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5 KLUCZOWYCH GRUP TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH
W PERSPEKTYWIE 2050 R. – PROGNOZA TENDENCJI ŚWIATOWYCH

Referat obejmuje następujące grupy nowych
technologii zmieniających oblicze energetyki jaką
znamy:

1.

Technologie generacyjne

2.

Działanie sieci rozproszonych

3.

Magazynowanie energii

4.

Przesył i dystrybucja energii

5.

Energetyka wodorowa
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„FIT FOR 55” – CO PRZEWIDUJE?
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DR MATTHES I PROF. SCHNETTLER O TRANSFORMACJI ENERGETYKI DLA UZYSKANIA
NEUTRALNOŚCI KLIMATYCZNEJ
Profesor Armin Schnettler.
▪ Był m.in. wieloletnim dyrektorem RWTH – Instytutu
Techniki Wysokich Napięć na Politechnice w Aachen)
▪ Szef działu badań nad energią i elektroniką w firmie
Siemens przez kilka ostatnich lat,
▪ W 2019 r. został wiceprezesem wykonawczym i
dyrektorem generalnym New Energy Business w
Siemens Energy,
▪ Nowy prezes stowarzyszenia VDE (niem. Verband der
Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V.),
począwszy od 1 lipca 2020 r., a jednym z jego celów
jest właśnie rozwijanie tematyki transformacji
energetycznej wewnątrz VDE.

Doktor Felix Christian Matthes,
▪ Dyplomowany inżynier elektryk i doktor nauk
politycznych, pracujący dla Öko-Institut (Instytut
Ekologii Stosowanej) od ok. trzech dekad.
▪ W Öko-Institut, jeszcze w latach 80. narodził się
termin „transformacja energetyczna”.
▪ W tej instytucji Matthes jest koordynatorem
naukowym ds. polityki energetycznej i klimatycznej,
odpowiedzialnym za obszary energetyki i ochrony
klimatu.

Tekst rozmowy w
tłumaczeniu polskim
w nr 06/2021
„Wiadomości
Elektrotechnicznych”
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1. TECHNOLOGIE GENERACYJNE

7

GENERACJA DO 2050 R.
 Królować będzie rozwój źródeł bezemisyjnych – dla

realizacji celów polityki klimatycznej, wstrzymania
emisji CO2, ale również innych substancji szkodliwych
(SO2, NOX, pyłów itp.).
 Energetyka odnawialna: wiatrowa (morska i lądowa) i

słoneczna (głównie PV) – wprowadzana wszędzie i
powszechnie. Także inne rodzaje OZE (en. wodna,
geotermia, biomasa, falowanie wód).
 Energetyka jądrowa – nie dla każdego i nie wszędzie.
 Eneregtyka gazowa (emisyjna) – jako „łącznik” przed

wprowadzeniem na wielką skalę magazynów energii,
szczególnie w krajach bez energetyki jądrowej.
 Definitywny koniec energetyki generacyjnej opartej na

spalaniu paliw kopalnych: węgla kamiennego i
brunatnego oraz ropy naftowej (przynajmniej w Unii
Europejskiej – np. kraje Dalekiego Wschodu
nieprzerwanie budują duże bloki węglowe mimo
deklarowanych działań dla „ochrony klimatu” ).
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WCZORAJ: ENERGETYKA SCENTRALIZOWANA
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ENERGETYKA
WIATROWA
NA MORZU…

Artykuł w nr 08/2021
„Energetyki”
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WZROST MOCY ZNAMIONOWEJ TURBIN WIATROWYCH W LATACH 1995-2021

rys.MHI Vestas
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MORSKIE TURBINY WIATROWE DUŻEJ MOCY: HALIADE-X (12 MW)
 W 2018 r. General Electric zapowiedział

wprowadzenie na rynek turbiny
wiatrowej typu Haliade-X o mocy
znamionowej 12 MW.
 Prototyp wiatraka Haliade-X został

zainstalowany w drugiej połowie 2019 r.
w porcie Maasvlakte-Rotterdam w
Holandii.
 Jego wysokość wynosi 269 m, a

średnica wirnika – 220 m.
 W połowie grudnia 2019 r. gigantyczna

turbina, ustanowiła światowy rekord
wytwarzając 262 MWh energii w ciągu
24 godzin.

rys. General Electric
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WIELKIE
TURBINY
(<10 MW)
DLA MORSKIEJ
ENERGETYKI
WIATROWEJ

rys. General Electric
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NOWE KONCEPCJE: TURBINA
WIATROWA Z GENERATOREM
NADPRZEWODNIKOWYM
Nadprzewodnikowa turbina
wiatrowa: 10-megawatowy
generator turbiny
zaprojektowany w ramach
projektu Suprapower
wykorzystuje elementy
nadprzewodnikowe z
dwuborku magnezu (MgB2)
tworzące elektromagnesy
wirnika. Każdy z 48
magnesów jest chłodzony do
poziomu poniżej 40 kelwinów
i znajduje się we własnym
kriostacie.


https://spectrum.ieee.org/green-tech/wind/the-troubled-quest-forthe-superconducting-wind-turbine
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NOWE KONCEPCJE –
POPRAWA ODPORONOŚCI
TURBIN WIATROWYCH
NA NAJSILNIEJSZE
WIATRY HURAGANOWE
(„GAŁĘZIE PALMY”)
- TURBINY PRZYSZŁOŚCIOWE
DO 50 MW
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TURBINY WIATROWE O OSI PIONOWEJ - VAWT (VERT ICAL AXIS
WIND T URBINES)
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NOWE KONCEPCJE: KONWERSJI ENERGII WIATRU NP. VIV
▪ Rozwiązanie VIV (nie jest to już turbina
wiatrowa) wykorzystuje energię wiatru dzięki
zjawisku rezonansu wywołanemu przez efekt
aerodynamiczny zwany zrzucaniem wirów.
▪ Wiatr opływający pionowy cylinder modyfikuje
przepływ generując cyklicznie powtarzające
się wiry.
▪ Gdy częstotliwość ich powstawania jest
wystarczająco bliska częstotliwości własnej
cylindra, zaczyna on oscylować i wchodzi w
rezonans z wiatrem.
▪ Zjawisko to znane jest jako Vortex Induced
Vibration (VIV).

https://vortexbladeless.com/technology-design/
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FOTOWOLTAIKA (PV)

2021 - Bhadla Solar Park, Jodhpur District, Rajasthan,
Indie – największa na świecie elektrownia fotowoltaiczna.
Moc znamionowa 2,25 GW.

1973-74 - Stacja kosmiczna Skylab
Moc paneli fototowoltaicznych: znamionowa –
22,9 kW, faktyczna – 16,7 kW.
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FOTOWOLTAIKA – ROSNĄCA SPRAWNOŚĆ OGNIW FOTOWOLTAICZNYCH
1975-2025
Obecnie około 90%
obecnych instalacji paneli
fotowoltaicznych (PV)
opiera się na ogniwach z
krystalicznego krzemu,
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OGNIWA PEROWSKITOWE: PRZEŁOM W FOTOWOLTAICE
▪ Perowskity - to minerały o specyficznym ułożeniu
siatki krystalicznej. Ich właściwości nie determinuje
skład, lecz struktura ułożenia atomów. Są
świetnymi pochłaniaczami światła. Dzięki temu są
w stanie pochłonąć światło w ultracienkich
warstwach.
▪ Ogniwa PV z perowskitami – wynalazek polskiej
uczonej Olgi Malinkiewicz.
▪ Możliwe jest naniesienie warstwy tworzącej
fotoogniwo np. na szybę okienną lub dachówkę.
Zmniejsza to przynajmniej trzykrotnie zużycie
materiału niezbędnego do wyprodukowania takiego
ogniwa.
▪ Ogniwo perowskitowe można po prostu nadrukować
na dany element wykorzystywany w budownictwie.
▪ Maj 2021 r. – uruchomienie produkcji ogniw
perowskitowych w Saule Technologies –
wrocławskiej firmie Olgi Malinkiewicz. Kolejny
zakład powstaje w Japonii.

Olga Malinkiewicz (ur. 1982) – polska fizyk,
wynalazczyni taniej metody wytwarzania ogniw
słonecznych na bazie perowskitów.


https://www.wroclaw.pl/przedsiebiorczy-wroclaw/saule-technologies-olgamalinkiewicz-columbus-energy
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JĄDROWE REAKTORY ENERGETYCZNE GENERACJI III / III+ (DO 1600 MW)
PWR

Westinghouse AP1000

PWR

EdF EPR

KHNP APR-1400
PWR

BWR

Hitachi GE ABWR /
ESBWR

PWR

Rosatom WWER-1000/-1200
▪ Pasywne bezpieczeństwo jądrowe
▪ Standaryzacja
▪ Ulepszona technologia paliwowa

PWR

CGN Hualong One
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UKŁADY
AWARYJNEGO
CHŁODZENIA
RDZENIA REAKTORA
AP1000

(rys. Westinghouse
Electric, opisy autora)
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UKŁADY
AWARYJNEGO
CHŁODZENIA
RDZENIA REAKTORA
AP1000

Artykuł o reaktorach
AP1000 i ich
zastosowaniach w nr
08/2020 „Energetyki”

(rys. Westinghouse
Electric, opisy autora)
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SMR – MAŁE REAKTORY MODUŁOWE (DO 300 MW)
Małe reaktory modułowe SMR
– dostarczane są w całości do
miejsca zainstalowania
pozwalając zredukowanie
prac budowlanych na,
zwiększoną wydajność
zabezpieczania i zwiększone
bezpieczeństwo dzięki
pasywnym funkcjom
bezpieczeństwa jądrowego.

Transport reaktora SMR
na platformie samochodowej

Przykład: Hitachi General Electric
BWRX-300 - mały reaktor wodny
wrzący o mocy elektrycznej ok.
300 MW, z naturalną cyrkulacją
chłodziwa skonstruowany na
bazie 65 lat doświadczeń z
reaktorami BWR.
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PRZYSZŁOŚCIOWE TECHNOLOGIE
JĄDROWE
Reaktory termiczne


Reaktor bardzo-wysokotemperaturowy (VHTR)



Reaktor chłodzony wodą w stanie nadkrytycznym
(SCWR)



Reaktor chłodzony stopioną solą (MSR)

Reaktory prędkie


Reaktor prędki chłodzony gazem (GFR)



Reaktor prędki chłodzony sodem (SFR)



Reaktor prędki chłodzony ołowiem (LFR)

Reaktory termonuklearne


ITER – rozpoznanie możliwości produkowania na wielką
skalę energii z kontrolowanej fuzji jądrowej.



Na bazie ITER ma powstać przyszła generacja
reaktorów fuzyjnych osiągających moce jednostkowe
ok. 3-4 GW (wizja 2050+)

ITER (ang. International Thermonuclear
Experimental Reactor – Międzynarodowy
Eksperymentalny Reaktor Termonuklearny)
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ELEKTROWNIE GAZOWE (MIMO WSZYSTKO – EMISYJNE)


W krajach zdecydowanych na radykalną transformację energetyczną (np. Niemcy) elektrownie gazowe (szczególnie w
wysokosprawnych układach parowo-gazowych) mają spełniać funkcję stabilizatorów pracy systemu elektroenergetycznego,
przy zwiększaniu się udziału OZE i zmniejszaniu udziału a docelowo eliminacji elektrowni węglowych i jądrowych.



Zalety: błyskawiczny rozruch (świetne jako elektrownie szczytowe), nie ma emisji pyłów, duże moce jednostkowe (np.
planowane 2 x 700 MW w Dolnej Odrze, 1 x 500 MW na Żeraniu, obecnie planowane duże bloki gazowe w Gdańsku i w
PAK-u), docelowa możliwość przejścia na paliwo wodorowe.



Wada – wysoka cena paliwa – gazu ziemnego.

rys. General Electric
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UPROSZCZONY SCHEMAT TECHNOLOGICZNY BLOKU GAZOWO-PAROWEGO
W PKN ORLEN W PŁOCKU
Para technologiczna
(2,7 – 4,5 mln
ton/rok)

Powietrze

Paliwo – gaz
ziemny (822
mln m3/rok)

Kocioł
odzyskowy –
wytwornica
pary

Filtr powietrza

Turbina
Gazowa
Woda chłodząca
(ok. 16 mln3/rok)

Para
Turbina Parowa Gorące
spaliny

Energia
elektryczna
(3,2 – 4,8 mln
MWh/rok)

Generator

Sprawność ok. 60%

Generator
Chłodnie
wentylatorowe

Woda
obiegowa

Kondensat

Blok na bazie
technologii Siemensa o
mocy elektrycznej 600
MW i mocy cieplnej
520 MW dostarczający
dodatkowo parę
technologiczną do
instalacji rafinerii.

Transformatory
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2. DZIAŁANIE SIECI ROZPROSZONYCH
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WIOSKA SIMRIS, SZWECJA KONCEPCJA SIECI AUTONOMICZNEJ
FIRMY E.ON
W wiosce Simris na południu Szwecji (Skania) działa pierwszy
w Szwecji lokalny system energetyczny wg koncepcji firmy
E.ON. W ok. 20% dni w roku wioska jest samowystarczalna
energetycznie.
Podobne projekty:
▪ Wildpoldsried (Bawaria, Niemcy)
▪ Tamera (Portugalia)

Fotowoltaika

Gospodarstwa domowe –
odbiorniki energii

https://www.eon.se/en_US/ome-on/local-energy-systems/livefrom-simris

Turbina wiatrowa Agregat (diesel)

Stacja SN/nn
i system sterowania Magazyn energii
(baterie
Akumulatorów)
Sieć SN eneregtyki
zawodowej
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OSIEDLE AUTONOMICZNE ENERGETYCZNIE WG KONCEPCJI NREL –
BASALT VISTA, KOLORADO, USA
▪ Koncepcja i podstawowa technologia autonomicznej
sieci energetycznej została opracowana przez Krajowe
Laboratorium Energii Odnawialnej (NREL – National
Renewable Energy Laboratory).
▪ Osiedle 27 inteligentnych domów w Basalt Vista, jest
częścią programu pilotażowego. Tworzą one
autonomiczną mikrosieć z własnym systemem
sterowania, która z kolei łączy się z siecią zasilającą
energetyki zawodowej.
▪ W każdym domu każdy inteligentny odbiornik i jak i
inteligentne źródło energii: takie jak bateria
akumulatorów, podgrzewacz wody lub system
fotowoltaiczny – są sterowane w celu maksymalizacji
swej efektywności energetycznej.

36

INTELIGENTNE
MIKROSIECI –
KONCEPCJA NREL
▪ Teoretycznie systemy
elektroenergetyczne
wzorowane na zastosowanym
w Basalt Vista mogą pokryć
mozaiką inteligentnych sieci
elektroenergetycznych całe
regiony lub nawet cały kraj,
aby automatycznie zarządzać
wytwarzaniem i
wykorzystaniem energii w
milionach sterowanych,
rozproszonych źródeł energii.
▪ Ta koncepcja leży u podstaw
autonomicznej sieci
energetycznej bazującej na
odporności i efektywności.
37

DR MATTHES I PROF.
SCHNETTLER O SYSTEMIE
ELEKTROENERGETYCZNYM
PRZYSZŁOŚCI
 Prof. Schnettler: (…) musimy pomyśleć o tym,

jak można bezpiecznie sterować bardzo
złożonym i wymagającym koordynacji
systemem energetycznym.
 Dr. Matthes: (…) W Niemczech mamy stuletni

system elektroenergetyczny, który kiedyś
zasilało 300 bloków elektrowni. Dziś mamy 2
miliony, a w przyszłości prawdopodobnie
będziemy mieć od 10 do 20 mln uczestników
systemu, spośród których wszyscy muszą być
skoordynowani i wszyscy muszą inwestować.

Tekst rozmowy w
tłumaczeniu polskim
w nr 06/2021
„Wiadomości
Elektrotechnicznych”
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3. MAGAZYNOWANIE ENERGII

39
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PRZEPŁYWOWE
OGNIWA WANADOWE
 Przepływowe ogniwo wanadowe VRB

(ang. Vanadium Flow Battery)
wykorzystuje jony wanadu w czterech
różnych stopniach utlenienia do
przechowywania energii
elektrochemicznej.
 Jego główną zaletą jest teoretycznie

nieskończona pojemność – zależy ona
tylko od objętości zbiorników elektrolitu.
 Moce rzędu setek MW i pojemności

rzędu setek MWh (spodziewany szybki
wzrost).
 Potencjalny problem: cena i dostępność

wanadu jako surowca.
42

PRODUKCJA WANADU I JEGO ZASTOSOWANIA

43

4. PRZESYŁ I ROZDZIAŁ ENERGII
ELEKTRYCZNEJ

44

SPODZIEWANE KIERUNKI ZMIAN W PRZESYLE I ROZDZIALE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ (#1)
 Rewolucja w energetyce powodująca, że dzięki OZE

(szczególnie fotowoltaice) energia elektryczna jest
generowana bliżej miejsca jej wykorzystania nie
oznacza, że nie będą potrzebne sieci
elektroenergetyczne. Przeciwnie – będzie ich musiało
być więcej niż dotąd.
 Poza tym wkraczamy w epokę podwyższonego

zapotrzebowania na energię elektryczną.
 Potrzebne będą nowe „korytarze” transmisji energii

elektrycznej liniami wysokich i najwyższych napięć
zarówno trójfazowego prądu przemiennego (AC) jak i
prądu stałego.
 Gęściejsza musi być sieć napięć wysokich –

rozdzielczych (w warunkach europejskich– 110 kV /
132 kV / 150 kV),
45

SPODZIEWANE KIERUNKI ZMIAN W PRZESYLE I ROZDZIALE ENERGII
ELEKTRYCZNEJ (#2)
 Utrzymanie stabilnej częstotliwości w sieci w coraz większym stopniu

zależeć będzie od źródeł dostarczających moc przez układy
energoelektroniki a nie duże generatory synchroniczne.
 Konieczne jest podwyższenie niezawodności sieci SN – głównie poprzez

zamianę linii napowietrznych na kablowe – także w rejonach wiejskich.
Istotna jest także automatyzacja sieci SN (reklozery, sekcjonalizery).
 Na terenach miejskich rośnie rola linii kablowych WN i kompaktowych

stacji GPZ wykorzystujących rozdzielnice gazowe GIS.
 W aparaturze pierwotnej stacji elektroenergetycznych SF6 ustąpić musi

nowym, przyjaznym środowisku mediom izolacyjnym (np.
kondycjonowanej izolacji powietrznej i alternatywnych substancjach
chemicznych).
 Nastąpi dalszy postęp w dziedzinie materiałów izolacyjnych aparatury

stacyjnej (stałych, ciekłych i gazowych).
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MATTHES I SCHNETTLER O ROZBUDOWIE SIECI PRZESYŁOWEJ W
NIEMCZECH


Dr. Matthes: …wkraczamy w erę społeczeństwa
energochłonnego. Jednocześnie mamy ograniczenia
dotyczące powierzchni gruntów w Niemczech, więc
nie możemy budować nieograniczonej liczby
elektrowni słonecznych i wiatrowych. Według naszych
obliczeń nie możemy spodziewać się uzyskania z tych
źródeł więcej niż ok. 800 terawatogodzin rocznie. To
wystarczy na pokrycie krajowego zapotrzebowania na
energię elektryczną w 2050 r. (…) Do tego czasu
będziemy musieli z grubsza podwoić tempo
planowanej do tej pory rozbudowę sieci (…)



Prof. Schnettler: W tej chwili odnotowaliśmy pewien
postęp. Jesteśmy w trakcie budowy systemu
przesyłowego Ultranet HVDC i wiele się wydarzyło
również na poziomie sieci 110 kV. Faktem jest jednak,
że jesteśmy wyraźnie opóźnieni w stosunku do planu
rozwoju sieci, aktualizowanego co dwa lata. Jeśli nie
uda nam się tego przyspieszyć, to mamy problem.

Tekst rozmowy w
tłumaczeniu polskim
w nr 06/2021
„Wiadomości
Elektrotechnicznych”
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POWRÓT DO IDEI EDISONOWSKICH – PRZESYŁ PRĄDEM STAŁYM
 Zalety: mniej niż przy AC przewodów i

izolatorów, mniejsze odległości
izolacyjne międzyprzewodowe i
doziemne.

 Łatwy przesył kablami na duże

odległości (np. podmorski).

 Wyeliminowanie problemów z

kompensacją mocy biernej.

 Niższe niż przy AC straty.

 Możliwość łączenia

niezsynchronizowanych systemów AC
wstawkami DC.
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LINIE ULTRA-HVDC W CHINACH –
DZIAŁAJĄCE I PLANOWANE
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5. ENERGETYKA WODOROWA
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PORÓWNANIE WARTOŚCI OPAŁOWEJ PALIW
WARTOŚĆ OPAŁOWA [MJ/kg]
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WSZYSTKIE BARWY WODORU

Pink
Nuclear
Electrolysis
of water

White
Naturallyoccurring
geological
hydrogen
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WIZJA ENERGETYKI WODOROWEJ WG SIEMENSA

Elektrownie
wiatrowe

Fotowoltaika

Stabilizacja sieci

Produkcja i składowanie wodoru

Przemysł
Energetyka
Transport
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SCHEMAT SIECI WODOROWEJ PRZYSZŁOŚCI
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SZTUCZNA WYSPA NA ŁAWICY DOGGER BANK
4 morskie elektrownie wiatrowe po 1,2 GW: łącznie
4.8 GW.
Zakład produkcji wodoru
Zakład produkcji
amoniaku
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POSTĘP TECHNICZNY W DZIEDZINIE ELEKTROLIZERÓW PEM
FIRMY SIEMENS - SILYZER

Strona 57

OGNIWA PALIWOWE PEM
PEM (ang. Polymer Electrolyte Membrane).
polimerowe ogniwa stacjonarne
• Membrana z materiału polimerowego np.
nafionu;
• Wysoka sprawność wytwarzania energii
elektrycznej - do 65%;
• Mała ilość wydzielanego ciepła;
• Dobra nadążność ogniwa przy zmiennych;
obciążeniach oraz krótki czas rozruchu;
• Względnie niska temperatura reakcji
zachodzącej w ogniwie: 60 ÷ 100°C;
• Moc uzyskiwana z pojedynczego ogniwa: 0,5 ÷
400 kW;
• Zastosowania: systemy napędowe pojazdów;
stacjonarne i przewoźne generatory energii;
• Żywotność: do 60 tys. h;
• W pełni skomercjalizowane.
Strona 58

TURBINA DO PRACY NA 100% PALIWIE H2

Turbina gazowa Baker Hughes GE typu NovaLT GT
przystosowana do pracy na 100-procentowym paliwie
wodorowym
Strona 59

ZDOLNOŚĆ TURBIN GAZOWYCH GENERAL ELECTRIC DO PRACY NA
PALIWIE WODOROWYM
Obecne
możliwości
ok. 20-130 MW

ok. 40-210 MW

Przyszłe
możliwości
Zawartość
objętościowa
wodoru w
paliwie
gazowym

ok. 80-320 MW

Powyżej 400 MW

Strona 60

MATTHES I SCHNETTLER O ROZWOJU SYSTEMÓW WODOROWYCH (#1)
 Schnettler: Maksymalnie połowę światowego

zużycia energii można zelektryfikować i mamy
nadzieję, że drugą połowę pokryje zielony
wodór. Dlatego nadszedł czas, aby zająć się
tym tematem i Niemcy postąpiłyby dobrze,
gdyby zainwestowały w tą dziedzinę
gospodarki. Również po to, aby dysponować
własną, krajową technologią.
 Matthes: Według naszej analizy pierwszym

zastosowaniem wodoru – nie będzie
energetyka, ale produkcja amoniaku. (…) są
także dziedziny, gdzie nie mamy alternatywy.
Są to np. przemysł stalowy i chemiczny (…)
inaczej, niż przy użyciu wodoru nie będziemy
w stanie rozwiązać części zagadnień sektora
transportu: samolotów, statków, ciężarówek
w ruchu dalekobieżnym.

Tekst rozmowy w
tłumaczeniu polskim
w nr 06/2021
„Wiadomości
Elektrotechnicznych”
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WODÓR – PRZYSZŁOŚCIOWE PALIWO DLA
ŚRODKÓW TRANSPORTU

Samochody osobowe – Toyota Mirai

Samochody ciężarowe
– ciągnik siodłowy Nikola One

Zespół trakcyjny Coradia iLint
(na linie niezelektryfikowane)

Samolot komunikacyjny – Airbus Cryoplane

Statek handlowy – kontenerowiec
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LOKOMOTYWA WODOROWA SM42-6DN PRODUKCJI BYDGOSKICH ZAKŁADÓW PESA
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LOKOMOTYWA WODOROWA SM42-6DN PRODUKCJI BYDGOSKICH ZAKŁADÓW PESA
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MATTHES I SCHNETTLER O ROZWOJU SYSTEMÓW WODOROWYCH (#2)
 Dr Matthes: (…) potencjał zielonego wodoru

produkowanego u nas w kraju jest bardzo ograniczony,
moim zdaniem jest to maksymalnie od 10 do 20%
docelowego zapotrzebowania gospodarki Niemiec.
 Prof. Schnettler: … wodór jest trudny i drogi w
transporcie. Oczywiście, np. w Chile wodór można
produkować niezwykle tanio za pomocą energii
wiatrowej. W tym przypadku jednak jest bardziej
prawdopodobne, że transportowane będą dopiero
produkty pochodne wodoru, takie jak metanol lub
amoniak
 Dr Matthes: Trzeba powiedzieć to wyraźnie – rynkiem
docelowym dla Australii jest Azja, a dla Chile,
Argentyny i Brazylii – Ameryka Północna. W Europie
mamy możliwość pozyskiwania zielonego wodoru tylko
z Hiszpanii i Norwegii, a ponadto jesteśmy przywiązani
do regionu Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, który
mógłbym nazwać obszarem o ograniczonej możliwości
zarządzania. Innymi słowy, mamy tutaj nie tylko
problem techniczny i gospodarczy, ale także problem
polityki zagranicznej.

Tekst rozmowy w
tłumaczeniu polskim
w nr 06/2021
„Wiadomości
Elektrotechnicznych”
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!
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