producentów i
konsumentów energii w takim celu,
aby wyprodukować energię z oze, która jest tańsza dla konsumenta o 30%.
Jako miasto wierzymy również w fotowoltaikę. W roku obecnym i przyszłym
powstaną w sumie 53 instalacje fotowoltaiczne, które będą zasilać w energię elektryczną budynki użyteczności
publicznej, natomiast w ramach projektu parasolowego takich instalacji
powstanie około 700.
Firmy komunalne, które działają w
mieście także włączają się w ten nurt
np. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji już w zeszłym roku wybudowało elektrownię słoneczną 1,2 MW. Drugą elektrownię 1 MW
będziemy budować w tym roku na
ujęciu wody, gdyż energia tam wy-

twarzana, jest później w 100% wykorzystywana na miejscu. Jeżeli chodzi
o oczyszczalnię ścieków, to energia
elektryczna produkowana z biogazu
i ze słońca zapewnia 80% jej zapotrzebowania. Myślę, że tutaj taka wielowątkowa działalność na tym etapie
rozwoju elektromobilności, czy odnawialnych źródeł energii może za parę lat skutkować tym, że tej energii
będziemy mieli więcej. I nie tylko, że
zbilansujemy potrzeby energetyczne, choćby transportu, to jeszcze z
tej energii będziemy mogli korzystać w
naszych domach i będzie ona tańsza.
Jaki jest koszt transakacyjny takich rozwiązań na poziomie
miasta? Ile potrzeba czasu, żeby skoordynować te wszystkie
działania?
Na to pytanie nie sposób udzielić pewnej i precyzyjnej odpowiedzi.
Na pewno trzeba się zaangażować,
ale też mieć konkretną wizję. Moim
zdaniem, wysiłki w kierunku zielonej
energii i proekologicznych rozwiązań
prędzej, czy później zaprocentują. Sądzę, że z czasem technologie jej pozyskiwania będą coraz bardziej wydajne.
Jeżeli mają nastąpić zmiany, to tylko w
wyniku dążenia do celu, a nie porównywania się do innych. Myślę, że elektromobilność jest tego wysiłku warta.
Rozmawiała: Katarzyna Kurowska,
Wydawnictwo „Nowa Energia”
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Witold Chmarzyński, Radca Prawny, Wspólnik Zarządzający, Cieślikowski,
Chmarzyński Kancelaria adwokacko-radcowska sp.j., Redaktor Naczelny portalu elektromobilność.com

Proces stawiania
komercyjnej stacji ładowania

w świetle nowych przepisów
P

Zarówno 1 milion samochodów
elektrycznych jak i 100 000 stacji ładowania nie są na dzień dzisiejszy
realnymi liczbami w Polsce. Ich rolą jest wskazanie na ogromne zapotrzebowanie jakie występuje i będzie
się powiększać zarówno na pojaz-

dy elektryczne, jak również na stacje
ładowania pojazdów elektrycznych.
Niezależnie czy przyjmiemy, że stacji ładowania w 2025 r. powinno być
50 000 czy 100 000, przy liczbie 150
aktualnie funkcjonujących stacji widać,
że jest to rynek, który już się bardzo

dynamicznie rozwija, a będzie tylko
przyspieszać.

 Sytuacja prawna
22 lutego 2018 r. weszła w życie
zdecydowana większość przepisów

E-mobility

fot: Pixabay.com

rzeprowadzone dotychczas obserwacje wskazują, że na dziesięć samochodów
elektrycznych potrzebna jest 1 stacja ładowania dostępna publicznie. Przy milionie
samochodów potrzebne będzie 100 000 stacji. Aktualnie w Polsce funkcjonuje ok.
150 stacji ładowania1.
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ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 317) (dalej zwana
ustawą o elektromobilności). Największa jej części dotyczy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, a jednym z jej celów było ułatwienie rozwoju
tej infrastruktury. Wskutek braku koordynacji działań w Ministerstwie Energii, jednym z podstawowych skutków
wejścia w życie ustawy o elektromobilności jest brak możliwości oddania
do użytku jakiejkolwiek nowej stacji ładowania. Pomimo, że brzmi to absurdalnie, to faktem jest, że po 22 lutego
2018 r. zgodnie z prawem żadna stacja
ładowania nie może zostać oddana do
użytkowania. Przyczyny takiego stanu
rzeczy wymagają wyjaśnienia.:
- Zgodnie z art. 16 ustawy o elektromobilności każda stacja ładowania podlega badaniom technicznym
przeprowadzanym przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Badania te
muszą zostać przeprowadzone przed
oddaniem do eksploatacji stacji ładowania. Zadaniem UDT, zgodnie z ww.
przepisem, jest m.in. weryfikacja czy
stacja ładowania spełnia wymagania
techniczne określone w art. 13 oraz
w przepisach wykonawczych (rozporządzeniu lub rozporządzeniach) wydanych na podstawie art. 17 ustawy
o elektromobilności.
 Niniejsze badanie UDT jest płatne.
Wysokość opłat ma również wynikać z rozporządzenia.
 Za wydanie ww. przepisów wykonawczych odpowiedzialne jest
Ministerstwo Energii. Do dnia przekazania niniejszego artykułu do
druku żaden akt wykonawczy na
podstawie art. 17 ustawy o elektromobilności nie został wydany,
co z kolei uniemożliwia UDT przeprowadzenie badań technicznych i
dopuszczenie stacji ładowania do
użytkowania. W ten sposób błędne
koło się zmyka.

 Nowelizacja ustawy
o elektromobilności

Aby przeciwdziałać powyższej sytuacji Ministerstwo Energii przygotowało projekt zmiany ustawy o elektromobilności (tj. rządowy projekt ustawy
o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw2) (dalej zwany
„nowelizacją”).
Zgodnie z nowelizacją, podmioty
które rozpoczęły eksploatację albo budowę stacji ładowania po 22 lutego
2018 r., a przed dniem wejścia w życie
przepisów wykonawczych, wydanych
na podstawie m.in. art. 17 ustawy o
elektromobilności, w celu rozpoczęcia lub dalszej eksploatacji stacji ładowania są obowiązane w terminie
12 miesięcy od dnia wejścia w życie
ww. przepisów wykonawczych, dostosować się do wymagań określonych
w ustawie o elektromobilności oraz
w tych przepisach wykonawczych, a
także złożyć do UDT wniosek o przeprowadzenie badania zezwalającego
na rozpoczęcie lub ich dalszą eksploatację. Przepisu art. 16 ustawy o elektromobilności nie stosuje się do ww.
stacji ładowania.
Powyższe oznacza, że niezwłocznie po wejściu w życie nowelizacji,
wszystkie wybudowane a nie uruchomione stacje ładowania będą mogły
być uruchomione i oddane do publicznego użytku. Właściciele (zarządcy)
stacji będą mieć 12 miesięcy od chwili
wydania przepisów wykonawczych,
aby daną stację przystosować do
wydanych przepisów technicznych
oraz na zgłoszenie do UDT wniosku o
przeprowadzenie badania stacji ładowania. UDT w przypadku stwierdzenie
niewypełnienia wymagań technicznych przez stację, będzie uprawniony do wstrzymaniu eksploatacji stacji
ładowania.

 Pozostałe ułatwienia
Poza zmianą stanu prawnego
umożliwiającą oddawanie nowych stacji ładowania do eksploatacji, nowelizacja wprowadza kilka innych, równie

istotnych zmiany do ustawy o elektromobilności. Należy do nich zaliczyć:
 zniesienie obowiązku podłączania
każdej stacji ładowania do sieci
operatora systemu dystrybucyjnego (OSD);
 rezygnację z obowiązku wyposażania każdego punktu ładowania
w układ rozliczeniowy.
Zmiana wskazana w pkt a) na
powrót umożliwia podłączanie ładowarek do sieci wewnętrznych (np. w
galeriach handlowych, hotelach, aquaparkach, itp.). Jednocześnie pozostawiono przyłączenie ładowarki do
sieci OSD jako jedną z opcji.
Wskutek zmiany ad. b) wystarczające będzie, jeśli przy każdym punkcie ładowania zostanie zainstalowany
system pomiarowy (a nie pomiarowo-rozliczeniowy) umożliwiający pomiar
zużycia energii elektrycznej i przekazywanie danych pomiarowych z tego systemu do systemu zarządzania
stacji ładowania w czasie zbliżonym
do rzeczywistego.
Przewiduje się, że nowelizacja
wejdzie w życie na początku III kwartału 2018 r.

 Proces stawiania

komercyjnych stacji
ładowania

Pomimo powyżej przedstawionych niedogodności w postaci braku stabilnego prawa, przedsiębiorcy,
nie czekając na działanie rządzących,
stawiają sieci stacji ładowania w całej Polsce, w czym mam przyjemność
uczestniczyć od strony prawnej.
W toku stawiania komercyjnej stacji ładowania można zaobserwować
pewien schemat postępowania, który wykształcił się w praktyce działania firm, które takie stacje stawiają.
Dla uściślenia dodam, że przez „komercyjną stację ładownia” rozumiem
stację ładowania, stawianą w ramach
sieci stacji ładowania, przez podmiot
dysponujący stacją ładowania, lecz
nie posiadający prawa do lokaliza-
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Każda stacja ładowania jest odrębnym przypadkiem, który wymaga
indywidualnej oceny czy przedstawione punkty będą jej dotyczyć, lecz biorąc pod uwagę nowelizację oraz posiadaną praktykę, można wskazać, że
ww. proces zachodzi przy większości
stacji ładowania.

Od strony prawnej niewątpliwie
najwięcej uwagi poświęca się pkt 3
- tj. ustaleniu zasad współpracy pomiędzy posiadaczem lokalizacji, a
podmiotem zainteresowanym postawieniem stacji ładowania. Relacje pomiędzy tymi podmiotami są dość nietypowe. Dla większości posiadaczy
dogodnych lokalizacji stacja ładowania stanowi pewne novum, na które
większość posiadaczy lokalizacji jest
otwarta.
Stacja ładowania jak na razie pełni
jeszcze rolę pewnej atrakcji, która może przyciągnąć klientów. Należy mieć
na uwadze, że umowy pomiędzy posiadaczem lokalizacji i stacji ładowania
są przeważnie zawierane na dłuższy
okres, w toku którego stacja ładowania przestanie mieć walor atrakcji z
powodu jej upowszechnienia.

wój infrastruktury sieci stacji ładownia. Ta infrastruktura to nie tylko stacje
ładownia - to także, a może przede
wszystkim, wszelkie towary i usługi
towarzyszące - sklepiki, restauracje,
bary szybkiej obsługi, itp. Wielki rynek,
który będzie trzeba zagospodarować.
Branża elektromobilności tworzy swój „ekosystem prawny”. Dzięki
uczestniczeniu w tym tworzeniu od
samego początku łatwiej zrozumieć
intencje jakie towarzyszyły i towarzyszą autorom regulacji, co jest momentami niezbędne, gdyż, jak przy niemal
każdych nowych przepisach, pojawiają się problemy z ich stosowaniem.


o

Wiele niejasności prawnych budzą
także inne elementy przedstawionego procesu stawiania stacji - np. pkt
4) dokonywanie zgłoszenia budowlanego. Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 1a
Prawa budowlanego - budowa stacji
ładowania wymaga zgłoszenia organowi administracji architektoniczno-budowlanej. Stacją ładowania jest
także wallbox o mocy 7 kW zmontowany na ścianie hotelu. Zgodnie z
ww. przepisem taka stacja ładowania
również wymaga zgłoszenia, jednakże
innego zdania bywają organy nadzoru
budowlanego.

 Podsumowanie
Sprzedaż samochodów elektrycznych rośnie i będzie rosnąć. Oczekuje
się, że sprzedaż EV podwoi się przed
2023 r., głównie z uwagi na rozwój
technologii3. Pociąga to za sobą roz-

1) https://wysokienapiecie.pl/2465-nowa-mapa-ladowarek-samochodow-elektrycznych-w-polsce-ev-auta-baterie/ - dostęp 21 maja 2018 r.
2) druk sejmowy 2411 oraz druk sejmowy 2411-A
3) http://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/Ktorym_pasem_zamierzamy_jechac_-_Samochody_elektryczne/$File/Ktorym-pasem-zamierzamy-jechac-Samochody-elektryczne.pdf - dostęp 22 maja 2018 r.
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cji, w której ma się znajdować dana stacja.
Tenże proces składa się co do zasady z następujących etapów:
1. Analiza możliwości technicznych
przyłączenia stacji w danej lokalizacji.
2. Sporządzenie kosztorysu podłączenia stacji.
3. Ustalenia tytułu prawnego do lokalizacji oraz zasad współpracy
pomiędzy dysponentem lokalizacji
oraz stacji ładownia, w tym:
 związanie umową - okres obowiązywania, warunki przedterminowego zakończenia umowy;
 finanse - czynsz, koszty montażu, serwisu;
 zasady ponoszenia kosztów zużycia energii elektrycznej;
 bezpieczeństwo stacji ładowania;
 egzekwowanie postoju tylko przez
EV;
 oznakowanie;
 opłaty za ładowanie;
 zakaz konkurencji;
 oświadczenia wymagane przez
prawo budowlane;
 demontaż stacji.
4. Dokonanie zgłoszenia budowlanego.
5. Montaż stacji i oznakowania.
6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
7. Zgłoszenie stacji do UDT.
8. Uruchomienie stacji.
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Polska droga

do elektromobilności
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Polsce każdego roku rośnie liczba rejestrowanych samochodów. Według
ostatnich badań przeprowadzonych przez GUS 65% polskich gospodarstw
domowych posiada auto. Liczba ta jest różna w zależności od regionu. Największą
dynamikę wzrostu można zaobserwować w województwach warmińsko-mazurskim,
kujawsko-pomorskim, małopolskim i zachodnio-pomorskim. To właśnie tam
zanotowano najwyższy poziom wzrostu mieszczący się w przedziale między 5-8%.
W tych 65% przytłaczającą większość stanowią stare samochody spalinowe
sprowadzane zza zachodniej granicy, które nie spełniają wyznaczonych norm
emisji. Trend ten w znaczącym stopniu przyczynia się do wzrostu zanieczyszczeń
w powietrzu, które szczególnie w okresie zimowym, tworzą w aglomeracjach
miejskich smog i tym samym negatywnie wpływają na zdrowie mieszkańców.
Z rur wydechowych starych aut
spalinowych wydobywają się takie
związki jak: pyły PM10 oraz PM2,5,
wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne takie jak benzoapiren,
a także tlenek i dwutlenek azotu. W
wyniku reakcji zachodzących w za-

nieczyszczeniach powstaje również
ozon przygruntowy, będący produktem wtórnym. Wszystko to przyczynia
się do wielu problemów zdrowotnych,
powodujących trudności z oddychaniem, zmęczenie, a nawet zaburzenia
płodności.

Według przeprowadzonych badań,
jakość powietrza w Polsce jest jedną z
najgorszych w Europie. Dużo mówi się,
że największy wpływ ma na to ogrzewanie, które produkuje aż 80% wszystkich
zanieczyszczeń, podczas gdy samochody tylko 20%. Jest w tym wiele racji. Na-

leży jednak mieć świadomość, że w dużych miastach stosunek ten się odwraca.
Doskonałym przykładem wydaję się być
Warszawa. W stolicy zanieczyszczenia
produkowane przez samochody spalinowe stanowią aż 63%.
Realne rozwiązanie tego problemu
stanowi rozwój elektromobilności. Na Zachodzie jest to jeden z wiodących trendów. W I kwartale 2017 r. samochody
elektryczne w Norwegii stanowiły 51,4%
wszystkich poruszających się po drogach. Z kolei Francuzi chcą do 2040 r.
zakazać rejestracji pojazdów o napędzie
spalinowym. Niemcy podobny przepis
planują wprowadzić 10 lat wcześniej.
W Polsce rozwój elektromobilności postępuje dużo wolniej, jednak widać już
jego pierwsze efekty. Według przeprowadzonych badań, każdego roku rośnie
liczba rejestrowanych samochodów elektrycznych oraz hybrydowych. W 2016 r.
Polacy zarejestrowali 556 takich pojazdów, czyli aż o 65% więcej niż w roku
poprzednim.
Należy zwrócić jednak uwagę na niezwykle istotny fakt. To, czy samochody
elektryczne naprawdę będą przyjazne
środowisku, zależy w głównej mierze od
tego, skąd będzie pozyskiwana energia
potrzebna do ich zasilania. W Polsce
wciąż dominuje energia pozyskiwana z
węgla. Stąd też niezwykle ważną kwestią jest rozwój w zakresie odnawialnych
źródeł energii.
Proces elektryfikacji polskich dróg
zainicjowało przyjęcie przez Radę Ministrów na wniosek Ministerstwa Energii
17 marca 2017 r. Planu Rozwoju Elektromobilności w Polsce. Zakłada on, że
w 2025 r. po drogach w naszym kraju
będzie jeździć milion pojazdów elektrycznych. Czas pokaże, czy jest to cel realny.
Do tej chwili nie powstał jednak żaden
system udogodnień. Problemem w obecnej chwili jest również niewystarczająco
rozwinięta infrastruktura ładowarek elektrycznych oraz niska świadomość ekologiczna kierowców.
Aby osiągnąć zamierzony cel, potrzebne są krótko i długoterminowe zachęty. Wśród krótkoterminowych należy

wymienić potrzebę szybkiego zwiększenia ilości punktów ładowania. Powinny
się one pojawić w aglomeracjach oraz
wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. Należy również położyć nacisk
na wzrost zamożności polskiego społeczeństwa, dla którego w większości
zakup drogiego auta elektrycznego jest
poza zasięgiem.
Do długoterminowych zachęt na
pewno należy edukacja proekologiczna kierowców, którzy swoimi decyzjami zakupowymi w znaczącym stopniu
przyczyniają się do zwiększenia zanieczyszczenia powietrza. W chwili obecnej
istnieje duża potrzeba tworzenia świadomego ekologicznie społeczeństwa.
Innym celem, który należy sobie postawić na drodze do rozwoju elektromobilności, jest budowa takiej sieci infrastruktury, która pozwoli kierowcom użytkować
auta elektryczne z taką samą łatwością i
wygodą, jak ma to miejsce teraz w przypadku samochodów spalinowych. Obecnie głównym argumentem przeciwników
zeroemisyjnych aut jest ich słaby zasięg
ograniczający ten typ pojazdów właściwie do użytku miejskiego. Ostatnią ważną kwestią jest potrzeba zmiany istniejącego modelu posiadania samochodu.
W Polsce posiadanie auta osobowego
wciąż jest symbolem statusu społecznego. Powoli jednak się to zmienia. Coraz
więcej młodych ludzi chce korzystać z
samochodu, ale niekoniecznie go posiadać i ponosić wysokie koszty jego
utrzymania. W dużych miastach problemem jest również znalezienie miejsca
do parkowania. Dlatego coraz większą
popularność zyskują takie systemy jak
car-sharing polegający na wypożyczaniu aut, czy car-pooling, w którym kojarzy się osoby jadące w tym samym
kierunku, zwiększając ilość pasażerów
i upodabniając ten system do publicznego transportu zbiorowego. Efektem
takich działań będzie znaczny spadek
liczby samochodów.
To właśnie te wszystkie elementu
musza być spełnione, aby elektromobilność mogła dynamicznie rozwijać się w
naszym kraju. Tu nie ma drogi na skró-

ty, dlatego tak ważna jest współpraca w
dziedzinie edukacji i rozpowszechniania
wiedzy o zaletach pojazdów zeroemisyjnych wśród polskiego społeczeństwa.
Z tego powodu Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności, które jest jednym
z trzech sygnatariuszy listu intencyjnego
podpisanego z Ministerstwem Energii,
zakładającego współpracę w zakresie
upowszechniania i promowania transportu przyjaznego dla środowiska, rusza z kampanią edukacyjno-informacyjną Kobieta za kółkiem elektryka. Składa
się ona z trzech filarów. Pierwszym jest
dzielenie się swoim doświadczeniem
przez kobiety, które miały już możliwość
jazdy samochodami elektrycznymi. Pomagają one zniwelować lęk, gdyż nie
ma żadnych ograniczeń i problemów,
których nie można rozwiązać w prosty i
szybki sposób. Drugim filarem są testy
dostępnych na polskim rynku aut zeroemisyjnych przez znane kobiety ze świata polityki, biznesu i kultury. Mimo braku
wcześniejszych doświadczeń w jeździe
elektrykami, przekonują one siebie i innych do zalet takiego środka transportu.
Ostatnim filarem są lekcje na temat prądu i elektromobilności przeprowadzone
wśród najmłodszych w przedszkolach i
szkołach podstawowych, które mają za
zadanie budować świadome ekologiczne postawy w polskim społeczeństwie.
Jedno jest pewne - od elektromobilności nie ma już odwrotu. Do jej szybkiego rozwoju z pewnością przyczynią
się takie czynniki jak: spadek cen baterii,
które w chwili obecnej generują największe koszty przy zakupie auta elektrycznego, a także rosnące opłaty związane
z przystosowaniem silników spalinowych
do coraz bardziej rygorystycznych norm
emisji, konieczność zmniejszenia zanieczyszczenia w miastach oraz powiększająca się gama dostępnych modeli aut z
napędem elektrycznym. Ponadto, społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome i chce żyć w czystym, wolnym od
smogu świecie. Takiej samej przyszłości
chce również dla swoich dzieci.
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Wzmacniaj
swoje bezpieczeństwo

informatyczne

Z
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Cyberbezpieczeństwo

wykło się twierdzić, że bezpieczeństwo informatyczne jest jak pogoda,
w końcu… zawsze jakaś jest. Czasami o takiej charakterystyce, jak pies Azor
z felietonu Stefana Wiecheckiego.

Bohater felietonu Wiecha wybrał
się ze swoim psem na szczepienia
przeciwko wściekliźnie.
- Rasowy?
- Poczwórnie.
- To znaczy, że jak?

- Znaczy nogi jamnika, morda buldoga, uszy wyżła, ogon owczarka - a
razem, uważasz pan, mój pies.
O ile pies Azor sprawia na czytelniku przyjemne wrażenie i wzbudza
powszechną sympatię, o tyle system

informatyczny zabezpieczony przypadkowo dobranymi rozwiązaniami
nie gwarantuje, że wprowadzone dane nie zostaną utracone, nie ulegną
zniekształceniu i nie zostaną pozyskane przez nikogo nieuprawnionego.

taka:

 30 kwietnia br. poinformowano, że

policja i prokuratura rozbiły międzynarodowy gang zajmujący się
kradzieżami pieniędzy z kont bankowych metodą tzw. phishingu.
W działalność grupy zaangażowanych było około 500 osób, ukradli łącznie ponad 154 mln zł. Według ustaleń
prokuratury grupa działała co najmniej
od czerwca 2011 r. do kwietnia 2016 r.
na terenie kilkunastu krajów Unii Europejskiej oraz Ukrainy i Rosji. Jej członkami byli głównie Polacy i Łotysze, a
poszkodowanymi - osoby fizyczne, firmy i instytucje z krajów europejskich.
 24 kwietnia br. na szeregu stron
internetowych pojawiła się informacja, że zaatakowano i zaszyfrowano stronę internetową
Ministerstwa Energetyki i Przemysłu Węglowego Ukrainy.
Za jej odblokowanie sprawcy zażądali okupu w wysokości 0,1 bitcoina
(około 900 dolarów).
 W połowie kwietnia br. brytyjski
dziennik „Guardian”, omawiając badania naukowców z Yale University i francuskiej organizacji Exodus
Privacy, upublicznił informację, że
trzy na cztery aplikacje na Androida
zawierają co najmniej jeden skrypt
śledzący - tzw. tracker.
To dzięki tym śledzącym nas skryptom korporacje gromadzą wiedzę nie
tylko o oglądanych przez nas stronach
internetowych czy zakupach. Potrafią również ustalić, gdzie, kiedy i z kim
przebywamy.
 20 marca br. odkryto, że kolejny raz
zaatakowane zostały polskie banki.
W sklepie Google Play umieszczona została aplikacja „Bankowość uniwersalna Polska”, która agregowała
formularze logowania do 21 polskich
banków. Z jej poziomu nieświadomi
użytkownicy, podając swoje prawdziwe loginy oraz hasła, mogli sądzić, że
logują się do swoich rachunków. Aplikacja została tak skonstruowana, by

służyła do kradzieży danych logowania
do rachunków bankowych, a następnie
do wyprowadzania z nich pieniędzy.
 Również w marcu br. zaatakowano
serwery Teatru Współczesnego w
Warszawie.
Nieznani sprawcy przejęli (a Teatr
utracił) tzw. plany widowni na spektakle grane od 21 marca aż do 6 maja
br. W tym okresie w programie Teatru
było około 30 przedstawień, każde na
trzysta osób.
 10 listopada 2017 została zaatakowana strona internetowa lotniska w Modlinie.
Przez pewien czas na stronie internetowej portu pojawiał się wizerunek
uśmiechniętego diabła a w tle słychać
było muzykę.
Wszystkie te fakty są poważnym,
niepokojącym zagrożeniem informatycznej wizji naszej przyszłości i mogą odwrócić naszą skalę wartości, a
przecież nadchodące zmiany to rezultat długookresowych tendencji, których oddziaływanie na nasz świat już
się rozpoczęło. Czy mamy całkowicie
zrezygnować ze zrewolucjonizowania
tego jak pracujemy, jak uczymy się, jak
kupujemy, jak spędzamy czas wolny
czy komunikujemy się ze sobą?
Oczywiście, najbardziej przezorni mają zawsze arsenał skutecznych
narzędzi zabezpieczających pochodzących z różnych dyscyplin. Przegrywają za to ci, którzy ograniczają się do
niewielu metod albo mają przestarzałe
narzędzia. Przetrwają ci, którzy czerpią
z wielu szkół. Nieodżałowany profesor
Jerzy Vetulani twierdził, że „mądry nauczy się od każdego”.
Choć liczba obserwowanych ataków nie rośnie w zastraszającym tempie to jednak zmieniają się ich cele, a
metody stają się coraz bardziej wyrafinowane. Coraz częściej cierpią na
nich urządzenia Internetu Rzeczy. Polityka bezpieczeństwa informatycznego
- jak każda forma zarządzania - musi
zmieniać się wraz ze zmianą otoczenia, w którym funkcjonuje, bo system
gospodarczy jest w ciągłym ruchu. W
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ramach tej polityki obowiązkowo należy prowadzić analizy czy nie powstaje
rozbieżność między aspiracjami (wizerunek pożądany), a rzeczywistością
(wizerunek rzeczywisty) poziomu bezpieczeństwa. Ustalenie poziomu tej
rozbieżności stanowi punkt wyjścia do
formułowania strategii, celów i działań
naprawczych, zmierzających do minimalizacji luki między nimi.
Jeżeli różnica ta będzie znacząca,
to pozom bezpieczeństwa informatycznego będzie odpowiadał poziomowi
aktywności strażaków z felietonu Wiecha, którzy „gasili tylko na parterze, bo
po drabinach doktorzy jem zabronili
chodzić z powodu otłuszczenia serca”.
Do wzrostu zagrożenia informatycznego przyczynił się także rozwój samej
… informatyki: rozrosła się, rozgałęziła i
wyspecjalizowała. Zaszedł tutaj proces
podobny jak w przypadku innych nauk
ścisłych: ilość i różnorodność wiedzy w
każdej ze składowych jest tak olbrzymia, że nikt nie jest w stanie ogarnąć
całości.
Niemal każdy fragment naszego życia staje się usieciowiony i dostępny w
„chmurze”. To niesie ze sobą ogromne
konsekwencje.
Epoka swobód i praw obywatelskich przeżywa na Zachodzie kryzys,
a niezbywalność praw jednostki do
wolności czy prywatności okazuje się
coraz mniej znaczyć. Coraz częściej
godzimy się na inwigilację i używając
smartfona z góry zakładamy, że każdą naszą czynność śledzą niewidzialni szpiedzy.
Doskonalone, w celach komercyjnych, technologie trafiają również do
struktur, które zniewalają ludzi podejrzeniami, obawami i błędnymi skojarzeniami. Istnieje pokusa pokonania
demokratycznych mechanizmów i ich
obejścia drogą szybkich manewrów
stosujących informatyczną przemoc w
nieprzewidywalnej i zaskakującej nas
formie. Stosuje się w tym celu np. techniki budowania przesądów, techniki
uzależniania innych od siebie, techniki
tworzenia autorytetu, któremu nie spo-
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sób się oprzeć, techniki zakotwiczania
(ściągania czyichś myśli w określony
obszar) czy techniki kierowania wrażeniem.
Do zapobiegania inwigilacji (nas i
firm w których pracujemy) są służby. To
one powinny przeprowadzać szeroko
i kompleksowo czynności diagnozowania oraz prognozowania zagrożeń i
zachowań podmiotów. Ale nawet posiadanie kilku różnych agencji nie daje żadnych gwarancji, bowiem coraz
częściej uczestniczą one w różnego
rodzaju grach rynkowych. Co ciekawe, o ile amerykańskie agencje bezpieczeństwa oskarżają chińskie firmy
(Huawei i ZTE) o instalowanie w produktach tzw. tylnych drzwi (backdoor)
zapewniających władzom w Pekinie
dostęp do wrażliwych informacji np.
o miejscu pobytu użytkownika, o tyle
niemieckie, planują stworzenie regulacji prawnych, które będą zmuszać
producentów sprzętu elektronicznego do wbudowywania tylnych drzwi w
urządzenia (mają one umożliwiać organom ścigania i służbom łatwiejszy
dostęp do danych).
Sprawa backdoor’a - na dzień dzisiejszy - jest co najmniej ambiwalentna. Jest cała grupa ekspertów, którzy
uważają, że tworzenie backdoora jest
bardzo niebezpieczne (wręcz nieodpowiedzialne), nawet jeżeli jego pierwotne zastosowanie, takie jak walka z
cyberprzestępczością, jest jak najbardziej słuszna. Co ciekawe firmą, która
zdecydowała się na „tylne drzwi” jest
sam amerykański … Microsoft (!). Microsoft’owy backdoor został opracowany dla mechanizmu Secure Boot
i dzięki niemu może przeprowadzać
wewnętrzne testy. W zamyśle przedstawicieli Microsoftu ma to być dodatkowa ochrona przed … hakerami.
Również koreański Samsung w kilku
swoich urządzeniach w fabrycznych
kompilacjach Androida stosuje backdoor’a i … daje dostęp do danych osobistych użytkownika (oraz możliwość
ich modyfikowania) każdemu, kto będzie chciał to wykorzystać.

Zarówno w USA jak i w Niemczech
bardzo mocno lobbuje się za wprowadzenia prawa dotyczącego możliwości
zdalnego hakowania (dostępu do zasobów) dowolnego komputera. Oczywiście, aktywiści na rzecz prywatności
wskazują na zagrożenia związane z nowymi propozycjami prawnymi. Ich zdaniem, taka regulacja prawna pozwoli
uzyskać kontrolę nad całością ruchu
internetowego, a także mieć wgląd w
komunikację wszystkich użytkowników internetu.
Szereg światowych ekspertów zajmujących się bezpieczeństwem informatycznym twierdzi, że „sprzęt jest kluczem do bezpieczeństwa informacji”.
Wynika to z faktu, że sieci są nośnikami informacji o różnym stopniu wrażliwości. Muszą być zatem chronione na
kilku poziomach. Na poziomie technicznym czyste oprogramowanie nie wystarcza. Potrzebny jest także zaufany
komponent sprzętowy.
Warto zapoznać się z opiniami
tych ekspertów. Większość z nich
wybiera się do Norymbergi, aby wziąć
udział w największych europejskich
targach bezpieczeństwa IT (od 9 do
11 października 2018). Warto nadmienić, że jest to jedno z trzech najważniejszych wydarzeń związanych
z bezpieczeństwem cybernetycznym
na świecie gromadzące, między innymi, oficerów bezpieczeństwa, menedżerów centrów komputerowych,
administratorów sieci, dyrektorów
technologicznych i decydentów zarządzania. Więcej informacji o targach
na https://www.it-sa.de/en/become-exhibitor.
„Dziś głównym zasobem gospodarczym jest wiedza” mówi jeden z najważniejszych myślicieli XXI w., światowej sławy izraelski historyk i filozof
Yuval Noah Harari (profesor Uniwersytetu Hebrajskiego w Jerozolimie).
We współczesnej gospodarce o
sukcesie rynkowym przedsiębiorstwa
często przesądza wiedza zgromadzona
przez jego pracowników oraz zawarta w danych przez nie gromadzonych.

 Szukajmy tej wiedzy!
Jedno jest pewne: hakerzy jej szukają i działają na różne sposoby, z rozmysłem, z uwagą i premedytacją odnosząc sukcesy nawet w przypadku
sieci, w których wdrożono złożone i
kosztowne zabezpieczenia.
Przyczyn hakerskich ataków jest
wiele: chęci wzbogacenia się, złośliwa
potrzeba destrukcji czy pokusa przejęcia kontroli i płynące z niej poczucie
władzy.
Często stosowane przez hakerów
metody cyberataków to:
 wysyłanie zainfekowanych informacji i podszywanie się pod użytkownika sieci (spoofing);
 udawanie osoby lub instytucji godnej zaufania i wyłudzanie danych
lub pieniędzy (phishing);
 tworzenie imitacji strony internetowej, np. banku i uzyskanie danych
logowania (pharming);
 po włamaniu się do sieci, monitorowanie przepływu danych, takich
jak nazwy użytkowników czy hasła (sniffing);
 spowodowanie blokady sieci przez
zajęcie wszystkich wolnych zasobów serwerów, połączone z równoczesnym atakowaniem ich z
wielu komputerów (DDoS) albo wysyłaniem ogromnych ilości danych,
co obciąża serwer (SYN flooding).
Tajemnicą poliszynela jest fakt zatrudniania przez rządy wielu krajów
armii hakerów do szpiegowania i wykradania tajnych danych. To bardzo
zróżnicowana grupa fachowców o interdyscyplinarnej wiedzy potrafiąca ingerować i wykradać dane z sieci, nie
ujawniając swojej działalności. Ich praca polega również na wymyślaniu nowych metod ataku i z niej są rozliczani.
Najczęściej pracują w centre of excellence. Od lat toczą oni wojny, których
nikt nie chce nazwać wojną. Tu nikt nie
mówi o przestrzeganiu jakichkolwiek
standardów.
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Sprawność energetyczna oraz
wskaźnik emisji dwutlenku węgla
z bloku gazowo-parowego dwupaliwowego
w układzie równoległym
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Elektroenergetyka

kłady gazowo-parowe dwupaliwowe, szczególnie układ równoległy, obok
budowy nowych bloków energetycznych stanowią również duży potencjał
modernizacyjny dla już istniejących elektrociepłowni i elektrowni węglowych [1-6].
Układy dwupaliwowe mogą bowiem powstawać w wyniku nadbudowy już
istniejących cieplnych struktur węglowych turbiną gazową. Bardzo istotną zaletą
takich modernizacji obok zwiększenia mocy elektrycznych bloków jest także znaczne
zwiększenie sprawności wytwarzania w nich energii elektrycznej oraz znaczne
zmniejszenie emisji dwutlenku węgla na megawatogodzinę wyprodukowanej energii
elektrycznej netto.

nr 3(63)/2018

η elGP ,dp =

przy czym stosunek energii chemicznej gazu spalanego w turbinie gazowej do energii chemicznej
węgla
spalanego
w kotle
parowym
w przybliżeniu
wyraża
stosunekgazowej
mocy turbozespołu
gazowego
przy czym
stosunek
energii
chemicznej
gazu spalanego
w turbinie
do energii chemicznej
parowego:
do mocy
turbozespołu
węgla
spalanego
w kotle
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Rys. 1. Przykładowy schemat ideowy bloku
gazowo-parowego dwupaliwowego
.
(2)
w układzie równoległym

E elTG + E elTP
q η + [q rów (1 − η TG )η KO + η K ]η kolη TPη me
= rów TG
1 + q rów
E chgaz + E chweg

przy czym stosunek energii chemicznej
gazu spalanego w turbinie gazowej do
energii chemicznej węgla spalanego
w kotle parowym w przybliżeniu wyraża
stosunek mocy turbozespołu gazowego do mocy turbozespołu parowego:
q rów =

E chgaz,
E ch , w

≅

N elTG
N elTP

Istotnym wskaźnikiem charakteryzującym pracę bloków energetycznych jest
wskaźnik emisji z nich dwutlenku węgla
EFCO 2

. Wskaźnik ten wyraża ilość kilogramów wyemitowanego CO2 na megawatogodzinę wyprodukowanej w bloku energii elektrycznej Eel netto z ilości
Ech energii chemicznej spalanego paliwa. Zgodnie z unijną polityką klimatyczną wartość tego wskaźnika powinna

gdzie:

Rys. 2. Bilans energii bloku gazowo-parowego dwupaliwowego w układzie równoległym
Rys. 2. Bilans energii bloku gazowo-parowego dwupaliwowego w układzie równoległym
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Rys. 2. Bilans energii bloku gazowo-parowego dwupaliwowego w układzie równoległym
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Wysokość tych zmian zależy od
mocy zastosowanego turbozespołu
gazowego. Co ważne, jednostkowe
nakłady inwestycyjne na takie modernizacje są małe, wynoszą jedynie ok.
2,5-2,7 mln zł na megawat zainstalowanej mocy.
Na rysunku 1 pokazano przykładowy schemat cieplny bloku gazowo-parowego dwupaliwowego w układzie
równoległym. Możliwych jest oczywiście wiele innych rozwiązań technicznych układu para-woda w kotle odzyskowym sprzęgającym część gazową
bloku (turbozespół gazowy) z obiegiem
parowym (kotłem opalanym węglem
i turbiną parową).
Na rysunku 2 przedstawiono bilans
energii bloku gazowo-parowego dwupaliwowego w układzie równoległym.
Bilans ten jest słuszny dla wszystkich
sposobów połączenia części gazowej
z parową.
Wykorzystując bilans energii przedstawiony na rys. 2 sprawność brutto
wytwarzania energii elektrycznej w bloku gazowo-parowym dwupaliwowym
w układzie równoległym wyraża się
wzorem:
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wynosić co najwyżej

EFCO 2 = 750 kg CO 2 MWh
(już się jednak mówi o wartościach
wskaźnika na poziomie

a dla bloku gazowo-parowego hierarchicznego o sprawności netto η el=
55% przyjmuje wartość tylko

EFCO2 = 500 kg CO2 MWh

EFCO 2 = 360 kg CO 2 MWh

a nawet mniejszych). Jak już wyżej zaznaczono, w układach gazowo-parowych dwupaliwowych wskaźnik ten, co
ważne, jest istotnie mniejszy od wskaźnika dla bloku, w którym spalany jest
wyłącznie węgiel. Wynika to z mniejszej
emisji CO2 pochodzącej ze spalania gazu ziemnego.

W układzie gazowo-parowym dwupa-

EF

CO 2
Wskaźnik
dla układów gazowo-parowych dwupaliwowych w funk-

cji
E
F

C
O

qrów
2

=

=

wyraża się wzorem:

E chweg ñCOweg2 + E chgaz ñCOgaz2

(E

{[q

T
P
el

)

+ E elTG (1 − ε el

)

=

ñCOweg2 + q rów ñCOgaz2

rów

}

(1 − η TG )η KO + η K ]η kolη TP η me + q rówη TG (1 − ε el

)

 kg CO 2 


 MWh 

gdzie wyrażone w kilogramach emisje CO2 z jednostki energii chemicznej
spalonego węgla i gazu odpowiednio
wynoszą:
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EFCO 2 = 750 kg CO 2 MWh

weg
ρCO
≅ 95 kg CO 2 GJ
2

gaz
ρCO
≅ 55 kg CO 2 GJ
2

Dla bloku, w którym spalane jest tylko
jedno paliwo wskaźnik emisji wyraża
się wzorem:

EFCO 2 =

E ch ρ CO 2
E el

=

ρ CO 2
ηel

gdzie:
η el - sprawność netto wytwarzania
energii elektrycznej w bloku, i na przykład dla bloku węglowego na parametry nadkrytyczne o sprawności netto
ηel = 45,6% (sprawność taka jest do
osiągnięcia w blokach na parametry
nadkrytyczne o wartościach co najmniej
28 MPa, 600/6200C; jednostkowe nakłady inwestycyjny na takie bloki wynoszą i=~6,5 mln zł/MW) wartość tego
wskaźnika wynosi

EF

liwowym wskaźnik CO będzie zatem
w tym większym stopniu bliższy wartości wskaźnika emisji CO2 dla układu
hierarchicznego, w im większym stopniu będzie w nim spalany gaz w stosunku do spalanego w kotle parowym
węgla, a więc im większa będzie war2

tość qrów . Należy zaznaczyć, że układ
gazowo-parowy dwupaliwowy nie jest
układem hierarchicznym, bowiem do
każdego z obiegów, zarówno obiegu
Joule’a turbiny gazowej i obiegu Clausiusa-Rankine’a turbiny parowej, dostarczane jest paliwo rys. 1, gdy natomiast w układach hierarchicznych
paliwo jest doprowadzane wyłącznie
do obiegu pracującego w zakresie najwyższych temperatur. Układy hierarchiczne są zatem układami jednopaliwowymi. Do każdego z kolejnych

”

Jeszcze wyższa
sprawność, także
w układzie wyłącznie
jednopaliwowym, bo
przewyższająca nawet
60%, jest możliwa
w hierarchicznym
układzie gazowoparowym

obiegów w układzie hierarchicznym,
pracujących w coraz to niższych zakresach temperatur, doprowadzone do
nich ciepło napędowe jest ciepłem wyprowadzonym z obiegów znajdujących
się w hierarchii zaraz powyżej nich. Jak
do tej pory technicznie możliwe są układy hierarchiczne dwuobiegowe, reali-

zujące obieg Joule’a turbiny gazowej
i Clausiusa-Rankine’a turbiny parowej.
a więc w układzie, w którym realizowane są, tak samo jak w układzie dwupaliwowym, dwa obiegi, obieg Joule’a turbiny gazowej oraz Clausius-Rankine’a turbiny parowej (optymalne ciśnienie pary świeżej dla układów hierarchicznych, co bardzo istotne, wynosi zaledwie ok. 10 MPa [2]). Co więcej,
nakłady jednostkowe (na jednostkę mocy) na hierarchiczne bloki gazowo-parowe są najniższe w porównaniu ze
wszystkimi technologiami wytwarzania
energii elektrycznej. Są ok. dwa razy
mniejsze od nakładów na nowo budowany układ gazowo-parowy dwupaliwowy [4]. Niestety, wysoka, nawet 3
razy wyższa jednostkowa (na jednostkę energii) cena gazu ziemnego od jednostkowej ceny węgla powoduje nieopłacalność ekonomiczną pracy tych
układów.
Na rysunku 3 przedstawiono krzywe
obrazujące zmianę wartości wskaźnika
EF

CO
emisji dwutlenku węgla
z bloku
gazowo-parowego dwupaliwowego
w układzie równoległym na megawatogodzinę wyprodukowanej energii
elektrycznej (wzór (3)) oraz krzywe
2

η GP ,dp

sprawności brutto el
wytwarzania
energii elektrycznej (wzór (1)). Do obliczeń przyjęto następujące wartości danych wejściowych:
ηTG = 0,35, η KO = 0,85, η K = 0,9,

η kol = 0,98, η me = 0,98, ε el =0,04.
Wartość sprawności energetycznej
obiegu Clausiusa-Rankine’a turbiny
parowej przyjęto raz dla parametrów
podkrytycznych pary świeżej równą
η TP = 0,45, i dwa, dla parametrów nad-

krytycznych równą η TP = 0,55.
Jak wynika z przebiegu krzywych na
rys. 3 im większa jest moc turbiny gazowej tym większa jest sprawność
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oraz tym mniejEFCO 2

.
Oczywiste jest przy tym, że im większa
sza jest wartość wskaźnika emisji

jest sprawność energetyczna η TP części parowej bloku gazowo-parowego
EF

CO
dwupaliwowego, tym wskaźnik
przyjmuje wartości mniejsze, a spraw-

GP , dp

2

ność η el
wartości większe. Sprawność ta ze wzrostem mocy turbiny gazowej może przewyższać nawet 50%.
Należy zaznaczyć, że tak wysoka
sprawność brutto bloku wyłącznie jednopaliwowego i jednoobiegowego,
w którym realizowany jest obieg Clausiusa-Rankine’a, jest możliwa tylko
w sytuacji, gdy pracuje on z relatywnie

wysokimi nadkrytycznymi parametrami
pary świeżej (28 MPa, 600/620oC).
Jeszcze wyższa sprawność, także
w układzie wyłącznie jednopaliwowym,
bo przewyższająca nawet 60%, jest
możliwa w hierarchicznym układzie gazowo-parowym.
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Rys. 3. Wskaźnik emisji EF oraz sprawność energetyczna bloku η el w funkcji qrów, gdzie: 1 - dotyczy wskaźnika emisji przyηTP = 0.45;
2 - dotyczy wskaźnika emisji przyηTP = 0.55; 3 - dotyczy sprawności przyηTP = 0.55; 4 - dotyczy sprawności przyηTP = 0.45
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Nie tylko 550 g CO2/kWh:
o mechanizmach mocowych w Pakiecie Zimowym

Elektroenergetyka

P

akiet Zimowy, czyli pakiet wniosków legislacyjnych Komisji Europejskiej pn. „Czysta
energia dla wszystkich Europejczyków” (ang. Clean Energy for All Europeans),
od momentu ogłoszenia budzi w Polsce wiele kontrowersji. Szczególnie szeroko
komentowane są przepisy dotyczące mechanizmów mocowych z uwagi na to, że
mogą potencjalnie mocno ograniczyć możliwość korzystania przez spółki energetyczne
z wprowadzonego niedawno rynku mocy. Przepisy w tym zakresie to jednak nie
tylko przepisy dotyczące normy emisyjności CO2 na poziomie 550 g/kWh, które są
najgłośniej komentowane. W niniejszym artykule omówimy co jeszcze Pakiet Zimowy
wprowadza w ramach przepisów o mechanizmach mocowych oraz jak się zmienia
podejście instytucji unijnych do regulacji zaproponowanej przez Komisję.
 Wniosek legislacyjny
Komisji Europejskiej

Publikując Pakiet Zimowy w dniu
30 listopada 2016 r., Komisja Europejska zamieściła regulacje dotyczące mechanizmów mocowych i wystarczalności zasobów we wniosku
legislacyjnym dot. Rozporządzenia
w sprawie wewnętrznego rynku energii elektrycznej („Rozporządzenie
elektroenergetyczne”).
W Rozporządzeniu elektroenergetycznym Komisja zaproponowała, aby

państwa członkowskie zostały zobowiązane do monitorowania wystarczalności zasobów na swoim terytorium
w oparciu o ocenę wystarczalności
zasobów na poziomie europejskim
(„Ocena”). Ocena obejmuje ogólną zdolność systemu elektroenergetycznego do zaspokajania obecnego
i przewidywanego zapotrzebowania
na energię elektryczną w okresie 10
lat od daty tej oceny, na poziomie
szczegółowości wynoszącym 1 rok.
Rozporządzenie elektroenergetyczne wprowadza sformalizowany tryb
przygotowania metody Oceny. Bę-

dzie ona przyjmowana przez agencję
ACER na podstawie projektu metody
Oceny przygotowanego przez Europejską Sieć Operatorów Elektroenergetycznych Systemów Przesyłowych
(ENTSO-e). Jeżeli w Ocenie zostanie
stwierdzone, że istnieje problem wystarczalności zasobów, państwa członkowskie mają obowiązek zidentyfikować wszelkie zakłócenia regulacyjne,
które spowodowały wystąpienie tego
problemu lub się do niego przyczyniły.
Jako podstawowe sposoby zarządzania problemem wystarczalności zasobów, Rozporządzenie elektroenerge-

tyczne wskazuje usunięcie zakłóceń
regulacyjnych, umożliwienie stosowania cen odzwierciedlających niedobór
(scarcity pricing), rozwijanie połączeń
wzajemnych, magazynowanie energii,
zarządzanie stroną popytową (demand
response measures) oraz efektywność
energetyczną. W celu zaradzenia pozostałym problemom, których nie można wyeliminować za pomocą powyższych środków, państwa członkowskie
mogą wprowadzić mechanizmy zdolności wytwórczych. Rozporządzenie
elektroenergetyczne wprost zatem
wskazuje, że jeżeli w Ocenie - sporządzanej na poziomie europejskim
- nie stwierdzono istnienia problemu
wystarczalności zasobów, państwa
członkowskie nie będą mogły wprowadzić mechanizmu mocowego.
Rozporządzenie elektroenergetyczne wprowadza jednak więcej ograniczeń dla wprowadzania
mechanizmów mocowych. Przede
wszystkim państwa członkowskie
mogą wprowadzić mechanizm mocowy, jeśli jest to zgodne z unijnymi
przepisami dotyczącymi pomocy publicznej. Po drugie państwa konsultują się w sprawie proponowanego
mechanizmu przynajmniej z sąsiadującymi państwami członkowskim,
z którymi połączone są siecią energetyczną. Ponadto mechanizmy te nie
mogą powodować niepotrzebnych
zakłóceń rynku ani ograniczać handlu transgranicznego. Ilość zdolności
wytwórczych zaangażowanych w ramach tych mechanizmów nie może
wykraczać poza to, co jest konieczne, aby zaradzić stwierdzonemu problemowi. Kluczową propozycją Komisji, z punktu widzenia Polski, jest
limit emisyjności 550 g CO2/kWh dla
jednostek uczestniczących w rynku
mocy. Rozporządzenie elektroenergetyczne wprowadza ograniczenie dla
mechanizmów mocowych, zgodnie
z którym wyłączone z udziału w takich mechanizmach są jednostki wytwórcze emitujące 550 g CO 2/kWh
lub więcej. Dla istniejących jednostek

Rozporządzenie elektroenergetyczne wprowadza okres przejściowy 5
lat. Dodatkowo wskazać trzeba, że
w przypadku państw członkowskich,
które będą stosować mechanizmy
zdolności wytwórczych w dniu wejścia
w życie Rozporządzenia elektroenergetycznego, będą one zobowiązane
do dostosowania swoich mechanizmów w celu spełnienia wymogów
tego Rozporządzenia. Komisja nie
wskazała jednak w jakim okresie miałoby nastąpić to dostosowanie.
W kontekście limitu emisyjności
wskazać należy, że Komisja nie przedstawiła żadnej analizy ekonomicznej
proponowanej zmiany. W uzasadnieniu
do projektu (Impact Assessment) Ko-

”

W kontekście limitu
emisyjności wskazać
należy, że Komisja
nie przedstawiła
żadnej analizy
ekonomicznej
proponowanej
zmiany.
W uzasadnieniu do
projektu (Impact
Assessment)
Komisja nie odniosła
się w żaden
sposób do tego,
jak to ograniczenie
wpłynie na rozwój
mechanizmów
mocowych
w państwach
członkowskich

misja nie odniosła się w żaden sposób
do tego, jak to ograniczenie wpłynie
na rozwój mechanizmów mocowych
w państwach członkowskich. Takie
podejście Komisji wskazuje na to, że
propozycja ta nie została odpowiednio
zweryfikowana, co niewątpliwie stanowi argument przeciwko wprowadzeniu

standardu emisyjności w wersji proponowanej przez Komisję.
W końcu podkreślenia wymagają
jeszcze dwa aspekty stosowania mechanizmów mocowych, tj. norma niezawodności oraz transgraniczny udział
w mechanizmach mocowych. W odniesieniu do pierwszej kwestii, to państwa członkowskie zostały zobligowane, przy stosowaniu mechanizmów
zdolności wytwórczych, by kierować
się ustaloną normą niezawodności,
która w przejrzysty sposób wskazuje
pożądany przez nie poziom bezpieczeństwa dostaw energii. Normę niezawodności ma określać krajowy organ regulacyjny w oparciu o metodę
przygotowaną przez ENTSO-e. Z kolei jeśli chodzi o transgraniczny udział
w mechanizmach zdolności wytwórczych, to zgodnie z Rozporządzeniem
elektroenergetycznym wszelkie mechanizmy, z wyjątkiem rezerwy strategicznej, są otwarte dla dostawców
zdolności wytwórczych znajdujących
się w innym państwie członkowskim,
którzy mogą brać w nich bezpośredni
udział, pod warunkiem że istnieje połączenie sieciowe między tym państwem
członkowskim a obszarem rynkowym
stosującym dany mechanizm.

 Podejście Rady

korzystniejsze dla
Polski

W grudniu 2017 r. swoje stanowisko w zakresie Rozporządzenia elektroenergetycznego zaprezentowała Rada. Po długich negocjacjach ministrów
państw członkowskich udało się dojść
do porozumienia w kwestiach związanych z mechanizmami mocowymi. Propozycja ta zakłada, że instalacje, w których emisje przekraczają 550 g CO2 na
1 kWh albo 700 kg emisji CO2 rocznie
na 1 MW mocy zainstalowanej, a dla
których ostateczna decyzja inwestycyjna została podjęta po wejściu w życie
Rozporządzenia elektroenergetycznego, otrzymywałyby wsparcie w ramach
rynku mocy tylko do dnia 31 grudnia
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2025 r. Natomiast instalacje, w których
emisje przekraczają 550 g CO2 na 1
kWh albo 700 kg emisji CO2 rocznie na
1 MW mocy zainstalowanej, a dla których ostateczna decyzja inwestycyjna
została podjęta przed wejściem w życie Rozporządzenia elektroenergetycznego, mogłyby korzystać ze wsparcia
w postaci rynku mocy do końca 2030 r.
Wyjątkiem w tym przypadku są kontrakty zawarte przed 31 grudnia 2030 r.
na okres nie dłuższy niż 5 lat. W takiej
sytuacji wsparcie w postaci płatności
z rynku mocy, niezależnie od poziomów
emisji CO2 danej jednostki, instalacje
mogłyby otrzymywać do chwili wygaśnięcia kontraktów. Dodatkowo w latach 2025-2030 wsparcie miałoby być
corocznie ograniczane o 5%. W świetle
propozycji Rady, tworząc mechanizm
mocowy, państwa członkowskie powinny stworzyć przepisy pozwalające na
stopniowe wycofanie (phase-out) mechanizmu w ciągu 4 lat w przypadku,
gdy problem wystarczalności zasobów
już nie występuje.
Z innych propozycji Rady na
szczególną uwagę zasługuje wprowadzenie krajowej oceny wystarczalności zasobów. Będzie miała ona
znaczenie przy weryfikacji zakłóceń
regulacyjnych w państwie członkowskim. Jeśli bowiem krajowa ocena albo Ocena na poziomie europejskim
wykażą, że istnieje problem z wystarczalnością zasobów, państwa członkowskie będą miały za zadanie zidentyfikować wszelkie zakłócenia
regulacyjne, które to spowodowały.
Krajowa ocena wystarczalności zasobów będzie przeprowadzana wedle tej samej metodologii, co Ocena,
jednakże będzie mogła zawierać także dodatkowe scenariusze i założenia, uwzględniające krajowe warunki
państw członkowskich. Według propozycji Rady, nie tylko wyniki Oceny
na poziomie europejskim, ale także
wyniki krajowej oceny wystarczalności zasobów będą mogły stanowić
podstawę do wprowadzenia mechanizmu mocowego.

 Parlament Europejski

zaostrza projekt Komisji

W przypadku działań legislacyjnych
Parlamentu Europejskiego wskazać należy na raport Komisji ITRE dot. projektu
Rozporządzenia elektroenergetycznego, który przyjęto w lutym 2018 r. Propozycja ta zakłada, że instalacje, które
rozpoczęły komercyjną eksploatację po
dniu wejścia w życie Rozporządzenia
elektroenergetycznego, będą mogły
uczestniczyć w mechanizmach mocowych, tylko jeśli ich emisyjność będzie niższa niż 550 g CO2 na 1 kWh.
Pozostałe natomiast instalacje, czyli instalacje istniejące, nie będą mogły być
angażowane w ramach mechanizmów
mocowych, z wyjątkiem rezerwy strategicznej, po upływie 5 lat od wejścia
w życie Rozporządzenia elektroenergetycznego, jeśli ich emisyjność będzie większa niż 550 g CO2 na 1 kWh.
Komisja proponuje, aby kluczowa była
nie data podjęcia decyzji inwestycyjnej,
ale faktycznego rozpoczęcia eksploatacji. To czego Komisja ITRE nie zmieniła
w porównaniu do propozycji Komisji Europejskiej, to regulacja stanowiąca, że
państwa członkowskie stosujące mechanizmy mocowe w dniu wejścia w życie Rozporządzenia elektroenergetycznego, będą musiały je dostosować do
wymagań tego Rozporządzenia, w tym
także do przepisów dotyczących limitów emisyjności.
Nowością natomiast jest wprowadzenie „planu implementacji”. Państwa
członkowskie będą monitorować zakłócenia regulacyjne na podstawie Oceny. Państwo, w którym zidentyfikowane
zostaną problemy z wystarczalnością
zasobów opublikuje plan implementacji
środków, które zniwelują zidentyfikowane zakłócenia regulacyjne (np. poprzez
zwiększenie ilości połączeń wzajemnych, zniesienie cen regulowanych).
Plany te będą podlegać weryfikacji Komisji Europejskiej. Zgodnie z raportem
Komisji ITRE, mechanizmy mocowe
będą mogły być wprowadzone tylko
w ostateczności. Komisja ITRE wprost

zaznacza, że mechanizm mocowy nie
będzie mógł być wprowadzony, gdy
w Ocenie na poziomie europejskim nie
zidentyfikowano problemu z wystarczalnością zasobów lub jeśli nie otrzymano
od Komisji Europejskiej pozytywnej decyzji w odniesieniu do planu implementacji. Zdaniem Komisji ITRE mechanizmy mocowe powinny być stosowane
tymczasowo i być zatwierdzane przez
Komisję na maksymalnie 5 lat.

 Decyzja Komisji

w sprawie polskiego
rynku mocy

Dnia 7 lutego 2018 r. Komisja Europejska zatwierdziła mechanizm zdolności wytwórczych w Polsce, tj. rynek
mocy. W swojej decyzji Komisja udzieliła
Polsce pozwolenia na stosowanie rynku mocy przez okres 10 lat. Podkreśliła
jednocześnie, że jej decyzja ma być interpretowana zgodnie z aktami unijnymi, w tym z tymi jeszcze nieuchwalonymi. Komisja wprost wskazała na projekt
Rozporządzenia elektroenergetycznego i przepisy dotyczące mechanizmów
mocowych, w szczególności standard
emisyjności CO2. Zatem niewykluczone,
że rozwiązania przyjęte w ramach polskiego rynku mocy będą musiały przejść
ponowną weryfikację po wejściu w życie
Rozporządzenia elektroenergetycznego.

 Podsumowanie
Nie jest jeszcze jasne, jaki będzie
ostateczny kształt unijnego Rozporządzenia elektroenergetycznego. Jak widać z powyższej analizy, stanowiska
Komisji, Rady oraz Parlamentu w kontekście mechanizmów mocowych są
rozbieżne. Należy się spodziewać, że
kompromis zostanie osiągnięty w trilogu. Trudno jednak powiedzieć, kiedy to
nastąpi, wszystko zależy od tempa prac
legislacyjnych w instytucjach unijnych.
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Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, prof. zw., Instytut Elektroenergetyki, Politechnika Łódzka

Rynek mocy
i co dalej?
R

Elektroenergetyka

ynek mocy jest konieczny ze względu na bezpieczeństwo energetyczne
i zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej. Jednak jego scentralizowana forma i nakierowanie subsydiów na stare jednostki wytwórcze oraz cena
ustępstw wobec Komisji Europejskiej za notyfikację rynku mocy jako pomocy
publicznej powoduje, że wprowadzenie tego mechanizmu należy uznać za jeden
z największych błędów w elektroenergetyce.
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Systemy subsydiów w Polsce

 Rynek zastąpiono

Elektroenergetyka

Pod koniec lat 90. XX w. wraz
z pojawieniem się mody na neoliberalizm powstały pomysły wprowadzenie zasad rynkowych w elektroenergetyce. Odniesiono połowiczny
sukces dzieląc (unbundling) elektroenergetykę na część rynkową obejmującą wytwarzanie energii i jej
obrót oraz część regulowaną, dotyczącą dostaw energii poprzez sieci
przesyłowe i rozdzielcze, do których
ze względu na ich monopolistyczną
pozycję nie można było wprowadzić
konkurencji. Cena energii elektrycznej miała być ustalana (przynajmniej
teoretycznie) na zasadzie wolnej gry
rynkowej równoważenia zapotrzebowania i podaży, a ceny przesyłu
energii elektrycznej ustalane przez
specjalnie do tego powołany Urząd
Regulacji Energetyki.
Jednak funkcjonowanie rynku tylko w części elektroenergetyki obejmującej produkcję i obrót energią
elektryczną zostało szybko zakłócone, szczególnie w krajach Unii
Europejskiej, poprzez wprowadzenie szeregu narzędzi regulacyjnych
mających na celu realizację polityki
energetycznej, czy jak czasem jest
to nazywane - polityki klimatycznej.
Interwencja polityki energetycznej
w rynek rozpoczęła się w krajach
Unii Europejskiej w 2005 r. poprzez
wprowadzenie pakietu energetycznego 3x20 do 2020 r., a który następnie został następnie rozszerzony do 2030 r.
Subsydiowanie na rynku energii elektrycznej rozpoczęto od odnawialnych źródeł szybko rozszerzając subsydia na inne technologie
produkcji energii elektrycznej - rys.
1. Mające priorytet pracy odnawialne źródła energii szybko wypierały
z rynku inne technologie, takie jak
konwencjonalne źródła energii, które
są niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, po-

Odbiorcy energii

subsydiami

Rynek mocy

Elektrownie
konwencjonalne

Zielone certyfikaty i
taryfy 15 letnie

Odnawialne Źródła
Energii

Czerwone certyfikaty

Elektrociepłownie
węglowe

Żółte certyfikaty

Elektrociepłownie
gazowe

Błękitne certyfikaty

Elektrownie
spalające metan

Białe certyfikaty

Poprawa
efektywności
energetycznej

Rys. 1. Systemy subsydiów w produkcji energii elektrycznej i poprawie efektywności

nieważ tylko takie elektrownie są w
pełni dyspozycyjne niezależnie od
warunków pogodowych.
Subsydia dla różnych technologii
to przymusowe ściąganie daniny z
odbiorców energii elektrycznej. Do
przekazywania tej daniny właścicielom instalacji wytwórczych konieczne
są mechanizmy transmisyjne i wdrażany rynek mocy należy postrzegać
jako jeden z mechanizmów transmisji
środków finansowych od odbiorców
energii do wytwórców.

 Scentralizowany rynek
mocy

Rynki mocy, czy rynki zdolności
wytwórczych (capacity markets) istnieją w wielu krajach Unii Europejskiej. Są one bardziej lub mniej scen-

tralizowane, co oznacza możliwość
podejmowania czynnych działań
przez odbiorców energii w celu zapewnienia sobie odpowiedniej wielkości mocy. W Polsce zdecydowano
się na najbardziej scentralizowany
system subsydiów dla elektrowni
konwencjonalnych - rys. 2 - wzorując się na wadliwie działającym systemie angielskim.
W scentralizowanym systemie
mechanizmu subsydiów na odbiorców energii elektrycznej nakładane są
przymusowe opłaty „mocowe”, które
są zbierane jako część opłaty przesyłowej przez operatów systemów
dystrybucyjnych i przekazywane operatorowi systemu przesyłowego, a formalnie zarządcy rozliczeń. Odbiorcy
energii są biernymi płatnikami w scentralizowanym systemie rynku mocy.

URE

Operator Systemu
Przesyłowego

Aukcje rynku
mocy

Producenci
energii

Producenci
energii

Opłaty za rynek
mocy

Producenci
energii

Odbiorcy energii

Rys. 2. Scentralizowany system subsydiów rynku mocy

Operator systemu przesyłowego
ogłasza aukcje dla elektrowni w których rozdziela zebrane przymusowo
od odbiorców środki finansowe według skomplikowanych i łatwych do
manipulacji algorytmów stosując tzw.
aukcję holenderską. Aukcje główne
powinny odbywać się raz do roku,
jednak ze względu na opóźnienia
we wdrażaniu mechanizmu mocy, w
2018 r. odbędą się trzy aukcje mocy: w październiku, listopadzie oraz
grudniu. Ma to pewną zaletę, ponieważ już na koniec 2018 r. będziemy
mogli zaobserwować niedociągnięcia wprowadzanego systemu subsydiów rynku mocy.

 I co dalej?
Wprowadzany w Polsce rynek
mocy wbrew tworzonym sztucznie
ideologiom rynku dwutowarowego,
z systemem rynkowym, w którym
w sposób konkurencyjny następuje
zrównoważenie podaży i popytu, nie
ma wiele wspólnego. To scentralizowany, przymusowy dla odbiorców,
kolejny system subsydiów w sys-

temie produkcji i rozdziału energii
elektrycznej. Dostarczy on pewnych
przychodów dla starych zamortyzowanych elektrowni i elektrociepłowni, ale nie będzie stanowił zachęty do budowy nowoczesnych mocy
wytwórczych, czego polski system
elektroenergetyczny najbardziej potrzebuje.
Koszt rynku mocy ma sięgnąć
około 4 mld zł rocznie. To bardzo
dużo, ale jeszcze większe są i będą koszty ustępstw jakie Polska
poczyniła w Brukseli, aby uzyskać,
chociażby warunkową notyfikację
dla kolejnego mechanizmu pomocy publicznej, który przyjęty został
w polskim prawie zanim taką notyfikację otrzymano. Rynek subsydiów
elektrowni konwencjonalnych będzie działał około 10 lat dostarczając
elektroenergetyce znacznych przychodów bez potrzeby inwestycji w
nowe mocy wytwórcze. Mechanizm
rynku mocy przestanie działać około 2030 r., kiedy w Polsce wystąpią
największe problemy z zaspokojeniem zapotrzebowania na energię
elektryczną.

Zgodnie z ustaleniami z Komisją Europejską wdrażany obecnie
mechanizm rynku mocy nie jest formą ostateczną. Będzie on zamieniany, aby spełnić reguły wynikające
z Pakietu Zimowego, które dopiero
są tworzone i nie jest wiadomo jaką
przyjmą ostateczną formę. Zgoda na
spełnienia nieznanych obecnie regulacji Komisji Europejskiej, to rodzaj
podpisywania czeku z niewypełnioną należnością.
Rynek mocy to jeden z największych błędów w elektroenergetyce w
ostatnich 30 latach. Mechanizm rynku mocy można porównywać do system Kontraktów Długoterminowych,
który kosztował dziesiątki miliardów,
za które wyremontowano stare jednostki wytwórcze, które dziś trzeba
ponownie remontować.
Wprowadzony przed 25 laty rynek energii elektrycznej w krótkim
czasie stracił cechy systemu rynkowego, a stał się miejscem wyścigu o
pozyskiwanie coraz większych subsydiów dla uczestników rynku. Korzyści z wprowadzenia rynku energii
są coraz mniejsze, natomiast rosną
znacznie koszty transakcyjne utrzymania kolejnych subsydiów: systemów ich przydziału i rozliczeń.
Pojawiają się coraz częściej pytania. Czy mało sprawny system centralnego zarządzania w energetyce
stosowany w przeszłości nie był jednak bardziej efektywny od ograniczonego systemu rynkowego poddanego manipulacjom poprzez kolejne
systemy subsydiów?

o
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Dr Sebastian Piątkowski, Delegatura IPN w Radomiu, Autor książki: „Kozienice: monografia miasta”

50 lat od początków budowy
Elektrowni Kozienice:

historia, nieznane fakty
i unikalne zdjęcia

Elektroenergetyka

W

tym roku obchodzimy 50-lecie Elektrowni Kozienice - największej w kraju
elektrowni na węgiel kamienny. W związku z jubileuszem rozpoczynamy
cykl artykułów opowiadających o historii Elektrowni. Będzie to dobra okazja by
poznać nieznane do tej pory informacje i ciekawostki. 50 lat Elektrowni to tysiące
opowieści i wspomnień pracowników, czas rozwoju i budowania bezpieczeństwa
energetycznego Polski. To również bogata historia, która ma ogromny wpływ na
to jak silnym i nowoczesnym koncernem energetycznym jest aktualnie Grupa
Enea - wicelider produkcji energii elektrycznej w Polsce. Nasz cykl rozpoczynamy
od czasów, w których podjęto decyzję o budowie Elektrowni Kozienice.

Początek lat sześćdziesiątych XX
w. Powoli odchodzi widmo zakończonej kilkanaście lat temu wojny, która
przyniosła ogromne straty. Priorytetem jest modernizacja rolnictwa i rozbudowa przemysłu. W pełni zdawano
sobie sprawę z faktu, że istniejące
oraz planowane zakłady przemysłowe nie będą w stanie pracować bez
stałego dostępu do ogromnych ilości
energii elektrycznej. Znaczna część
polskich elektrowni była jednak przestarzała, a ich rozbudowa okazywała
się nieopłacalna.

Najtrudniejsza sytuacja panowała w środkowej i wschodniej Polsce.
Mimo tego, że na obszarze objętym
granicami ówczesnych województw:
kieleckiego, warszawskiego, lubelskiego i częściowo białostockiego
dokonano wielu inwestycji przemysłowych, przyszłość budowanych tam
fabryk stała pod znakiem zapytania.
Jak wskazywały badania, w latach
1971-1975 ten obszar miał się stać
pod względem energetycznym najbardziej deficytowym rejonem kraju.
Chociaż mogło to doprowadzić do

prawdziwej katastrofy, był jeszcze
czas, by jej zapobiec.
Wpłynęło to na kształt opracowanego w tym czasie programu
rozwoju polskiej energetyki na lata
1960-1970. Znalazł się w nim zapis o
konieczności wybudowania w centralnej Polsce, w rejonie środkowej Wisły,
elektrowni kondensacyjnej. Z pełną
świadomością gigantycznych nakładów finansowych, których będzie
wymagała ta inwestycja, zdecydowano się rozpocząć prace. Słusznie
przewidywano, że budowa elektrow-
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ni przyniesie w przyszłości wiele korzyści. Nie chodziło jednak wyłącznie o zapewnienie bezpieczeństwa
energetycznego dla wielu zakładów w
centrum i na wschodzie kraju. Gdyby
elektrownia nie powstała, niezbędny
byłby transport energii z innych rejonów kraju, co pociągałoby za sobą konieczność bardzo kosztownej
i skomplikowanej budowy linii przesyłowych.

 Elektrownia „Wisła”
Kozienice w latach sześćdziesiątych XX w.

Początki budowy

Pierwsze konstrukcje kotła

Elektroenergetyka

Planowana elektrownia otrzymała roboczą nazwę „Wisła”. Kwestią
kluczową stał się wybór miejsca,
w którym miała być zrealizowana inwestycja. Na wstępnej liście lokalizacji znalazło się aż czternaście nadwiślańskich miejscowości. Rozpoczęły
się szczegółowe, trwające wiele miesięcy badania o zróżnicowanym charakterze. Specjalne komisje analizowały stan i głębokość koryta Wisły,
badały wody gruntowe i ukształtowanie terenu, zbierały dane dotyczące
struktury ludnościowej, zabudowy,
stanu dróg i wielu innych zagadnień.
Oczywiste było to, że budowa
elektrowni zarówno wpłynie na krajową gospodarkę, jak i odmieni życie
mieszkańców całego regionu. Stawka była zbyt wysoka, by można było
pozwolić sobie na pomyłkę. Po blisko roku na „placu boju” w walce o
lokalizację pozostały tylko dwie niewielkie miejscowości: Świerże Górne
koło Kozienic oraz wysunięta bardziej
na południe Chotcza, zlokalizowana
w okolicach Kazimierza Dolnego. Obie
opcje lokalizacji miały wśród specjalistów zwolenników i przeciwników.
Zwyciężył pogląd, zgodnie z którym
największa w kraju elektrownia wykorzystująca węgiel kamienny powinna
powstać w Świerżach Górnych.
Ostateczną decyzję o budowie
sześciu bloków energetycznych
(o mocy 200 MW każdy) podjęto
1 kwietnia 1968 r. Generalnym wykonawcą zostało Warszawskie Przed-
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siębiorstwo Budowy Elektrowni
i Przemysłu „BETON-STAL” pod kierownictwem inż. Józefa Zielińskiego.
Działalność rozpoczęła jednostka organizacyjna „Elektrownia Kozienice
w Budowie”, która objęła funkcję inwestora bezpośredniego. Stanowisko jej Dyrektora powierzono mgr.
inż. Adamowi Białemu.

 Dlaczego Świerże
Górne?

Elektroenergetyka

Budowa fundamentów bloku energetycznego

Budowa kotła i maszynowni pierwszego bloku energetycznego

Budowa wiaduktu na trasie Kozienice - Aleksandrówka

Jakie czynniki zadecydowały
o wyborze tej właśnie wsi? Odpowiedź na to pytanie jest tylko pozornie prosta. Przede wszystkim Świerże
Górne dysponowały licznymi atutami
ułatwiającymi planowaną budowę.
Koryto płynącej w ich sąsiedztwie
Wisły tworzyło tutaj łagodne zakole, a brzeg - wysoki i twardy pod
względem geologicznym - pochylał się w kierunku rzeki. Pozwalało
to zastosować tańszy inwestycyjnie
i eksploatacyjnie otwarty obieg chłodzenia skraplaczy wodą z rzeki.
Istotnym czynnikiem, który wpłynął
na decyzję lokalizacyjną był fakt, że
w pobliżu przebiegała niedawno zelektryfikowana linia kolejowa łącząca
Śląsk z Lubelszczyzną, co ułatwiało
dowóz węgla. Znaczna część gruntów była własnością Skarbu Państwa.
Pokrywał je las, w dużej mierze karłowaty, a grunty uprawne odznaczały
się niską jakością i ich wykorzystanie
do celów przemysłowych nie wpłynęłoby negatywnie na rozwój lokalnego
rolnictwa.
Równie ważne były także aspekty
społeczne, które uwarunkowały decyzję o lokalizacji Elektrowni Kozienice. Gminy położone wzdłuż środkowej Wisły w czasie II wojny światowej
poniosły ogromne w skali kraju straty - zarówno ludnościowe, jak i materialne.
W czasie wojny z terenów na lewym brzegu rzeki wysiedlono całą
ludność - część rozproszono po innych terenach, a część wywieziono
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Budowniczowie elektrowni w pochodzie pierwszomajowym

Budowa hotelu robotniczego „Energetyk”

Dyrektor przedsiębiorstwa „Beton-Stal”
Józef Zieliński

Narada przed budową turbin 500 MW. Od lewej: Dyrektor Elektrowni „Kozienice” Adam
Biały, Dyrektor przedsiębiorstwa „Beton-Stal” Józef Zieliński, Kierownik grupy radzieckich
specjalistów z Leningradu oraz I Sekretarz Komitetu Zakładowego PZPR Elektrowni
„Kozienice” Julian Wąsik

Elektroenergetyka

na roboty przymusowe do III Rzeszy. Domy i budynki gospodarcze wypędzonych rolników były systematycznie rozbierane przez niemieckich
żołnierzy, a uzyskane w ten sposób
cegły, deski i inne materiały wykorzystywano do budowy nadwiślańskich
umocnień, które miały zatrzymać front
wschodni. Z gospodarstw pozabierano maszyny i narzędzia rolnicze,
zapasy oraz wszelkie przedmioty
reprezentujące jakąś wartość. Zdewastowano zasiewy, a w wielu miejscach utworzono rozległe pola minowe. Obrazu zniszczenia dopełniły
walki, w których obie strony wykorzystywały lotnictwo i artylerię. Gdy po
wojnie mieszkańcy mogli powrócić do
swych gospodarstw, często okazywało się, że nie mają już domów, budynków gospodarczych z inwentarzem
i jakichkolwiek perspektyw na odbudowę dawnego życia. Ciężka sytuacja materialna miejscowej ludności
znacząco zatem wpłynęła na decyzję
lokalizacyjną. Budowa Elektrowni Kozienice miała na celu nie tylko zagwarantowanie stałych dostaw wytwarzanej przez nią energii elektrycznej.
Miała zostać również nowym miejscem pracy dla tysięcy mieszkańców.
Miejscem, które zapewni im lepszą
przyszłość.
o
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Pasowanie na energetyka w Zespole Szkół
Zawodowych w Kozienicach

Kadra kierownicza Elektrowni „Kozienice” w pochodzie pierwszomajowym
w 1982 r. Widoczni m.in. Jan Zbigniew Wrona, Jan Piłat, Eugeniusz Karski, Jerzy
Ostrach, Krzysztof Pruszczak i Jerzy Gębczyk

Pracownicy „Beton-Stalu” w drodze na pochód pierwszomajowy

Poświęcenie sztandaru NSZZ „Solidarność” 30 sierpnia 1981 r.

2018

2016

25-26 czerwca 2018 r. - Szczyrk
27-29 czerwca 2016 r. - Szczyrk
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76

nr 3(63)/2018

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

Cyberprzestrzeń
- analiza zagrożeń dla
współczesnego człowieka

forum energetyków gre 2018

X

XI w. to wiek informacji. Trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie współczesnego
człowieka bez nowoczesnej technologii jak: komputer, smartfon, czy też internet.
Zakupy internetowe, elektroniczne płatności, wideokonferencje to codzienność.
Systematycznie coraz więcej różnego typu urządzeń zostaje podłączonych do
ogólnoświatowej sieci komputerowej. Internet Rzeczy (ang. Internet of Things IoT) staje
się faktem [4]. Współcześnie telewizor podłączony do internetu to niemalże standard.
Lodówki, pralki, ekspresy do kawy, bramy garażowe, systemy monitoringu to już
nie wizja przyszłości, a rzeczywistość. Dynamiczny rozwój nowoczesnych technologii
implikuje powstawanie coraz bardziej wyrafinowanych zagrożeń.

W niniejszym artykule, pokrótce, zostaną zaprezentowane bardziej lub mniej
znane zagrożenia związane z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informatycznych. Omówione zostaną między
innymi takie zagrożenia jak malware, a w
szczególności jego odmiana ransomware.

 Ewolucja Internetu od PCta do IoE

Od kilkudziesięciu lat ogólnoświatowa
sieć internet ulega dynamicznym przemianom. Lawinowo rośnie ilość urządzeń podłączonych do sieci, oferowanych usług,
przesyłanych i przetwarzanych danych,
a co za tym idzie - zwiększa się ilość zagrożeń. Zagrożenia istniejące od lat stają
się coraz bardziej wyrafinowane, a także
powstają nowe. Jak na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zmieniał się internet, a
wraz z nim jak ewoluowały zagrożenia?
Era PC (idziesz do urządzenia) - to
początki internetu, zaczynały powstawać
pierwsze usługi i serwisy internetowe.
Stosunkowo mała grupa ludzi posiadała dostęp do Internetu. Do sieci internet

podłączone były głownie komputery PC
wyposażone w system operacyjny z rodziny Windows, Linux lub macOS. Zagrożenia związane z przestępstwami internetowymi były stosunkowo niewielkie i o
ograniczonym zakresie. Wraz z rozwojem
technologii pojawiły się smartfony i tablety wyposażone w bezprzewodowe karty
sieciowe. Operatorzy sieci komórkowych
zaczęli świadczyć swoim klientom dostęp
do Internetu. Nastała era mobilności.
Mobilność (urządzenie masz przy sobie) - czasy smartfonów. Niemalże każdy
posiada przy sobie urządzenie z dostępem do internetu i jego zasobów, z których może skorzystać w każdej chwili.
Powstały nowe systemy operacyjne takie jak: Android, iOS, Windows Phone/
Windows 10 Mobile. Gwałtownie wzrosła
ilość urządzeń podłączonych do Internetu. Wzrosła też ilość usług dostępnych
przez Internet. Dynamicznie rozwijały się
usługi związane z finansami, rozrywką i
handlem (banki, sklepy internetowe, itp.).
Szybko rozwijające się technologie spowodowały powstanie nowych zagrożeń
związanych z korzystaniem z internetu.

Wirusy, podszywanie się, wyłudzanie i
kradzież informacji. Po smartfonach na
podłączenie do internetu przyszedł czas
na sprzęt AGD, sieci WSN, systemu automatyki, itp. Nastała era internetu rzeczy, czyli era obecna.
Internet rzeczy (era urządzeń) - podłączanie do internetu urządzeń elektronicznych, które nas otaczają, urządzeń,
które komunikują się między sobą bez
udziału człowieka, np. łóżko „poinformuje” ekspres do kawy, że wstaliśmy, a ten
rozpocznie przygotowanie kawy. GPS zintegrowany z samochodem prześle automatycznie sygnał do bramy garażowej, że
zbliżamy się do domu, a ta automatycznie
się otworzy. Ilość możliwości konfiguracji i współdziałania urządzeń jest wprost
nieograniczona. To wielkie udogodnienie,
ale i wielkie zagrożenie, tak jak w przypadku ery mobilności, jednak spotęgowane
przez mnogość otaczających nas urządzeń podłączonych do sieci internet [1],
[3]. Biorąc pod uwagę zmiany jakie zaszły
w ostatnim 10-leciu, można zastanowić
się: jakie zmiany nastąpią za 5, 10, 15, 25
lat: Jak będzie wyglądać internet? Wg „wi-
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 Wybrane zagrożenia

współczesnego Internetu

Można śmiało powiedzieć, że
współcześnie niemalże każde urządzenie elektroniczne można podłączyć do
ogólnoświatowej sieci internet. W sieci
przetwarzane i przesyłane są ogromne
ilości danych co stwarza szereg zagrożeń.
 Malware

Złośliwe oprogramowanie, którego celem jest uzyskanie dostępu do komputera
ofiary. Rozróżniamy bardzo dużo rodzajów
malware, w zależności od tego, co robią.
Najpopularniejsze to z pewnością wirusy,
robaki, konie trojańskie, backdoory, oprogramowanie typu adware, czy niezwykle
„popularne” w ostatnimi czasy oprogramowanie szantażujące ransomware [7].
W dobie internetu rzeczy, malware są
niezwykle groźne, gdyż są w stanie z powodzeniem infekować nie tylko komputery,
czy laptopy, ale także wszelkie urządzenia,
które posiadają połączenie z internetem
np. wszelkie urządzenia automatyki, monitoringu mogą stać się celem ataku [6].
 Ransomware

Rodzaj złośliwego oprogramowania
stworzony w celu wyłudzenia okupu poprzez zablokowanie dostępu do komputera (bądź danych) ofiary. Okup ten najczęściej żądany jest w kryptowalucie (na
ogół Bitcoin ze względu na jego popularność). Transakcje w walutach wirtualnych
są bardzo trudne do śledzenia, przez co
osoba, która takiego okupu żąda pozostaje anonimowa.
Rozróżniamy trzy rodzaje ransomware, które różnią się sposobem działania:
 Screen-Locker - uniemożliwia korzystanie z komputera poprzez zablokowanie ekranu. Najłagodniejszy rodzaj
ransomware, gdyż istnieje możliwość
odblokowania komputera bez płacenia okupu, gdyż nie szyfruje danych.
 Crypto-Ransomware - szyfruje pliki lokalne oraz te w chmurze. Dane są szyfrowane tymi samymi metodami, które
są używane między innymi przez banki do chronienia transakcji (praktycznie nie do odszyfrowania bez klucza).
 Disk-Encryptor - szyfrowanie całego
dysku. Jest to najgorszy rodzaj oprogramowania ransomware, gdyż blokuje dostęp do wszystkich danych i

nie ma możliwości ich odszyfrowania.
Przykładami takiego oprogramowania mogą być Cryptolocke, czy WannaCry, które skutecznie sparaliżowały
działanie banków czy instytucji rządowych na Wschodzie Europy w 2016 r.

 Prywatność i

anonimowość

Nie tylko wirusy są zagrożeniem w dzisiejszych czasach. Przez to, że serwisy
społecznościowe są tak popularne i używa ich praktycznie każdy, wszystko co w
nich robimy zostawia ślad. Przez ogrom
informacji, które zostawiamy w sieci, firmy
są w stanie profilować swoich użytkowników (zainteresowania, miejsca pobytu,
itp.). Nierzadko też zdarza się, że później
takie dane są sprzedawane w różnych
celach, niestety, nie zawsze uczciwych.
Przykładem może być afera z wykorzystaniem danych Facebooka przez Cambridge
Analytica, która manipulowała reklamami
wyborczymi. Google np. posiada usługę
„linii czasowych”, która oficjalnie jest dostępna tylko dla użytkownika i oczywiście
Google’a. ‘Timeline’ precyzyjnie pokazuje
czas i miejsce, w którym znajdował się telefon (a więc i jego właściciel). Korzystając ze smartfonów, tabletów z włączoną
lokalizacją, umieszczając informacje na
Facebook’u, Instagramie, czy też innym
serwisie społecznościowym w sposób
mniej, bądź bardziej świadomy zgadzamy
się na inwigilacje.
Wyciek danych prywatnych następuje
też poprzez błędy ludzkie. Przykładem może być aplikacja Play24, gdzie ze względu
na niską jakość tej aplikacji losowo pojawiają się pełne dane telekomunikacyjne
(faktury, czasy rozmów, itp.) innych osób.

 Wnioski
Trudno wyobrazić sobie współczesność bez internetu. Jednak świadome
korzystanie z internetu to prawdziwe wyzwanie. W dzisiejszych czasach jesteśmy
zalewani urządzeniami, które mają połączenia z internetem. Większość używanych urządzeń ma połączenie z siecią
globalną, a zatem jest podatna na wszelkiego rodzaju infekcje, czy przejęcia kontroli. Należy zawsze analizować i sprawdzać działanie. To, co na pierwszy rzut
oka wygląda „bezpiecznie”, wcale takie
nie musi być. Wystawienie certyfikatu SSL
wcale nie musi oznaczać, że domena jest
w prawdziwa. Zawsze należy sprawdzać,

kto ten certyfikat wystawił. Podrabianie całej strony www (np. panelu do logowania)
również nie jest trudne i można w łatwy
sposób przesłać hasło zamiast oczekiwanemu podmiotowi (np. bank) osobom
podszywającym się pod daną instytucję.
Sytuacja taka może mieć miejsce w przypadku ataku Man in the Middle, gdzie pomiędzy Terminalem, a Serwerem znajduje
się urządzenie, które wyłapuje naszą komunikację. Można zadać sobie pytania:
 Czy zakupione urządzenie automatyki
przemysłowej jest bezpieczne?
 Kto je wyprodukował?
 Jaką mamy pewność, że w elektronice nie została wprowadzona „tylna
furtka”, czyli tzw. backdoor?
 Czy komputer z którego korzystamy
ma wystarczające zabezpieczenia?
 Czy smartfon z którego dokonuję operacji bankowych nie ma złośliwego
oprogramowania?
 Ile by mnie kosztowała utrata danych
na wypadek awarii lub/i działania złośliwego oprogramowania.
Obrona przed atakami bardzo złożona. Nie wystarczy jedynie w pełni zaktualizowany system operacyjny (choć i w tym
wypadku, zdarza się, że najnowsze aktualizacje powodują dodatkowe luki) oraz
wszelkie programy, z których korzystamy.
Bardzo ważna jest świadomość użytkownika i pewność, że to wszelkie pliki, które
pobieramy z Internetu bądź z innych źródeł
mogą okazać się próbą ataku na nas. Na
błędy w oprogramowaniu my, jako użytkownicy nie mamy wpływu, ale na resztę
tak. Zasada jest prosta, nie dzielmy się w
internecie treściami wrażliwymi, czyli takimi, do których osoby trzecie nie powinny
mieć dostępu. Informacje z internetu nie
znikają i o tym trzeba pamiętać.

o
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Pomiar pola
elektromagnetycznego przy
użyciu platformy latającej
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P

roblem pomiaru pola elektromagnetycznego w różnych warunkach i różnych
okolicznościach środowiskowych pozostaje dotychczas nierozwiązany. Obecne
platformy wykonujące pomiary pola elektromagnetycznego ograniczone są
dostępnością infrastruktury, która decyduje o bliskości pomiaru względem źródła pola
na przykład linii wysokiego napięcia, czy nadajnika telefonii komórkowej.

Jeden wspólny mianownik terenów
zamieszkiwanych przez człowieka to sieć
elektryczna. Sieć elektryczna stała się dobrodziejstwem nowych czasów. Przez
wiele lat nikt nie zważał na zjawiska fizyczne towarzyszące przesyłowi energii elektrycznej. Jedynym zjawiskiem jakim się martwiono było porażenie prądem
elektrycznym o znacznej wartości mogące prowadzić do śmierci, bądź trwałego
uszczerbku na zdrowiu. Wraz z upływem
czasu, zaczęto się zastanawiać nad wpływem elektryczności oraz fal radiowych na
człowieka.
Każda z linii elektrycznych tworzy wokoło siebie sztuczne pole EM z względu na
zjawiska towarzyszące przesyłowi energii
elektrycznej. Pola te wytwarzają nie tylko
same linie, lecz również stacje transformatorowe obniżające, podwyższające napięcie, bądź separujące.
Pomiary wybranych obszarów każdego z województw są prowadzone cyklicznie przez Wojewódzkie Inspektoraty
Ochrony Środowiska. Badania przeprowadzane są zarówno na terenach miejskich,
jak i wiejskich. Należy zwrócić uwagę na
fakt, iż jest to punktowy pomiar prowadzony tylko w wybranych miejscach regionu.
Przeprowadzenie pomiaru na całym terenie oczywiście nie jest możliwe, jednakże
pomiar na dużym terenie jest możliwy do

wykonania. Tradycyjne metody pomiarowe pochłaniają duże koszty oraz zasoby ludzkie. Konieczność takich pomiarów
sprawdza się w nielicznych uzasadnionych
przypadkach.
Dużym krokiem w stronę automatyzacji
pomiarów pola elektromagnetycznego jest
zastosowanie mobilnych platform pomiarowych. Dzięki poruszającemu się czujnikowi, system jest w stanie skatalogować
duży obszar terenu w krótkim czasie. Dodatkowo, cykliczność pomiarów można
dostosować do potrzeb pomiarowych.
Do akwizycji danych używa się głowicy
pomiarowej pracującej w szerokim spektrum pomiarowym. Urządzenie pomiarowe zamontowane jest na samochodzie.
Bezzałogowa jednostka latająca może
z powodzeniem przenosić czujniki różnego rodzaju, również mierniki pola elektromagnetycznego. Zależnie od konstrukcji, jednostki mogą wykonywać różnego
rodzaju zadania. Badanie występowania
pól elektromagnetycznych sztucznie wytworzonych przez człowieka nie podlega
wątpliwości. Ciężko ocenić długotrwały
wpływ rzeczonych sił na organizm człowieka w perspektywie setek lat. Oczywiście
mowa tutaj o wielu pokoleniach. Wzrost
cyfryzacji oraz elektryfikacji społeczeństwa będzie się jedynie pogłębiał, czego
jesteśmy świadkami. Dzięki szeroko pro-

wadzonym analizom oraz badaniom środowiska można przewidzieć negatywne
skutki zbytniego zagęszczenia sieci elektroenergetycznej, względem bliskości budynków mieszkalnych. Oczywistym jest iż
prawa regulują te zależności, jednak podstawą do powstania tych prac są badania naukowców. Pracownicy laboratoriów
metrologicznych szukają coraz to nowych
metod pozwalających badać więcej, szybciej, oraz o wiele dokładniej.
Ruchome platformy pomiarowe wykorzystywane do pomiaru natężenia pola
elektromagnetycznego posiadają jedną
niepodważalną zaletę. Potrafią skatalogować duży obszar w krótkim czasie. Co
wcześniej było niemożliwe, lub zarezerwowane dla sektora wojskowego. Pomiar
taki nie jest tak dokładny jak stacjonarny,
jednak można uznać go za w pełni miarodajny. Platforma UAV stanowi przyszłość
wszystkich pomiarów obszarowych z racji wykonywania pomiarów w locie oraz
swojej autonomiczności. Raz zaprogramowana trasa na podstawie koordynatów systemu GPS może być wielokrotnie
powtarzana. Osoba dokonująca pomiaru
nie musi znajdować się w bezpośrednim
sąsiedztwie infrastruktury, co zmniejsza
ryzyko wypadku operatora w porównaniu
do systemów „On Board” (helikoptery oraz
samochody). 
o
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Cyberbezpieczeństwo sektora
energetyki w ofercie edukacyjnej
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 Wstęp
Cyberbezpieczeństwo jest pojęciem
które często bywa mylnie rozumiane jako zaledwie bezpieczeństwo komputerów, tymczasem jest to zagadnienie o
wiele bardziej szerokie. Równie szeroka jest rozpiętość dyscyplin i kompetencji które są niezbędne, by możliwe było
profesjonalne przeprowadzenie analizy
stanu, zaleceń, czy też bieżącej ochrony instytucji przed cyberzagrożeniami.
Świadomość i kompetencje w zapewnianiu bezpieczeństwa stają się szczególnie
istotne, gdy mowa o specyfice związanej raczej z przemysłem, niż systemami informatycznymi. Najlepszym przykładem grupy zagrożeń, o której mowa
może być infekcja Stuxnet, która choć
rozpowszechniana była za pomocą urządzeń i sieci informatycznych, to swoje
szkodliwe działanie miała wymierzone
nie przeciw systemom informatycznym,

lecz wprost przeciwko przemysłowi [1].
Stuxnet nie jest jedynym zagrożeniem
tego typu, nie jest też najgroźniejszym.
Jest jednak jednym z pierwszych, dobitnie udowadniającym, że istnieje realne
zagrożenie, które do tej pory bywało bagatelizowane lub nawet ignorowane. W
literaturze [1] Stuxnet został określony
terminem “cyberweapon”, a jego użycie
do sabotowania wirówek uranu w Iranie
- „pierwszym strzałem zwiastującym erę
wojen cyfrowych”.
Czy zagrożenie jest aż tak realne? Jak
można się przygotować? Zapewnienie
cyberbezpieczeństwa obiektu i procesu
przemysłowego jest zadaniem nie tylko
skomplikowanym, ale też interdyscyplinarnym, wymagającym połączenia wysoko
wyspecjalizowanej wiedzy i kompetencji
zarówno w zakresie branży obsługiwanego przemysłu, dobrych praktyk i ochrony
sieci i systemów, jak i w zakresie znajomości aktualnych luk zabezpieczeń i po-

pularnych metod ataków. Wielu dyrektorów i kierowników przedsiębiorstw i ich
działów zdaje sobie sprawę z tego, że
konkurencja na rynku nie zawsze działa
uczciwie, że w sporej grupie pracowników istnieje większa szansa natrafienia
na osobę nieprawą, że każdy zakład może się znaleźć na celowniku terrorystów
lub grup o odmiennych interesach geopolitycznych, lub ponieść konsekwencje ataku wymierzonego w inny podmiot.
Niestety istnieje równie spora grupa osób
decyzyjnych, które nie doceniają rangi zagrożeń wynikających z niedostatecznego
poziomu cyberbezpieczeństwa zakładu.
Jest to niepokojące, ale po części zrozumiałe - w Raporcie [2] przeanalizowano
wypowiedzi ekspertów branżowych - z
rezultatu widać, że również eksperci nie
doceniają stopnia zagrożenia. W pytaniu
o prawdopodobieństwo „zagrożenia w
przypadku wystąpienia danego zagrożenia”, ataki podobne do Stuxnet znalazły
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ranża energetyczna jest drugim sektorem po administracji publicznej, najczęściej
atakowanym przez przestępców ze względu na skalę potencjalnych szkód.
Katastrofalne skutki ataku dla infrastruktury, zdrowia i życia, ale także funkcjonowania
gospodarki, czy potencjału obronnego państwa są kluczowymi argumentami
stojącymi za potrzebą wdrażania rozwiązań pozwalających zapewnić bezpieczeństwo
- rozumiane jako proces nieskończony w czasie. Dlatego ważna jest ciągła edukacja
w zakresie zabezpieczania systemów, sieci i urządzeń, a także znajomości ujawnianych
podatności systemów. Niniejszy artykuł stanowi próbę zestawienia sztandarowych
zagrożeń i incydentów z zakresu cyberbezpieczeństwa oraz podejścia proponowanego
i wdrażanego przez Politechnikę Opolską w zakresie szkolenia przyszłych specjalistów
z dyscypliny bezpieczeństwa IT i informatyki śledczej.
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się na 13 miejscu (na 16), podczas gdy
jedną stronę dalej, w analizie możliwych
skutków danego zagrożenia, ta sama kategoria znajduje się już na drugim miejscu (na 16).

 Najbardziej

niebezpieczne
cybernarzędzia użyte
przeciwko przemysłowi

Żeby zrozumieć istotę problemu oraz
skalę podatności warto zapoznać się z
podatnościami historycznymi, które jak
już dzisiaj wiadomo, wskazały pewien
kierunek i sposób myślenia przestępców
ale także osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo systemów przemysłowych.
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 Slammer

O ile dopiero Stuxnet doprowadził
do zwiększenia świadomości cyber-zagrożeń sektora przemysłowego, o tyle
jego prekursorem znacznie wcześniej
był robak “Slammer”. W 2003 r. panowała moda na ataki na dostępność systemów i danych, zwane ogólnie “Denial
of Service”. Slammer rozprzestrzeniał
się po sieci Internet jak typowe zagrożenie malware, skanował podatności
w systemie i automatyczne je wykorzystywał. Wykorzystując lukę w systemie
bazodanowym Microsoft SQL Server
2000, w kilka minut po uruchomieniu
Slammera zostało zainfekowanych około 75000 serwerów po randomizacji generowania adresów IP. Niestety instalacja serwerowa elektrowni atomowej
Davis-Besse w USA została zatrzymana
na kilka godzin w wyniku ataku na błahy
parametr, zaledwie wyświetlający dane
na ekranie. Jednak w przypadku elektrowni atomowej, skuteczne i ciągłe monitorowanie jest czynnikiem kluczowym
w procesie bezpieczeństwa, więc ówczesne władze zdecydowały o natychmiastowym odcięciu systemu. Robak
był dodatkowo trudny do wychwycenia ze względu na prostotę konstrukcji
i mały rozmiar (zaledwie 376 bajtów).
Ważnym aspektem jest natomiast fakt,
że infekcja nie była skierowana bezpośrednio w przemysł, który ucierpiał jedynie “rykoszetem”. Pokazuje to jednak,
że potencjalnie każda stworzona infekcja gotowa do automatycznego ataku
stanowi ogromne zagrożenie dla infrastruktury informatycznej w przemyśle,
która przecież także korzysta z systemów informatycznych.

Rys. 1. Schemat algorytmu ideowego infekcji Stuxnet

 Stuxnet

 Shamoon

Oficjalnym pierwszym zagrożeniem
uderzającym z założenia w przemysł był
wirus Stuxnet (2009), który zszokował
całe środowisko energetyczne będąc
jednocześnie jedną z najbardziej skomplikowanych i wyrafinowanych infekcji
malware na świecie, która wymagała
wielu scenariuszy realizacji i przygotowań. Wykorzystanych zostało wiele
płaszczyzn i typów ataku przed odpaleniem właściwej infekcji. Do elektrowni
w Natanz w Iranie wniesiono pendrive
USB zawierający infekcję i podłączono do komputera sieci operacyjnej (z
naruszeniem więc bezpieczeństwa fizycznego). Stuxnet dopiero w momencie wykrycia charakterystycznych cech
komunikacyjnych wirówek w sieci IP, aktywował się sabotując prędkości urządzeń wzbogacania uranu, tym samym
doprowadzając do uszkodzenia, zgodnie z rys. 1. Nie ma wątpliwości, że atak
miał bardzo szerokie spektrum wykonania, począwszy od odnalezienia podatności 0-day na systemy Windows jak
i wykorzystania jednej z najpowszechniejszych luk MS08-067 (zdalnie wykonanie kodu poprzez procedurę RPC),
która została załatana wiele lat wcześniej. Trzon wirusa opierał się na przedostaniu się przez podatności oprogramowania Siemens WinCC / PCS
7 SCADA do automatyzacji procesów
i sterowania, a następnie wzbudzaniu
się raz na miesiąc na 21 sekund w celu zmiany prędkości wirówek tak by nie
zostać wykrytym. Podatność, wykryta
wiele miesięcy później, wywołała lawinę
pytań o to czy świat przemysłu jest bezpieczny i świadomy zagrożeń w swoim sektorze. Okazało się, że nie, biorąc
pod uwagę sam fakt, że nawet systemy
nie były aktualizowane/łatane, o czym
świadczy skuteczne wykorzystanie w/w.
podatności MS08-067.

Już zaledwie dwa lata po wykryciu
Stuxnetu, pojawił się jego następca określany dzieckiem - “Shamoon”. Ofiarą tej
infekcji padło 15 największych spółek
Arabii Saudyjskiej specjalizujących się w
wydobyciu i dystrybucji oleju lub gazu.
Metoda ataku była znacznie prostsza niż
w przypadku wyspecjalizowanego rekonesansu Stuxnetu. Wystarczyło do odpowiedniej grupy osób decyzyjnych wysłać
wiadomość typu SCAM z prawidłowo
spreparowanym linkiem do podatności,
która została zainicjowana w przeglądarce. Ponownie, zupełnie inna płaszczyzna
bezpieczeństwa została naruszona niż
typowo informatyczna, mianowicie wykorzystano socjotechnikę i tzw. phishing,
czyli atak uwzględniający przewidywalną
(w pewnym zakresie) psychikę ludzką. W
momencie przebicia barier ochronnych
komputera, pobierane zostawały wszelkie informacje logistyczne i finansowe, a
następnie infekcja niszczyła ślady swojej obecności oraz uszkadzała sektor
rozruchowy dysku twardego. Pomimo,
że Shamoon nie ingerował bezpośrednio w systemy SCADA, to jednak średni czas przywrócenia przedsiębiorstwa
do działań operacyjnych trwał aż 5 miesięcy narażając firmy na ogromne straty i przestój w sprzedaży. Odbiło się to
echem notowań giełdowych i wzrostem
cen paliwa na całym świecie.
 Black Energy

Potencjał phishingu niezmiennie od
lat praktycznie nie ma granic. Wspaniale pisze o tym Kevin Mittnick w swojej
książce [3], formując określenie “łamanie ludzi, a nie systemów”. Nic dziwnego
więc, że po skutecznym ataku Shamoon
na rafinerie, phishing zdawał się stanowić
optymalną strategię ataku. “Black Energy” został skierowany bezpośrednio w
przemysł energetyczny Ukrainy. Wirus
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wyłączył całkowicie zachodnią część kraju z obsługi elektrycznej pozostawiając
około 200 000 mieszkańców bez prądu na około 3 do 6 godzin. Był bardzo
trudny do wykrycia (bo już w 2015 r. na
komputerach pracowników elektrowni
został odnaleziony, ale nie uruchamiał się
co potwierdza fakt, że tego typu ataki są
starannie przygotowywane, a działania
synchronizowane w czasie.
 Industroyer

Rys. 2. Schemat algorytmu ideowego infekcji Industroyer

na potencjalne ogromne skutki ataku,
spoczywa ogromna odpowiedzialność
za zapewnienie bezpiecznej pracy ludzi,
narzędzi i urządzeń.

 Źródło rozbieżności

między absolwentem
a poszukiwanym
specjalistą z zakresu
cyberbezpieczeństwa,
działania podejmowane
na Politechnice Opolskiej

Każda uczelnia kształcąca studentów na kierunku informatyka dokłada
wszelkich starań, aby nie tylko wyposażyć swoich przyszłych absolwentów w
wiedzę i kompetencje ujęte w tzw. ramowych i kierunkowych efektach kształcenia, ale również, a może przede wszystkim, stara się aby te kilka lat edukacji
były jak najlepszą inwestycją w edukację dla tych młodych ludzi. W zakresie
dyscypliny informatyka jest to wyzwanie
niebagatelne, zważywszy na ogromną
liczbę technologii, języków, platform, narzędzi, ale również i potężny obszar zastosowań tej dyscypliny w dyscyplinach
pokrewnych. Nie jest możliwe, aby każdy absolwent po ukończeniu studiów był
jednocześnie wspaniałym architektem
systemów, biegłym programistą wszystkich istniejących języków i technologii,
specjalistą z zakresu uczenia maszynowego i budowania systemów mikroprocesorowych. Nie każdy człowiek jest tak
wszechstronny, wielu wybiera dla siebie
drogę specjalizacji w danej technologii
lub języku. Studenci na wielu uczelniach
mogą wybierać (formalnie, zapisując się
na wybrane przedmioty, lub nieformalnie

- inwestując swój czas i zaangażowanie
w technologie i zagadnienia w których
lokują swoje nadzieje). Z tego względu
zadaniem uczelni jest przede wszystkim każdego absolwenta zaopatrzyć w
wiedzę i kompetencje czyniące z niego
rzetelnego fachowca w danej dyscyplinie
oraz umożliwić zdobycie biegłej ponadprzeciętnej wiedzy i umiejętności w zakresie określonego fragmenty dyscypliny,
często technologii lub języka.
W dyscyplinie informatyka drzewo
kompetencji jest niespotykanie rozległe.
Każdy informatyk potrafi programować,
każdy programista zna kilka języków programowania, poszczególne języki mają
różne zastosowania, narzędzia, specyfikę, platformy. Każde narzędzie, każda
platforma, każdy system operacyjny ma
swoje cechy charakterystyczne, w tym
swoje błędy i dziury. Specjalista ds. cyberbezpieczeństwa to nie tylko informatyk potrafiący wykorzystać dane narzędzie lub język, lecz jest to fachowiec tak
wykwalifikowany, że używane narzędzia
i systemy nie mają przed nim tajemnic zna ich problemy i błędy, nawet te które
są kompromitujące i wstydliwe dla ich
producentów. Potrafi je wykorzystać, a
co ważniejsze potrafi zapobiec ich wykorzystaniu przez innych.
O ile w przypadku cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych możliwe jest znalezienie takiego pracownika
wśród zdolnych studentów lub na rynku
pracy, ponieważ kompetencje nie wykraczają poza dyscyplinę, o tyle o wiele
trudniej znaleźć specjalistę ds. cyberbezpieczeństwa w przemyśle. Osoba
taka powinna być nie tylko wybitnym
praktykiem z zakresu systemów infor-
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W grudniu 2016 r. doszło do najpoważniejszego naruszenia bezpieczeństwa energetycznego, ponownie
na Ukrainie. Wirus nazwany “Industroyer” lub “Crash Override” wykorzystywał
dwie podatności do uruchomienia ataków DDoS i cztery błędy w komunikacji
protokołów opartych o OPC DA, zezwalając na komunikację w sieci energetycznej (bezpośrednio, bez udziału sieci IT), zgodnie ze schematem z rys. 2.
Na godzinę nastąpiła całkowita przerwa
w dostawie energii na stacji Pivnichna
na północy Kijowa. Infekcja Industroyer
do dzisiaj jest uważana za najbardziej
szkodliwą skierowaną w sektor energetyczny. Nie dlatego, że potrafiła unieruchomić elektrownię, ale dlatego, że
jest bezpośrednią kontynuacją Stuxnetu, potrafiającą działać samodzielnie za
pośrednictwem sieci Internet, a co gorsza - jest interoperacyjna i skalowalna,
co oznacza, że potrafi zaatakować dowolny system energetyczny.
Czy można się obronić przed tak wyrafinowanymi i specjalistycznymi atakami ?
Biorąc pod uwagę powyższe przykłady - tak, jeżeli byłyby zachowane standardy, normy i “dobre praktyki” bezpieczeństwa przeniesione bezpośrednio z
klasycznej dziedziny bezpieczeństwa
informatycznego przedsiębiorstw. Dla
przykładu: wdrożenie polityk bezpieczeństwa IT opartych o ryzyko, projektowanie sieci w oparciu o “Defence in depth”,
rozdzielenie sieci zarządczej IT od sieci
operacyjnej, implementacja urządzeń
klasy UTM, nieustanne szkolenia i podnoszenie świadomości pracowników znacznie obniżyłyby ryzko wystąpienia
incydentu.
Zgodnie z raportem Instytutu Kościuszki [4], polski sektor energetyczny
jest za mało zaangażowany w budowę
spójnego systemu realizacji kompleksowego podejścia do budowania i uświadamiania o kulturze cyberbezpieczeństwa.
To właśnie na tym sektorze, ze względu
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matycznych, ich bezpieczeństwa i analizy zachowań, ale również powinna być
świadomym i doświadczonym praktykiem z zakresu działania danego procesu technologicznego. Znaleźć takiego
pracownika jest o wiele trudniej, dlatego
jedną z zalecanych, skutecznych strategii jest podjęcie współpracy z uczelnią
i zmotywowanie studentów do korekty swoich indywidualnych punktów widzenia w kierunku zgodnym z żywotną
potrzebą biznesową firmy partnerskiej.
Jak wynika z raportu [5], co najmniej
jedna na cztery firmy związane z przemysłem zmagała się z cyberatakiem, który
spowodował przerwę w działaniu sieci
w zeszłym roku. Jednakże aż 76% respondentów zgodnie zauważyło problem
związany z ochroną kluczowej infrastruktury i tyle samo postanowiło zwiększyć
środki inwestycyjne na zmniejszenie ryzyka naruszenia lub uszkodzenia działalności operacyjnych. Jednakże w tym
samym raporcie, ponad połowa osób
decyzyjnych z branży energetycznej nie
była w stanie zakwalifikować lub ocenić
ryzyka na najgorszą możliwą ekspozycję
zagrożeń, co często oznacza, że ocena
ryzyka w firmie nie była nigdy realizowana. Ekspozycja zagrożeń staje się coraz
bardziej zależna od technologii, dzięki masowym podłączeniom urządzeń
typu Internet of Things. Przewidywana
ich liczba w 2020 to 20 mld urządzeń.
Potencjalnie zwykły czajnik elektryczny,
zarządzany poprzez protokół IPv4, może stanowić najwyższą formę ryzyka w
przypadku błędnie zaprojektowanej sieci. Przemysł energetyczny stosunkowo
spóźnił się pod względem adaptowania
najnowszych rozwiązań technologicznych. Wynika to z faktu, że większość
przedsiębiorstw związanych z krajową
infrastrukturą energetyczną jest związana z krajowymi czynnikami ekonomicznymi, politycznymi i gospodarczymi, co
oznacza, że nadwrażliwość wdrażania
czegokolwiek niepewnego (tutaj rozumiane jako „nowe”) jest zazwyczaj wysoka.
Wraz z wprowadzeniem dyrektywy
NIS (dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie środków na rzecz
wysokiego, wspólnego poziomu bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych), problem bezpieczeństwa zaczął
być zauważany. Dyrektywa wiąże każde
państwo członkowskie w odniesieniu do
rezultatu jaki powinien zostać osiągnięty
w zakresie ochrony usług kluczowych, tj.:
sektora energetyki, transportu, bankowo-

ści, służby zdrowia, zaopatrzenia w wodę
pitną oraz infrastruktury rynków finansowych. Państwo członkowskie musi wyznaczyć tzw. organy właściwe, których
zadaniem będzie nadzór nad operatorami ww. usług. Organy te powinny mieć
również możliwość uzyskania informacji
o stopniu bezpieczeństwa oraz powinny
przeprowadzać audyty bezpieczeństwa.
Konieczne więc stało się wygospodarowanie nowych, dobrze opłacanych etatów dla specjalistów przeszkolonych w
zakresie testów penetracyjnych, koncepcji zabezpieczeń oraz znajomości
innowacyjnych technologii. Z punktu widzenia Uczelni i kształcenia przyszłych
specjalistów, najważniejszą częścią dyrektywy jest zdefiniowanie Zespołów
Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa Komputerowego, tzw. CSIRT, które zakresem swojego działania objęłyby
wszystkich wyznaczonych operatorów
jako linię wsparcia i konsultacji w dostarczaniu kluczowych usług. Reasumując - z uwagi na rosnące zagrożenia
z zakresu cyberbezpieczeństwa, wynikające nie tylko z precyzyjnych operacji wymierzonych przeciw konkretnemu
krajowi/podmiotowi (jak Black Energy),
ale również (a może przede wszystkim)
w zagrożenia mniej precyzyjnie celowane, lub wręcz ataki przypadkowe lub
losowe - zapotrzebowanie na wysoko
wykwalifikowanych specjalistów z cyberbezpieczeństwa pogranicza informatyki i przemysłu będzie stale rosło.
Na szczęście zarówno w branży energetycznej jak i na uczelniach wyższych
świadomość potrzeb wspólnych działań
rośnie, owocując m.in. otwieraniem się
na wzajemne potrzeby, a także udziałem
w międzynarodowych projektach dotyczących cyberbezpieczeństwa, profilowaniem sylwetki absolwenta oraz organizowaniem studiów podyplomowych
z zakresu cyberbezpieczeństwa i informatyki śledczej. Pozostaje wierzyć, że
przyszłość zbudowana na rzetelnych
kompetencjach i otwartej dwustronnej
współpracy pomiędzy biznesem a uczelnią zapewni bezpieczeństwo obecnemu
i przyszłym pokoleniom.

o
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Bezpieczeństwo protokołu SSL
- zagrożenia i podatności

SSL w modelu ISO/OSI znajduje się
w warstwie aplikacji i prezentacji. SSL
prócz HTTPS jest również wykorzystywany w innych protokołach, takich jak np.:
SMTP, FTP, czy Telnet. Może również
służyć do tunelowania dowolnej komunikacji opartej o TCP, jak i budowy VPN
- korzysta z takiego rozwiązania pakiet
OpenVPN.

 Podatności protokołu
Jak większość protokołów bezpieczeństwa, tak i SSL posiada podatności, które narażają bezpieczeństwo szyfrowanej zawartości.

 Heartbleed
Wersje OpenSSL od 1.0.1 do 1.0.1f
zawierają błąd w implementacji TLS /
DTLS. Ta luka umożliwia intruzowi pobieranie prywatnej pamięci aplikacji korzystającej z podatnej na ataki biblioteki

OpenSSL po 64k na raz. Atakujący może wielokrotnie wykorzystywać tę lukę,
aby pobrać tyle fragmentów pamięci,
ile potrzeba, aby odzyskać klucze szyfrujące. Informacje poufne, które można
pozyskać za pomocą tej luki obejmują:
 główny materiał klucza (tajne klucze),
 wtórny materiał klucza (nazwy użytkowników i hasła używane przez podatne usługi),
 chronione treści (wrażliwe dane wykorzystywane przez podatne usługi),
 zabezpieczenie (adresy pamięci i treści, których można użyć do ominięcia
zabezpieczeń przed exploitami).
Gdy wyciekną tajne klucze to umożliwiają intruzowi odszyfrowanie dowolnego przeszłego i przyszłego ruchu do
chronionych usług oraz podszywanie
się pod usługi w dowolnym momencie.
Każda ochrona zapewniana przez szyfrowanie i podpisy w certyfikatach X.509
może zostać ominięta. Załatanie tej nieszczelności wymaga zainstalowania łat-

ki, wycofania zaatakowanych kluczy oraz
ponownego wydania i rozpowszechnienia nowych kluczy. Nawet wykonanie
wszystkich tych działa nadal pozostawi
ruch przechwycony przez atakującego
w przeszłości, więc wciąż narażony jest
na odszyfrowywanie.

 DROWN
Decrypting RSA with Obsolete and
Weakened eNcryption (DROWN), to podatność, która dotyczy serwerów nadal obsługujących SSLv2 lub serwery,
które współużytkują klucz prywatny z
każdym innym serwerem, który pozwala na SSLv2 (nawet w przypadku innych
protokołów, takich jak poczta elektroniczna). Pozwala atakującemu, który
posiada agenta wewnątrz sieci (MitM),
złamać szyfrowanie połączenia TLS w
czasie poniżej ośmiu godzin, a wariant
jest osiągalny w ciągu jednej minuty.
Atak generuje setki żądań, które mo-
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P

rotokół SSL (ang. Secure Socket Layer) został stworzony w 1994 r. przez firmę
Netscape. Jest wykorzystywany do internetowej wymiany danych, gdzie istotne jest
bezpieczeństwo przesyłu. IETF (Internet Engineering Task Force), powołało w 1996
r. grupę roboczą TLS (Transport Layer Security). Zadaniem tej grupy jest rozwijanie
protokołu SSL. Efektem jej działania było opublikowanie w tym samym roku protokołu
TLS, który bazuje na SSL v3 w tym samym roku. Microsoft, jak i Netscape, jak również
twórcy popularnego Chrome - zaimplementowali TLS w swoich przeglądarkach. W
1999 r. powstał protokół TLS 1.0 oparty os SSL 3.0 (RFC 2246), w 2006 TLS 1.1 (RFC
4346), a w 2008 r. wersja 1.2 (RFC 5246).
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że uzyskać użytkownik odwiedzający
aplikację mocno obciążającą lub został
zmuszony do odwiedzania strony, a ta
może wysyłać wiele żądań typu cross-site scripting. Aplikacja docelowa może
korzystać z dowolnego zestawu protokołów, w tym TLSv1.2, o ile spełniony jest
również wymóg dla SSLv2, dodatkowo
należy zastosować wymianę kluczy RSA.
Ten problem można połączyć z CVE2015-3197, która jest luką OpenSSL,
która umożliwia nawiązywanie połączeń
SSLv2 nawet w przypadku braku szyfrowania SSLv2.
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 CRIME
Compression Ratio Info-leak Made
Easy (CRIME) to atak na TLS/SSL, który ma niewielkie prawdopodobieństwo
wykorzystania. Autorzy CRIME napisali również atak BEAST. Osoba atakująca wymaga połączenia typu „Man in
the Middle“ i możliwość wielokrotnego
wprowadzania przewidywalnych danych
podczas monitorowania wynikowego
zaszyfrowanego ruchu. Można to osiągnąć za pomocą ataków typu cross-site
scripting; JavaScript nie jest wymagany,
a atak może być przeprowadzony przy
pomocą funkcji HTML Injection, ale ze
znacznie mniejszą wydajnością.
Aby atak typu CRIME był możliwe,
klient i serwer muszą obsługiwać kompresję żądania przed szyfrowaniem. TLS
obsługuje DEFLATE, który jest wrażliwy,
podobnie jak SPDY.

 BEAST
Browser Exploit Against SSL/TLS
(BEAST) to praktyczny atak naTLS v1.0
i SSLv3.0 (i poniżej), gdy używany jest
szyfr blokowy. W rzeczywistości atakujący jest w stanie określić wektor inicjalizujący wykorzystywany w ramach procesu szyfrowania, co oznacza, że jeśli
powtarzający się wzór jest widoczny w
zwykłym tekście, będzie to widoczne w
zaszyfrowanym tekście. Jednak ma to
ograniczone zastosowanie i możliwe jest
pobieranie tylko niewielkich fragmentów
danych, takich jak tokeny sesji. Osoba
atakująca musi mieć możliwość połączenia pośredniego i musi istnieć sposób
generowania dodatkowego ruchu, np.
obejścia SOP lub luki między witrynami.
Użytkownik musi używać starszej przeglądarki internetowej, ponieważ współczesne przeglądarki chronią przed tym

problemem. Jeśli wszystkie te warunki
są spełnione, a tokeny sesji są chronione przed XSS poprzez mechanizmy takie jak Http Only cookies, wówczas atakujący może wykorzystać BEAST, aby
uzyskać dostęp do tych chronionych tokenów. Aby uchronić się przed atakiem
trzeba wymusić TLS w wersji 1 i nowszej

 BREACH
Browser Reconnaissance and Exfiltration via Adaptive Compression of Hypertext (BREACH) to instancja klasy CRIME, jako atak na kompresję HTTP. Gdy
celem CRIME jest atak na TLS SPDY,
BREACH celuje w HTTP gzip / DEFLATE. Dlatego wyłączenie kompresji
TLS nie ma wpływu na BREACH, ponieważ wykorzystuje kompresję HTTP.
Atak przebiega zgodnie z podstawowymi krokami ataku CRIME. Istnieje kilka
metod rozwiązania tego problemu, takich
jak wyłączenie kompresji HTTP, ochrona aplikacji przed atakami CSRF, losowe
tokeny CSRF na żądanie, zapobieganie
ich przechwytywaniu, zaciemnianie długości odpowiedzi strony poprzez dodanie losowych ilości arbitralnych bajtów
do odpowiedzi.

 FREAK
Factoring RSA Keys (FREAK) to luka
umożliwiająca atakującemu pozycjonowanemu z atakiem man-in-the-middle
na ograniczenie bezpieczeństwa oferowanego przez SSL/TLS, zmuszając połączenie do używania szyfrowania klasy
„Export-grade” - co zmniejsza siłę RSA
do 512 bitów, a ta jest dużo łatwiejsza do
złamania przez atakujących o skromnym
budżecie. Jednak łamanie kluczy jest nadal kosztowne obliczeniowo i powolne,
atakujący może nie wymagać złamania
klucza dla każdej sesji ze względu na
szczegóły implementacji - np. z Apache
mod_ssl pojedynczy klucz został wygenerowany podczas rozruchu i używany
dla wszystkich połączeń. Klasa eksportu odnosi się do prawa amerykańskiego,
które ogranicza użycie silnej kryptografii.

 SWEET32
SWEET32 odnosi się do ataku na
64-bitowe szyfry blokowe, takie jak DES
i 3DES. Wymaga atakującego z atakiem
typu „man-in-the-middle” zdolnego do
przechwytywania długotrwałego połą-

czenia HTTPS. Pierwotny dowód na to,
że udało się odzyskać bezpieczne pliki
cookie HTTP przez przechwycenie około 800 GB ruchu, generując ruch przez
złośliwy skrypt JavaScript. W związku
z tym, ta luka umożliwia osobie odpowiednio umieszczonej atakującej omijanie zabezpieczeń oferowanych przez
„bezpieczną” flagę na ciasteczkach, gdy
jest używana w połączeniu z luką w zabezpieczeniach, taką jak obejście SOP
lub skrypty Cross-site Scripting.

 Wnioski
Przedstawione zostały wybrane podatności i zagrożenia obecnie używanego protokołu SSL/TLS. Nad wychwytaniem i łataniem podatności czuwa wielu
specjalistów z zakresu cyberbezpieczeństwa w organizacjach i na uczelniach.
Kluczowe dla bezpieczeństwa systemów jest śledzenie biuletynów informacyjnych wydawanych m.in. przez MITRE
CVE. Następnym krokiem jest instalacja
łatek lub zmiana ustawień zabezpieczeń
według wytycznych.
Literatura
https://heartbleed.com/
https://drownattack.com/drown-attack-paper.pdf
https://blog.cryptographyengineering.
com/2015/03/03/attack-of-week-freak-or-factoring-nsa/
https://www.gracefulsecurity.com/what-is-beast/
https://bugzilla.redhat.com/show_bug.cgi?id=995168
https://www.gracefulsecurity.com/crime-against-tls/
https://sweet32.info/
h t t p s : / / w w w. o p e n s s l . o r g / b l o g /
blog/2016/08/24/sweet32/
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PROGRAM KONFERENCJI GRE 2018
25 czerwca 2018 (poniedziałek)
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
wysokosprawnych „zeroemisyjnych” bloków węglowych z wychwytem CO2 ze spalin Projektu Strategicznego Zaawansowane Technologie 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

9:00-14.00

ŚNIADANIE W RESTAURACJI HOTELOWEJ
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

2

3

4
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Prof. dr. hab.
Olga Chernousenko,
Narodowy Techniczny Uniwersytet Ukrainy
«Kijowski Politechniczny Instytut»
Prof. dr hab. inż. Andrzej Rusin,
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych
Politechnika Śląska
Prof. dr. hab. inż. Ałła Denisowa,
Prof. dr. hab. inż. Vladimird Nikulshin,
Anatoliy Andrusczenko,
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
Prof. dr. hab. inż. Anton Mazurenko,
Prof. dr. hab. inż. Ałła Denisowa,
Prof. dr. hab. inż. Gennadiy Balasanian,
Dr inż. Wladuslaw Spinow, Odeski Narodowy
Politechniczny Uniwersytet
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
Prof. dr. hab. inż. Vladimird Nikulshin,
Prof. dr. hab. inż. Ałła Denisowa,
Mgr inż. Sergiy Melnik,
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
Prof. dr. hab. inż. Anton Mazurenko,
Prof. dr. hab. inż. Ałła Denisowa,
Prof. dr. hab. inż. Gennadiy Balasanian,
Dr inż. Wladuslaw Spinow,
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
Prof. dr. hab. inż. Ałła Denisowa,
Prof. dr. hab. inż. Anton Mazurenko,
Dr inż. Wladuslaw Spinow,
Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet
M.K. Bezrodny,
A.V. Novykh,
N.O. Prytula,
T.O. Misiura,
National Technical University of Ukraine
«Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute»
Dr hab. inż. Varlamov G.,
Dr hab. inż. Scomudek W., Kapustjansky A.,
Daschenko O.

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

Dobór optymalnych warunków elastycznej eksploatacji bloków
energetycznych z uwzględnieniem ich trwałości

Energy-saving electrical heating systems with night accumulation of heat

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

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

Advanced thermodynamic analysis on exergy flow grafs
Dopisać tytuł w języku polskim

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

Zwiększenie sprawności interakcji instalacji kogeneracyjnych i
systemów dostawy ciepła

Thermodynamic efficiency of combined heat pump system of
heating and ventilation with use of heat of ventilating emissions
and wastewater

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 sztucznych zjawisk sejsmicznych w Polsce

12

Dr hab. inż. S. Kaim

Molekularna teoria wyrzutów gazo-pyłowych w kopalniach
węglowych 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 matematycznego
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Dr hab. inż. Piotr Ostrowski, prof. nzw. w Pol.
Śl.,
mgr inż. Izabella Maj
Mgr inż. Anna Maciejczyk,
SBB ENERGY S.A.
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Integracja kotła WR25 z instalacją zgazowania paliwa alternatywnego OTERM
Innowacyjne rozwiązania SBB Energy S.A. w zakresie odazotowania spalin na przykładzie Elektrowni Opole

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

2

3

4

5
6

7

8

9

Prof. dr hab. inż., czł. koresp. PAN, Jan Kiciński, dr h.c.,
Dr inż. Patryk Chaja
Prof. dr hab. inż. Fedir Matiko,
Prof. dr hab. inż. Yevhen Pistun,
Vitalii Roman,
Halyna Matiko,
Lviv Polytechnic National University, Lviv,
Ukraine
Dr hab. inż. Roman Fedoryshyn,
Prof. dr hab. inż. Yevhen Pistun,
Prof. dr hab. inż. Fedir Matiko
Dr hab. inż. Mateusz Turkowski, prof. nzw.,
Polit. Warszawskiej
Szudarek M.,
Szczecki A.,
Politechnika Warszawska, Instytut Metrologii i
Inżynierii Biomedycznej
Dr inż. Mirosław Kabaciński,
Prof. dr hab. inż. Janusz Pospolita
Dr inż. Andrzej Mrowiec,
Wydział Politechniczny, PWSZ - Kalisz
Dr inż. Dariusz Kasprzak,
Wydział MST, PWSZ - Kalisz,
Dr inż. Andrzej Mrowiec,
Wydział Politechniczny, PWSZ - Kalisz
Mgr inż. Jakub Osuchowski,
Dr inż. Paweł Michalski,
Dr inż. Bogdan Ruszczak,
Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Politechniki Opolskiej
Mgr inż. Jakub Osuchowski

10

Mgr inż. Sławomir Szymocha

11

Mgr inż. Sławomir Szymocha

12

HERON ELECTRIC

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

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

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

Analiza niepewności w diagnostyce i eksploatacji rurociągów
dalekosiężnych

Pomiary strumieni płynów w technice kotłowej
Pomiar strumienia objętości oleju za pomocą mikrokryzy
Badania korelacyjne czujników ciśnienia z membraną separującą

Ocena możliwości klasyfikacji, lokalizacji i detekcji obiektów na
obrazach cyfrowych

Detekcja uszkodzeń izolatorów linii elektroenergetycznej z wykorzystaniem metod wizyjnych
Pomiar poziomów zanieczyszczeń na terenach przemysłowych
z wykorzystaniem jednostek UAV
Wykorzystanie jednostki UAV jako narzędzia w sytuacjach kryzysowych
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
krytycznej
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6

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

Implementacja zagnieżdżonych honey-potów w infrastrukturę
informatyczną przedsiębiorstwa (elektrowni?) jako składowa
ochrony 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 dyrektywy 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 pracowników i kontrahentów przedsiębiorstwa

9

Mgr inż. Łukasz Miszuda

Pomiar pola elektromagnetycznego przy użyciu platformy latającej

10

Mgr inż. Paweł Rydlik

Odwirownia wirników generatorów synchronicznych jako stanowisko wyważania oraz pomiarów elektrycznych i mechanicznych wirników 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
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Sesja Posterowa:
1. Laboratorium badań eksploatacyjnych ogniw PV oraz kolektorów słonecznych
2. Laboratorium badań parametrów eksploatacyjnych pomp
ciepła
3. Laboratorium badań materiałów zmiennofazowych 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. Model/prototyp HERON ELEKTRIC
15. Właściwości termo-fizyczne oraz skład elementarny biomasy
wieloletnich roślin energetycznych w zależności od terminu
zbioru - Mariusz Stolarski
16. Optymalizacja planowania produkcji energii elektrycznej i
ciepła w elektrociepłowni gazowej z wykorzystaniem modelowania matematycznego - Piotr Żymełka i współautorzy
17. Innowacyjne rozwiązania SBB Energy S.A. w zakresie odazotowania spalin na przykładzie Elektrowni Opole - Anna
Maciejczyk
18. Pomiar strumienia objętości oleju za pomocą mikrokryzy Andrzej Mrowiec
19. Badania korelacyjne czujników ciśnienia z membraną separującą - Dariusz Kasprzak i Andrzej Mrowiec

20. Ocena możliwości klasyfikacji, lokalizacji i detekcji
obiektów na obrazach cyfrowych - Jakub Osuchowski
i Paweł Michalski i współautorzy
21. Detekcja uszkodzeń izolatorów linii elektroenergetycznej z
wykorzystaniem metod wizyjnych - Jakub Osuchowski
22. Pomiar poziomów zanieczyszczeń na terenach przemysłowych z wykorzystaniem jednostek UAV - Sławomir Szymocha
23. Wykorzystanie jednostki UAV jako narzędzia w sytuacjach
kryzysowych - Sławomir Szymocha
24. Cyberprzestrzeń - analiza zagrożeń dla współczesnego człowieka - Mariusz Gola i Artur Fonfara
25. Bezpieczeństwo sieci wirtualnych - Gerard Bursy
26. Bezpieczeństwo protokołu SSL - zagrożenia i podatności Jakub Wojtanowski
27. Implementacja zagnieżdżonych honey-potów w infrastrukturę
informatyczną przedsiębiorstwa (elektrowni?) jako składowa ochrony bariery dostępu do sieci wewnętrznej - Michał
Podpora i Tomasz Turba
28. Przegląd zagadnień i zmian związanych z wdrożeniem w życie dyrektywy RODO/GDRP (najnowsze unijne przepisy dot.
ochrony danych) - Michał Podpora, Agnieszka Różańska i inni
29. Zastosowanie białego wywiadu w rekrutacji i weryfikacji pracowników i kontrahentów przedsiębiorstwa - Michał Podpora, Aleksandra Kawala-Janik i inni
30. Pomiar pola elektromagnetycznego przy użyciu platformy
latającej - Rafał Miszuda
31. Integracja kotła WR25 z instalacją zgazowania paliwa alternatywnego OTERM - Izabella Maj

Pragniemy być najlepszym możliwym wsparciem dla naszych klientów. Stosując
innowacyjne rozwiązania oraz partnerskie metody współpracy, dążymy do zdobycia
pozycji branżowego lidera.
więcej na www.gcenergy.eu

