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To, czego efekt klimatyczny nie zdziałał na świecie przez trzy dekady
pandemia COVD-19 przyspieszyła w ciągu dwóch lat,
a geopolityka wyegzekwowała w pół roku.
Na początku artykułu rozpoczynającego Biuletyn przedstawiłem w największym skrócie (w największym uproszczeniu) szokową zmianę miejsca transformacji energetycznej w geopolitycznym porządku światowym. I konsekwencje tej
zmiany dla Polski, których na pewno nie wolno przemilczać. Bo to geopolityka w ostatnich miesiącach – po napaści Rosji
na Ukrainę – weryfikuje w wypadku Polski, w szokowym (niezwykle szybkim) trybie, transformację TETIP do elektroprosumeryzmu jako to, co powinno być. Ale czy będzie?
Zarówno rozbudowane w przedostatnim zdaniu stwierdzenie, jak i krótkie pytanie w ostatnim wymagają rozwinięcia.
Bo czas jest taki, że nie wolno mieszać tego, co jest potrzebne (co powinno być) z tym, co jest realizowalne i jeszcze bardziej z tym, co będzie. Jeśli nawet to potrzebne jest dobre (w sensie etycznym) i ma fundamentalne podstawy (w sensie
fizycznym), tak jak to jest z transformacją TETIP do elektroprosumeryzmu.
W tym miejscu pojawiają się trzy ważne, dodatkowe pytania. Pierwsze jest pytaniem o potrzebne kompetencje do
realizacji transformacji TETIP (szeroko rozumiane). Drugie pytanie odnosi się do istnienia, bądź nie, potrzebnych zasobów
materialnych, trzecie dotyczy woli realizacji transformacji TETIP. Pozytywnie na dwa pierwsze pytania odpowiada istniejąca już koncepcja transformacji TETIP (przy tym nie jest to odpowiedź bezwarunkowa). Zdecydowanie nierozstrzygnięta
jest natomiast wola realizacji takiej transformacji. W dodatku podkreśla się, że ten otwarty w Polsce problem zderza się
już wprost z jego rozstrzygnięciem dokonującym się na poziomie geopolitycznym. I to temu dyskomfortowi poświęcę
dalszą część niniejszego wprowadzenia do Biuletynu. Uczynię to jako ten, który dotychczas nie znalazł argumentów
uprawniających (czyli pozytywnych) do odrzucenia koncepcji transformacji TETIP. I to na kolejnych (różnorodnych) etapach jej weryfikacji wykonywanych w ciągu ostatnich czterech lat (od 2018 r. poczynając), zawsze pamiętając o kryterium
falsyfikowalności, czyli „szukając dziury w całym”.
Przedstawię przede wszystkim powiązane z geopolityką cztery argumenty negatywne (oznaczające słuszność koncepcji TETIP, a brak podstaw do jej odrzucenia). Trzy z nich pochodzą ze Stanów Zjednoczonych. Jeden jest związany z napaścią
Rosji na Ukrainę. Zacznę od tego ostatniego. Jest to argument w postaci ryzyka związanego z Zaporoską Elektrownią Jądrową wykorzystywaną przez Rosję do celów wojennych. Jeśli zwolennicy elektrowni jądrowych mówią, że są one rozwiązaniem
służącym neutralności klimatyczną, i że są bezpieczne (wypierają z pamięci awarię Three Mile Island, katastrofę Czarnobyl,
katastrofę Fukushima), to dzisiaj muszą się zmierzyć już nie tylko z praktycznie zerową sprawnością egzergetyczną tych elektrowni, nie tylko z ich zerową reproduktywnością technologiczną i biznesową (co je całkowicie dyskwalifikuje w kontekście
adekwatności do współczesnego świata technologicznego). Muszą się zmierzyć także, a może ponad wszystko, z wykorzystaniem elektrowni jądrowych (przeciwko demokratycznemu światu) jako zakładnika w rękach każdego zbrodniczego reżimu.
I muszą się zmierzyć z faktem, że jako zwolennicy elektrowni jądrowych działają przeciwko bezpieczeństwu energetycznemu każdego kraju, który postawi na takie elektrownie (decyduje o tym zwykła ekonomia każdej wielkoskalowej wojny: atak
na elektrownie jądrowe jest najtańszym sposobem niszczenia bezpieczeństwa energetycznego). Są to wszystko powody
decydujące o tym, że w transformacji TETIP nie może być miejsca na elektrownie jądrowe.
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Przechodząc do amerykańskich argumentów wymienię – jako pierwszy (chronologicznie) – wykorzystanie na początku czerwca (2022) przez Prezydenta Joe Bidena ustawy Defense Production Act do pobudzenia produkcji dóbr
inwestycyjnych potrzebnych transformacji energetycznej służącej, poprzez odejście od paliw kopalnych, bezpieczeństwu
narodowemu.
Drugi argument, to ustawa Inflation Reduction Act podpisana przez Prezydenta Bidena w połowie sierpnia (2022)
– służąca uzdrowieniu gospodarki (wygaszeniu inflacji). Ustawa zawiera zapisy ukierunkowane na rozwój i finansowanie
w USA w ciągu najbliższych dziesięciu lat projektów związanych z czystą energią (w transformacji TETIP jest to energia
o najwyższej egzergii w środowisku kosztu elektroekologicznego). Przepisy ustawy gwarantują przedłużenie ulgi inwestycyjnej i ulgi produkcyjnej oraz dodanie rozszerzonych ulg podatkowych w obszarze rozwoju elektrotechnologii i produkcji urządzeń wytwarzających, magazynujących i użytkujących czystą energię, a także warunki umożliwiające stronom
łatwiejsze spieniężenie ulg podatkowych na rozwój czystej energii, w tym na zmniejszanie emisji CO2 (w horyzoncie 2030
nawet o 40% w stosunku do obecnego poziomu). Wartość pakietu przeznaczonego przez rząd USA na transformację
energetyki do neutralności klimatycznej wynosi 375 mld USD.
Trzeci amerykański argument ma inny charakter, ale jest ściśle związany z dwoma pierwszymi. Argumentem tym jest
raport opublikowany przez Uniwersytet Stanforda pt. „Świat może przejść na 100% OZE i uzyskać zwrot z inwestycji w 6 lat”
(tytuł przytoczony za Biuletynem KIGEiT, 16 sierpnia 2022). Raport rozpoczyna się od manifestu, że w obliczu rekordowo
wysokich kosztów energii i paliw świat poszukuje opłacalnych rozwiązań w zakresie odejścia od ropy naftowej i gazu w celu
zaspokojenia potrzeb energetycznych. Ale wyniki zaprezentowane w nim mają przełomowy charakter, zarówno pod względem metodologicznym jak i zasięgu badań. W tym ostatnim kontekście warto podkreślić, że są to wyniki badań (niezależnie
od tego, co to oznacza) przeprowadzonych z uwzględnieniem 145 krajów. Badaniami kierował profesor Mark Z. Jacobson,
profesor inżynierii cywilnej i środowiskowej na Uniwersytecie Stanforda i dyrektor programu Atmosphere/Energy.
Profesor Jacobson w największym skrócie stwierdza, że przejście na odnawialne źródła energii może nie być tak trudne, jak się powszechnie wydaje. Dalej, że przejście na czystą energię i elektryfikacja wszystkich sektorów energetycznych
nie doprowadzi do załamania się bezpieczeństwa dostaw prądu ani do wzrostu cen. W rzeczywistości, według badań, ceny
natychmiast spadną, a wszystkie koszty związane z przejściem na 100% energii odnawialnej zwrócą się w ciągu zaledwie
sześciu lat. Wreszcie, że pożądany horyzont osiągnięcia neutralności klimatycznej, to horyzont 2035, a horyzont 2050 jest
najpóźniejszym. Przy tym 80% świata powinna swoją neutralność klimatyczną osiągnąć w horyzoncie 2030.
Raport Uniwersytetu w Stanfordzie jest bardzo silnym argumentem potwierdzającym poprawność i realność koncepcji TETIP. Przede wszystkim występuje zbieżność podejścia do strategicznego modelowania transformacji energetycznej.
Jest to podejście, w którym krytycznym wyróżnikiem w wypadku transformacji TETIP jest jedyność energii elektrycznej ze
źródeł OZE w zaspokajaniu wszystkich potrzeb energetycznych, czyli monizm elektryczny i reelektryfikacja OZE (w raporcie
Uniwersytetu Stanforda jest to „czysta energia”). Ponadto, wyróżnikiem takim jest bardzo szeroki zakres konsolidacji obszarowej, który w transformacji TETIP obejmuje w szczególności pasywizację budownictwa, elektryfikację ciepłownictwa,
elektryfikację transportu, użytkowanie energii elektrycznej, elektrotechnologie i gospodarkę GOZ oraz reelektryfikację OZE;
w Raporcie zakres ten jest podobny, chociaż jest mniej sformalizowany pod względem metodycznym.
Wyniki liczbowe badań bilansowych (energii) i ekonomicznych (zwłaszcza nakładów inwestycyjnych) są w raporcie
Uniwersytetu Stanforda i w transformacji TETIP podobnie ukierunkowane. Jednak potrzebna jest ich bardziej szczegółowa analiza porównawcza, przede wszystkim pod względem identyfikacji wielkości (zmiennych) stanowiących przedmiot
analiz, jak i uzyskanych wartości liczbowych tych wielkości. Nie ma natomiast żadnej sprzeczności odnośnie do bardzo
wysokiej (zaskakująco wysokiej) efektywności (energetycznej i ekonomicznej) transformacji do „czystej energii” w raporcie Uniwersytetu Stanforda i do elektroprosumeryzmu (bazującego na monizmie elektrycznym) w transformacji TETIP.
Odrębną sprawą jest horyzont transformacji energetycznej do neutralności klimatycznej. Ten wątek ma krytyczne
znaczenie i głównie jemu poświęcona jest dalszą część niniejszego wstępu do Biuletynu. Dlatego, że w kontekście horyzontu neutralności klimatycznej występuje bardzo duża zgodność metodologiczna między Raportem i transformacją
TETIP. I zarazem wielka różnica między tą zgodnością metodologiczną z jednej strony, a z drugiej sztywnym (na razie)
celem politycznym dla całej UE, którym jest zunifikowany horyzont 2050 oraz „chwiejnymi” politycznymi celami polskiej
polityki energetycznej (w szczególności PEP2040) – w tym propozycjami/żądaniami premiera rządu przesunięcia horyzontu neutralności klimatycznej dla Polski poza horyzont 2050.
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Odnośnie do zgodności metodologicznej podkreśla się, że i w Raporcie, i w transformacji TETIP stosuje się indywidualizację horyzontów. W Raporcie jest to przede wszystkim indywidualizacja dla poszczególnych krajów, która „stabilizuje” horyzont neutralności klimatycznej: pożądany 2035 dla całego świata i 2030 dla 80% świata. W transformacji
TETIP jest to indywidualizacja „schodząca”, w Polsce, na poziom osłon kontrolnych OK (…), przede wszystkim osłon
elektroprosumenckich OK (EP) oraz samorządowych OK (JST). Generalnie jest to jednak znacznie „ostrożniejsze” dochodzenie do neutralności niż rekomendowane w Raporcie dla świata. Jest za to bardziej progresywne niż w systemie celów
politycznych UE. I jest „przełomowe” względem polityki energetycznej polskiego rządu.
Systemy osłon kontrolnych OK (…) mają szczególne znaczenie w modelowaniu procesów na pełnych (kompletnych) trajektoriach czasowych TETIP (A → B) oraz w algorytmizacji: po pierwsze technicznej inteligentnej infrastruktury elektroprosumeryzmu, a po drugie wirtualnych rynków energii elektrycznej. Podstawowo są to cztery

systemy, tworzące zbiór kanoniczny osłon elektroprosumeryzmu. Fundamentalnym jest zasygnalizowany już sys-

tem osłon elektroprosumenckich OK (EP). Drugim jest bez mała tak samo ważny, też już wspomniany, system
OK (JST). Trzecim systemem zbioru kanonicznego osłon jest system OK (KSE) na topologicznie spójnej infrastrukturze wytwórczo-sieciowej KSE (Krajowy System Elektroenergetyczny); krytycznymi podzbiorami tego systemu są
podzbiory charakterystyczne dla trzech poziomów napięć znamionowych sieci rozdzielczych (nN – SN – 110 kV)
oraz dla czwartego poziomu napięciowego KSE, czyli dla sieci NN, najwyższych napięć. Czwartym systemem
osłon kontrolnych jest system OK (WSE), czyli wirtualnych systemów elektrycznych zarządzanych przez niezależnych operatorów WSE (funkcjonujących poza strukturami operatorów sieciowych OSD; systemów integrujących:
po pierwsze źródła wytwórcze pretendentów-wytwórców MSP w ich osłonach kontrolnych OK (P-MSP), a po drugie
osłony OK (EP).
Zbiór kanoniczny czterech systemów osłon kontrolnych elektroprosumeryzmu „wypełnia” sieciowe rynki wschodzące SRW energii elektrycznej w osłonie kontrolnej OK (SRW). Sprzężoną z osłoną OK (SRW) jest w koncepcji TETIP
osłona kontrolna OK (SRS) sieciowego rynku schodzącego wielkoskalowej elektroenergetyki korporacyjnej WEK-PK(iEJ).
Na części wspólnej osłon OK (SRW) i OK (SRS) mają szanse realizować się mechanizmy przełomowej konkurencji rynkowej między rynkiem SRW i rynkiem końcowym energii elektrycznej elektroenergetyki WEK-PK(iEJ), a pośrednio wszystkimi trzema rynkami schodzącymi całej energetyki paliw kopalnych.
Podatność autonomizacyjna osłon kontrolnych OK (…) względem osłony kontrolnej OK (SRS) jest kluczowym uwarunkowaniem odpowiedzi na pytanie czy transformacja TETIP stanie się w Polsce faktem, czy pozostanie tylko dobrą
koncepcją, jednak niewykorzystaną. Na tym froncie – autonomizacji osłon kontrolnych – wiodącymi będą, na przemian,
trzy siły.
Pierwszą z nich będą elektroprosumenci w osłonach OK(EP). Drugą będą innowatorzy z sektora MMSP, zdolni
„wejść” w rolę pretendentów do wirtualnych rynków energii elektrycznej w osłonach OK (WSE); szczególną rolę wśród
tych innowatorów odegrają ci, którzy będą zdolni wejść w rolę operatorów systemów (WSE). Trzecią siłą będą samorządy
w osłonach OK (JST). Jest zrozumiałe, że te trzy siły są filarami społecznej gospodarki rynkowej. W ich osłonach kontrolnych trzeba szukać nie tylko rozwiązań potrzebnych wąsko rozumianej transformacji energetycznej, ale także podstaw
równowagi między wszystkimi trzema wymiarami transformacji energetycznej (społeczno-politycznym, gospodarczo-technologicznym i przyrodniczo-klimatycznym).
Drugim frontem – frontem blokowania transformacji TETIP – jest ukształtowany w ciągu ostatnich dwóch dekad
układ polityczno-korporacyjny energetyki. Przy tym jest to układ znajdujący się w głębokiej historycznej nierównowadze.
Rodzi to wielkie niebezpieczeństwo jego ewolucji w kierunku układu polityczno-oligarchicznego. Taki kierunek zapowiadają, przykładowo, działania rządu na rzecz włączenia do polityki energetycznej inwestycji prywatnych w postaci małych
modułowych bloków jądrowych (bloki SMR).
Skomplikowane uwarunkowania globalne i krajowe sprawiają, że najważniejszym obecnie działaniem na rzecz
realizacji transformacji TETIP jest skuteczne zmniejszenie opóźnienia poznawczego związanego z tą transformacją.
Zmniejszenie opóźnienia powinno być na tyle duże, aby pozwalało na przejście do planów działania w osłonach
kontrolnych OK (EP), OK (WSE) i OK (JST) na całych trajektoriach czasowych TETIP (A → B). W tym kontekście
potrzebne jest zmniejszenie ryzyka opóźnienia poznawczego związanego z właściwościami trajektorii w poszczególnych systemach osłon.
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Trajektoria bilansu TETIP (A → B) w osłonie kraju OK (PL): Σ = SRS + SRW + EP

Na rysunku pokazana została heurystyka procesów czasowych w osłonie OK (PL), czyli w osłonie kraju. To, że jest
to heurystyka, a nie ilustracja jakościowa, wymaga podkreślenia. Heurystyka ta może w szczególności być dobrą podstawą do praktycznych działań rządu w zakresie budowy kryzysowej odporności elektroprosumenckiej Polski w horyzoncie
2050. Najważniejszy (i niebanalny) przekaz dla prawidłowej percepcji elektroprosumeryzmu płynący z tego rysunku, jest
przy tym związany z funkcją SRW (t). Mianowicie, kształt funkcji (jej wypukłość i wklęsłość) mogą być niemałym zaskoczeniem dla dominującej większości tych, którzy bardzo intensywnie kształtują opinie o potrzebnych wielkich nakładach
inwestycyjnych w sieci elektroenergetyczne jako bezwzględnym warunku powodzenia transformacji energetycznej w Polsce. Transformacji realizowanej w trybie celów politycznych (w transformacji TETIP nakłady inwestycyjne w sieci elektroenergetyczne są bardzo ograniczone, co wynika z ich dużego kosztu elektroekologicznego).
W tym miejscu warto wrócić do geopolityki i centralnej roli Stanów Zjednoczonych w tej geopolityce. Zweryfikować jeszcze raz zasadność trajektorii TETIP dla Polski w świetle radykalnego przekierowania przez Prezydenta Bidena
amerykańskiej trajektorii transformacyjnej energetyki. Odwołać się do amerykańskiego systemu rządowego bazującego
przede wszystkim na mechanizmach podatkowych, natomiast w żadnym wypadku na dotacjach (dopłatach), dominujących w UE, zwłaszcza w Polsce. W takim świetle trzeba pamiętać, że amerykański pakiet 375 mld USD ma bardzo dużą
dźwignię finansową w środkach własnych inwestorów, co generalnie wynika z niskich amerykańskich podatków. Gdyby
ta była bliska 10-krotnej, to amerykańskie inwestycje (rządu i inwestorów) w transformację energetyczną wyniosłyby
prawie 4 bln. Takie inwestycje, przy silnej amerykańskiej konkurencji, w obszarze o bardzo wysokim potencjale innowacyjności mogą realnie przesądzić o zdobyciu przez Stany Zjednoczone globalnej (geopolitycznej) przewagi konkurencyjnej
na nowych rynkach zaspokajania potrzeb energetycznych.
Zatem transformacja TETIP, z proponowanymi w niej systemami wykorzystania (skumulowanej w ciągu ponad
trzech dekad) rynkowej nadwyżki finansowej wynoszącej 2 bln PLN – w cenach przedinflacyjnych – wytrzymuje kolejny
test wiarygodności. Przy tym podkreśla się, że przywołana tu nadwyżka jest heurystyką ekonomiczną na trajektorii TETIP
(2018 → 2050), dla której wykonane zostały oszacowania ekonomiczne. Na sfinansowanie inwestycji w reelektryfikację
OZE) trzeba było wykorzystać 750 mld PLN z tej nadwyżki. Ponad połowę nadwyżki (1050 mld PLN) przeznaczono na

sfinansowanie wsparcia poszczególnych obszarów transformacji w systemie ulg podatkowych: pasywizacja budownictwa
i elektryfikacja ciepłownictwa „otrzymały” 500 i 350 mld PLN, odpowiednio, a elektryfikacja transportu – 200 mld PLN.
Na „sprawiedliwą” transformację przeznaczono, również w systemie ulg podatkowych, 200 mld PLN.

Jan Popczyk
19 sierpnia 2022 r.
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What the climate effect has not done in the world for three decades,
the COVID-19 pandemic accelerated in two years,
and geopolitics enforced in six months.
At the beginning of the article opening the Bulletin, I present in a nutshell (in the simplest terms) the shocking change
affecting the place of the energy transition in the geopolitical world order. And the consequences of this change for Poland,
which must certainly not be overlooked. Because it is geopolitics in recent months – after Russia’s attack on Ukraine – that
in the case of Poland, in a shock (extremely fast) mode, verifies the need for the TETIP transformation (the transformation
in the breakthrough innovation mode) to electroprosumerism – as what it should be. But will it be so?
Both, the statement extended in the last but one sentence and the short question in the last one, require elaboration.
Because the time is such that you cannot mix up what is needed (what should be) with what is accomplishable and even
more with what it will be. Even if what is needed is good (in an ethical sense) and has fundamental foundations (in a physical sense), like it is with the TETIP transformation into electroprosumerism.
This is where three important additional questions arise. The first is the question about the (broadly understood)
competences needed to implement the TETIP transformation. The second question relates to the existence (or not) of
the necessary material resources and the third relates to the will to implement the TETIP transformation. The first two
questions are positively answered by the already existing concept of TETIP transformation (at the same time it is not an
unconditional answer). On the other hand, the will to implement such a transformation is definitely uncertain. In addition,
it is emphasized that this problem, open in Poland, collides directly with its solution taking place at the geopolitical level.
And it is this discomfort that will have a central place in the rest of this introduction to the Bulletin. I will proceed with
the introduction as the one who has not yet found arguments justifying (i.e. the positive ones) rejection of the concept of
TETIP transformation. Even during the subsequent (various) stages of its verification carried out over the last four years
(starting from 2018), always bearing in mind the falsifiability criterion, i.e. “looking for a hole in the whole”.
First of all, I will present four negative arguments related to geopolitics (meaning the rightness of the TETIP concept and no grounds for rejecting it). Three of them come from the United States and one is related to Russia’s attack
on Ukraine. I’ll start with the latter. This is an argument in the form of a risk related to the Zaporizhzia Nuclear Power
Plant used by Russia for war purposes. If supporters of nuclear power plants say that such installations are a solution
for climate neutrality and that they are safe (pushing the Three Mile Island, the Chernobyl and the Fukushima disasters
out of memory), today they have to deal not only with the virtually zero exergy efficiency of these power plants, not only
with their zero technological and business reproducibility (which completely disqualifies them in the context of their adequacy to the modern technological world). They must also, or perhaps above all, confront the possibility of using nuclear
power plants (against the democratic world) as a hostage in the hands of any criminal regime. And they have to face
the fact that, as supporters of nuclear power plants, they work against the energy security of any country that chooses
this kind of power plants (this is determined by the ordinary economy of any large-scale war: an attack on nuclear power
plants is the cheapest way to destroy energy security). These are all reasons why nuclear power plants cannot be used
in the TETIP transformation.
Moving on to the American arguments, I will mention first (chronologically) the use by President Joe Biden, in early
June (2022), of the Defense Production Act to stimulate the production of goods needed for energy transformation serving,
through the departure from fossil fuels, the national security.
The second argument is the Inflation Reduction Act signed by President Biden in mid-August (2022) – to improve
the condition of economy (fighting inflation). The act contains provisions aimed at the development and financing of clean
energy projects in the US over the next ten years (in the TETIP transformation it is the energy with the highest exergy in the
context of electroecological cost). The provisions of the act guarantee the extension of investment and production reliefs
and the addition of extended tax credits in the area of electrotechnology development and manufacturing of equipment to
produce, store and use clean energy, as well as conditions enabling the parties to more easily monetize tax reliefs for the
development of clean energy, including the reduction of CO2 emissions (in the horizon of 2030 even by 40% compared
to the current level). The value of the package allocated by the US government to transform the energy sector to climate
neutrality is US $ 375 billion.
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The third American argument is different in nature, but closely related to the first two. This argument is a report published by Stanford University finding that The world can switch to 100% renewable energy and the investment would pay
off within 6 years [the study quoted here after the KIGEiT Bulletin, August 16, 2022]. The report begins with a manifesto
that, faced with record high energy and fuel costs, the world is looking for cost-effective solutions to shift away from oil and
gas to meet its energy needs. But the results presented in it are of groundbreaking character, both in terms of methodology and scope of research. In the latter context, it is worth emphasizing that these are the results of research (regardless
of what it means) based on data from 145 countries. The research was led by Professor Mark Z. Jacobson, professor
of civil and environmental engineering at Stanford University and director of the Atmosphere/Energy Program.
Professor Jacobson concludes that the transition to renewable energy sources may not be as difficult as it generally seems to be. Moreover, the transition to clean energy and electrification of all energy sectors will not lead to collapse
of electricity supplies security or to an increase in prices. In fact, according to the carried out studies, prices will drop
immediately and all the costs associated with switching to 100% renewable energy will be recouped in merely six years.
Finally, the desired horizon for achieving climate neutrality is 2035, and 2050 at the latest. At the same time, the world
should achieve 80% of climate neutrality by 2030.
The Stanford University report is a very strong argument confirming the correctness and viability of the TETIP concept. First of all, there is a convergence in an approach to strategic modeling of the energy transition. It is the approach
in which the critical distinguishing feature in the case of the TETIP transformation is the uniqueness of electricity from renewable energy sources in satisfying all energy needs, i.e. electric monism and re-electrification based on renewable sources
(in the Stanford University report it is “clean energy”). In addition, another distinguishing feature is a very wide scope of area
consolidation, which in the TETIP transformation includes, in particular, passivation of construction, electrification of heating,
electrification of transport, electricity use, electrotechnologies, circular economy and re-electrification based on renewable
sources; in the Report, this scope is similar, although it is less formalized in terms of methodology.
The numerical results of balance (energy) and economic (especially capital expenditure) research in the Stanford
University report and in the TETIP transformation align in meaningful ways. However, a more detailed comparative analysis is needed, primarily in terms of identification of quantities (variables) being the subject of the analysis and the obtained
numerical values of these quantities. There is no contradiction, however, with the very high (surprisingly high) efficiency
(energy and economic) of the transformation to “clean energy” in the Stanford University report and to electroprosumerism (based on electric monism) in the TETIP transformation.
A separate issue is the horizon of energy transition towards climate neutrality. This thread is of critical importance
and is the main focus of the rest of this introduction to the Bulletin. It is because in the context of the horizon of climate
neutrality, there is a very high methodological consistency between the Report and the TETIP transformation. And at the
same time, there is a great difference between this methodological consistency on the one hand and, on the other, a rigid
(for now) political goal for the entire EU, which is the unified horizon of 2050, and the “shaky” political goals of the Polish
energy policy (in particular PEP2040) – including proposals/demands of the prime minister to extend the horizon of climate neutrality for Poland beyond the horizon of 2050.
With regard to methodological compliance, it is a case by case approach in both the Report and in the TETIP
transformation. In the Report it is first of all individualisation of every single country that “stabilizes” the horizon of climate
neutrality: 100% transition desirable in 2035, for the whole world, and 80% completed by 2030. In the TETIP transformation, it is more about a “descending” organizational hierarchy – in Poland to the level of front-ends (also referred to as
“OK” – as in “Osłona Kontrolna”), mainly electroprosumer front-ends (EP) and local government front-ends (JST). Generally, however, it is a much more “cautious” approach to neutrality than the one recommended in the Report for the World.
But it is more progressive or ambitious than the EU’s policy and goals. And it is “groundbreaking” in relation to the Polish
government’s energy policy.
OK front-end systems (...) are of particular importance in modeling processes on full (complete) TETIP time trajectories (A → B) and in algorithmization: firstly, of the technical intelligent infrastructure of electroprosumerism, and sec-

ondly, of virtual electricity markets. Basically, there are four systems that make up the canonical set of electroprosumeric
front-ends. The OK(EP) electro-consumer front-end system is of fundamental importance. The second one is almost
as important and it is the already mentioned system OK(JST). The third system of the canonical set of front-ends is
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the system OK(KSE) on the topologically coherent generation and grid infrastructure of the National Power System
(or KSM – “Krajowy System Elektroenergetyczny”). The critical subsets of this system are those characteristic for three
levels of rated voltage of distribution networks (LV – MV – 110 kV) and for the fourth voltage level of the KSE, i.e. for
the UHV networks, of the highest voltages. The fourth system of front-ends is the system OK(WSE), i.e. virtual electrical
systems managed by independent LES (WSE) operators (operating outside the structures of DSO (OSD) network operators) as well as integrating systems: firstly, the generation sources of SME (MSP) pretender-producers in their front-ends
OK(P-MSP), and secondly, OK(EP) front-ends.
The canonical set of four systems of electroprosumerism front-ends „fills out” the electric energy emerging grid
markets (SRW) in the OK(SRW) front-end. Coupled with the front-end OK(SRW) in the TETIP concept is the front-end
OK(SRS) of the descending network market of the large-scale corporate power industry WEK-PK (iEJ). Here, in the common part of OK(SRW) and OK(SRS) front-ends, there is a chance for the mechanisms of breakthrough market competition
to work between the SRW market and the end market of WEK-PK (iEJ) electric energy, and then indirectly between all
three descending markets of the whole fossil fuels energy sector.
The autonomization susceptibility of the OK front-ends (...) against the front-ends OK(SRS) is the key determinant
of the answer to the question whether the TETIP transformation will become a fact in Poland or will remain only a good
concept, but not used. One important factor – i.e. autonomization of the front-ends – is related to three forces that will be,
alternately, the leading ones. The first one will be electroprosumers in front-ends OK(EP). The second will be innovators
from the MSME sector, able to get into the role of candidates to virtual electricity markets in front-ends OK(EEZ); a special
role among these innovators will be played by those who will be able to play the role of system operators (EEZ). The third
force will be local governments in front-ends OK(JST). It is understandable that these three forces are the pillars of the
social market economy. And it is in their front-ends that you need to look not only for solutions needed in the narrowly
understood energy transition, but also for the foundations of a balance between all three dimensions of the energy transition (socio-political, economic-technological and natural-climatic).
Another factor – i.e. blocking of the TETIP transformation – is related to the political and corporate structure of
the energy sector that has been shaped over the last two decades. At the same time, it is a system in a deep historical
imbalance. This poses a great danger of its evolution towards a political-oligarchic system. This direction is suggested,
for example, by the government’s efforts to include private investments in the energy policy in the form of small modular
nuclear units (SMR units).

Diagram. TETIP balance trajectory (A → B) at the country-level front-end OK(PL): Σ = SRS + SRW + EP
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Because of the complicated global and national conditions the most important action to implement the TETIP transformation is the effective reduction of cognitive delay associated with this transformation. This delay reduction should
be large enough to allow the transition to the action plans in the front-ends OK(EP), OK(WSE) and OK(JST) on the entire TETIP (A → B) time trajectories. In this context, it is necessary to reduce the risk of cognitive delay associated with
properties of individual front-end systems trajectories. The diagram shows the heuristics of time processes in the OK(PL)

front-end, i.e. in the country front-end. It needs to be emphasized that this is a heuristic and not a qualitative illustration.
This heuristic may, in particular, be a good basis for the government’s practical actions in the area of building the Polish
electroprosumeric crisis resilience in the 2050 horizon. The most important (and nontrivial) message for the correct perception of electroprosumerism flowing from this diagram is related to the function of SRW (t). Namely, the shape of the
function (its convexity and concavity) may come as a considerable surprise to the vast majority of those who very intensely
shape opinions on the need for large investments in power grids as an absolute condition for the success of the energy
transition in Poland. Transition realized in the mode of political goals. (In the TETIP transformation investments in power
grids are kept limited because of their high electro-ecological cost.)
At this point, it is worth returning to geopolitics and the central role of the United States in it. To verify once again the
legitimacy of the TETIP trajectory for Poland in the light of President Biden’s radical redirection of the American energy
transition trajectory. Make reference to the American government system based primarily on tax mechanisms, but never
on subsidies (extra payments), dominant in the EU, especially in Poland. In the light of this it must be remembered that the
US $ 375 billion package has a very high leverage in investors’ own funds, which is generally due to low US taxes. If this
was close to a tenfold, American investments (of the government and investors) in the energy transition would amount
to almost 4 trillion. Such investments, with a strong competition between American companies in the area of a very high
innovation potential, may realistically become a deciding factor in the United States gaining a global (geopolitical) competitive advantage in new markets related to satisfying energy needs.
Therefore, the TETIP transformation, with the proposed systems of using the market financial surplus (accumulated
over more than three decades) of PLN 2 trillion – in pre-inflation prices – stands another test of credibility. At the same
time, it is emphasized that this surplus is an economic heuristic on the TETIP trajectory (2018 → 2050) for which the eco-

nomic estimates were made. PLN 750 billion from this surplus had to be used to finance investments in re-electrification
(renewable energy sources). More than half of the surplus (PLN 1,050 billion) was allocated to finance support for specific
transformation areas, in the system of tax credits: passivation of construction and electrification of heating „received”
PLN 500 and 350 billion, respectively, and electrification of transport – PLN 200 billion. PLN 200 billion has been allocated
to a „just” transformation - also in the tax credit system.

Jan Popczyk
August 19th, 2022

English version: Jacek Dubrawski, Grzegorz Popczyk
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Prof. Jan Popczyk

POLSKI TRIPLET REALIZACYJNY TETIP
DO ELEKTROPROSUMERYZMU
w perspektywie 2022/2023 na trajektorii
do nowego porządku świata
Polish triplet of TETIP development
to electroprosumerism
in the perspective of 2022/2023 on the trajectory of the new world order
Połowa 2022 r. stawia przed transformacją energetyki ekstremalne wymagania związane z jej narastającą złożonością będącą skutkiem najpierw pandemii
CIVID-19, a następnie napaści Rosji na Ukrainę. Z drugiej strony, nie trzeba być wnikliwym obserwatorem teatru politycznego – i społeczno-gospodarczego
– aby dojść do wniosku, że zwiększająca się złożoność zarządzania transformacją w trybie celów politycznych powoduje, że zarządzanie takie (tylko w trybie
celów politycznych) staje się niebezpiecznie kontrproduktywne. W tym kontekście w artykule podejmuje się próbę unifikacji celów politycznych transformacji
energetycznej i jej podstaw fundamentalnych. Jest to unifikacja tripletu paradygmatycznego monizmu elektrycznego z jednej strony oraz geopolitycznego
celu odejścia od paliw kopalnych z drugiej strony. I jest to unifikacja do postaci polskiego tripletu realizacyjnego transformacji TETIP, czyli do jej praktyki,
charakterystycznej dla Polski.
Słowa kluczowe: transformacja energetyczna, elektroprosumeryzm, nowy ład ustrojowy
The half of the year 2022 places extreme requirements on the energy transition connected with its growing complexity being the result first of the COVID-19
pandemic and then Russian invasion on Ukraine. From the other side you do not have to be an acute observer of the political nad social-economic theatre
to conclude that the increasing complexity of transition management in the mode of political goals makes this management (only in the political goals mode)
dangerously counterproductive. So here, in this context, an attempt is made to unify the political goals of energy transition and its fundamental principles. It is
the unification of the paradigmatic triplet of the electric monism from one side and the geopolitical aim to shift away from fossil fuels from the other. And it is the
unification to the form of the Polish triplet of the TETIP transformation development i.e. to its practical implementation characteristic for Poland.
Keywords: energy transition, electroprosumerism, new systemic order

1.

Unijna transformacja energetyki i COVID-19. Nie jest już
możliwe sprostanie wymaganiom związanym z narastającą
złożonością transformacji energetycznej w trybie ograniczonym wyłącznie do stanowienia jej celów politycznych. Unijny
przykład jest pod tym względem bardzo symptomatyczny.
Mianowicie, pandemia CIVID-19 spowodowała w szczególności, że UE zaczęła kreować w nadzwyczajnym tempie fundusze finansowania celów politycznych szeroko rozumianej
transformacji gospodarczej, a nie tylko (kolejno) polityki klimatyczno-energetycznej i energetyczno-klimatycznej. Mianowicie, Zielony Ład – flagowy cel ram planistycznych 2030 finansowany ze środków WRF (Wieloletnie Ramy Finansowe),
wynoszących w perspektywie budżetowej 2021-2027 około
1,1 bln € – stał się niewystarczający. W reakcji na pandemię
powołany został nowy cel/pakiet, Next Generation UE, zapewniający w okresie 2021-2023 dodatkowe finansowanie
0,75 bln €. Razem fundusze te stały się źródłem finansowania Planu Odbudowy i Odporności UE z celami (filarami
politycznymi) w postaci neutralności klimatycznej, cyfryzacji
i odporności kryzysowej. Ta biegunka silosowych celów politycznych – zmieniająca kolejno politykę klimatyczno-energetyczną w energetyczno-klimatyczną, a następnie w politykę
gospodarczą z neutralnością klimatyczną „w tle” – realizowanych na koszt przyszłych pokoleń ma źródło w narastającym
pożądaniu władzy, które kreuje polityczno-korporacyjne sojusze osuwające się gwałtownie w nihilizm. Pożądanie to na
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jednym biegunie (miękkim) oznacza niezdolność polityków do
przeciwstawienia się populizmowi społecznemu i zachłanności korporacji. Na drugim biegunie (twardym) jest to natomiast
autokratyczno-oligarchiczny model polityczny – znacznie
jeszcze gorszy od sojuszu polityczno-korporacyjnego.
2.

Napaść Rosji na Ukrainę, wojna o paliwa kopalne i geopolityka. Napaść Rosji na Ukrainę przekształciła transformację energetyczną już w ciągu pierwszych miesięcy (najprawdopodobniej w sposób niezamierzony przez agresora) w całkowicie nową rzeczywistość. Zaproszenie Ukrainy do członkostwa w UE, a Finlandii i Szwecji do NATO włączyło politykę
energetyczno-klimatyczną w przestrzeń celów geopolitycznych, których istotą jest obrona euroatlantyckiego porządku
ustrojowego. Stany Zjednoczone w tej fazie globalnych procesów realizują najbardziej naturalną strategię przynależną
im jako współczesnemu spadkobiercy imperialnej polityki
starożytnego Rzymu i Imperium Brytyjskiego. Mianowicie
wchodzą do gry z „daleka” (czyli ograniczając bezpośrednie
zaangażowanie). W konkretnym przypadku wchodzą do gry
w celu pozyskania lokalnych graczy (krajów Wschodniej Europy) oraz ułożenia sobie relacji z całą UE i Wielką Brytanią.
Jest im to potrzebne nie tylko w celu osłabienia Rosji, będącej
globalnym hegemonem militarnym, ale także w celu zablokowania Chin na trajektorii budowania ich statusu trzeciego
globalnego pretendenta militarnego, a także statusu lidera
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nowych (przełomowych) technologii umożliwiających wykorzystanie transformacji energetycznej do realizacji dwóch
celów. Odejście od paliw kopalnych jest jednym z nich. Ale
ważniejsze już staje się wykorzystanie nowych technologii
jako siły napędowej rozwoju nowej gospodarki, adekwatnej
do wymagań świata neutralnego klimatycznie. Jednak przede
wszystkim świata, który musi oznaczać nowy porządek ustrojowy (polityczny i społeczno-gospodarczy), będący odpowiedzią na wyzwania, które przyniosła cyfryzacja, i które niosą
z sobą sztuczna inteligencja oraz biotechnologie.
3.

4.

Amerykańskie cele polityczne transformacji energetycznej. Jest zasadnicza różnica celów/programów politycznych
transformacji energetycznej: unijnych skierowanych przede
wszystkim we własną (wewnętrzną) przestrzeń społeczno-gospodarczą (w dużym stopniu wypełnioną społeczną gospodarką rynkową) i amerykańskich (charakterystycznych dla środowiska najbardziej liberalnej i zarazem najbardziej konkurencyjnej
gospodarki świata), ukierunkowanych na geopolitykę. W tym
kontekście charakterystyczne jest wykorzystanie na początku
czerwca (2022) przez Prezydenta Joe Bidena ustawy Defense Production Act do pobudzenia w Stanach Zjednoczonych
produkcji dóbr inwestycyjnych potrzebnych transformacji energetycznej. W szczególności odpowiednie Departamenty (rządu federalnego) uzyskały prawo umożliwiające im nakazanie
przedsiębiorcom produkcji deficytowych dóbr inwestycyjnych
uznanych za niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa (odporności kryzysowej) kraju, w tym racjonalnego uniezależnienia się od importu z krajów azjatyckich. W tym kontekście podkreśla się, że są wśród tych dóbr w szczególności: materiały/
dobra potrzebne w termomodernizacji budynków i w elektryfikacji ciepłownictwa (pompy ciepła!). Są „komponenty” zapewniające intensyfikację wykorzystania sieci elektroenergetycznych, mianowicie transformatory elektroenergetyczne! (nowej
generacji) i inteligentna infrastruktura (teleinformatyczna i energoelektroniczna). Są technologie wodorowe. Są także panele
fotowoltaiczne i inne. Zatem dobra inwestycyjne (technologie)
uznane za niezbędne dla zapewnienia bezpieczeństwa (odporności kryzysowej) stają się stopniowo w UE i w Stanach Zjednoczonych podobne.
Amerykańskie środowisko podatkowe transformacji
energetycznej. Różnica w sposobie formułowania unijnych
i amerykańskich celów/programów politycznych transformacji energetycznej nie jest jedyna. Można nawet postawić
hipotezę, że ważniejszymi różnicami są: sposób rządowego
finansowania transformacji energetycznej oraz badania prowadzone na rzecz transformacji. Otóż w kontekście pierwszej różnicy odnotowuje się, że w ślad za ustawą Defense
P
 roduction Act (p. 3) Prezydent Biden podpisał w połowie sierpnia (2022) ustawę Inflation Reduction Act służącą
uzdrowieniu gospodarki amerykańskiej (wygaszeniu inflacji).
Ta ostatnia pokazuje, że Stany Zjednoczone – inaczej niż UE,
i zwłaszcza Polska – stawiają w obszarze rządowego finansowania przede wszystkim na pośrednie mechanizmy podatkowe ex post; UE i Polska stawiają natomiast na wsparcie bezpośrednie wyprzedzające, ex ante. Tę różnicę warto krótko
skomentować w świetle sporu ekonomii klasycznej (A. Smith)
i keynesizmu oraz nowych ekonomistów klasycznych. Otóż
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nietrudno wydedukować na podstawie tego sporu, ale także
na podstawie przesłanek empirycznych pochodzących z globalnych rynków cyfryzacji, że pośrednie mechanizmy podatkowe ex post są najbardziej naturalnym środowiskiem wsparcia finansowania rynków silnie konkurencyjnych, o bardzo
dużym potencjale innowacyjności; takimi rynkami są z natury wschodzące rynki elektroprosumeryzmu w transformacji
TETIP. Podkreśla się tu, że w praktyce Stanów Zjednoczonych niskie podatki i ulgi podatkowe są właściwością charakterystyczną nie tylko w obszarze transformacji energetycznej,
są właściwością napędzającą całą gospodarkę. To właśnie ta
właściwość pozwoliła Stanom Zjednoczonym wygrać konkurencję w cyfryzacji świata.
5.

Amerykańskie środowisko badawcze transformacji
energetycznej. Z kolei w zakresie badań – stanowiących
podstawę formułowania celów politycznych transformacji
energetycznej – Stany Zjednoczone odwołują się do niezależnych badań uniwersyteckich. Przykładem takich niezależnych badań jest raport [3] opublikowany w środowisku
Uniwersytetu Stanforda1). Na pewno są to badania charakterystyczne dla transformacji energetycznej mającej charakter
przełomowy (chociaż w raporcie nie są tak nazywane); czyli
jest zbieżność (chociaż nie bezpośrednia) tych badań oraz
badań [1] stanowiących podstawę koncepcji badawczych,
których rezultatem jest koncepcja transformacji TETIP na
etapie przedstawionym w [2]. W opozycji do przełomowości
badań amerykańskich (a także badań stanowiących podstawę transformacji TETIP) unijne cele polityczne jednoznacznie są osadzone w badaniach charakterystycznych dla
transformacji mającej charakter zachowawczy (czyli transformacji realizowanej w trybie innowacji naśladowczych).
Za tryb naśladowczy badań dla potrzeb transformacji odpowiada w UE Komisja Europejska, czyli politycy zlecający badania naukowcom. Jest to zasadnicza słabość stanowienia
unijnych celów politycznych, w tym katastrofalna słabość
stanowienia celów polskiej polityki energetycznej.

6.

Rosnąca złożoność transformacji energetycznej i potrzeba unifikacji jej celów politycznych i fundamentalnych. Koherentność zasobów/technologii potrzebnych do
realizacji zróżnicowanych (w sferze sformułowań) celów politycznych transformacji energetycznej – mających w wypadku Stanów Zjednoczonych podstawę w ustawach Defense
Production Act (p. 3) oraz Inflation Reduction Act (p. 4),
a w wypadku UE od kilku już lat w zbiurokratyzowanym środowisku instytucjonalnym UE (p. 1) – wskazuje na potrzebę
ich (celów politycznych) skonfrontowania z celami transformacji TETIP, mającymi zupełnie inne podstawy, mianowicie
fundamentalne. I dokonania na tej podstawie oceny, choćby mającej jedynie walor heurystyczny, potencjału unifikacji
celów politycznych oraz fundamentalnych. Unifikacja taka
w obecnej sytuacji geopolitycznej zyskuje specjalne praktyczne znaczenie z bardzo wielu powodów.

1)

Autor artykułu podkreśla, że nie sugeruje w żadnym wypadku bezpośredniego wpływu Raportu [2] na ustawy Defense Production Act oraz Inflation
Reduction Act (w szczególności dlatego, że nie ma w tym zakresie szczegółowych informacji).
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Najważniejszym jest skalowalność ludnościowa i powierzchniowa elektroprosumeryzmu (jego rynków). Pierwsza oznacza,
że w centrum elektroprosumeryzmu jest człowiek z jego potrzebami zaspokajanymi obecnie w dużym stopniu, chociaż
bardzo zróżnicowanym w skali globalnej, za pomocą wielkoskalowej energetyki korporacyjnej paliw kopalnych (w tym
energetyki jądrowej), dalej WEK-PK(iEJ). Druga skalowalność
ma podstawę w fakcie, że zasoby umożliwiające to zaspokajanie są w elektroprosumeryzmie zasobami endogenicznymi,
zależnymi (w każdym razie w podstawowym stopniu) od powierzchni ziemi przynależnej człowiekowi (społeczności lokalnej, krajowi, regionowi geopolitycznemu), dokładniej zaś są zasobami promieniowania słonecznego i zasobami pochodnymi
(są energią wiatru, wody, biomasy). Znaczenie skalowalności
elektroprosumeryzmu – przede wszystkim ludnościowej, ale
także powierzchniowej – ujawnia się nie tylko w teorii (w unifikacji celów politycznych i podstaw fundamentalnych transformacji energetycznej). Przenosi się ono także na unifikację
praktycznych rozwiązań (modeli) transformacji energetycznej
w sferze społecznej, ekonomicznej/biznesowej i przyrodniczej.
Za przyczyną geopolityki ten wymiar skalowalności stał się, po
napaści Rosji na Ukrainę, krytyczny.
7.

Elektroprosumeryzm, Stany Zjednoczone i POŁUDNIE.
Z punktu widzenia geopolitycznego można postawić wprost
hipotezę, że elektroprosumeryzm (technologie i rynki elektroprosumenckie, jeśli nawet te ostanie nie są tak nazywane na świecie) stały się w wyniku napaści Rosji na Ukrainę
główną (potencjalnie) siłą przyciągnięcia POŁUDNIA do
strefy euroatlantyckiej (jego zbliżenia do porządku ustrojowego tej strefy, a co najmniej wyciągnięcia ze strefy wpływów
Rosji i Chin). W tym kontekście zasadniczym celem Stanów
Zjednoczonych musi być – czy tego chcą czy nie – zdobycie nad Chinami technologicznej przewagi konkurencyjnej
wśród dostawców dóbr inwestycyjnych na rynki elektroprosumenckie POŁUDNIA, które nie zrealizowało dotychczas
w pełni, albo nie zrealizowało jeszcze wcale, elektryfikacji
pierwotnej, oznaczającej elektryfikację za pomocą energetyki
WEK-PK(iEJ). Jeśli mowa o POŁUDNIU, to chodzi o Indie,
Brazylię, Meksyk, Indonezję i inne kraje strefy równikowej
i podrównikowej. Przede wszystkim o Afrykę Subsaharyjską
(łącznie z Republiką Południowej Afryki), w kontekście ludnościowym porównywalną w najbliższych latach z Indiami
i Chinami. Taką strategię Stanom Zjednoczonym w sposób
ewidentny narzucają zresztą bieżące wydarzenia kształtujące
globalny ład ustrojowy: zaproszenie Ukrainy do UE (Bruksela), Finlandii i Szwecji do NATO (Madryt), kolejne posiedzenia
Rady Bezpieczeństwa ONZ, a także Szczyt G20 (Bali).

8.

BRICS. Znaczenie geopolityki – mające podstawę w skalowaniu ludnościowym i powierzchniowym elektroprosumeryzmu –
polega na tym, że daje ona szerszą (niż bieżące wydarzenia)
perspektywę transformacji energetycznej i nowego globalnego
ładu ustrojowego. W takiej geopolityce jedną stroną są Stany
Zjednoczone, i w tle UE, a szerzej cała Europa i klub OECD
(Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju), razem
ponad 1 mld mieszkańców. Drugą stroną jest sojusz BRICS
– Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i South Africa (Republika Południowej Afryki), mająca w tle Afrykę Subsaharyjską. Razem
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ponad 4 mld mieszkańców. Jest to sojusz polityczny, a na
pewno nie gospodarczy. To wynika ze struktury członkowskiej,
z „atutów”, które przynależą członkom sojuszu: Rosja ma najwięcej głowic nuklearnych na świecie; Chiny mają realnie największą gospodarkę; Indie są krajem o największej liczbie ludności i niewykorzystanym potencjale innowacyjności; Brazylia
jest mocarstwem kontynentalnym, ale na biednym kontynencie bez geopolitycznego znaczenia; RPA jest natomiast trzecią gospodarką Afryki (po Egipcie i Nigerii), krajem targanym
konfliktami etnicznymi, zlokalizowanym na krańcach najuboższego regionu świata, jakim jest Afryka Subsaharyjska, przy
tym zdolnym jednak do porozumiewania się z resztą świata.
To, że BRICS jest tylko sojuszem politycznym wynika dodatkowo choćby z genezy sojuszu, która ma postać spekulacji politycznych zapoczątkowanych w 2001 r. przez analityków banku
inwestycyjnego Goldman Sachs. Spekulacji wykorzystanych
po pięciu latach przez strony sojuszu (przez jego kraje członkowskie) do zapoczątkowania działalności, głównie na rzecz
restrukturyzacji zinstytucjonalizowanego ładu globalnego.
Przede wszystkim za pomocą zmiany systemów głosowania
w Radzie Bezpieczeństwa ONZ, w Międzynarodowym Funduszu Walutowym oraz w Banku Światowym i w Grupie G20.
9.

Co dalej: zimna wojna (i spirala zbrojeń jądrowych) czy
elektroprosumeryzm? Zatem obecna geopolityka sprowadza się w gruncie rzeczy do pytania czy pretendenci polityczni do nowego globalnego ładu ustrojowego zaczną go budować za pomocą nowej zimnej wojny (i zbrojeń jądrowych),
czy za pomocą pacyfistycznego elektroprosumeryzmu (bez
paliw kopalnych, w tym bez energetyki jądrowej, i bez polityków osuwających się w nihilizm oraz bez odczłowieczonych korporacji i zdegenerowanych oligarchów). Pierwszy
wybór musiałby oznaczać budowę przez Stany Zjednoczone
przewagi nuklearnej nad Rosją i Chinami. Drugi oznaczałby
budowę przez Stany Zjednoczone, razem z Europą (szerzej
z OECD), technologicznej przewagi konkurencyjnej na swoich wewnętrznych rynkach elektroprosumenckich po to, aby
zdobyć przewagę konkurencyjną nad Chinami na rynkach
elektroprosumenckich POŁUDNIA i wytworzyć w skali globalnej nową strukturę gospodarki, adekwatną do potrzeb neutralności klimatycznej oraz przemian społecznych uwarunkowanych cyfryzacją i coraz bardziej biotechnologiami. Takich
przemian, które będą oznaczać wykorzystanie cyfryzacji, ale
zapewnią jednak wyzwolenie się społeczeństw od iluzji cyfryzacyjnej (czyli od wiary, że cyfryzacja ma tylko dobre strony);
wyzwolenie takie będzie możliwe, jeśli społeczeństwa zbudują własną odporność na manipulacje k
 orporacji cyfrowych.
W tym miejscu dochodzi się do całkowicie nowej wartości
transformacji energetycznej i do pilnej potrzeby unifikacji jej
celów politycznych z jednej strony oraz podstaw fundamentalnych (w szczególności zakodowanych w triplecie paradygmatycznym monizmu elektrycznego) z drugiej strony.

10. Dlaczego w kontekście transformacji energetycznej potrzebna jest pamięć o XIX-wiecznym wykluczeniu Polski
ze strefy cywilizacyjnego postępu społeczno-gospodarczego? Trzeba pogodzić się z faktem historycznym, że przyczyną całkowitego wykreślenia Rzeczpospolitej Obojga Narodów (1569-1795) z map świata na 123 lata (przy tym na cały
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XIX wiek) byli słabi (z pojedynczymi wyjątkami, takimi jak Jan
III Sobieski) królowie elekcyjni oraz magnaccy oligarchowie,
zubożała szlachta i liberum veto (1652-1791). Skutkiem było
wyłączenie Polski (jako państwa) z udziału w przemianach:
w budowie oświeceniowego porządku ustrojowego i w rewolucjach przemysłowych możliwych dzięki energetyce węgla
i pary. A to właśnie te przemiany zapewniły strefie euroatlantyckiej cywilizacyjną globalną dominację na cały XX wiek.
11. Dlaczego II Rzeczpospolita (1918-1939) nie przyniosła
zmiany na lepsze? Dlatego, że zamach majowy (1926) oddalił Polskę od oświeceniowego porządku ustrojowego, od
rozwoju w modelu społecznej gospodarki rynkowej, a rządy
wojskowych nie wykorzystały elektryfikacji kraju do pobudzenia rozwoju przemysłowego na miarę potrzeb czasu, tak
jak nie wykorzystały jej do wydobycia obszarów wiejskich
ze strefy zacofania. W rezultacie elektryfikacja – w I połowie
XX wieku największa siła napędowa rozwoju gospodarczego
Stanów Zjednoczonych („schowanych” za dwoma oceanami)
i Europy (z jej tragicznymi doświadczeniami I oraz II wojny
światowej) – nie została wykorzystana do zwiększenie geopolitycznej odporności Polski na czas powojenny (po II wojnie światowej). W szczególności wielki wysiłek społeczny na
rzecz elektryfikacji kraju podjęty przez polskich inżynierów
elektryków ukształtowanych przez wcześniejsze doświadczenia elektryfikacyjne nabyte w Europie, skupionych w okresie
międzywojennym w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich, nie
został przez rząd dostatecznie wykorzystany (można wręcz
mówić, że został w dużym stopniu zmarnowany). To była
jedna z przyczyn osunięcia się Polski po II wojnie światowej
w model socjalistycznego rozwoju energetyki w ekstremalnie
nieefektywnej energetycznie gospodarce, głębiej niż miałoby
to miejsce, gdyby w okresie międzywojennym elektryfikacja
została wykorzystana przez rząd na rzecz rozwoju, tak jak
w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych.
12. Pierwsza ustrojowa reforma elektroenergetyki (PURE).
Reforma ta miała charakter ustrojowy, była jedną z ważnych
sił napędowych całej transformacji ustrojowej Państwa.
Miarą zmian ustrojowych była realizacja dwóch subtrajektorii transformacyjnych A(1990) → B(1995). Na pierwszej
były realizowane zmiany ustrojowe: polityczne, społeczne
i gospodarcze w sektorze (w elektroenergetyce). Na drugiej
realizowana była natomiast techniczna przebudowa KSE.
Pierwsza subtrajektoria była związana w szczególności
ze zmianą porządku ustrojowego elektroenergetyki z socjalistycznego (charakterystycznego dla Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej funkcjonującej w ramach komunistycznej gospodarki ZSRR) na rynkowy (funkcjonujący w ramach
europejsko-amerykańskiej demokratycznej gospodarki
rynkowej). Druga była związana z przełączeniem polskiego
systemu elektroenergetycznego (KSE) w trybie:
on (POKÓJ, do XI.1993) → off (CENTREL,1993-1995)
→ on (UCPTE, od IX.1995) grid

(1)

Notacja (1) zastosowana do opisu trybu przełączenia KSE
ze „Wschodu” na „Zachód” nie była stosowana w czasie,
kiedy przełączanie było realizowane (nie było wtedy takiej
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potrzeby, notacja byłaby sztuczna). Na platformie PPTE2050
po raz pierwszy została zastosowana w Biuletynie RE [2].
W tym miejscu dodaje się jej rozszerzenie, w którym nazwy
systemów POKÓJ, CENTREL i UCPTE uzupełnia się argumentami w postaci nazw regionów/krajów zasilanych przez
poszczególne systemy:
(1.1)
POKÓJ (RWPG),
CENTREL (Polska, Republika Czeska, Słowacja, Węgry),
UCPTE (Europa Zachodnia)
Notacja (1) wraz z rozszerzeniem (1.1) tworzą pierwowzór
bardzo ważnego standardu notacji potrzebnej pilnie do opisu (do algorytmizacji) masowych procesów transformacyjnych na trajektoriach TETIP (A → B), por. p. 15.

13. Sprzeniewierzenie się Polski reformie PURE. To sprzeniewierzenie, nasilające się sukcesywnie w ciągu ostatnich
25 lat, przybrało praktyczną postać procesu odstępstw od
zasad ustrojowego porządku rynku energii elektrycznej osadzonego w środowisku konkurencji z jednej strony, a z drugiej wykorzeniania kompetencji. Zaczęło się od przekreślenia
przez URE programu urynkowienia (w okresie do 1999 r.) taryf
energii elektrycznej dla segmentu ludnościowego. Dalej było
zastąpienie prośrodowiskowego (modernizacyjnego) rynku
inwestycyjnego podsektora wytwórczego dominacją kontraktów długoterminowych (KDT); 20-procentowy segment tych
kontraktów w koncepcji PURE został przekształcony w kolejnych latach po 1995 r. w segment 80-procentowy, skutecznie
eliminujący konkurencję w podsektorze.
Kolejnym działaniem była recentralizacja elektroenergetyki
zapoczątkowana utworzeniem w 2000 r. Południowego Koncernu Energetycznego; recentralizacja, która otworzyła drogę
do utworzenia czterech zintegrowanych grup wytwórczo-dystrybucyjno-sprzedażowych, przejęcia ich przez państwo, przekształcenia konkurencji na rynku energii elektrycznej w farsę,
ale przede wszystkim otworzyła drogę do głębokiego politycznego zepsucia państwa. Następnie było masowe wykorzystanie zielonych certyfikatów po 2005 r. do „finansowania”
wielkich elektrowni wodnych (dawno zamortyzowanych) oraz
do „przeróbki” węglowych bloków kogeneracyjnych i kondensacyjnych na częściowo biomasowe, a nawet do budowy nowych całkowicie biomasowych bloków kondensacyjnych (polski „wynalazek”); ten proceder pochłonął ponad 25 mld PLN.
Masowe wykorzystanie opłat za uprawnienia do emisji CO2
(ponad 60 mld PLN) do zasilania budżetu państwa zamiast na
inwestycje w OZE stało się z kolei, zwłaszcza w ostatnich latach, istotnym sposobem finansowania populistycznego państwa (nieodpowiedzialnie rozrzutnego, wykraczającego ponad
to, co wynika z racjonalnych praw opiekuńczych przynależnych
społeczeństwu i ludziom indywidualnie).
Energetyka jądrowa, wpisana w 2010 r. do polityki PEP2030,
i podtrzymana w PEP2040, stała się z kolei sposobem pozorowania działań na rzecz bezpieczeństwa energetycznego,
sposobem na dzielenie społeczeństwa i sposobem na finansowanie chaosu; poziom merytoryczny zasadności utrzymywania energetyki jądrowej w PEP2040 urąga całkowicie
powadze drugiej zasady termodynamiki. Urągają powadze
tej zasady także koszty osierocone po bloku węglowym
Ostrołęka C wynoszące co najmniej 1,5 mld PLN. R
 ównież
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polski import paliw kopalnych wynoszący w ostatnich dwóch
dekadach ponad 2 bln PLN pokazywał, że sojusz polityczno-korporacyjny ma za nic drugą zasadę termodynamiki,
geopolitykę i makroekonomię. Z kolei finansowanie rynku
mocy to nie tylko straty finansowe (na oszacowanie tych
strat, możliwe tylko w dużym przybliżeniu, przyjdzie jeszcze poczekać); ujawniło ono jak groźny jest w zepsutym
państwie sojusz niekompetencji oraz interesów korporacyjnych. Dopełnieniem skutków sprzeniewierzenia się Polski
reformie PURE – wyznaczającej w założeniach kierunek reform w całej energetyce – jest osiągnięty kres absurdalnej
centralizacji energetyki paliw kopalnych przypieczętowanej
na przełomie lipca i sierpnia 2022 r. umową przyłączenia
PGNiG-u do PKN Orlen (polegającą na wymianie majątku
pierwszej z grup energetycznych na akcje drugiej).
14. Czy Polsce grozi trzecie wykluczenie? A jeśli tak, to
jak go uniknąć? W rezultacie odwrotu od reform energetycznych III Rzeczpospolita, mimo dobrego początku – którym była reforma PURE – zmarnotrawiła wielkie potencjalne
korzyści. W szczególności bardzo mocno oddaliła się od
społecznej gospodarki rynkowej. Zmarnotrawiła potencjał
unowocześnienia technologicznego całej gospodarki i wytworzenia trzeciej generacji sektora MMSP. Zaprzepaściła
szansę zwiększenia odporności środowiskowej (w szczególności w aspekcie niskich emisji) w osłonach kontrolnych:
elektroprosumenckich, JST i krajowej. Kontynuując linię
programową PURE mogła III Rzeczpospolita zostać liderem transformacji energetycznej na dużą skalę. Korzystając
z tej pozycji mogła osiągnąć zdolność współtworzenia koalicji w UE nie tylko w obszarze polityki energetyczno-klimatycznej. Mogła wnieść także wkład w potrzebną ustrojową
przebudowę UE. Czyli – tak jak i II Rzeczpospolita (która
nie zdołała wytworzyć skutecznych zdolności koalicyjnych
chroniących ją przed klęską wrześniową) – nie zapewniła
zmiany na lepsze, przynajmniej dotychczas.
A czy jest możliwość naprawy tego, co zostało zepsute?
Odpowiedź jest po stronie geopolityki. Jeśli Ukraina obroni
swoją niepodległość i zostanie członkiem UE, to będzie musiała zbudować w niej własne zdolności koalicyjne. W tym
tkwi szansa Polski. Ta szansa, to koalicja Polski i Ukrainy na
rzecz cywilizacyjnej (pooświeceniowej) przebudowy ustrojowej UE (w zakresie wynikającym z cyfryzacji, sztucznej
inteligencji i biotechnologii) oraz przyspieszenia jej innowacyjności technologicznej. Z ukraińskim wielkim poligonem
odbudowy zniszczeń wojennych oraz naprawy społeczno-politycznej i polskim poligonem naprawy społeczno-politycznej oraz koniecznością pokonania skutków strukturalnych błędów transformacyjnych w energetyce.

POLSKI TRIPLET REALIZACYJNY TETIP
DO ELEKTROPROSUMERYZMU
uwarunkowany perspektywą 2022/2023
15. Notacje osłon kontrolnych transformacji TETIP do
elektroprosumeryzmu. Notacja (1) wraz z rozszerzeniem
(1.1) – zaproponowana w. p. 12 – jest szczególnym przypadkiem notacji wykorzystującej osłony kontrolne OK (...)
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mające podstawowe znaczenie w modelowaniu procesów
(rynkowych) na trajektoriach TETIP do elektroprosumeryzmu
(por. Wstęp do Biuletynu). Jest też drugi kontekst, metodologiczny, w którym ten szczegółowy przypadek notacji jest
bardzo ważny. Mianowicie, wytwarza ona (notacja) silne powiązanie pomostowe pomiędzy reformą PURE oraz dzisiejszą sytuacją Polski i sytuacją świata. Istota dzisiejszej sytuacji
Polski sprowadza się do potrzeby natychmiastowego pobudzenia procesów transformacji TETIP do elektroprosumeryzmu w milionach osłon kontrolnych; procesów rozpoczynających się od budowy – w każdej osłonie – niskoentropijnej
kryzysowej (doraźnej) odporności elektroprosumenckiej [2].
Na „miliony” osłon kontrolnych w Polsce składa się około 7 milionów potencjalnych osłon elektroprosumenckich
OK (EP); jest to liczba zbliżona do liczby przyłączy do sieci
operatorów OSD (i OSDn) i zasadniczo różniąca się od liczby
odbiorców energii elektrycznej wynoszącej około 18 mln. Ponadto wielkie znaczenie ma 2,5 tys. osłon OK (JST). Wreszcie
bardzo ważne są tysiące potencjalnych osłon OK (P-MMSP)
„przynależne” pretendentom do sieciowych rynków wschodzących energii elektrycznej (wywodzących się z sektora
MMSP), przenikające się z tysiącami potencjalnych wirtualnych osłon kontrolnych OK (WSE). Efektywność działań, zarówno badawczych jak i praktycznych (oznaczających realizację transformacji TETIP) wymaga, aby wszystkie te osłony
skatalogować w zbiory kanoniczne osłon reprezentatywnych.
Potrzebę „katalogowania” transformacji energetycznej na
wyższym poziomie agregacji – krajów i regionów – dla celów badawczych potwierdza raport [3]. Przedmiotem badań
zaprezentowanych w raporcie jest 145 krajów realizujących
transformację energetyczną do neutralności klimatycznej
tworzących 24 światowe regiony charakterystyczne (spójne,
powiązane) z punktu widzenia transformacji energetycznej,
stanowiące pierwszą iterację zbioru modeli referencyjnych
transformacji energetycznej świata (p. 23).
16. Polskie kryzysowe uwarunkowania połowy 2022 r.
Strukturalny kryzys polskiej energetyki – od połowy 2022 r.
ujawniający się już z całą siłą – wymaga koncepcji ukierunkowanej na najbliższą perspektywę, czyli koncepcji mającej zdolność odpowiedzi na doraźne potrzeby przełomu
2022/2023. Z drugiej strony koncepcji mającej na względzie
uwarunkowania geopolityczne (p. 1 do p. 8), w tym cele polityczne zakotwiczone z horyzoncie neutralności klimatycznej 2050. Przede wszystkim jednak koncepcji respektującej
podstawy fundamentalne transformacji TETIP! To oznacza,
że polski triplet realizacyjny TETIP do elektroprosumeryzmu
formułowany w połowie 2022 r. powinien być ukierunkowany na budowę bieżącej elektroprosumenckiej odporności
kryzysowej elektroprosumentów oraz jednostek JST przy
współudziale pretendentów do rynków końcowych (energii
elektrycznej, ciepła, paliw transportowych) z sektora MMSP.
Budowę, która będzie musiała być realizowana w warunkach
głębokiego załamania się bezpieczeństwa energetycznego
(sztandarowej kategorii Prawa energetycznego). W dodatku
w sytuacji, w której dotychczasowe korporacje energetyczne
w wyniku skrajnej centralizacji energetyki paliw kopalnych
(p. 12) osiągnęły przewagę nad państwem i rodzi się tym
samym ryzyko ukształtowania korporacji oligarchicznych.
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 zyli w sytuacji, w której ta przewaga może być łatwo wykoC
rzystana na rzecz „niczego i kanta” (będącego zaprzeczeniem
Nietzschego i Kanta), niemającego nic wspólnego z bezpieczeństwem energetycznym. Na pewno uosobieniem pozorowanych działań i interesów polityczno-korporacyjnych, a nawet
interesów z pogranicza sojuszu autokratyczno-oligarchicznego, jest energetyka jądrowa, poczynając od bloków 1600 MW
na „górze” po bloki SMR („przemysłowe, ciepłownicze i inne
na „dole”). Jeśli są to działania (interesy) mające na celu zablokowanie transformacji TETIP, to prawdopodobieństwo ich
powodzenia jest zerowe. Jednak koszty tych działań (szkody
spowodowane przez nie) są praktycznie pewne.
17. Notacja tripletu realizacyjnego transformacji TETIP. Tytułowy triplet – przyjmuje się dla niego akronim TR (TETIP)
– musi być mocno osadzony w realiach stanu początkowego A trajektorii (A → B). I musi mieć strategiczną zdolność
rynkowej adaptacji utrzymującą się aż do stanu końcowego B, czyli w osłonach – krajowej OK (PL), a także unijnej
OK (UE) – praktycznie w ciągu trzech dekad. Uwzględniając
współczesny układ sił społeczno-politycznych w Polsce stawia się hipotezę, że jest to triplet symbolicznie wyrażony za
pomocą zapisu (2):
TR(TETIP) = {

doktryna
koncepcja

TETIP

(2)

→ (rynki EP ↔ Prawo elektryczne) → DURE}

Sekwencja składowych tripletu zgodna z zapisem (2) jest
wynikiem autorskiej oceny złożoności transformacji charakterystycznej dla stanu A trajektorii TETIP (A → B). W ocenie
tej do głosu dochodzi pięć uwarunkowań.
Pierwszym jest hipoteza, że pogłębiający się kryzys energetyczny wymaga oddolnego i niezwłocznego przejścia do budowy kryzysowej odporności elektroprosumenckiej w osłonach OK (EP), OK (JST) oraz OK (P-MMSP).
Uwarunkowania drugie i trzecie to hipoteza, że koncepcja
TETIP jest wystarczająco dojrzała do racjonalizacji działań oddolnych, ale z drugiej strony opóźnienie poznawcze
(ryzyko błędów poznawczych) w jej wypadku jest jeszcze
bardzo duże.
Czwarte uwarunkowanie, to hipoteza, że praktycznie rynki
elektroprosumeryzmu i Prawo elektryczne powinny w trybie
bieżącym (online) wzajemnie się konfrontować od samego
początku transformacji TETIP; czyli w wypadku Prawa elektrycznego już na etapie jego tworzenia.
Piąte uwarunkowanie polega na tym, że realizacja reformy
DURE w obecnym systemie politycznym nie jest możliwa.
Potrzebne i możliwe są za to prace nad koncepcją DURE.
Analizując wszystkie pięć uwarunkowań nietrudno zauważyć, że sekwencja występująca w zapisie (2) ma konkurencję w zapisie (2.1):
TR(TETIP) = {

doktryna
koncepcja

TETIP

→ DURE → (rynki EP ↔ Prawo elektryczne)}

(2.1)

W notacjach (2) i (2.1) doktryna/koncepcja TETIP zajmuje to
samo, pierwsze miejsce. Miejscami zamieniają się natomiast
w notacjach bloki: pierwszy obejmujący rynki elektroprosumeryzmu oraz Prawo elektryczne i drugi obejmujący reformę DURE.
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18. Polski triplet realizacyjny transformacji TETIP. To, że doktryna/koncepcja TETIP w notacjach (2) i (2.1) zajmuje to samo
(pierwsze) miejsce oznacza, że bez koncepcji (szeroko zakrojonej) i doktryny (syntetyzującej koncepcję) nie można rozpoczynać transformacji TETIP ani w trybie oddolnym, właściwym dla
niesprzyjającego układu politycznego, ani w trybie odgórnym,
właściwym dla układu politycznego sprzyjającego. Niesprzyjający układ polityczny, któremu odpowiada notacja (2) sprawia,
że istniejąca doktryna/koncepcja (wymagająca sukcesywnego
dopracowywania) otwiera drogę do transformacji TETIP realizowanej jedynie w trybie oddolnym: przez elektroprosumentów,
pretendentów z sektora MMSP i samorządy (JST), z wykorzystaniem istniejącego już innowacyjnego potencjału technologicznego, z drugiej strony blokowanego jednak regulacjami
Prawa energetycznego posiadającego kod genetyczny energetyki WEK-PK(iEJ). W rezultacie notacja (2) oznacza triplet
realizacyjny koncentrujący się z jednej strony na dopracowywaniu koncepcji TETIP, ale z drugiej strony na wykorzystaniu
kryzysu energetycznego do budowy (kryzysowej) odporności
elektroprosumenckiej, jednak bez możliwości przejścia do realizacji reformy DURE. Stąd w notacji (2) reforma DURE (w postaci koncepcji) jest w triplecie TR (TETIP) na ostatnim miejscu.
Miejsce to zmienia się w notacji (2.1) na drugie, co wymaga
sprzyjającego układu politycznego odpowiadającego tej notacji (oznaczającej w praktyce duże przyspieszenie realizacyjne
transformacji TETIP, możliwe dzięki reformie DURE).
19. Hasłowy triplet TR (TETIP). Punktem wyjścia do sformułowania tripletu realizacyjnego jest praktyka transformacji
TETIP według koncepcji zbudowanej na triplecie paradygmatycznym monizmu elektrycznego, obejmującym paradygmaty: elektroprosumencki, egzergetyczny i wirtualizacyjny.
Triplet taki ma następującą postać.
Doktryna (koncepcja TETIP) – Polska potrzebuje transformacji TETIP, aby uwolnić siły społecznej gospodarki
rynkowej (uwolnić rynki elektroprosumeryzmu) i zapewnić
elektroprosumencką odporność elektroprosumentom korzystającym z trzech poziomów zasady pomocniczości: samorządowego, krajowego i unijnego.
Reforma DURE – potrzebna jest do (praktycznego) wdrożenia
w tryb schodzący instytucji dotychczasowego porządku ustrojowego energetyki WEK-PK(iEJ) oraz zablokowania inwestycji
rozwojowych w tej energetyce na rzecz intensyfikacji wykorzystania jej zasobów za pomocą zasady ZWZ-KSE.
Prawo elektryczne – potrzebne jest do stworzenia podstaw
praktycznej budowy sieciowych rynków elektroprosumeryzmu poprzez ustanowienie dla nich odrębnego porządku
ustrojowego uproszczającego regulacje, wprowadzającego
regulacje „zakazujące” (dotyczące działań niedozwolonych),
ograniczającego do niezbędnego minimum regulacje „nakazujące” (działania blokujące siły rynku).
20. Kryzysowa propozycja 1 – pora na rynek produktywności krańcowej i kosztów/cen krańcowych energii elektrycznej (pilnie potrzebna inicjatywa URE). Propozycją
tą jest zapoczątkowanie w trybie kryzysowym budowy rynku produktywności krańcowej i kosztów/cen krańcowych.
Propozycja nadaje się bezpośrednio do zastosowania – już
w kolejnych miesiącach – do zapoczątkowania budowy
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(do 
budowania) powszechnej kryzysowej odporności elektroprosumenckiej, włączenia w ten proces całego społeczeństwa, całej gospodarki. Praktycznym narzędziem są ceny
krańcowe (na początek w praktyce okresów rozliczeniowych,
miesięcznych): niskie (te sprzed szokowego wzrostu cen) dla
10 proc. zużycia energii (również tego sprzed wzrostu cen);
wyższe o 15 proc. (o wskaźnik inflacji) w przedziale zużycia
energii elektrycznej 10-50 proc.; wysokie (2-krotnie wyższe
od tych sprzed wzrostu cen) w przedziale zużycia energii
elektrycznej 50-80 proc.; i bardzo wysokie (3-krotnie wyższe)
dla zużycia powyżej 80 proc. Taki system eksplodowałby innowacyjnością w zakresie elektroprosumenckiego zarządzania procesami użytkowania energii elektrycznej.
Pojawia się w tym wypadku natychmiast pytanie, kto ma ten
system wdrożyć. Właściwym urzędem jest URE (we współdziałaniu z rządem), odpowiedzialne za bezpieczeństwo
energetyczne (w wersji zapisanej w Prawie energetycznym).
To URE wydaje koncesje przedsiębiorstwom energetycznym. Zatwierdzając taryfy stosowane przez te przedsiębiorstwa ma obowiązek równoważenia ich interesów i interesów obecnych odbiorców w taki sposób, aby państwo nie
upadło. Jeśli nie URE, to trzeba wprowadzić rozwiązanie
w ustawie pilotażowej do Prawa elektrycznego. I już obecnie
w trybie „ekstraordynaryjnym” powołać Urząd ds. Rozwoju
Elektroprosumeryzmu, który przejmie te obowiązki.
21. Kryzysowa propozycja 2 – pora na elektroprosumenckie
łańcuchy wartości w osłonach OK (JST). Inną możliwością
budowania odporności elektroprosumenckiej – na poziomie
samorządowym w osłonach OK (JST), we współdziałaniu z lokalnymi elektroprosumentami w osłonach OK (EP) oraz potencjalnymi pretendentami w osłonach OK (P-MMSP) – jest intensywne wykorzystanie elektroprosumenckich agregatów awaryjnego zasilania (będących w posiadaniu samorządów realizujących zadania własne, pozostałych elektroprosumentów oraz
pretendentów z sektora MMSP; bez wielkiego ryzyka można
postawić hipotezę, że łączna moc elektryczna tych agregatów
kształtuje się w kraju znacznie powyżej 1 GW. W wypadku samorządów wykorzystanie tych agregatów może być rozszerzone na dodatkowe (ponadstandardowe) obszary. Na przykład
do produkcji energii elektrycznej w wysokosprawnych agregatach z przeznaczeniem do intensyfikacji wykorzystania miejskiego transportu elektrycznego. W tym wypadku wiąże się to
z możliwością zwiększenia sprawności energetycznej łańcucha wartości obejmującego: agregaty dieslowskie (sprawność:
~ 40%), autobusy elektryczne (sprawność: ~ 70%) i autobusy
na olej napędowy (sprawność eksploatacyjna: ~ 15%).

potrzeb biernych odbiorców energii elektrycznej. Pogotowie
elektroprosumenckie jest ukierunkowane na wspomaganie
elektroprosumenta w budowie jego kryzysowej odporności
elektroprosumenckiej. Pogotowie energetyczne jest częścią
systemu korporacyjnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo
energetyczne biernego odbiorcy energii elektrycznej.
Przedstawione porównanie prowadzi do istoty różnicy wsparcia ze strony jednego i drugiego pogotowia. Pogotowie Elektroprosumenckie proponuje na konkurencyjnym rynku szeroki
wachlarz usług potrzebnych elektroprosumentowi we wszystkich pięciu obszarach transformacji energetycznej, od pasywizacji do elektryfikacji OZE. Jednak przede wszystkim proponuje
usługi w zakresie użytkowania energii elektrycznej (z wykorzystaniem agregatów awaryjnego zasilania na mobilnych platformach, kotłów indukcyjnych na takich platformach, sterowników
odporności elektroprosumenckiej) i wiele innych usług.

ZAKOŃCZENIE
23. Notacje, którym poświęca się w artykule dużo miejsca są nie
tyle rozwiązaniem problemu, co zachętą do przemyśleń nad
formalizacją opisu zjawisk (a raczej procesów), jakie będą
kształtować trajektorie transformacyjne. W polskiej perspektywie transformacji TETIP [2] są to trajektorie w indywidualnych osłonach kontrolnych OK (EPi, i = 1,2,3, …), OK (JSTi,
i = 1,2,3, …), OK (P-MMSPi, i = 1, 2,3, …), OK (PL), OK (UE).
W raporcie [3] pojęcia osłon kontrolnych transformacji energetycznej formalnie nie stosuje się, ale łatwo je zaimplementować; byłyby to osłony krajów świata OK (KŚi, i = 1…145),
osłony regionów świata OK (RŚi, i = 1…24) i osłona świata OK
(Ś). Pożytek z takiej formalizacji zapisu jest przede wszystkim
ten, że jest to zapis zmieniający w sposób przełomowy perspektywę transformacji w trybie innowacji przyrostowej, charakterystyczną dla energetyki WEK-PK(iEJ), w perspektywę
transformacji w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu, który jest całkowicie nową kategorią.
24. Drugim pożytkiem jest zindywidualizowanie globalnego horyzontu 2050 transformacji energetycznej, jego przekształcenie w zbiór ciągły horyzontów transformacji. To umożliwia obronę transformacji przed piętnem, którym dotknięta
została energetyka WEK-PK(iEJ), którym było (i jest) zawłaszczenie transformacji przez polityków, energeticusów
i influencerów.

PIŚMIENNICTWO
22. Kryzysowa propozycja 3 – Pogotowie Elektroprosumenckie jako przykład potrzebnej aktywizacji pretendentów w osłonach OK (P-MMSP). Pogotowie Elektroprosumenckie trzeba wyraźnie odróżnić od Pogotowia
Energetycznego (Pogotowia Elektrycznego). To pierwsze
funkcjonuje jako podmiot komercyjny (posiadający podmiotowość prawną) w segmencie przedsiębiorstw MMSP, jest pretendentem do rynków wschodzących elektroprosumeryzmu,
posiada zasoby i kompetencje potrzebne elektroprosumentom. To drugie funkcjonuje w strukturze operatora OSD, jest
całkowicie zależne od tego operatora, jest dostosowane do
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Wstępna analiza celowości transformacji
energetycznej ciepłownictwa
do elektroprosumeryzmu z zastosowaniem kotła
indukcyjnego w węźle ciepłowniczym
w budynkach wielorodzinnych
Preliminary analysis of the heating sector energy transition
to electroprosumerism with the application of an induction boiler
in multi-family building heating nodes
W artykule, autorzy wynalazku zgłoszonego w Urzędzie Patentowym RP, dotyczącego kotła indukcyjnego wysokotemperaturowego, dokonali analizy kosztów
eksploatacyjnych jego zastosowania w węźle elektrociepłowniczym, łącznie z pompami ciepła i ogniwami solarnymi oraz zasilaniem elektrycznym węzła z KSE.
Analiza została przeprowadzona na podstawie danych rzeczywistych zużycia ciepła na cele CO i CWU w dwóch budynkach wielorodzinnych. W rozbudowanym
węźle elektrociepłowniczym, zawierającym dodatkowe dostępne źródła ciepła i źródła energii elektrycznej OZE, efekt okazał się zwielokrotniony, co uzasadnia
skuteczność tej drogi transformacji energetycznej w ciepłownictwie, transformacji w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu. Taka transformacja
związana z reelektryfikacją ciepłownictwa umożliwia zarządzanie optymalne użytkowaniem ciepła według kryterium minimalnych kosztów. Przeprowadzona
analiza ma na celu wzbudzić zainteresowanie alternatywną metodą pozyskiwania ciepła w budowanych lub modernizowanych obiektach mieszkaniowych,
ciepła wyłącznie z prądu, przez zastosowanie indywidualnych węzłów elektrociepłowniczych (budynki jedno- i wielorodzinne) lub lokalnych, obszarowo
ograniczonych połączeń cieplnych pomiędzy domami jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, zasilanymi ze wspólnego węzła elektrociepłowniczego OZE. Jest to
jednocześnie transformacja z systemu scentralizowanego i monopolistyczno-korporacyjnego do systemu rozproszonego, autonomicznego i zwiększającego
odporność elektroprosumencką.
Słowa kluczowe: elektroprosumeryzm, kocioł indukcyjny wysokotemperaturowy, węzeł elektrociepłowniczy, analiza kosztów eksploatacyjnych
Authors of the invention, filed with the Patent Office of the Republic of Poland and concerning the high-temperature induction boiler, made an analysis
of operating costs of its application at a CHP node including heat pumps and solar cells as well as electric power supply from the Polish Power System
(KSE). The analysis was made on the basis of actual data referring to heat consumption for the CH and DHW purposes in two multi-family buildings. In an
expanded CHP node, containing additional available heat sources and the sources of RES electric energy, the effect turned out to be multiplied that justifies the
effectiveness of this way to energy transition in heating sector, the transition in a break-through mode to electroprosumerism. Such transition connected with
the heating sector re-electrification enables the optimum heat management according to the minimum costs criterion. The carried out analysis aims to raise
interest in alternative methods of heat acquisition in buildings under construction or in the modernised residential facilities exclusively from electric energy by
application of individual CHP nodes (in detached and multi-family houses) or local, territorially limited heat interconnections between detached and multi-family
houses fed from the common RES CHP node. At the same time it is the transition from the centralized and monopolistic-corporate system to a system being
a distributed, autonomous and increasing the electroprosumeric resilience one.
Keywords: electroprosumerism, high-temperature induction boiler, CHP node, operating costs analysis

Wstęp
Transformacja energetyki cieplnej jest przedmiotem analiz
i prac badawczych w wielu ośrodkach akademickich, przedsiębiorstwach energetycznych i konsorcjach skupiających instytuty
badawcze i firmy energetyczne. Świadczą o tym liczne konferencje naukowe oraz prace wspierane przez NCBiR. W konkursie
„Elektrociepłownia w lokalnym systemie energetycznym” wyróżniono 10 zgłoszonych projektów [9]. Proponowane rozwiązania
w większości bazują na istniejących sieciach ciepłowniczych,
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których fragmenty, w ramach prowadzonych prac badawczych,
będą zasilane „energią zieloną” pozyskiwaną z różnorodnych źródeł OZE. Rozwiązania te nie likwidują centralnych sieci ciepłowniczych, więc także ich awaryjności i uciążliwości eksploatacyjnej
i społecznej. Dotyczą modyfikacji sieci ciepłowniczej przesyłowej
przez zastąpienie źródła ciepła w tej sieci źródłami OZE.
Środowisko gliwickie – inspirowane jest od wielu lat pracami prof. Jana Popczyka nad Transformacją Energetyczną
w Trybie Innowacji Przełomowej do Elektroprosumeryzmu. Pod
kierownictwem Profesora prowadzone są badania przemysłowe
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i wymiana doświadczeń w ramach „Konwersatorium Inteligentna
Energetyka” i zrzeszonym w Stowarzyszeniu Założycielskim Elektroprosumeryzmu oraz w Sekcji Nowych Koncepcji i Technologii
Elektrycznych Oddziału Gliwickiego SEP. Jednym z zadań w obszarze transformacji energetyki są prace teoretyczne i badawcze
na modelu przemysłowym kotła elektrycznego indukcyjnego wysokotemperaturowego wraz z węzłem ciepłowniczym zawierającym kocioł indukcyjny. Prace te zmierzają do stopniowej eliminacji
sieci ciepłowniczej, w miarę jej technicznego zużycia i zastąpienia
sieci ciepłowniczej siecią elektryczną z węzłami elektrociepłowniczymi. Węzeł elektrociepłowniczy zasilany jest ciepłem wytwarzanym przez pompy ciepła i ogniwa solarne oraz uzupełniająco
przez kocioł indukcyjny i magazyn ciepła wysokotemperaturowego. Elektrycznie natomiast może być zasilany z własnej elektrowni
fotowoltaicznej, akumulatorowego magazynu energii, agregatu
prądotwórczego własnego (gaz-prąd, a w przyszłości wodór-prąd)
oraz z niskonapięciowej sieci bilansującej się, zawierającej wszystkie dostępne źródła OZE (w tym wytwórnię i magazyn wodoru),
współpracującej z KSE poprzez transformator SN/nN. Oczywiście nie wszystkie wymienione źródła energii muszą występować
w każdym w węźle elektrociepłowniczym. Zarządzanie optymalne
ciepłem i zasilaniem elektrycznym węzła elektrociepłowniczego
zapewni sieciowy terminal dostępowy STD.
Transformacja energetyki cieplnej do elektroprosumeryzmu
wymaga koordynacji działań na wielu polach, takich jak sieć ciepłownicza PEC, KSE i źródła OZE. Działań opartych na analizie
kosztów transformacji, które poniosą spółdzielnie i wspólnoty
mieszkańców, firmy sektora MMiŚP oraz Jednostki Samorządu
Terytorialnego (JST). Analiza ta musi uwzględniać również korzyści wynikające z ochrony środowiska, zatem obejmować proces
budowy niskoentropijnej kryzysowej odporności elektroprosumenckiej. Wstępem do takiej szczegółowej analizy są rozważania przeprowadzone w niniejszym artykule. Analizę porównawczą przeprowadzono dla przypadku zakupu ciepła w PEC oraz
zastosowania pomp ciepła, solarnych źródeł ciepła i kotła indukcyjnego [8], uwzględniając zasilanie elektryczne z KSE i przyjmując aktualne ceny sprzedaży energii elektrycznej.

Właściwości kotła indukcyjnego
w węźle ciepłowniczym
w budynkach wielorodzinnych
Analizując różne warianty źródła ciepła w zastosowaniu do
centralnego ogrzewania pomieszczeń należy przede wszystkim
uwzględnić dotychczasowe doświadczenia dotyczące rozwiązań, w których dąży się do możliwie maksymalnego ograniczenia tzw. zładu, aby zwiększyć dynamikę regulacji temperatury
w ogrzewanych pomieszczeniach. Tę zasadę zapewni w najwyższym stopniu kocioł indukcyjny z wysokotemperaturowym
nagrzewaniem czynnika grzewczego, którym jest olej termalny
[8]. Podgrzewanie indukcyjne czynnika grzewczego jest szybsze
niż podgrzewanie go za pomocą grzałek elektrycznych. Ponadto
magazyn ciepła z wykorzystaniem oleju termalnego jako czynnika grzewczego zgromadzi 2,5 razy więcej ciepła aniżeli magazyn
z wykorzystaniem wody:
Ciepło właściwe wody w temperaturze 80°C wynosi 4060 J/(kg·K),
gęstość – 1000 kg/m3.
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Ciepło właściwe wody w temperaturze 20°C wynosi 4150 J/(kg·K).
Ciepło właściwe oleju SHELL OIL S2 w temperaturze 250°C wynosi 3058 J/(kg·K), gęstość – 707 kg/m3. W temperaturze 40°C
gęstość oleju wynosi 825 kg/m3, a ciepło właściwe 2137 J/(kg·K).
Ciepło zmagazynowane w 1 m3 (1000 kg) wody w zakresie temperatur
80–40 °C wynosi: 1000 kg · 4060 J/(kg·K) · 40 K = 0,162 MJ = 45 kWh.
Ciepło zamagazynowane w 1 m3 oleju w zakresie temperatur
250–40 °C, przy założeniu średniej gęstości w tym przedziale
770 kg/m3 i średniej wartości ciepła właściwego 2560 J/(kg·K),
wynosi: 770 kg · 2560 J/(kg·K) · 210 K = 0,414 MJ = 115,1 kWh.
Stosunek zmagazynowanych energii cieplnych wynosi:
115,1 kWh / 45 kWh = 2,56.
Zbiornik wypełniony olejem termalnym ma 2,5 razy większą
zdolność zmagazynowania ciepła aniżeli zbiornik wypełniony
wodą. Przykładowo zbiornik z olejem o pojemności 1 m3 odpowiada zbiornikowi z wodą o pojemności 2,5 m3.
Kocioł indukcyjny z olejowym nośnikiem ciepła (ONC) ma ponadto zalety, które wyszczególniono w dalszej części artykułu [8].
Oszczędność energii i kosztów w przedstawionym w artykule [8] rozwiązaniu węzła ciepłowniczego wiąże się z wyeliminowaniem strat przesyłania ciepła, kosztów konserwacji sieci
ciepłowniczej oraz kosztów usuwania awarii sieci. Ciepło wytwarzane w miejscu jego użytkowania, w ilości niezbędnej, lecz
wystarczającej, nie jest również obciążone kosztami zamówionej
mocy cieplnej, wymuszonymi ustawą.

Koszty ciepła
w dwóch budynkach wielorodzinnych
przyjętych do analizy
Wstępną analizę celowości transformacji energetycznej ciepłownictwa do elektroprosumeryzmu z zastosowaniem kotła indukcyjnego w węźle ciepłowniczym w ocieplonych budynkach wielorodzinnych przedstawiono na podstawie rzeczywistego zużycia
ciepła na potrzeby CO i CWU, w rozliczeniu rocznym, dla dwóch
budynków wielorodzinnych w jednej ze śląskich spółdzielni mieszkaniowych. Zestawienie dotyczy budynku 11-kondygnacyjnego
z 33 mieszkaniami i 5-kondygnacyjnego z 45 mieszkaniami. Dane
dotyczą zużycia ciepła w roku 2019. Dla celów CO wykorzystane
było ciepło dostarczane klasycznie, z centralnej sieci ciepłowniczej,
natomiast dla celów CWU, w węźle ciepłowniczym zainstalowano
pompy ciepła oraz solarne źródła ciepła. Ciepło z centralnej sieci
ciepłowniczej było w przypadku CWU ciepłem uzupełniającym.
W celu obliczenia kosztów ciepła przyjęto aktualne ceny
netto, które w okresie od 1 lutego do 31 lipca 2022 r., przy stawce
VAT 5%, są następujące:
cena (stawka opłat) za zamówioną moc cieplną netto
stawka opłat stałych za usługi przesyłowe netto
Suma opłat stałych za MW/rok netto

85 061,66 zł/MW/rok
45 176,74 zł/MW/rok
130 238,40 zł/MW/rok

cena (stawka opłat) za ciepło netto

41,68 zł/GJ

stawka opłat zmiennych za usługi przesyłowe netto

19,61 zł/GJ

Suma opłat zmiennych za GJ netto

61,29 zł/GJ

W zestawieniu podano wartości ciepła w GJ, ponieważ
jest to jednostka rozliczeniowa aktualnie stosowana przez PEC,
oraz w kW.
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Ciepło dla CO

Zamówiona moc PEC dla celów CWU:

0,026 MW = 26 kW

Roczna wartość zużytego ciepła na cele CWU

Budynek 11-kondygnacyjny, 33 mieszkania, pow. 2381,30 m2,
średnia powierzchnia mieszkania 72,15 m2

według cen aktualnych netto wynosi:
przez własne źródła OZE:

Roczne zużycie ciepła:

584 GJ · 278 kWh/GJ = 162 352 kWh

Moc cieplna zamówiona w PEC:

0,119 MW

według cen aktualnych netto:

584 GJ · 61,29 zł/GJ = 35 793,36 zł/rok

na potrzeby CWU:
w tym:

51 291,73 / 33 = 1 554,29 zł/rok

Koszt w przeliczeniu na 1 m2:

21,54 zł/rok

0,026 MW · 130 238,40 zł/MW/rok = 3 386,20 zł

Sumaryczna wartość ciepła

Razem koszt ciepła:
Koszt w przeliczeniu na mieszkanie:

157,64 GJ · 61,29 zł/GJ = 9 661,75 zł

Koszt roczny zamówionej

Koszt zamówionej mocy cieplnej: 0,119 MW · 130 238,40 zł/MW/rok = 15 498,37 zł/rok
51 291,73 zł/rok

(236,37 + 397,98) GJ · 61,29 zł/GJ = 38 879,31 zł

Koszt ciepła zakupionego w PEC:
mocy cieplnej:

Koszt ciepła na cele grzewcze

791,99 GJ · 61,29 zł/GJ = 48 541,07 zł

w tym wartość ciepła wytworzonego

48 541,07 + 3 386,20 = 51 927,27 zł/rok

• koszt ciepła zakupionego w PEC:

9 661,75 + 3 386,20 = 13 047,95 zł/rok

• wartość ciepła wytworzonego przez własne źródła OZE:

38 879,27 zł/rok

Na wartość tę składa się:
• wartość ciepła wytworzonego

Budynek 5-kondygnacyjny, 45 mieszkań, pow. 1740,05 m2,
średnia powierzchnia mieszkania 38,66 m2

przez pompy ciepła:

397,78 GJ · 61,29 zł/GJ = 24 397,93 zł

oraz
• wartość ciepła wytworzonego

Roczne zużycie ciepła:

491,16 GJ · 278 kWh/GJ = 136 542,48 kWh

Moc cieplna zamówiona w PEC:

przez źródła solarne:

236,37 GJ · 61,29 zł/GJ = 14 487,12 zł.

0,092 MW

Koszt ciepła na cele grzewcze
według cen aktualnych netto:

491,16 · 61,29 zł/GJ = 30 103,19 zł/rok

Koszt zamówionej mocy cieplnej:

0,092 · 130 238,40 zł/MW/rok = 11 981,93 zł/rok

Razem koszt ciepła:

42 085,12 zł/rok

Koszt w przeliczeniu na mieszkanie:

42 085,12 / 45 = 935,22 zł/rok

Koszt w przeliczeniu na 1 m2:

Cena energii elektrycznej zużytej na wytworzenie ciepła
przez pompy ciepła, przy uwzględnieniu taryfy G12 i współczynniku przetwarzania energii o wartości 2,5, wynosi:

24,19 zł/rok

397,98 GJ · 278 kWh/GJ = 110 638,44 kWh · 0,184 zł/kWh
= 20 357,47 zł/rok.

Tabela 1

Zatem cena zakupionego ciepła i energii elektrycznej na
potrzeby CWU wynosi:

Zestawienie kosztów ciepła dla CO
w dwóch budynkach wielorodzinnych w 2019 roku

13 047,95 + 20 357,47 = 33 405,42 zł/rok.

Budynek
11-kondygnacyjny
33 mieszkania

Budynek
5-kondygnacyjny
45 mieszkań

Oszczędność kosztów ciepła wynikająca z zainstalowania
źródeł OZE wynosi:

584 GJ /
162 352 kWh

491,16 GJ /
136 542,48 kWh

51 927,27 zł – 33 405,42 zł = 18 521,84 zł/rok,

119 kW

92 kW

Koszt zużytego ciepła

35 793,36 zł

30 103,19 zł

Koszt zamówionej mocy cieplnej

15 498,37 zł

11 981,93 zł

Razem koszt ciepła CO

51 291,73 zł

42 085,12 zł

Koszt ciepła /1 mieszkanie

1 554,29 zł

935,22 zł

21,54 zł

24,19 zł

Roczne zużycie ciepła
Moc cieplna zamówiona w PEC

Koszt ciepła / 1 m

2

co stanowi 35,67% oszczędności.
Podsumowując:
80,1% ciepła zostało wytworzone we własnych źródłach
OZE, co stanowi 35,67% oszczędności kosztów wytworzenia
ciepła na potrzeby CWU.
Oszczędność w przeliczeniu na jedno mieszkanie wynosi:
18 521,84 zł / 33 mieszk. = 561,27 zł/rok,
co daje kwotę 7,77 zł/m2/rok.

Centralna ciepła woda użytkowa (CWU)
Budynek 5-kondygnacyjny, 45 mieszkań

Budynek 11-kondygnacyjny, 33 mieszkania, 2381,3 m2
Źródła pozyskania ciepła:

Źródła pozyskania ciepła:

• kolektory słoneczne o powierzchni 94,2 m2 – 236,37 GJ stanowi 29,85%

• kolektory słoneczne o powierzchni 89,49 m2 – 228,88 GJ stanowi 25,29%

• dwie pompy ciepła o mocy łącznej 20 kW

– 397,98 GJ		

50,25%

• dwie pompy ciepła o mocy łącznej 20 kW

– 600,99 GJ		

• PEC uzupełniająco

– 157,64 GJ		

19,90%

• PEC uzupełniająco

–

Razem

791,99 GJ (220 173,22 kWh)

100%

Zakupione w PEC ciepło na cele CWU stanowi 19,9% całkowitego zapotrzebowania na ciepło budynku. 80,1% ciepła
zostało wygenerowane przez własne źródła OZE.
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Razem

75,06 GJ		

904,93 GJ (251 570,54 kWh)

66,41%
8,24%
100%

Zatem zakupione ciepło w PEC na cele CWU stanowi
8,24% całkowitego jego zużycia, a reszta, tj. 91,76%, została
wytworzona przez własne źródła OZE.
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Zamówiona moc PEC dla celów CWU:

0,024 MW

Wartość roczna zużytego ciepła na cele CWU
według cen aktualnych netto:

904,93 GJ · 61,29 zł/GJ = 55 463,16 zł

600,99 GJ · 278 kWh/GJ = 167 075,22 · 0,184 zł/kWh
= 30 741,84 zł /rok
Zatem cena ciepła na potrzeby CWU wynosi:

w tym:

7 726,15 zł + 30 741,84 = 38 467,99 zł/rok

• wartość roczna ciepła wytworzonego
przez własne źródła OZE: (228,88 + 600,99)GJ · 61,29 zł/GJ = 50 862,73 zł
• wartość ciepła zakupionego w PEC: 75,06 GJ · 61,29 zł/GJ = 4 600,43 zł/rok

Oszczędność wynikająca z zainstalowania źródeł OZE
wynosi:

Cena zamówionej
mocy cieplnej:

58 588,88 zł – 38 467,99 zł = 20 120,89 zł,

0,024 MW · 130 238,40 zł/MW/rok = 3 125,72 zł/rok.

co stanowi 34,34% oszczędności.

Sumaryczna wartość ciepła
na potrzeby CWU:

55 463,16 + 3 125,72 = 58 588,88 zł/rok

w tym:
• roczny koszt ciepła zakupionego w PEC:

4 600,43 + 3 125,72 = 7 726,15 zł

• roczna wartość ciepła wytworzonego
przez własne źródła OZE:

50 862,73 zł

na co składa się wartość ciepła wytworzonego
przez pompy ciepła:

600,99 GJ · 61,29 zł/GJ = 36 834,67 zł

Podsumowując:
91,76% ciepła zostało wytworzone we własnych źródłach
OZE, co stanowi 34,34% oszczędności kosztów wytworzenia
ciepła na potrzeby CWU.
Oszczędność w przeliczeniu na jedno mieszkanie wynosi:

oraz wartość ciepła wytworzonego
przez źródła solarne:

20 120,89 / 45 mieszkań = 447,13 zł /rok,

228, 88 GJ · 61,29 zł/GJ = 14 028,05 zł.

co daje kwotę 11,56 zł/m2/rok.
Cena energii elektrycznej zużytej na wytworzenie ciepła
przez pompy ciepła, przy uwzględnieniu taryfy G12 i współczynniku przetwarzania energii o wartości 2,5 wynosi:

Wartości zebrane w tabeli przedstawiono również graficznie na rysunku 1.

Tabela 2
Zestawienie kosztów ciepła dla CWU w budynkach wielorodzinnych w 2019 roku.
Ceny aktualne z podatkiem VAT 5%. Taryfa G12 – 0,46 zł/kWh
Budynek 11-kondygnacyjny, 33 mieszkania

Budynek 5-kondygnacyjny, 45 mieszkań

Zużycie roczne ciepła

220 173,22 kWh

791,99 GJ

251 570,54 kWh

904,93 GJ

Udział ciepła OZE

176 349,84 kWh

81,10%

230 703,86 kWh

91,76%

65 710,86 kWh

29,85%

53 628,64 kWh

25,29%

110 638,44 kWh

50,25%

167 075,22 kWh

66,41%

43 823,92 kWh

19,90%

20 866,68 kWh

8,24%

w tym: kolektory słoneczne
pompy ciepła
Udział ciepła PEC

Budynek 11-kondygnacyjny,
33 mieszkania

Budynek 5-kondygnacyjny,
45 mieszkań

Moc cieplna zamówiona w PEC

26 kW

24 kW

Roczna wartość zużytego ciepła

48 541,07 zł

55 463,16 zł

Wartość ciepła z własnych źródeł OZE

38 879,31 zł

50 862,73 zł

Wartość ciepła uzupełniającego z PEC

9 661,75 zł

4 600,43 zł

Koszt zamówionej mocy cieplnej w PEC

3 386,20 zł

3 125,72 zł

Razem koszty zakupionego ciepła PEC (5) = (3+4)

13 047,95 zł

7 726,15 zł

Sumaryczna wartość ciepła na cele CWU (6) = (1+4)

51 927,27 zł

58 588,88 zł

Cena en. elektrycznej zużytej przez pompy ciepła

20 357,47 zł

30 741,84 zł

Razem cena en. elektrycznej i ciepła na cele CWU (8) = (5 + 7)

33 405,42 zł

38 467,99 zł

Oszczędność kosztów dzięki OZE (9) = (6-8)

18 521,84 zł

20 120,89 zł

Oszczędność kosztów dzięki OZE / mieszkanie

561,27 zł/rok

447,13 zł/rok

Procentowy udział wartości ciepła OZE
w stosunku do całkowitego na potrzeby CWU

80,1%

91,76%

Oszczędność kosztów dzięki OZE

35,67%

34,34%

7,78 zł/rok

11,56 zł/rok

Oszczędność kosztów dzięki OZE / m

2
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Rys. 1.
Zestawienie kosztów
energii cieplnej
dla CWU w budynkach
wielorodzinnych
w 2019 roku.
Ceny aktualne
z podatkiem VAT 5%.
Taryfa G12 – 0,46 zł/kWh

Analiza szczegółowa wyników pozyskania ciepła z pomp
ciepła, kolektorów solarnych i z PEC, dla dwóch budynków wielorodzinnych w tej samej miejscowości, a więc w tych samych
warunkach pogodowych, pozwala wyciągnąć dodatkowe wnioski eksploatacyjne.

z 45-ma mieszkaniami. Wówczas wartość ciepła uzyskanego
ze źródeł OZE wzrosłaby do 90%.

Prognoza kosztów ciepła CO
w analizowanych budynkach,
przy zasilaniu węzła ciepłowniczego
z kotła indukcyjnego, po odłączeniu
z sieci ciepłowniczej PEC

Wniosek 1 – w obydwu przypadkach ciepło pozyskane
z solarnych kolektorów jest podobnej wielkości.
Wniosek 2 – z tej samej mocy zainstalowanej pomp ciepła pozyskane są różne wartości ciepła. Różnica ta wynosi
około 100 GJ, (tj. 25%). Oznacza to konieczność zmiany parametrów nastaw w sterowniku zarządzającym pracą pomp
ciepła, kolektorów solarnych i parametrów punktu pracy
systemu, w którym zachodzi konieczność podłączenia do
sieci ciepłowniczej PEC, w budynku z 33-ma mieszkaniami.
Oznacza to zatem, że w budynku tym można było ograniczyć
pobór ciepła z PEC o 100 GJ, zatem ograniczyć do wartości
57 GJ ciepło pobrane z PEC, podobnie jak w budynku drugim
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Analiza bilansu ciepła przeznaczonego na cele CWU powala
wyciągnąć wnioski dotyczące bilansu ciepła na cele CO. Jeśli własne źródła energii OZE zapewniły w około 80–90 % zapotrzebowania na ciepło w obiegu CWU, to można przyjąć, że źródła OZE
w podobnej proporcji zapewnią ciepło dla CO. W przypadku CO,
w zelektryfikowanym systemie grzewczym należałoby przyjąć dwa
źródła ciepła: źródło podstawowe – pompy ciepła dwustopniowe,
zapewniające możliwość uzyskania temperatury wody w grzejnikach do 65°C oraz źródło uzupełniające – kocioł indukcyjny.
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Moc pomp ciepła należy dobrać w wysokości 80% mocy
obliczeniowej (projektowej). Zakładając, że w najniekorzystniejszych warunkach pogodowych osiągalna jest wydajność z pomp
ciepła w wysokości 50% zapotrzebowania na ciepło, można
przyjąć moc znamionową kotła indukcyjnego, jako źródła uzupełniającego, w wysokości 50% mocy obliczeniowej wynikającej
z obowiązujących norm ciepła w odniesieniu do 1 m2.
Przyjęte rozwiązanie węzła ciepłowniczego z pompami ciepła i kotłem indukcyjnym, w przeciwieństwie do zasilania w ciepło z centralnej sieci ciepłowniczej, nie obciąża mieszkańców
kosztami mocy cieplnej zamówionej w PEC.
Dla powyższych założeń sporządzono prognozę kosztów
ogrzewania CO dla analizowanych budynków mieszkalnych
przyjmując bilans cieplny z 2019 roku.
Budynek 11-kondygnacyjny, 33 mieszkania, 2381,3 m2
Roczne zużycie ciepła

według cen aktualnych netto:
Koszt zamówionej mocy cieplnej:

Razem koszty energii elektrycznej brutto (5% VAT) =

23 898,21 + 14 936,38 = 38 834,59 zł
Koszt energii netto:
38 834,59 / 1,05 = 36 985,32 zł
Różnica kosztów – oszczędność roczna:
51 291,73 zł/rok – 36 985,32 zł = 14 306,41 zł/rok
Różnica kosztów w przeliczeniu na mieszkanie daje kwotę
433,53 zł/rok, a w przeliczeniu na 1 m2 daje kwotę 6 zł/m2/rok
oszczędności.
Budynek 5-kondygnacyjny, 45 mieszkań, 1740 m2
491,16 G, tj. 136 542,48 kWh

Moc cieplna zamówiona w PEC na cele grzewcze wynosiła

0,092 MW

Koszt ciepła na cele grzewcze
według cen aktualnych netto:
Koszt zamówionej mocy cieplnej:

32 660,95 / 1,05 = 31 105,67 zł

0,119 MW · 130 238,40 zł/MW/rok = 15 498,37 zł

51 291,73 zł /rok netto – jest to punkt odniesienia.

Roczne zużycie ciepła

20 099,05 + 12 561,90 = 32 660,95 zł.
Koszt roczny energii elektrycznej netto =

Razem koszty energii elektrycznej brutto (5% VAT) =

2022

Składniki kosztów energii elektrycznej wyniosłyby przy
taryfie G12:
• dla ciepła pozyskanego z pomp ciepła: 	
109 233,98 kWh · 0,184 zł = 20 099,05 zł
• dla ciepła pozyskanego z kotła indukcyjnego: 	
27 308,5 · 0,46 zł/kWh = 12 561,90 zł

584 GJ · 61,29 zł/GJ = 35 793,36 zł

Dla ciepła uzyskanego w 80% z pomp ciepła i w 20%
z kotła indukcyjnego, a zatem dla ilości ciepła:
584 GJ · 0,8 = 467,2 GJ (129 881,6 kWh) – ciepło z pomp ciepła
584 GJ · 0,2 = 116,8 GJ (32 470,4 kWh) – ciepło z kotła indukcyjnego,
składniki kosztów wynoszą odpowiednio:
• koszt ciepła uzyskanego z pomp ciepła:
129 881,6 kWh · 0,184 zł = 23 898,21 zł
• koszt ciepła uzyskanego z kotła indukcyjnego: 	
32 470,4 kWh · 0,46 zł/kWh = 14 936,38 zł
Koszt energii elektrycznej zużywanej przez pompy ciepła
wyliczono przy założeniu średniej sprawności pompy ciepła
250% i cenie 0,46 zł przy taryfie G12. Zatem dla taryfy G12 cena
1 kWh ciepła uzyskanego z pompy ciepła wynosi 0,184 zł.
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491,16 GJ · 0,2 = 98,23 GJ (27 308,50 kWh)
– ciepło z kotła indukcyjnego.

0,119 MW

Koszt ciepła na cele grzewcze

Razem koszt ciepła:

491,16 GJ · 0,8 = 392,93 GJ (109 233,98 kWh)
– ciepło z pomp ciepła

584 GJ · 278 kWh/GJ = 162 352 kWh

Moc cieplna zamówiona w PEC wynosiła

Razem koszt ciepła:

Dla uzyskanego w 80% z pomp ciepła i w 20% z kotła indukcyjnego, a zatem dla ilości ciepła odpowiednio:

491,16 · 61,29 zł/GJ = 30 103,19 zł/rok
0,092 · 130 238,40 zł/MW/rok = 11 981,93 zł/rok

42 085,12 zł/rok netto – jest to punkt odniesienia.

Różnica kosztów (roczna) – oszczędność:
42 085,12 – 31 105,67 = 10 979,45 zł
Różnica kosztów w przeliczeniu na mieszkanie daje kwotę 244 zł/rok, a w przeliczeniu na m2 daje kwotę 6,31 zł/m2
oszczędności.
Powyższe obliczenia wykonano przy założeniu ciągłej dobowej pracy kotła z mocą zapewniającą 20% ciepła na cele CO,
przy taryfie G12. Dlatego cena jednej kWh w wysokości 0,184 zł
(w przypadku pomp ciepła) i 0,46 zł (w przypadku kotła indukcyjnego), obejmuje dwie strefy czasowe ceny energii. W praktycznym rozwiązaniu sterowanie pracą kotła, jako uzupełniającego źródła ciepła, powinno się sprowadzać do jego załączania
w strefie „nocnej”, tańszej.
Zestawienie tabelaryczne prognozowanych kosztów ciepła
na potrzeby CO, w budynkach wielorodzinnych, przy wykorzystaniu pomp ciepła i kotła indukcyjnego, podano w tabeli 3. Przyjęto moc zainstalowaną kotła indukcyjnego wynoszącą połowę
zapotrzebowania mocy wynikającej z przepisów. Przyjęto ceny
aktualne z podatkiem VAT 5%.
Prognozowane koszty dotyczą zasilania elektrycznego
z KSE, bez uwzględniania własnych źródeł OZE pozyskiwania
energii elektrycznej.
Graficzną prezentację wartości zestawionych w tabeli 3
przedstawiono na rysunku 2. Symbolem OZE w opisie słupków
prezentacji graficznej oznaczono ciepło uzyskane z pomp ciepła i kotła indukcyjnego, mimo że energia elektryczna zasilająca pompy ciepła i kocioł indukcyjny pochodzi z KSE, a zatem
w większości z kopalnych źródeł energii. Symbol OZE ma podkreślić, że są to bezemisyjne źródła ciepła, zważywszy, że pompy ciepła pozyskują ciepło z powietrza. Jeśli w rozpatrywanych
przypadkach energia elektryczna będzie pozyskiwana z OZE,
oznaczenia te będą w pełni poprawne. Cena energii elektrycznej
będzie wówczas inna (niższa) aniżeli przyjęta według aktualnych
stawek dystrybutorów energii.
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Tabela 3

Taryfa G12 – 0,46 zł/kWh. Budynki ocieplone

Roczne zużycie ciepła
Moc cieplna zamówiona w PEC

Budynek 11-kondygnacyjny, 33 mieszkania

Budynek 5-kondygnacyjny, 45 mieszkań

584 GJ / 162 352 kWh

491,16 GJ / 136 542,48 kWh

119 kW

92 kW

Koszt zakupionego ciepła (netto)

35 793,36 zł

30 103,19 zł

Koszt zamówionej mocy cieplnej w PEC

15 498,37 zł

11 981,93 zł

Razem koszt ciepła na cele CO
Koszt ciepła / mieszkanie

51 291,73 zł

42 085,12 zł

51 291,73 / 33 = 1 554,30 zł

42 085,12 / 45 = 935,22 zł

51 291,73 / 2 381,3 = 21,54 zł

42 085,12 / 1 740 = 24,19 zł

Przyjęty procentowy udział wartości en. el. OZE

80%

80 %

Przyjęty procentowy udział wartości energii elektrycznej,
kocioł indukcyjny

20%

20%

Ciepło uzyskane z pomp ciepła 80%

129 881,6 kWh

109 233,98 kWh

Ciepło uzyskane z kotła indukcyjnego (20%)

32 470,4 kWh

27 308,50 kWh

Koszt en. el. zużywanej przez pompy ciepła przy założeniu
średniej sprawności 250%, taryfa G12 br./nt.

23 898,21 / 22 760,2 zł

20 099,05 / 19 141,95 zł

Koszt en. el. kotła indukcyjnego.G12 br./nt.

14 936,38 / 14 225,12 zł

12 561,90 / 11 963,71 zł

Koszt ciepła / m2

Razem koszty en. el. brutto

38 834,59 zł

32 660,95 zł

Razem koszty en. el. netto

36 985,32 zł

31 105,67 zł

51 291,73 – 36 985,32 = 14 306,41 zł/rok

42 085,12 – 31 105,67 = 10 979,45 zł/rok

27,9%

26,08 %

36 985,32 / 33 = 1120,76 zł

31 105,67 / 45 = 691,24 zł

15,53 zł

17,87 zł

Różnica kosztów (oszczędność roczna)
Różnica kosztów (oszczędność roczna) w %
Koszt ciepła / mieszkanie
Koszt ciepła / m2

Rys. 2.
Zestawienie
prognozowanych
kosztów energii cieplnej
dla CO w budynku
11-kondygnacyjnym
w przypadku wykorzystania
pompy ciepła
i kotła indukcyjnego
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Rys. 3.
Zestawienie
prognozowanych kosztów
energii cieplnej dla CO
w budynku
5-kondygnacyjnym
w przypadku
wykorzystania pompy
ciepła i kotła indukcyjnego

Oszczędności kosztów ciepła dla CWU i CO
w analizowanych budynkach
przy zastosowaniu kotła indukcyjnego
Analiza została przeprowadzona przy założeniu prostej
technicznie adaptacji węzła ciepłowniczego, polegającej na wyłączeniu zasilania z centralnej sieci ciepłowniczej i podłączeniu
kotła indukcyjnego oraz rozszerzeniu źródeł zasilania w ciepło
na pompę ciepła i ogniwa solarne. Zasilanie elektryczne przyjęto
z KSE. Wykazano, że transformacja energetyczna w ciepłownictwie w trybie innowacji przełomowej do elektroprosumeryzmu
jest osiągalna, kosztowo akceptowalna i może być rozłożona
w ramach czasowych określonych programem UE dla „energetyki zielonej”.
Instalacje centralnej sieci ciepłowniczej mogą być zastępowane proponowanym rozwiązaniem w miarę ich naturalnego
zużycia. Nowe obiekty mogą być budowane z zastosowaniem
rozproszonych źródeł ciepła OZE. Rozwiązania techniczne
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poszerzone o magazyn ciepła na potrzeby CO i CWU, elektroprosumeryzm OZE oraz programowane zarządzanie energią
wprowadzą dodatkowe oszczędności. W szczególności korzystna jest redukcja kosztów społecznych (awarie sieci, uciążliwość
komunikacyjna). Jak przedstawiono na początku artykułu, wystarczające, korzystne, proste i tanie jest magazynowanie ciepła w zbiorniku wypełnionym olejem termalnym, podłączonym
po stronie wysokotemperaturowego obiegu grzewczego kotła.
Wykazuje to poniższa analiza.
Zakładając dla budynku 11-kondygnacyjnego (33 mieszkania) średnie dzienne zużycie ciepła w sezonie grzewczym trwającym 6 miesięcy (180 dni) w wysokości: 584 GJ/180 dni = 3,24 GJ
(900,72 kWh) na każdy dzień, otrzymamy, przy zdolności magazynowania ciepła przez olej termalny wynoszącej 0,414 GJ/m3,
wymaganą objętość zbiornika: 3,24 GJ / 0,414 GJ/m3 = 7,8 m3.
Zakładając ponadto współczynnik rezerwowy np.1,5, otrzymamy
korzystną i wystarczającą wielkość magazynu ciepła o pojemność oleju termalnego 12 m3. Jest to przypadek z magazynowania
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Tabela 4
Zestawienie zaoszczędzonych kosztów ciepła dla CWU i prognozowanych dla CO
z uwzględnieniem OZE (pompy ciepła i solarne źródła ciepła) i kotła indukcyjnego
Blok 11-kondygnacyjny, 33 mieszkania

Blok 5-kondygnacyjny, 45 mieszkań

Koszt ciepła dla CWU bez OZE / mieszkanie

51 927,27 zł / 33 = 1573,55 zł

58 588,88 zł /45 = 1301,97 zł

Koszt ciepła dla CWU z OZE / mieszkanie

33 405,42 zł /33 = 1012,28 zł

38 467,99 zł / 45 = 854,84 zł

561,27 zł

447,13 zł

Koszt ciepła dla CO bez OZE / mieszkanie

1 554,29 zł

935,22 zł

Koszt ciepła dla CO z OZE + kocioł / mieszkanie

1120,76 zł

631,24 zł

Oszczędność dla CO dzięki OZE + kocioł

433, 53 zł

303,98 zł

Razem oszczędność/mieszkanie/rok

994,80 zł

751,11 zł

Oszczędność dzięki OZE dla CWU / mieszkanie

Razem roczna oszczędność dla całego budynku wielomieszkaniowego
Oszczędność kosztów en. dla CWU dzięki OZE

18 521,84 zł

Oszczędność kosztów en. dla CO dzięki OZE

14 306,41 zł

10 979,45 zł

32 828,25 zł

31 100,34 zł

Razem

20 120,89 zł

Rys. 4.
Zestawienie
zaoszczędzonych kosztów
energii cieplnej dla CWU
i prognozowanych dla CO
z uwzględnieniem OZE
(pompy ciepła
i solarne źródła ciepła)
i kotła indukcyjnego

Uwaga: Obliczenia dotyczą zasilania elektrycznego według aktualnych cen dystrybutorów związanych z KSE. Nie uwzględniono sytuacji,
gdy energia jest pozyskiwana z OZE, np. z paneli fotowoltaicznych.
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ciepła zapewniającego jego dobowe zapotrzebowanie. Jeśli
w większości, a maksymalnie w 80 procentach, ciepło będzie
wytwarzane przez pompy ciepła, wówczas kocioł indukcyjny będzie uzupełniał go w magazynie w ilości wynoszącej 20% w ciągu
doby, czyli 900,72 kWh · 0,2 = 180,14 kWh.
Obliczona poniżej moc elektryczna kotła dla tego budynku wynosząca 62,6 kW jest wystarczająca i uzupełni wymagane ciepło w magazynie w ciągu: 180,14 kWh/62,6 kW = 2 godz.
i 53 min. dziennie. Taki czas pracy efektywnej źródeł fotowoltaicznych jest osiągalny również w porze zimowej. Zatem stosując kocioł indukcyjny można zapewnić ciepło za pomocą OZE
w sposób ciągły.
Oszczędność kosztów w przypadku struktury rozpatrywanego węzła ciepłowniczego związana jest również z wyeliminowaniem strat przesyłania ciepła, kosztów konserwacji sieci
ciepłowniczej oraz kosztów usuwania awarii sieci. Ciepło wytwarzane w miejscu jego użytkowania, w ilości niezbędnej, lecz
wystarczającej, nie jest ponadto obciążone kosztami mocy zamówionej w PEC.

Obliczenie zapotrzebowania
mocy elektrycznej
w analizowanych budynkach
na potrzeby CO i CWU
Tabela 5
Wymagana moc cieplna dla analizowanych budynków
Budynek
11 kondygnacji

Budynek
5 kondygnacji

Moc cieplna zam. w PEC dla CO

119 kW

92 kW

Moc cieplna zam. w PEC dla CWU

26 kW

24 kW

Dla wymienionej mocy cieplnej, a także:
przyjętych założeń dla zainstalowanej mocy elektrycznej
znamionowej kotła wynoszącej 50% wymaganej mocy
cieplnej oraz
•
zainstalowanej mocy cieplnej pomp ciepła wynoszącej 80%
wymaganej mocy cieplnej,
obliczono wartości mocy elektrycznej potrzebnej na cele
grzewcze:
kocioł indukcyjny:
0,5x119 kW / 0,95 ( spr. kotła) = 62,6 kW,
0,5x92 kW / 0,95 = 48,4 kW
0,8 · 119 kW /2,5 = 38 kW,
pompy ciepła dla CO:
0,8x92 kW / 2,5 = 29,4 kW
pompy ciepła dla CWU:
0,8 · 26 kW /2,5 = 8,3 kW,
0,8x24 kW /2,5 = 8,6 kW.

•

Razem zapotrzebowanie na moc elektryczną:
62,6 + 38 + 8,3 = 108,9 kW,

48,4 + 29,4 + 8,6 = 86,4 kW

Wnioski, uwagi i sugestie autorów
1.

Wstępna analiza kosztów ciepła CO i CWU przy zastosowaniu kotła indukcyjnego w węźle elektrociepłowniczym w budynkach wielorodzinnych wykazała oszczędności kosztów
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ciepła także przy zastosowaniu urzędowej ceny energii elektrycznej dyktowanej przez zmonopolizowany system jej dystrybucji. Dodatkowe korzyści będą wynikały z ceny energii
elektrycznej pozyskiwanej ze źródeł OZE oraz z zastosowania zarządzania optymalnego energią przez sieciowy terminal
dostępowy (STD), a także z magazynowania energii elektrycznej i ciepła. Należy ponadto uwzględnić niższe koszty
eksploatacyjne kotła indukcyjnego w porównaniu z kosztami
eksploatacji sieci ciepłowniczej oraz korzyści środowiskowe.
Korzystny byłby również wolny rynek energii.
Kocioł indukcyjny w węźle ciepłowniczym z zainstalowanym magazynem ciepła jest najprostszą i najtańszą metodą
magazynowania energii, w szczególności jeśli energia elektryczna zasilająca kocioł indukcyjny jest wytwarzana w ogniwach fotowoltaicznych.
2.

Model przemysłowy kotła indukcyjnego i jego badania to
pierwszy ważny krok na trajektorii doświadczeń praktycznych związanych z reelektryfikacją ciepłownictwa. Kolejny
krok to doświadczenia związane z węzłem ciepłowniczym
zawierającym kocioł indukcyjny oraz inne odnawialne źródła
energii wraz ze sterowaniem węzłem ciepłowniczym za pomocą sieciowego terminala dostępowego (STD).
W celu przeprowadzenia tych doświadczeń i analiz korzystne i pożądane jest zbudowanie poligonu doświadczalnego, który umożliwiłby badania szczegółowe dotyczące nakładów inwestycyjnych, możliwości regulacyjnych i kosztów eksploatacyjnych węzła ciepłowniczego
w obiekcie doświadczalnym odzwierciedlającym potrzeby
komunalne i przemysłowe. Optymalnym rozwiązaniem
może być obiekt przemysłowo-biurowy obejmujący halę
produkcyjną z ogrzewaniem nawiewnym wysokotemperaturowym, w której prowadzone byłyby procesy elektrotechnologiczne, jednocześnie obejmujący pomieszczenia
biurowe, w których byłoby odwzorowane zapotrzebowanie na ciepło dla celów CO i CWU, tak jak w rzeczywistych
obiektach mieszkalnych. Taki obiekt służyłby sprawdzeniu autonomicznego systemu ciepłowniczego z opisaną
strukturą węzła ciepłowniczego, a jednocześnie służyłby
do sprawdzenia systemu optymalnego zarządzania energią z wykorzystaniem Sieciowego Terminala Dostępowego (STD) połączonego z inteligentnym licznikiem energii.
Oczywiście obiekt należałoby wyposażyć przynajmniej
w elektrownię fotowoltaiczną, wiatrową, magazyn energii elektrycznej i magazyn ciepła. Badania prowadzone
na obiekcie przemysłowo-biurowym, oprócz możliwości
skojarzenia elektrotechnologii przemysłowej z elektrotechnologią komunalną (ciepłownictwo komunalne), nie
powodowałyby uciążliwości dla użytkowników ciepła
przeznaczonego na cele CO i CWU, tak jak miałoby to
miejsce w przypadku badań i regulacji nastaw STD w blokach mieszkalnych już zasiedlonych.
Przeprowadzone badania na obiekcie doświadczalnym
umożliwiłyby również opracowanie programu obliczenia
i analizy kosztów budowy i eksploatacji autonomicznego
systemu zasilania budynków w ciepło, z węzłem ciepłowniczym obejmującym źródła OZE, elektryczne i cieplne oraz
kocioł indukcyjny, systemu ogrzewania zdecentralizowanego, niezależnego od centralnej sieci ciepłowniczej.
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Program obliczeniowy dotyczyłby budynków mieszkalnych
wielorodzinnych, jednorodzinnych szeregowych oraz przemysłowych, handlowych i administracyjnych. Dla inwestorów ta wstępna analiza byłaby punktem wyjścia do analizy
szczegółowej kosztów systemu ogrzewania dla budowanych obiektów, jak również przyszłych kosztów jego eksploatacji.
Perspektywa wdrożenia prezentowanego rozwiązania była
inspiracją dla pierwszego etapu badań, związanego z kotłem indukcyjnym wysokotemperaturowym i jest nią dla dalszych działań.
Aktualnie w firmie ELKON przygotowywany jest prototyp
kotła indukcyjnego w wersji docelowej, komercyjnej, który
posłuży do badań eksploatacyjnych w warunkach rzeczywistych.
3.

Analiza zużycia rocznego ciepła, przeprowadzona dla
dwóch wybranych budynków wielorodzinnych, umożliwia
wyciągnięcie wniosków dotyczących zarządzania kosztami
ciepła dla celów CWU i sposobu ich ograniczenia. W obwodzie grzewczym dla CWU zainstalowano źródła OZE: pompy ciepła i ogniwa solarne. Roczne zużycie ciepła dla CWU
wynosi w analizowanych budynkach 220 MWh i 251 MWh.
W skali kraju są to ilości mające istotny wpływ na gospodarkę energią. Analiza wyników wykazuje 80–90-procentowe zużycie energii ze źródeł OZE. Ciepło uzupełniające
z PEC było wykorzystywane wówczas, gdy warunki pogodowe uniemożliwiały korzystanie z OZE. Tę uzupełniającą
ilość ciepła można zmagazynować w okresie korzystnych
warunków pogodowych, wykorzystując OZE.
Nie we wszystkich budynkach wielorodzinnych jest możliwość zainstalowania pomp ciepła i ogniw solarnych. Do
każdego przypadku należy podejść indywidualnie. Kocioł
indukcyjny zainstalowany w węźle ciepłowniczym budynku umożliwia rozwiązanie uniwersalne. Jest źródłem ciepła
dla celów CO i CWU w zimie i źródłem ciepła dla CWU
w lecie. W lecie, gdy występuje nadprodukcja prądu w instalacjach fotowoltaicznych i z tego powodu instalacje
fotowoltaiczne odłączane są od sieci KSE, nadwyżkę tę
należałoby wykorzystać dla celów CWU w budynkach wielorodzinnych, eliminując pozyskiwanie tego ciepła z paliw
kopalnych. Magazyn ciepła wysokotemperaturowego zapewni ciągłość dostawy CWU w nocy, gdy źródła fotowoltaiczne nie produkują prądu. Należy zatem przygotować
sieć elektryczną KSE do przesyłania produkowanej energii
elektrycznej przez rozproszone instalacje fotowoltaiczne
i wykorzystać wyprodukowaną przez nie energię na cele
grzewcze CWU, zamiast blokować możliwość przyłączenia
tych instalacji do sieci KSE.
Polityka ograniczania dostępu instalacji fotowoltaicznych do
sieci KSE jest błędem, jest zaniechaniem możliwości inwestycyjnych społeczeństwa w rozwój energetyki odnawialnej.
Wobec ustaleń KE dotyczących ograniczenia zużycia gazu
w krajach unijnych o 15%, z uwagi na deficyt jego dostaw,
zastosowanie kotła indukcyjnego do ogrzewania CWU, zasilanego ze źródeł OZE i magazynującego ciepło o wysokich
parametrach, jest właściwym i aktualnie koniecznym kierunkiem transformacji energetyki cieplnej. Jednostki Samorządu Terytorialnego powinny zbilansować moc rozproszonych
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elektrowni fotowoltaicznych na ich terenach i przygotować
możliwości techniczne, prawne i formalne do wykorzystania
„nadprodukcji” zielonej energii elektrycznej do przekształcenia jej w ciepło.
4.

Transformacja energetyki cieplnej do elektroenergetyki cieplnej z rozproszonymi źródłami pozyskiwania energii może
być kontestowana przez PEC, które poszukują zastępczych
źródeł energii poza źródłami kopalnymi (np. wodór) pozostawiając istniejącą infrastrukturę ciepłowniczą. W świetle
Transformacji Energetycznej w Trybie Innowacji Przełomowej do Elektroprosumeryzmu transformacja przedsiębiorstw
energetyki cieplnej powinna jednak zmierzać w kierunku
rozwijania autonomicznych zautomatyzowanych węzłów
ciepłowniczych, ich montażu i obsługi, wykorzystujących
rozproszone źródła pozyskiwania ciepła i likwidować kolejne
odcinki wyeksploatowanych sieci ciepłowniczych.
Dla przedsiębiorstw energetyki cieplnej transformacja
energetyczna stwarza możliwość rozwinięcia nowego obszaru działalności w zakresie produkcji, montażu i eksploatacji pomp ciepła, solarnych podgrzewaczy wody
oraz ogniw fotowoltaicznych, magazynów ciepła i kotłów
indukcyjnych oraz obszaru sterowania automatycznego
procesami cieplnymi.
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ROZWIĄZANIA DLA RYNKÓW ELEKTROPROSUMERYZMU
Na dziś (kryzysowe), na jutro (budujące odporność
elektroprosumencką), na rok 2050
Solutions for electroprosumeric markets
For today (crisis ones), for tomorrow
(building eletroprosumeric resilience), for the year 2050
Aktualna sytuacja geopolityczna oraz duże uzależnienie Europy od dostaw paliw kopalnych z Rosji powodują kryzys na rynku energii związany z wysokimi
cenami (na razie) i trudną do przewidzenia sytuację w nadchodzącym okresie jesienno-zimowym. Jest to kolejna przesłanka świadcząca o przewadze
elektroprosumenckich (lokalnych) rozwiązań, mało podatnych na sytuację geopolityczną, nad rozwiązaniami systemowymi. W artykule przeanalizowano
możliwość wykorzystania „uśpionych” zasobów energetycznych, w tym układów gwarantowanego zasilania, do zapewnienia zasilania w sytuacjach
kryzysowych. Opisano potrzebne zmiany techniczne, prawne, ale i społeczne do wprowadzenia rozwiązań pozwalających na budowę kryzysowej odporności
elektroprosumenckiej w ciągu najbliższych kilku lat. Podjęto próbę oszacowania przydatności wprowadzonych rozwiązań w zderzeniu z potrzebami
elektroprosumeryzmu w horyzoncie 2050, w aspekcie czasu życia, starzenia się technologii oraz kosztów wdrożenia w środowisku kosztów krańcowych.
Słowa kluczowe: transformacja energetyki, budowanie odporności elektroprosumenckiej, rozwiązania kryzysowe
The current geopolitical situation as well as the large dependence of Europe on fossil fuels supplies from Russia create a crisis in the energy market connected
with high (for now) prices and a difficult to foresee situation in the coming autumn-winter period. It is the next rationale proving the advantage of electroprosumeric
(local) solutions, with small susceptibility to geopolitical situation, over systemic solutions. Analysed is here the possilibility to make use of "dormant" energy
resources including guaranteed power supply systems to secure power supply in crisis situations. Described are the necessary technical, legal and social
changes needed for implementation of solutions enabling building of the crisis electroprosumeric resilience during the next few years. An attempt is made
to estimate the usefulness of implemented solutions in encounter with electroprosumerism needs in the 2050 horizon in the aspect of lifetime and ageing
of technologies and also costs of implementation in the marginal costs environment.
Keywords: energy transition, building of electroprosumeric resilience, crisis solutions

Wprowadzenie
Bezpieczeństwo energetyczne rozumiane jest w dalszym
ciągu jako gwarancja zapewnienia dostaw energii (zarówno
energii elektrycznej, ale również gazu i paliw ropopochodnych),
realizowane przez spółki energetyczne pod kontrolą państwa.
Odbiorca natomiast spodziewa się, że dostęp do energii zostanie
zapewniony zawsze po możliwie najniższej cenie. Sprzyja to postawie, w której rola odbiorcy ogranicza się jedynie do płacenia za
energię. Przeprowadzane badania ankietowe [1] pokazują, że wiedza o transformacji energetycznej jest bardzo wybiórcza. O ile istnieje świadomość potrzeb instalacji źródeł OZE, głównie poprzez
wszechobecną informację medialną skupiającą się właściwie tylko
na tym temacie, to potrzeba kompleksowego podejścia, w którym
to rola odbiorcy w transformacji znacznie zwiększa się, staje się on
elektroprosumentem, praktycznie nie istnieje w przekazie medialnym, a także w powszechnej świadomości.
Obecna sytuacja geopolityczna pokazała, że gwarancja
bezpieczeństwa energetycznego wcale nie jest tak duża, na jaką
liczą odbiorcy. W Polsce energia jest w dalszym ciągu dostarczana, ale nie po cenie, jaka wynika z kosztów produkcji (uwzględniając marże i podatki), ale z sytuacji geopolitycznej i polityki
krajowej. Taka sytuacja może się jednak drastycznie zmienić
w sezonie jesienno-zimowym, w którym można spodziewać się
ograniczeń w dostępie, a nie tylko wysokiej ceny.

sierpień

2022

W tym kontekście budowanie odporności elektroprosumenckiej [2] to proces, który wynika z zupełnie innych założeń niż te dla bezpieczeństwa energetycznego, mianowicie,
to elektroprosumenci w swoich osłonach kontrolnych pokrywają swoje potrzeby energetyczne w stopniu, który jest opłacalny, ale nie przez pryzmat cen, tylko w środowisku kosztów krańcowych i efektywności krańcowej [3]. Należy jednak
podkreślić, że budowanie odporności elektroprosumenckiej to
proces, który podobnie jak transformacja energetyczna może
trwać wiele lat [4].
W artykule omówiono wybrane działania, które mogą być
zrealizowane teraz, w warunkach kryzysu energetycznego, oraz
w najbliższej przyszłości, pozwalające na osiągnięcie elektroprosumeryzmu w horyzoncie 2050.

Uzależnienie od paliw kopalnych
przyczyną niskiej odporności
elektroprosumenckiej
W 2020 r. UE zużyła łącznie około 16 tys. TWh energii pierwotnej (energia chemiczna surowców energetycznych, łącznie
z surowcami procesowymi, oraz energia produkowana w źródłach OZE), z czego importowała aż 58% [5], w tym 24,4% energii pochodziło z Rosji.
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Miks energetyczny UE, wyrażony jako udział procentowy
paliw kopalnych i źródeł OZE w łącznych potrzebach energetycznych, składał się z 35% ropy naftowej i produktów ropopochodnych, 24% gazu ziemnego, 17% odnawialnych źródeł
energii, 13% energii jądrowej i 11% węgla. W Polsce zużycie
energii pierwotnej (energia chemiczna surowców energetycznych, łącznie z surowcami procesowymi, oraz energia produkowana w źródłach OZE) wynosiło około 1,2 tys. TWh (2020 r.)
przy czym udział węgla, gazu i ropy naftowej w miksie energetycznym stanowił 85,3%, w tym 39,6% to węgiel, 16,9% gaz
i 28,8% ropa naftowa (tab. 1).

Tabela 2
Zależność UE i Polski od importu w 2020 r., w tym importu z Rosji *),
jako procentowy udział całkowitej energii pierwotnej [5]
UE, %

Polska, %

Import całkowity

57,5 (24,4)

42,8 (35,0)

Ropa naftowa

97,5 (19,3)

96,9 (76,3)

Gaz ziemny

83,6 (41,1)

78,3 (45,5)

2,5 (0,0)

3,3 (0,0)

35,8 (36,5)

0,3 (13,4)

OZE i biopaliwa
Węgiel

*) w nawiasie podano udział importu brutto z Rosji.

Tabela 1
Procentowy miks energetyczny energii pierwotnej w UE i Polsce
w 2020 r. z podziałem na paliwa kopalne i źródła OZE [5]
UE, %

Polska, %

Ropa naftowa

35

28,8

Gaz ziemny

24

16,9

OZE

17

14,7

Energetyka jądrowa

13

0

Węgiel

11

39,6

W kontekście aktualnej sytuacji na Ukrainie bardzo istotny jest udział importu z Rosji. Zależność UE i Polski od importu
w roku 2020 r. przedstawiony jako procentowy udział w całkowitej energii brutto zebrano w tabeli 2. Blisko 60% energii jest
do UE importowana (około 43% w Polsce), z czego aż 24,4%
pochodzi z Rosji (około 43% w Polsce).
Jeżeli przedstawione w tabeli 2 dane zostaną rozpatrzone
w kontekście bezpieczeństwa energetycznego, to bez szczegółowej analizy można zauważyć, że odporność elektroprosumencka zarówno UE, jak i Polski jest niska. Najistotniejsze w tym
jest jednak to, że przekłada się to na ograniczenie zdolności całej
UE do reakcji w sytuacji kryzysu geopolitycznego. Szczegółowe
rozważania w tym kontekście wychodzą poza zakres niniejszego
artykułu, ale jako druzgocący przykład pokazano na rysunku 1
zmianę cen energii elektrycznej na Towarowej Giełdzie Energii
(BASE) 5 sierpnia w trzech kolejnych latach od 2020 r.

5 sierpnia 2020 r.

Należy podkreślić, że na podstawie przedstawionych na
rysunku 1 cen w wybrany dzień roku nie można wnioskować
bezpośrednio o bezpieczeństwie energetycznym, ale bardzo
skutecznie, ponieważ przez pryzmat rachunków, za które
każdy musi płacić, pokazuje jak, dramatycznie wzrosły ceny
w ciągu trzech lat, a przez to jak zmniejszyło się bezpieczeństwo energetyczne definiowane przez Międzynarodową Agencję Energetyczną (ang. International Energy Agency, IEA) jako
nieprzerwaną dostępność źródeł energii oraz ich przystępność cenową.
Analizując bezpieczeństwo obecnych sektorów energetycznych, warto podkreślić, że istnieje problem, który wynika
z trudności weryfikacji danych podanych przez GUS, czy Eurostat. Weryfikowalne są dane dotyczące całkowitej energii pierwotnej (jako bilans zużycia surowców energetycznych). Natomiast próba określenia efektywności energetycznej poszczególnych sektorów jest bardzo trudna. Jest to spowodowane brakiem przejrzystości w podawanych danych statystycznych oraz
agregacją w kategoriach, których przydatność w transformacji
energetycznej jest co najmniej dyskusyjna. Dla przykładu, bardzo trudno określić ilość zużywanego ciepła całkowitego, a jest
to podstawowa wielkość pozwalająca na określenie trajektorii
transformacji energetycznej (poprzez pasywizację budownictwa
i elektryfikację ciepłownictwa). W tym kontekście elektroprosumeryzm, ze względu na wykorzystanie praktycznie tylko jednego
nośnika energii (energii elektrycznej) porządkuje dane i pozwala
zmniejszyć trudność prowadzenia analiz.

5 sierpnia 2021 r.

5 sierpnia 2022 r.

Rys. 1. Ceny energii elektrycznej na TGE (RDN BASE) – 5 sierpnia w trzech kolejnych latach [6]
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Elektroprosumeryzm realną szansą
na redukcję zużycia paliw kopalnych
Produkcja energii z paliw kopalnych wymaga dostaw paliw
kopalnych, jednocześnie duże uzależnienie UE od importu spowodowało gigantyczny kryzys na rynku energetycznym. Wysokie
ceny za surowce energetyczne są jednym z głównych czynników
napędzających inflację.
Pokazana na rysunku 1 niska cena energii w Polsce w roku
2021 w porównaniu z cenami w Europie Zachodniej wynika z dużej produkcji energii elektrycznej z węgla i paradoksalnie opóźnień w transformacji. Tzn. inwestycje w źródła gazowe w Polsce,
które zgodnie z założeniami m.in. Niemiec miały przejąć rolę źródeł regulacyjno-bilansujących, nie zostały zrealizowane (poza
kilkoma inwestycjami m.in. we Włocławku, Płocku, Stalowej
Woli). Daje to bardzo silne podstawy do tego, żeby etap w transformacji związany ze źródłami gazowymi został pominięty, a także silną kartę przetargową w rozmowach z UE o możliwości
czasowego przedłużenia produkcji w elektrowniach węglowych.
Zwłaszcza w sytuacji kryzysu energetycznego.
Opóźnienie wyłączenia źródeł węglowych pozwoliłoby zyskać czas na transformację, natomiast nie może być absolutnie
traktowane jako rozwinięcie na nowo zdolności wytwórczych,
a zwłaszcza uruchamiania nowych kopalń czy nowych technologii węglowych. Co więcej, odroczenie wyłączenia elektrowni np. w roku 2025 (związanych z konkluzją BAT [7]) powinno
realnie wpłynąć na plan odejścia Polski od paliw kopalnych,
tzn. przyspieszyć go i zamiast planowanego wycofania się z węgla w roku 2049 skrócić ten okres o co najmniej 10 lat. Takie podejście jest jak najbardziej racjonalne, ponieważ z jednej strony
zapewnia dostęp do źródeł regulacyjnych w postaci elektrowni
węglowych w okresie transformacji, ale co ważniejsze, pozwala na pominięcie etapu transformacji z udziałem gazu, z którym
związane byłyby ogromne nakłady inwestycyjne.
Należy również podkreślić, że niska cena energii elektrycznej wpłynęła na jej eksport. Saldo Polski jest dodatnie pierwszy
raz od pięciu lat, ale sytuacja taka nie będzie trwać długo. Na niską cenę energii wpływają długoterminowe kontrakty na dostawę węgla dla elektrowni węglowych. Jednak kontrakty te w końcu wygasną, a nowe będę zawierane już w innej rzeczywistości. Pojawiają się również informacje, że zwiększona produkcja
energii elektrycznej przyczynia się do zmniejszania zapasów
węgla w elektrowniach i chociaż do URE nie wpłynęły jeszcze informacje o przekroczeniu stanów alarmowych, to coraz częściej
pojawiają się głosy, że może to nastąpić w niedalekiej przyszłości. Zapasy te nie jest łatwo uzupełnić, ponieważ wymagałoby
to zwiększenia transportu surowców, a to z kolei modernizacji
taboru kolejowego.
Nie można również określić, jak długo i jaki skutek będzie miała sytuacja na Ukrainie. Nie można odrzucić scenariusza o wycofaniu się wojsk rosyjskich i złagodzeniu polityki surowcowej Rosji,
co wpłynie na cenę energii. Jednak gorzka lekcja na temat stabilności dostaw surowców z krajów o niestabilnej polityce międzynarodowej pozwoli wyciągnąć wniosek o bardzo niskim bezpieczeństwie zapewnianym przez produkcję energii z paliw kopalnych.
Zużycie surowców potrzebnych do produkcji energii elektrycznej zależy od wartości opałowej i sprawności. Wartość opałowa zależy od rodzaju surowca, ale również np. od miejsca jego wydobycia. Dla przykładu węgiel kamienny charakteryzuje się warto-
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ścią opałową wynoszącą typowo od 18 do 29 MJ/kg (5-8 MWh/t),
przy czym w elektrowniach węglowych zawodowych do produkcji
energii elektrycznej (na podstawie danych KOBIZE [8]) wykorzystuje się węgiel o wartości opałowej 21 MJ/kg (ok. 6 MWh/t), a w elektrowniach przemysłowych 25 MJ/kg (ok. 7 MWh/t).
Przyjmując wartości uśrednione dla Polski można obliczyć
uśredniane jednostkowe zużycie surowców energetycznych wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła (tab. 3).
Tabela 3
Jednostkowe zużycie surowców energetycznych
wykorzystywanych do produkcji energii elektrycznej i ciepła
Zużycie surowca

Wartość
opałowa
Węgiel kamienny

6 MWh/t

Węgiel brunatny

2 MWh/t

Gaz ziemny wysokometanowy

10 kWh/m

Ropa naftowa

12 MWh/t

3

energia
elektryczna

ciepło

0,44 t/MWh

0,20 t/MWh

1,20 t/MWh

-

3

180 m /MWh

100 m3/MWh

0,22 t/MWh

0,10 t/MWh

Produkcja ciepła z paliw kopalnych charakteryzuje się zawsze wyższą sprawnością, ze względu na krótszy łańcuch przemian; spalanie dostarcza od razu ciepło, a do uzyskania energii
elektrycznej potrzebna jest jeszcze zamiana ciepła w energię
kinetyczną i w końcu w energię elektryczną.
Sprawność lokalna produkcji energii elektrycznej (dla Polski)
wynosi około 39% dla elektrowni na węgiel kamienny, 37% dla
elektrowni na węgiel brunatny oraz około 55% dla elektrowni gazowej (blok combi) i 40% dla energii pochodzącej z oleju napędowego. Produkcja ciepła, uwzględniająca sprawność ciepłowni to
około 85% dla węgla kamiennego, 95% dla gazu ziemnego oraz
90% dla oleju opałowego. Ponieważ w Polsce węgla brunatnego
praktycznie nie używa się do produkcji ciepła, dlatego nie podaje
się sprawności dla pozyskania ciepła za jego pomocą.
Należy podkreślić, że przedstawione wartości są wartościami uśrednionymi i nie uwzględniają charakterystyki sprawności
w funkcji mocy wyjściowej. W przypadku pracy źródeł z mocą
poniżej mocy znamionowej zużycie surowców będzie większe.
Zależy od charakterystyki sprawności danej technologii.
Ograniczenie zużycia surowców może być realizowane na
kilka sposobów. Można budować bardziej wydajne źródła czy
zmienić wytwarzanie energii z jednego paliwa kopalnego na inny.
Są to jednak działania, które wymagają nakładów inwestycyjnych w technologie, które nie powinny być rozwijane, jak bloki węglowe, tym bardziej że sprawność najnowocześniejszych
bloków węglowych nie przekracza 46%, a nowe bloki gazowe
o wyższej sprawności ze względu na niestabilną sytuację geopolityczną w ogóle nie powinny być budowane.

Ograniczenie zużycia paliw kopalnych
do produkcji energii elektrycznej
Ograniczenie zużycia paliw kopalnych będzie zależeć
przede wszystkim od efektywności energetycznej oraz od budowy źródeł OZE. W tabeli 4 podano szacowane wartości ograniczenia zużycia paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej
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Tabela 4
Szacowane ograniczenie zużycia paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej przy założeniu wybudowania 1 GW mocy w źródłach OZE
Produkcja energii, TWh

Ograniczenie zużycia
węgla, mln t

węgla, tys. wagonów*)

gazu ziemnego, mld m3

Źródła PV

1,0

0,4

7,3

0,2

Elektrownia wiatrowa lądowa

2,8

1,2

20,5

0,5

Elektrownia wiatrowa morska

4,5

2,0

33,0

0,8

Elektrownia biogazowa

8,0

3,5

58,6

1,4

*) przy założeniu transportu 60 ton węgla w jednym wagonie

przy założeniu wybudowania 1 GW mocy w poszczególnych
technologiach OZE. Do obliczeń przyjęto czas wykorzystania
mocy zainstalowanej wynoszący 1 tys. h – źródła PV, 2,8 tys. h
– elektrownia wiatrowa lądowa, 4,5 tys. h – elektrownia wiatrowa
morska, 8 tys. h – elektrownia biogazowa.
W analizie pominięto zwiększenie wykorzystania surowców
w przypadku pracy z mniejszą mocą (charakterystyka sprawności) oraz założono, że wagony mogą przewieźć 60 t węgla.
Moc instalacji fotowoltaicznych na koniec maja 2022 r. wyniosła w Polsce 10,2 GW, co przekłada się na ograniczenia zużycia węgla o około 4,5 mln ton i redukcję potrzeby przewozu około
75 tys. wagonów z węglem.

w końcu uzysk ciepła np. z obecności domowników czy promieniowania słonecznego. Dostępnych jest również wiele programów pozwalających na szacowanie strumienia ciepła uciekającego z budynku, przyspieszających obliczenia, jednak każdorazowo należałoby przeprowadzić obliczenia dla analizowanego
przypadku. Dlatego proponuje się obliczenie względnej redukcji
zapotrzebowania na ciepło.
Jeżeli obniżenie temperatury dotyczy danego budynku,
możliwe jest przekształcenie równania (1) do wartości względnych, tzn. przyjmując, że po obniżeniu temperatury, strumień
cieplny wyniesie:
(2)

Ograniczenie zużycia paliw kopalnych
do produkcji ciepła

gdzie:
Tx – obniżenie temperatury, oC.

Ograniczenie zużycia ciepła rozpatrzono dla dwóch przypadków. W pierwszym uwzględniono jedynie obniżenie temperatury w budynkach, natomiast w drugim przypadku wzięto pod
uwagę pasywizację budownictwa oraz elektryfikację ciepłownictwa, czyli budowanie odporności elektroprosumenckiej.

Dzieląc równania (1) i (2) stronami oraz zakładając, że
współczynnik przenikania ciepła i powierzchnia nie zmieniają
się, otrzymujemy równanie na względną, procentową redukcję
zapotrzebowania na ciepło:
(3)

Obniżenie temperatury
Podstawą do obliczenia wpływu obniżenia temperatury na
oszczędność energii i w konsekwencji surowców energetycznych jest równanie na strumień ciepła:
(1)
gdzie:
U –
S –
Tw –
To –
∆T –

współczynnik przenikania ciepła, W/(m2 · K),
powierzchnia przenikania, m2,
temperatura wewnątrz mieszkania, K,
temperatura otoczenia, K,
różnica temperatur pomiędzy wnętrzem a otoczeniem.
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Na podstawie równania można obliczyć o ile bezwzględnie
zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło w sytuacji, gdy znamy
współczynniki przenikania ciepła oraz powierzchnie przenikania.
Obliczenie strumienia ciepła jest procesem, dosyć skomplikowanym, ponieważ należy wziąć pod uwagę różne współczynniki przenikania ciepła dla różnych materiałów (okna, drzwi,
ściany, …), a także straty wynikające z istnienia wentylacji, czy

gdzie:
Cx – względna redukcja zapotrzebowania na ciepła, %.
Wykorzystując równanie (3) można wyznaczyć względną
redukcję zapotrzebowania na ciepło, pozwalające na oszacowanie zmniejszenia potrzeb surowców wynikających z obniżenia
temperatury. W sposób graficzny wzór (3) został przedstawiony
na rysunku 2.
Dla przykładu, jeżeli temperatura w mieszkaniu przed redukcją wynosiła Tw = 22oC, temperatura na zewnątrz wynosi
Tz = 2oC i obniżymy temperaturę w mieszkaniu o Tx = 1oC, to uzyskamy 5% oszczędności.
Należy podkreślić, że zależność redukcji zapotrzebowania
na ciepło spowodowane obniżeniem temperatury nie jest liniowe, dlatego roczne ograniczenie zużycia wymagałoby analizy na
podstawie profilu temperatury.
Szacując ograniczenie zużycia surowców można przyjąć
pewne uproszczenia, tzn. jeżeli uwzględni się, że temperatura
w analizowanym okresie nie zmienia się w bardzo szerokim zakresie, można przyjąć liniową wartość redukcji zużycia (aproksymacja liniowa) i wykonać szacunkową analizę dla wartości średnich temperatur w okresie grzewczym.
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Rys. 2. Redukcja zapotrzebowania na ciepło spowodowana obniżeniem temperatury w budynkach
w funkcji początkowej różnicy temperatur między wnętrzem a otoczeniem
Tabela 5
Szacowane ograniczenie zużycia paliw kopalnych do produkcji ciepła dla Warszawy przy założeniu ograniczenia temperatury w budynkach
Ograniczenie zużycia

Obniżenie temperatury

Redukcja zapotrzebowania,
TWh

węgla, mln t

węgla, tys. wagonów*

gazu ziemnego, mld m3

1oC

0,48

0,10

1,61

0,05

2C

0,96

0,19

3,22

0,10

o

*) przy założeniu transportu 60 ton węgla w jednym wagonie.

Jako studium przypadku zostanie przeanalizowane zmniejszenie zapotrzebowania na surowce energetyczne do ogrzewania dla Warszawy. Łączne zapotrzebowanie na ciepło dla Warszawy w 2020 r. wynosiło 10 TWh. Zakładając Tw = 22oC, a na
podstawie analizy miesięcznych temperatur średnich [9] w okresie grzewczym (listopad – marzec) średnia temperatura na zewnątrz wynosi Tz = 1,1oC. Obniżając temperaturę o Tx = 1oC uzyskamy około 4,7% ograniczenia zużycia energii, czyli 0,5 TWh,
a dla Tx = 2oC, będzie to około 9,5% i 1,0 TWh.
Uwzględniając dane z tabeli 2 można oszacować ograniczenie zużycia paliw kopalnych do produkcji ciepła dla Warszawy. Dla zmniejszenia temperatury o Tx = 1oC uzyskamy zmniejszenie zapotrzebowania o 0,1 mln ton węgla lub 0,05 mld m3
gazu ziemnego i dwukrotność tych wartości w przypadku obniżenia o Tx = 2oC. Wyniki analizy przedstawiono w tabeli 5.
Należy jeszcze raz podkreślić, że otrzymane wyniki mają
charakter wywoławczy, ponieważ obarczone są błędem związanym z aproksymacją liniową względnej redukcji zapotrzebowania na ciepło oraz zakładają redukcję we wszystkich budynkach.
Jednak uzyskane 5% oszczędności w przypadku zmniejszenia
temperatury jedynie o 1oC pozwala na realne oszczędności.

Na podstawie paradygmatu egzergetycznego [10], teoretyczne szacowanie ograniczenia zużycia energii może wynieść
aż 90% uwzględniając trzykrotne zmniejszenie zapotrzebowania
na ciepło (poprzez głęboką termomodernizacją) oraz również
trzykrotne ograniczenie energii pierwotnej poprzez zastosowanie
pomp ciepła (dla współczynnika SCOP = 3).
Analiza przeprowadzona dla Warszawy pokazuje, że w modelu referencyjnym ograniczenie zużycia ciepła na cele grzewcze może obniżyć się do wartości 4,3 TWh (z 10,0 TWh) po
pasywizacji budownictwa, natomiast może zostać ono pokryte w dużej części z energii elektrycznej (zakładany udział pomp
ciepła wynoszący 90% w elektroprosumeryzmie). Dla takich założeń pokrycie potrzeb energetycznych można zrealizować za
pomocą 1,3 TWh pochodzącej z energii elektrycznej oraz około
0,4 TWh z innych źródeł energii.
Dla takich założeń następuje spadek potrzeb energetycznych na cele grzewcze dla Warszawy z 10,0 TWh (2022 r.)
do 1,7 TWh (elektroprosumeryzm), czyli około 83%. Oczywiście, obniżenie temperatury o 1oC to kolejne 5% obniżenia
zapotrzebowania w elektroprosumeryzmie (do 1,6 TWh). Należy podkreślić, że energia ta pokrywana jest przez źródła
OZE, dlatego zużycie paliw kopalnych po transformacji jest
marginalne.

Pasywizacja budownictwa i elektryfikacja ciepłownictwa
Pasywizacja budownictwa i elektryfikacja ciepłownictwa
to proces, który wymaga zarówno nakładów inwestycyjnych jak
i czasu. Są to jednak dwa obszary elektroprosumeryzmu, które
bardzo silnie wpływają na obniżenie potrzeb energetycznych,
a przez to na ograniczenie zużycia paliw kopalnych. W tendencji
mogą prowadzić do ich (paliw kopalnych) wyeliminowania.
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Podsumowując porównanie energetyki WEK-PK (Wielkoskalowa Energetyka Korporacyjna – paliw kopalnych) z elektroprosumeryzmem od razu nasuwa się stwierdzenie o bardzo
dużym potencjale redukcji zużycia paliw kopalnych w obszarach
elektroprosumeryzmu. Działania te mają wielki potencjał, potrzeba jednak zmiany podejścia do energetyki, zwłaszcza w obszarze zwiększania kompetencji.
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Rozwiązania na dziś (kryzysowe)
Symptomy kryzysu w energetyce w UE nasiliły się w 2021 r.,
w szczególności kilkukrotnym wzrostem cen gazu. Już wtedy pojawiały się komunikaty o możliwości ograniczeń w dostawie gazu,
zwłaszcza w Niemczech. Wszyscy (ponieważ wzrost cen, a szczególnie brak surowców energetycznych dotyczy całego społeczeństwa) analizowali scenariusze, a blackout był dyżurnym słowem
w mediach. Należy podkreślić, że ograniczenia w dostawie energii
nie możemy nazywać blackoutem, ponieważ zgodnie z definicją
blackout to awaria systemu elektroenergetycznego o charakterze
nagłym i niespodziewanym, występująca na znacznym obszarze, którego wynikiem może być długotrwała przerwa w dostawie
energii. Natomiast sytuacja, z którą mierzyły się kraje europejskie,
to planowe ograniczenia w dostawie energii. Co więcej, ograniczenia te dotyczyłyby zwłaszcza odbiorców przemysłowych. Niemniej w świadomości każdego pojawiła się obawa o własne bezpieczeństwo energetyczne.
Od tego czasu sytuacja znacznie pogorszyła się. Polityka Rosji ograniczająca dostawy gazu stawia UE przed bardzo
trudnym okresem jesienno-zimowym. Wszystko to powoduje,
że drastycznie potrzebne są rozwiązania, które spowodują ograniczenie zużycia energii, a w konsekwencji ograniczenie zużycia surowców energetycznych w sytuacji, gdy uzależnienie UE
od ich dostaw z Rosji jest bardzo wysokie.
W artykule proponuje się szereg rozwiązań, które mogą
zostać zrealizowane natychmiast i powodują ograniczenie zapotrzebowania na energię, a w konsekwencji na surowce energetyczne. Warto podkreślić, że niektóre rozwiązania wdrażane
są w innych krajach, a niektóre są charakterystyczne dla Polski.
Należy również podkreślić, że w sytuacjach kryzysowych, cena
rozwiązań ma mniejsze znacznie.
Można rozróżnić dwa typy działań kryzysowych, jedne dotyczą typowo rozwiązań elektroprosumenckich, czyli są realizowane lokalnie, dopasowane do lokalnych potrzeb i często wymagają aktywnego uczestnictwa elektroprosumentów. Mają wymiar
mikroekonomiczny. Drugi typ działań to działania na szczeblu
krajowym (makroekonomiczne), realizowane przez rząd i koncerny energetyczne (WEK).
Działania elektroprosumenckie wpisują się w trajektorie
transformacyjne do elektroprosumeryzmu, a dodatkowo można
je wdrożyć praktycznie natychmiast. Działania makroekonomiczne tylko w niewielkiej części mają potencjał do budowania odporności elektroprosumenckiej, są typowymi działaniami
na czas kryzysów.

Działania elektroprosumenckie
– mikroekonomiczne
Jednym z zasobów, które mogą zostać uruchomiane praktycznie natychmiast, są układy gwarantowanego zasilania
(UGZ) w obiektach, które takie zasoby mają. Są to np. szpitale,
hotele, wieżowce, ale również mobilne agregaty będące w posiadaniu operatorów dystrybucyjnych. W kontekście aktualnej
sytuacji geopolitycznej, mimo że udział importu z ropy naftowej
z Rosji jest istotny, nie stała się ona tak bardzo przedmiotem
walki politycznej jak gaz ziemny. Istotna jest również dywersyfikacja surowców.
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Realizacja dostaw energii za pomocą UGZ wymaga zmian
prawnych i określenia zasad ich funkcjonowania. Technicznie
można rozważyć dwa sposoby wykorzystania UGZ w bilansowaniu energii. Pierwszy to wpięcie agregatu do sieci elektroenergetycznej możliwe do osiągnięcia jedynie przez jednostki wyposażone w układy synchronizacji z siecią. Ich praca nie różni się od pracy obecnych jednostek np. elektrowni biogazowych, więc nawet
w obecnym prawie jest to możliwe do zrealizowania.
Niestety większość obecnych jednostek służy tylko w sytuacjach awaryjnego braku zasilania i co więcej zasilają one często
jedynie wydzielone obwody krytyczne. Jednostki takie mogą zostać doposażone w automatykę łączeniową, ale to wymaga nakładów inwestycyjnych i czasu. Możliwe jest jednak ograniczenie
zużycia energii w KSE, poprzez wydzielenie części sieci zasilanej
z UGZ. W takim przypadku energia nie jest do sieci dostarczana,
ale ograniczane jest zużycie tak jak w przypadku mechanizmów
DSR/DSM. Włączenie agregatów w taką usługę wymaga zmian
prawnych. Również w tym przypadku, ze względu na istnienie
programów DSM/DSR, będzie to polegało na dostosowaniu prawa, a nie na określania warunków od nowa.
W kontekście UGZ należy podkreślić również aspekt lokalnego bezpieczeństwa odbiorów krytycznych, bo właśnie w takich najczęściej istnieją UGZ, które uruchamiane są w sytuacji
przerwy w zasilaniu z KSE. W sytuacji zasilania z agregatu UGZ
zmienia się rola sieci. Pełni ona funkcję zasilania awaryjnego,
może przejąć zasilanie w przypadku awarii agregatu.
Z punktu widzenia transformacji energetycznej do elektroprosumeryzmu rozwiązanie to ma pewien potencjał, zwłaszcza
w obszarach z korytarza infrastrukturalno-administracyjnego
[4], jednak musiałby zmienić się sposób pracy. UGZ nie mógłby
brać udziału w mechanizmie DSM/DSR, ale mógłby współpracować z systemami(WSE), pełniąc funkcję źródła regulacyjno-bilansującego.
Przeprowadzona w artykule analiza wpływu obniżenia
temperatury na zużycie surowców pokazała jej wysoką skuteczność, a jest to o tyle istotne, że może być zrealizowane natychmiast, nie czekając na okres jesienno-zimowy, ponieważ taka
sama zależność obowiązuje w sytuacji, gdy pomieszczenia są
klimatyzowane. Kryzys wymógł wprowadzenie przepisów ograniczających zużycie w wielu krajach i miastach Europy. W Hiszpanii firmy nie mogą chłodzić swoich pomieszczeń poniżej 27oC,
ani ogrzewać ich zimą powyżej 19oC. Berlin planuje zimą obniżyć
temperaturę w urzędach publicznych i szkołach. Włochy i Grecja również mają ograniczenie w postaci limitu chłodzenia pomieszczeń w budynkach publicznych poniżej 27oC. We Francji
obowiązuje zakaz ogrzewania kawiarnianych tarasów, a Paryż
wprowadził grzywnę za pozostawienie otwartych okien i drzwi
podczas korzystania z klimatyzacji.
Ograniczenie oświetlenia również wpływa na zmniejszenie
zużycia zapotrzebowania. Warszawa analizuje możliwość wygaszenia podświetlenia budynków. W Berlinie zaprzestano oświetlać
zabytki nocą, a rząd Hiszpanii apeluje o zaprzestanie podświetlania
pomników i zakazuje sklepom oświetlania witryn po godzinie 22.00,
również Francja ogranicza oświetlenie nocą.
W działania mikroekonomiczne wpisują się również inne
(poza ograniczeniem oświetlenia) działania proefektywnościowe (inwestycje w efektywne rozwiązania), choćby zmiana
sposobu użytkowania energii (wymagająca kompetencji), która
w sytuacji kryzysowej ma na celu ograniczenie zużycia.
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Działania energetyki WEK
– makroekonomiczne
Bardzo istotnym działaniem systemowym na rynku schodzącym jest zwiększenie wykorzystania sieci, wykorzystujące
zasadę współużytkowania zasobów KSE [4]. Na podstawie raportu [11], liczba wydanych odmów przyłączenia w latach 2015-2021
wyniosła ponad 6 tys., a moc tych instalacji wytwórczych to ok
30 GW, co pokazuje skalę problemu. Przyczynę tego upatruje się
głównie w zbyt słabo rozwiniętych sieciach, a proponowane rozwiązania najczęściej związane są z rozbudową sieci, a to wymaga inwestycji, czasu i bardzo często nie jest zgodne z potrzebami
elektroprosumeryzmu, w którym lokalne bilansowanie odgrywa
istotną rolę, a to ogranicza potrzebę rozbudowy sieci.
W pierwszej kolejności potrzeba przejrzystych rozwiązań
umożliwiających dostęp do informacji o rzeczywistych mocach
przyłączeniowych w danym punkcie. Moce te powinny być udostępniane każdemu podmiotowi zainteresowanemu wybudowaniem źródeł OZE. Pozwoliłoby to na maksymalizację wykorzystania lokalnych zasobów. Dostępna charakterystyka punktu przyłączeniowego powinna uwzględniać również szacunkowe koszty
modernizacji sieci wymaganych do przyłączenia instalacji. Przejrzyste i ogólnodostępne informacje przyczyniłyby się również do
ograniczenia odmów.
Tego typu rozwiązanie istnieje w Wielkiej Brytanie, gdzie
OSP National Grid opracował platformę online ConnectNow i udostępnił rzeczywiste moce przyłączeniowe w węzłach [12].
Zwiększenie wykorzystania sieci można osiągnąć również poprzez dopuszczenie stosowania ograniczeń w instalacjach OZE, nie
tylko technicznych, jak jest to obecnie, ale także wynikających z mechanizmów kształtowania profili oraz wykorzystania innego profilu
produkcji źródeł OZE różnego typu. Ograniczenia sieciowe byłyby
kontrolowane przez strażnika mocy, którego rolą byłoby kontrola
dopuszczalnych przepływów sieciowych na osłonach kontrolnych
hybrydowej instalacji OZE, a to pozwoliłoby w krótkim czasie zrealizować szereg inwestycji do tej pory blokowanych.
Jednym z aspektów krytycznego zwiększania wykorzystania zasobów sieciowych byłaby zmiana podejścia do klasyfikacji źródeł OZE. Obecne prawo ogranicza moc mikroinstalacji do
50 kW, bez względu na profil zapotrzebowania i moc przyłącza.
Parametry te określają jednak, jaki wpływ będzie miała instalacja
na sieć. Proponuje się zmianę w ustawie określającej mikroinstalację na podstawie mocy (lub części mocy) przyłączeniowej. Takie podejście w lepszym stopniu określa rzeczywisty wpływ na sieć, ponieważ zainstalowanie mikroinstalacji PV
o mocy 50 kW produkującej rocznie około 50 MWh, przy zużyciu
elektroprosumenta na poziomie np. 10 MWh, znacznie silniej
oddziałuje na sieć niż ta sama instalacja u elektroprosumenta
zużywającego 100 MWh rocznie, u którego sieć, ze względu na
warunki przyłączeniowe, jest z zasady silniejsza.
Nowelizacja ustawy OZE (ustawy odległościowej 10H) została przyjęta 5 lipca br. Jest to dobry krok w kierunku zwiększenia możliwości wykorzystania energetyki wiatrowej. Jednak
w kontekście obecnej sytuacji kryzysowej nastąpiło to zbyt
późno, ponieważ opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) trwa na tyle długo, że efekty
będą widoczne najwcześniej dopiero w przyszłym roku, i to przy
dobrej woli jednostek samorządu terytorialnego. Potrzebna jest
ustawa, która na wzór wprowadzonych w Dolnej Saksonii prze-
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pisów pozwala na budowę małych elektrowni wiatrowych,
o wysokości do 15 m, bez zezwoleń. Podobną zasadę wprowadzono również w Hamburgu. W sytuacji kryzysowej jest to
istotne, ponieważ budowa tego typu małej elektrowni wiatrowej
jest na tyle krótka, że umożliwiłaby ich budowę jeszcze w tym
sezonie jesienno-zimowym.
Równie ważna jest informacja o możliwościach zastosowania rozwiązań ograniczających zużycie. Wiedza o sposobach
ograniczania zużycia nie jest jeszcze w Polsce powszechna [1].
Pozyskane informacje „z sieci” nie zawsze są prawdziwe i podane
w przystępny sposób. W Polsce działa serwis Alert RCB, za pomocą którego wysyłane są informacje w nadzwyczajnych sytuacjach, gdy bezpośrednio zagrożone jest życie. Autor proponuje
rozszerzenie funkcjonalności systemu o możliwości przesyłania
informacji zachęcających do ograniczenia zużycia w okresach,
które są krytyczne dla systemu. Informacja powinna zawierać
szczegółowe działania, proste, pozwalające na ich łatwe wdrożenie, np. dotyczące rezygnacji z użycia pralki czy zmywarki w określonych godzinach. Zmiana przekazywanych informacji wymaga
zmiany zasad funkcjonowania Alarmu RCB. Podobne informacje
przyczyniły się w 2015 r. do ograniczenia skutków deficytu energii
we Francji. W tym samym roku Polska również zmagała się z deficytem mocy, ale zdecydowano się na zastosowanie rozwiązań
w postaci stopni zasilania, które wymusiły na zakładach przemysłowych drastyczne ograniczenie zużycia pod groźbą kar.
Przedstawiona lista rozwiązań nie jest kompletna. Stanowi
za to pewną listę działań obejmujących wykorzystanie „uśpionych” zasobów, udostępnienie informacji o rzeczywistych warunkach przyłączeniowych upraszczających procedurę podłączeń
źródeł OZE i zmniejszających odmowy, zwiększenia wykorzystania sieci oraz ograniczenie zużycia zarówno ciepła jak i energii
elektrycznej. Rozwiązania, zwłaszcza w zakresie efektywności
energetycznej, są stosowne w wielu krajach i miastach Europy.
Wiele proponowanych rozwiązań wymaga natychmiastowych
działań legislacyjnych.

Rozwiązania na jutro
(budujące odporność elektroprosumencką)
Do kryzysu można się przygotować. Potrzebne są konsekwentne działania środowiska naukowego, prawników, samorządów, przedsiębiorców i rządu w celu zmiany obowiązujących
przepisów, które nie będą blokować nowych rozwiązań, a wręcz
powinny być bodźcem do ich wdrażania. Potrzeba Prawa elektrycznego [4], które „zalegalizuje” zmianę sposobu funkcjonowania energetyki.
O ile działania kryzysowe ograniczają się do wykorzystania
istniejącej infrastruktury (na duże inwestycje nie ma wystarczająco
dużo czasu), a kwestie finansowe w wielu przypadku są drugorzędne (liczy się zapewnienie dostaw energii), o tyle budowanie
odporności elektroprosumenckiej to proces realizowany w środowisku kosztów krańcowych i krańcowej efektywności.
Działania budujące odporność elektroprosumencką można
określić jako takie, które pozwolą na maksymalizację wykorzystania lokalnych zasobów, dążą do wysokiej efektywności energetycznej oraz pozwalają na pokrycie potrzeb energetycznych
energią pochodzącą ze źródeł OZE.
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Elementem łączącym działania jest sieciowy terminal dostępowy (STD). Terminal ten pozwala na wykorzystanie zasobów
KSE w sposób ograniczający wpływ osłon kontrolnych na sieć
(respektujący ograniczenia sieciowe) przy jednoczesnej maksymalizacji wykorzystania sieci. Funkcjonalności takiego terminala obejmują zarówno obszar techniczny związany z działaniem
systemu, ale również warstwę handlową, w tym moduły prognostyczne czy zawierania umów. Realizacja tych funkcjonalności
wymaga zwiększenia udziału przekształtników oraz systemów
sterowania, które zmienią obecne pojęcie funkcjonowania systemu KSE, a w elektroprosumeryzmie obejmą swym działaniem
wszystkie rynki paliw kopalnych (rynek energii elektrycznej, ciepła i paliw transportowych). Idea funkcjonowania rynku technicznego została opisana w [13].
Jednak wdrożenie rozwiązań zapewniających wymagane
funkcjonalności, chociaż istnieją już przykłady [14, 15], wymaga przede wszystkim zmiany prawa. Funkcjonowanie nowych
rozwiązań w obecnym systemie prawnym wypacza siłę ich oddziaływania i ogranicza możliwości implementacyjne jedynie
do bardzo wąskiego obszaru i to w sytuacji posiadania koncesji na obrót energią. To musi ulec zmianie i to tak szybko, jak
jest to możliwe. Bez przychylnych (a przynajmniej nieblokujących inicjatyw) rozwiązań prawnych osiągnięcie bezpieczeństwa energetycznego poprzez uniezależnienie się od paliw
kopalnych będzie trudne.

Koszt (w elektroprosumeryzmie)
vs. cena (w energetyce WEK)
Kupując energię wyprodukowaną w wielkoskalowych
blokach węglowych opalanych węglem, często pochodzącym
(przynajmniej do tej pory) z importu, skazani jesteśmy na płacenie ceny ze energię, na którą wpływ mają nie tylko rzeczywiste koszty pozyskania energii, ale w dużej części gra polityczna. Mówiąc inaczej, szacowanie, ile będzie kosztowała
energia za miesiąc, rok czy 30 lat, jest obarczone bardzo dużą
niepewnością wynikającą z niestabilnej sytuacji geopolitycznej. Określenie warunków funkcjonowania przedsiębiorstw
w takich warunkach stanowi nie lada wyzwanie. Co więcej,
niestabilność na rynku powoduje wysokie ceny paliw kopalnych, a w konsekwencji wysoką cenę energii produkowanej
z ich udziałem.

Inwestycja we własne źródła energii, ale również w efektywność, elektryfikację ciepłownictwa czy elektryfikację transportu powoduje, że ryzyko zmian cen jest ograniczane. Inwestycja została poniesiona, przynosi uzysk w postaci redukcji zapotrzebowania lub produkcji energii, a to daje gwarancję (w stopniu
zapewniającym pokrycie potrzeb energetycznych z własnych
źródeł) stabilności kosztów funkcjonowania.
Co więcej, z perspektywy elektroprosumenta wyprodukowana energia z własnej instalacji jest cenniejsza od tej pochodzącej z KSE. Działa tutaj efekt, który doskonale wykorzystała
firma IKEA, a polega on na znacznie większym docenianiu rzeczy, które wykonało się samemu, chociaż w przypadku instalacji
OZE raczej należy mówić, sfinansowało się samemu.
Podsumowując rozważanie, koszt energii z elektroprosumenckich źródeł jest stabilny (cechuje się dużą odpornością),
natomiast cena energii z KSE jest silnie zależna od warunków
geopolitycznych (cechuje się małą odpornością).
Odrębną sprawą są podatki. Rozwiązania elektroprosumenckie ograniczają dochód Państwa, ze względu na ograniczenie zużycia paliw kopalnych, od których pobierana jest
m.in. akcyza, podatek VAT czy opłata paliwowa. Jest to spowodowane tym, że elektroprosumenci, w zależności od stopnia
odporności elektroprosumenckiej, cześć swoich potrzeb energetycznych pokrywają we własnym zakresie. W takim przypadku jedynym podatkiem jest podatek VAT wynikający z zakupu
urządzeń. Z drugiej strony inwestycje w elektroprosumenckie
(lokalne) rozwiązania mogą przyczynić się do zwiększenia przychodu samorządów, głównie ze względu na wzrost podatku CIT
wypracowanego przez lokalnych przedsiębiorców, działających
na rzecz elektroprosumeryzmu.
Sprawa podatkowa jest podana jedynie w sposób sygnalny i wymaga poszerzonej analizy, również ekonomicznej. Jest to
jednak poza zakresem niniejszego artykułu.

Rozwiązania w horyzoncie 2050
(elektroprosumeryzmie)
Analizując blisko trzydziestoletni horyzont czasowy
transformacji warto prześledzić, jak zmieniało się zapotrzebowanie Polski w długim horyzoncie czasu. Z rysunku 3 można
odczytać historyczne kryzysy w Polsce. Doskonale widoczny
jest stan wojenny w 1981 r. czy zmiana ustrojowa w 1989 r.

Rys. 3.
Zmiana zapotrzebowania Polski
wraz z aproksymacją eksponentą
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Widać również, że poza zmianą ustrojową, która zamieniła gospodarkę centralnie sterowaną na gospodarkę rynkową, można
zauważyć, że z perspektywy czasu, chwile kryzysu nie wpłynęły na trajektorie rozwojowe, które dobrze opisują krzywe S [3].
Można mieć nadzieję, że jak poprzednie kryzysy również obecny w końcu skończy się i gospodarka światowa wróci do stabilności.
Zakładając osiągnięcie neutralności w horyzoncie 2050 r.
właściwe są wszystkie działania obejmujące ranking efektywności pięciu obszarów transformacji TETIP [16] i budujących wirtualny system elektryczny [17]. Są to:
1) pasywizacja budownictwa,
2) elektryfikacja ciepłownictwa,
3) elektryfikacja transportu,
4) użytkowanie energii elektrycznej, rozwój elektrotechnologii,
przemysł 4.0, gospodarka GOZ,
5) reelektryfikacja OZE.
Wszystkie proponowane w artykule rozwiązania wpisują
się w wymienione obszary, pod warunkiem, że służą budowie
wirtualnych systemów elektrycznych, a nie są wykorzystywane do pogłębiania zastanego stanu. Dla przykładu źródło PV
o mocy dostosowanej do lokalnych potrzeb i wykorzystywane
w systemie WSE może być efektywne w elektroprosumeryzmie, ale to samo źródło zlokalizowane w wielkoskalowych
farmach fotowoltaicznych spowoduje konieczność wielkich
inwestycji w sieci.
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Platforma techniczno-handlowa wirtualnego
rynku energii elektrycznej
W połowie maja bieżącego roku została uruchomiona
pierwsza w Polsce platforma obrotu energią elektryczną, pochodzącą wyłącznie z odnawialnych źródeł energii – Platforma
Rynek Energii Odnawialnej (Platforma REO). Cechą charakterystyczną tej platformy (poza prowadzonym obrotem wyłącznie
„zieloną energią”) jest również to, że dedykowana jest segmentowi małych i średnich uczestników rynku energii elektrycznej,
w postaci odbiorców, wytwórców energii elektrycznej w źródłach odnawialnych, w tym w mikroinstalacjach, właścicieli magazynów energii elektrycznej oraz elektroprosumentów (prosumentów). Zatem wszystkich tych uczestników rynku energii
elektrycznej, którzy obecnie najczęściej nie mogą samodzielnie
uczestniczyć w obrocie energią elektryczną z uwagi na trudne
do spełnienia obowiązujące wymagania formalne, finansowe
i organizacyjne.
W przypadku Platformy REO wszystkie te wymagania
spełnia jej operator, czyli spółka Reo.pl, zaś jej uczestnicy
muszą jedynie zarejestrować się i wybrać jedną (kilka) z ofert
prezentowanych na platformie lub wystawić własną ofertę zakupu/sprzedaży energii elektrycznej, co realizowane jest w kilku prostych krokach. Platforma tworzy więc rzeczywisty market place dla tego segmentu odbiorców i wytwórców energii
elektrycznej, umożliwiając im bezpośrednie spotkanie i bardzo
proste zaadresowanie wzajemnych potrzeb, oczekiwań i preferencji.
Obecnie Platforma REO oferuje swoim uczestnikom możliwość przeglądania i wyboru (rezerwacji), w szybki i intuicyjny sposób, wystawionych przez innych uczestników ofert oraz
umożliwia wystawianie własnych ofert zakupu i sprzedaży
energii elektrycznej. Wystarczy wskazać typ źródła, jaki posiada wytwórca lub z jakiego typu źródła odbiorca preferuje
zakup, następnie określić interesujący go wolumen oraz okres
obowiązywania umowy, a platforma automatycznie określi realny przychód lub koszt, jaki uzyska/poniesie jej uczestnik i wystawi ofertę. Tak skonstruowana prezentacja danych pozwala
uczestnikom szybko i prosto skalkulować potencjalne oszczędności lub zyski wynikające z danej oferty. Ponadto, ze względu
na bezpośrednie oferowanie energii elektrycznej między wytwórcami i odbiorcami, czyli elektroprosumentami (prosumentami),
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platforma umożliwia obniżenie kosztów zakupu zużywanej
energii elektrycznej przez odbiorców, przy jednoczesnym wzroście przychodów po stronie wytwórców.
Dodatkowo, Platforma REO pozwala odbiorcom i wytwórcom samodzielnie wybierać swoich partnerów i zawierać
umowy na indywidualnie uzgodnionych między nimi warunkach
handlowych.
Cały proces bilansowania handlowego uczestników Platformy REO realizowany jest przez spółkę Reo.pl, operatora tej
platformy, dlatego zaprojektowana struktura jej funkcjonowania
obejmuje nie tylko obszar, w którym poruszają się mali i średni
odbiorcy i wytwórcy zainteresowani obrotem „zieloną energią”,
ale posiada także bezpośrednie połączenia z Towarową Giełdą
Energii oraz Rynkiem Bilansującym. Powyższe czyni prezentowaną Platformę REO narzędziem w pełni współpracującym
z rynkiem hurtowym (systemowym), jednak poprzez indywidualny proces decyzyjny każdego z jej uczestników nie jest ona
w pełni zależna od zachodzących tam procesów. Uczestnicy
Platformy REO mają, mimo stosunkowo niewielkich wolumenów,
zdolność cenotwórczą, w wyniku wystawianych przez siebie
ofert i podpisywanych indywidualnie umów.
Uproszczony schemat funkcjonowania Platformy REO
został zaprezentowany na rysunku 1.
Na Platformie REO, poza klasycznie funkcjonującymi umowami pomiędzy wytwórcami i odbiorcami, obsługiwane są również umowy wielostronne, realizowane w formule Wirtualnych
Grup Biznesowych (WGB). Funkcjonalność ta pozwala na realizację indywidualnie uzgodnionych formuł rozliczeniowych w grupach wytwórczo-odbiorczych, do których można zaliczyć grupy
zakupowe, klastry energii, spółdzielnie energetyczne, czy też coraz bardziej popularne lokalne grupy energetyczne. W niedalekiej
przyszłości będą to zapewne również wirtualni elektroprosumenci (prosumenci), w tym zbiorowi, rozproszone magazyny energii
czy wirtualne elektrownie.
Wykorzystując funkcjonalność WGB, grupy wymienionych
uczestników platformy mogą nie tylko wewnętrznie „wymieniać
się energią”, mając gwarancję jej pochodzenia, ale również prowadzić aktywne bilansowanie członków WGB i odpowiednio alokować nadwyżki lub niedobory WGB.
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Rys. 1. Schemat funkcjonowania Platformy REO

Wszystkie te procesy, takie jak bilans każdej WGB i odpowiednia alokacja ich
nadwyżek lub niedoborów, realizowane są automatycznie przez platformę, w czasie rzeczywistym, dzięki wykonywanym na platformie prognozom zapotrzebowania
i generacji wszystkich jej uczestników. Na podstawie tych danych, również w sposób
automatyczny, wykonywane są kolejne podprocesy obejmujące kontraktacje bieżące
prognozowanych wolumenów nadwyżkowych z uwzględnieniem wskazanych wcześniej przez uczestników platformy priorytetów. Z uwagi na fakt, iż operator platformy
posiada koncesję na obrót energią elektryczną, a procesy realizowane na platformie są całkowicie zautomatyzowane, w WGB istnieje możliwość prowadzenia bezpośredniego obrotu energią elektryczną między producentami i odbiorcami energii
elektrycznej, bez konieczności posiadania wykwalifikowanej kadry, systemu bilingowego i fakturującego oraz wykonywania obowiązków rozliczania akcyzy i umarzania
świadectw pochodzenia (tzw. kolorów) przez każdego z jej członków.

Schemat prowadzenia obrotu energią
w ramach WGB został zaprezentowany na
rysunku 2.
Obecnie, zgodnie z obowiązującymi regulacjami rynkowymi w Polsce, obrót energią elektryczną na platformie realizowany jest w układzie
dobowo-godzinowym (obowiązują jednogodzinne okresy handlowe). Niemniej jednak, platforma już obecnie pozwala prowadzić bezpośredni
obrót energią elektryczną pomiędzy wszystkimi
jej uczestnikami, w znacznie krótszych interwałach czasowych, tzn. 15-, 10- lub 5-minutowych.
Ponadto, obrót energią elektryczną w takich
okresach może być realizowany również w sytuacji, gdy na rynku hurtowym nadal będą obowiązywały okresy jednogodzinne. Zatem uruchomienie obrotu o
 n-line jest uzależnione tylko od
potrzeb uczestników platformy.
Obecnie, w ramach funkcjonalności oferowanych przez Platformę REO wykorzystywane jest wirtualne prognozowanie i bilansowanie wszystkich miejsc dostarczania uczestników platformy. Docelowo zakładane jest
uruchomienie funkcji techniczno-handlowych,
umożliwiających fizyczne sterowanie zarówno
stroną podażową jak i popytową, na podstawie generowanych prognoz.
Moduły prognostyczne wykorzystywane
obecnie na platformie będą rozwinięte do poziomu modeli klasy AI, w szczególności do modelu hybrydowego, łączącego wyniki uzyskane
w dwóch podejściach do analizy (głębokie sieci
neuronowe i stochastyczne równania różniczkowe) poprzez specjalnie zaprojektowaną do tego
celu dodatkową warstwę sztucznej inteligencji.

Rys. 2. Schemat prowadzenia obrotu energią w ramach Wirtualnej Grupy Biznesowej
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Ponadto, do realizacji funkcji techniczno-handlowych platformy
zostanie wykorzystana już obecnie stworzona infrastruktura zapewniająca dostęp on-line do liczników wszystkich jej uczestników, pozyskując i gromadząc dane pomiarowe w oddzielnej dedykowanej
do tego celu aplikacji. Dane te zasilać będą modele prognostyczne,
a także decyzyjne, związane ze sterowaniami wynikającymi z optymalizacji poboru i produkcji uczestników platformy.
Wdrożona Platforma REO jest innowacyjnym narzędziem
pozwalającym małym i średnim wytwórcom realnie zaistnieć na
rynku energii elektrycznej, a małym i średnim odbiorcom realnie
i aktywnie skorzystać na tym rynku z obowiązującej już od lat
zasady TPA. Narzędzie to umożliwia także aktywne prowadzenie
obrotu energią elektryczną przez i pomiędzy elektroprosumentami (prosumentami), dając im szansę na optymalizację wykorzystania posiadanych zasobów oraz minimalizację kosztów zakupu
energii elektrycznej, w wyniku ustanowienia własnych zasad rozliczeniowych w ramach WGB.
Funkcjonalność WGB to także rozwiązanie dla innych lokalnych społeczności energetycznych, które mogą być tworzone
przez indywidualnych wytwórców, odbiorców, operatorów magazynów i elektroprosumentów (prosumentów), jak również przez
grupy kapitałowe posiadające w swoim składzie zakłady produkcyjne i źródła wytwórcze, a także przez spółki komunalne.

Wdrożona platforma tworzy nowy ekosystem dla małych
i średnich wytwórców i odbiorców, w którym każdy z nich może
mieć realny wpływ na uzyskiwane przez niego ceny zakupu
bądź sprzedaży energii elektrycznej. Nowy ekosystem stanowi
potencjał do dalszego rozwoju lokalnych społeczności energetycznych, konsolidacji kompetencji i optymalizacji kosztów prowadzenia ich działalności m.in. poprzez wykorzystanie lokalnych
zasobów energetycznych, które przy docelowym, techniczno-handlowym ich wykorzystaniu będą także elementem bezpieczeństwa energetycznego budowanego lokalnie.
Wdrożona platforma wprowadza na rynek w pełni
funkcjonalne narzędzie aktywizacji lokalnych społeczności energetycznych, które dzięki niej będą miały szansę na
uzyskiwanie przewagi konkurencyjnej, w wyniku większej
efektywności kosztowej w zakresie zaopatrzenia w energię
elektryczną.
Spółka Reo.pl, która jest operatorem Platformy REO,
jako jedyna na rynku polskim realizuje obrót hurtowy i detaliczny wyłącznie zieloną energią.
Po więcej informacji zapraszamy na stronę www.reo.pl.

dr inż. Marek Szrot
Energo-Complex

Od przedłużania czasu życia transformatorów,
poprzez odporność elektroprosumencką
do usług na rynkach elektroprosumeryzmu

Początki Firmy. Firma Energo-Complex rozpoczęła działalność w kwietniu 1998 roku. Schyłek XX wieku był wyjątkowym okresem dla polskiej gospodarki. Wiązało się to z olbrzymimi przemianami ekonomicznymi zainicjowanymi tzw. Planem
Balcerowicza, którego realizacja rozpoczęła się 1 stycznia

1990 r. Istotą tych przemian było odejście od planowania centralnego na rzecz mechanizmów rynkowych.
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W każdej gospodarce rynkowej rynek kształtuje popyt.
W dużym uproszczeniu można stwierdzić, że E
 nergo-Complex
to efekt powstałego w ówczesnym czasie popytu na dobra,
które były niezbędne do zaspokojenia potrzeb ewoluującego
sektora energetycznego. Tym dobrem były w owym czasie
styki do podobciążenowych przełączników zaczepów (PPZ)
typu PO produkowane przez dawną fabrykę transformatorów
ELTA w Łodzi. W 1992 r. fabryka została zakupiona przez
koncern ABB, który po kilku latach zaprzestał produkcji tych
urządzeń.
Na rynku powstał niedobór części zamiennych. Niektóre
podzespoły, na przykład styki, ulegały systematycznemu zużyciu.
To był impuls wyzwalający powstanie firmy Energo-Complex.
W 1998 r. firma rozpoczęła seryjną produkcję poszczególnych styków, a w następnych latach innych podzespołów,
takich jak przekładnie kątowe czy przeguby kardana. Kilka lat
później w ofercie pojawiły się kompletne napędy PPZ wyposażone w nowoczesny wskaźnik położenia PPZ (WP-EC 01).
Zostały one wykonane na podstawie własnego projektu.
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Następne lata zaowocowały produkcją nowoczesnych urządzeń do diagnostyki transformatorów (MT3) oraz autorskimi
wdrożeniami nowoczesnych metod oceny ich stanu technicznego. To bezpośrednio przełożyło się na opatentowanie w 2008
roku nowoczesnego systemu zarządzania populacją transformatorów „Trafo Grade”.
W trakcie dostarczania klientom usług remontowych transformatorów firma nabyła kompetencje praktyczne. Wykorzystując wyprodukowane w firmie Energo-Complex podzespoły,
a także liczne projekty polegające na ocenie stanu technicznego
remontowanych jednostek uruchomiono nową, kompleksową
usługę – „Przedłużenie czasu życia transformatora”. Usługa ta
polega na gruntownej ocenie żywotności części aktywnej transformatora znajdującego się w eksploatacji. Urządzenia te eksploatuje się nawet długo powyżej projektowanego czasu życia,
który z reguły wynosi 25 lat. Liczne przykłady zdobyte w trakcie
działalności firmy Energo-Complex pokazały niezbicie, że w ponad połowie jednostek wyprodukowanych w latach od 1970 do
1995 r. warto dokonać modernizacji polegającej na wymianie
przestarzałego i często zawodnego osprzętu jednostki (przepusty, PPZ, radiatory etc.) na nowy, aby w ten sposób znacznie
przedłużyć czas życia transformatora.

Budowa nowej siedziby. W 2018 r. w dwudziestolecie
działalności firma Energo-Complex podjęła decyzję o dalszym
rozwijaniu swojej działalności rdzeniowej związanej z usługami
w dziedzinie transformatorów. Zarząd spółki rozpoczął proces
inwestycyjny związany z budową nowoczesnego warsztatu rewitalizacji transformatorów z ograniczonym śladem węglowym.
Oprócz warsztatu budynek posiada również rozbudowane zaplecze szkoleniowe mające służyć klientom jako miejsce do
podnoszenia swoich kompetencji w obszarach działalności firmy Energo-Complex. Głównym założeniem w procesie projektowania nowego obiektu było zapewnienie warunków do bezpiecznej pracy i profesjonalnego wykonywania usług rewitalizacji przy maksymalnym wykorzystaniu do tego celu energii
źródeł odnawialnych.
W pierwszej fazie projektu nowo powstały budynek został
wyposażony w mikroinstalację fotowoltaiczną (PV) o mocy
49,98 kW wraz z magazynem energii o pojemności 23,1 kWh
z możliwością pracy off-grid.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy 49,98 kW usytuowana
na dachu warsztatu rewitalizacji transformatorów
Nowoczesny warsztat rewitalizacji transformatorów z suwnicą

W połączeniu z wykonaniem procesu regeneracji oleju oraz
suszeniem metodą próżniową izolacji celulozowej transformatora, modernizacja pozwala na przedłużenie jego niezawodnej pracy nawet o 20 lat. Można z całkowitym przekonaniem stwierdzić,
że dzięki takim zabiegom możemy dać jednostce „drugie życie”.
Potwierdzić to można kilkudziesięcioma projektami przeprowadzonymi z pełnym sukcesem w ciągu ostatnich 15 lat.
Większość tego typu usług może być wykonywana na
miejscu zainstalowania. Pozwala to ograniczyć koszty logistyczne w przypadku dużych transformatorów o mocach powyżej 100 MVA. Natomiast w przypadku transformatorów 25 MVA
i mniejszych taką usługę można wykonać w warsztacie remontowym niezależnie od pory roku i panujących warunków atmosferycznych.
To zmotywowało nas do opracowania przez firmę
Energo-Complex nowej strategii biznesowej wychodzącej naprzeciw oczekiwaniom klientów. Strategia ta wpisuje się w cele
zrównoważonego rozwoju ustanowione w 2015 r. przez ONZ.
Chodzi o czystą i dostępną energię, wzrost gospodarczy i godną pracę, odpowiedzialną produkcję i konsumpcję oraz działanie
w dziedzinie klimatu.
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W celu utrzymania ciągłości zasilania obiektu niezależnie
od warunków atmosferycznych zainstalowano klasyczne zasilanie
rezerwowe z agregatu Diesla o mocy 150 kW. Krótka eksploatacja
instalacji PV ujawniła wiele zalet płynących z jej istnienia:
• obniżenie kosztów energii elektrycznej – bardzo ważny
aspekt w obliczu wzrostu cen energii elektrycznej w wyniku
panującego kryzysu energetycznego spowodowanego między innymi agresją Rosji na Ukrainę;
• ograniczenia mocy umownej (zamówionej) – szczególnie istotne w przypadku urządzeń o dużym chwilowym poborze mocy, w tym przypadku napędu elektrycznego suwnicy 16 t (maksymalna moc chwilowa 15 kW);
• swobodna możliwość pracy wyspowej w przypadku
zaniku napięcia sieciowego – pełna praca wyspowa niepozbawiająca możliwości produkcji energii z PV; pierwszy
stopień gwarantowanego zasilania przed uruchomieniem
agregatu Diesla.
Praktyka kilku miesięcy wskazuje, że w przypadku tak
niewielkiej instalacji w okresie wiosenno-letnim można uzyskać
wysoki poziom współczynnika samowystarczalności (OEP) na
poziomie od 35 do 70%. Nadwyżki w produkcji sięgają wartości
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nawet do 50% energii, która zostaje wysłana do sieci dystrybucyjnej. Zatem mogłaby zostać zużytkowana na potrzeby własne,
gdyby została zmagazynowana. Można z tego wnioskować,
że aby zbliżyć się do pełnowymiarowej OEP należałoby zainwestować w zwiększenie pojemności magazynów energii.

Widok ogólny kompleksu budynków firmy Energo-Complex
wraz z naniesionymi elementami struktury OEP

Warto jednak w tym miejscu zadać sobie pytanie, jak będzie
kształtował się poziom OEP w miesiącach zimowych. Trudno
będzie na jednoznaczną odpowiedź, ponieważ dopiero od niedawna weszliśmy na drogę elektroprosumeryzmu i sukcesywnie
zdobywamy doświadczenie w tym zakresie. Niemniej jednak,
aby w pełni wykorzystać inwestycję w magazyny energii firma
Energo-Complex postanowiła zainwestować w mix źródeł energii
odnawialnej w postaci instalacji 3-jednofazowych wiatraków rotacyjnych o mocy 4 kW każdy, co będzie wsparciem w produkcji
energii w okresie jesienno-zimowym niezależnie od pory dnia.

Rozdzielnia główna z falownikami i magazynami energii
oraz widok ekranu aplikacji zarządzającej systemem SCADA

Ten właśnie kierunek zarządzania bezpieczeństwem energetycznym prowadzący do pełnej OEP firmy obrał zarząd firmy
Energo-Complex. Postanowiono, że w najbliższych miesiącach
zostanie zainstalowany dodatkowy magazyn energii elektrycznej
o pojemności 138 kWh.
Adaptacyjna zmiana konstrukcji dachu istniejącego
budynku – rozszerzenie o źródła PV. Ponieważ pojemność
magazynu będzie znacząco większa od możliwości produkcyjnych istniejącej instalacji PV o mocy 49,98 kW, zdecydowano
się również na zainstalowanie dodatkowych paneli PV o łącznej mocy 30 kW na istniejącym od 2007 r. budynku będącym
zapleczem firmy Energo-Complex, a obecnie siedzibą spółki
córki OBRE, zajmującej się badaniami laboratoryjnymi cieczy
izolująco-chłodzących (potocznie olejów transformatorowych).
Budynek ten posiada odrębne przyłącze energetyczne o mocy
umownej 30 kW. Aby móc umiejętnie zarządzać zasobami produkowanej energii elektrycznej budynki są połączone ze sobą
kablem energetycznym, co pozwoli na elastyczne zarządzanie
zasobami produkowanej energii elektrycznej maksymalizując zużycie energii na potrzeby własne, a to przyczyni się do wzrostu
poziomu OEP dla całego kompleksu.
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Model struktury odporności elektroprosumenckiej
firmy Energo-Complex

Ważnym elementem w osiągnięciu OEP jest umiejętne
zarządzanie zużyciem wyprodukowanej energii. Najprostszym
sposobem prowadzącym do realizacji tego celu jest umiejętne
planowanie prac warsztatowych, do których wykorzystywane są
urządzenia energochłonne. W naszym przypadku są nimi agregaty do uzdatniania i regeneracji oleju transformatorowego. Są to
urządzenia o mocy znamionowej nawet 100 kW. Posiadają one
jednak możliwość stosunkowo płynnego sterowania pobieraną
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mocą oraz pracy bezobsługowej w trybie automatycznym z zachowaniem zdalnej kontroli procesów. Cechy te pozwalają na wykorzystywanie tych urządzeń w trakcie weekendu (nie potrzebują
obsługi), kiedy to w okresach o dobrych parametrach produkcji
(dobre nasłonecznienie lub dobre warunki wietrzne) dysponujemy
dużą nadwyżką energii z zainstalowanych źródeł.
Ważnym aspektem jest również zarządzanie energią cieplną na potrzeby ogrzewania budynku w okresie jesienno-zimowym. Ważne jest, aby budynek miał wysoki poziom pasywności
energetycznej, co wydaje się pierwszym najważniejszym elementem wspomagającym OEP.
Nowy budynek został zaprojektowany w 2017 r., realizacja inwestycji została rozpoczęta w 2020 r. a zakończona rok
później. Do budowy zastosowano dobrej jakości materiały izolacyjne o wysokich parametrach izolacyjnych, co pozwoliło
osiągnąć niski poziom strat energetycznych. Budynek posiada
kotłownię zasilaną gazem ziemnym z możliwością pracy awaryjnej z kotła zasilanego olejem opałowym. Oprócz tego pomieszczenia socjalno-biurowe wyposażone są w system klimatyzacji
z możliwością schładzania lub ogrzewania. Wszystko to pozwala
na elastyczne zarządzanie zasobami energii elektrycznej.
Ostatnim ogniwem niezbędnym do efektywnego funkcjonowania całego systemu pozwalającego na osiągnięcie pełnej
OEP jest zintegrowany system zarządzania, który jest projektowany i powinien być wdrożony w najbliższych miesiącach. Składa się on z rejestratorów parametrów sieci zainstalowanych na
wejściu przyłącza do rozdzielni głównych budynków. Urządzenie
to z odpowiednią częstotliwością próbkowania mierzy rozpływ
prądów, wartości i kształt napięcia (zawartości harmonicznych)
na poszczególnych fazach. Dzięki temu możemy rejestrować
kierunek przepływu mocy oraz dokonać analizy profili godzinowych (15-minutowych) zapotrzebowania na energię czynną oraz
bierną (indukcyjną/pojemnościową).
Zebrane informacje przesyłane są do systemu SCADA,
gdzie następuje obróbka danych z uwzględnieniem odpowiednio
stworzonych profili charakteryzujących preferencje danego elektroprosumenta. Do systemu dostarczane będą również wszelkie
informacje związane z prognozami pogody, co umożliwi lepsze
zarządzanie wyprodukowaną energią. Opisany powyżej zespół

urządzeń (rejestratory, system SCADA) możemy określić jednym
terminem Sieciowy Terminal Dostępowy (STD).
Ważnym elementem pozwalającym prosumentowi na efektywne wykorzystanie produkowanej energii elektrycznej jest również elektromobilność. Typowy pojazd osobowy posiada baterie
mogące zmagazynować od 30-40 kWh. W procesie efektywnego
zarządzania systemem pozwoli to na przejmowanie nadwyżek
w produkcji i wykorzystywanie w celach komercyjnych firmy. Dlatego wewnątrz osłony EC zaplanowano również instalację ładowarki
do samochodów elektrycznych, która będzie wykorzystywana dla
firmowego samochodu elektrycznego (osobowego). W dalszej perspektywie dostępna będzie również dla innych użytkowników.
Przedstawiony powyżej przykład opisuje elektroprosumenta „małego” korzystającego z podłączenia do sieci dystrybucyjnej nN.
Nowe usługi na rynkach elektroprosumeryzmu. Firma
Energo-Complex od prawie 25 lat współpracuje z podmiotami
energetyki zawodowej oraz przemysłu, którzy dysponują przyłączami energii elektrycznej realizowanymi poprzez złączą SN
oraz WN. W wielu przypadkach lokalizacja i struktura zakładów
przemysłowych pozwala na instalację mixu źródeł energii odnawialnej dużej mocy. Dzięki zastosowaniu magazynów energii są
oni w stanie nie tylko zabezpieczyć swoje potrzeby, ale dzięki połączeniu z siecią WN poprzez transformator wyposażony w PPZ,
mogą stać się pretendentami do rynku energii elektrycznej.
Podobne predyspozycje posiadają również elektroprosumenci połączeni z siecią SN. Z tym, że powinni się oni wyposażyć
w transformator SN/nN z zabudowanym wewnątrz PPZ, co nie
jest w chwili obecnej standardem (większość transformatorów
posiada regulację beznapięciową).
Nie stanowi to jednak problemu, ponieważ od pewnego czasu na rynku dostępne są rozwiązania PPZ dedykowane do transformatorów SN/nN w przystępnej cenie. Dzięki temu i ta grupa
elektroprosumentów może być pretendentami do lokalnego rynku
energii. Obydwa przedstawione przykłady w połączeniu z zestawem rejestratorów sieciowych oraz systemem SCADA również
stanowią STD realizowany poprzez transformator WN lub SN.

Andrzej Jurkiewicz
eGIE Sp. z o.o. Opole

Początek rynku mikroelektrowni biogazowych
(pierwsze kontrakty inwestycyjne zostały podpisane)
Mikroelektrownie biogazowe (MeB) powinny stać się podstawowym źródłem energii na terenach wiejskich dla odbiorców
energii elektrycznej i ciepła, którzy mają dostęp do odpadów
organicznych (odchody zwierząt, bioodpady produkcji rolniczej itp.). MeB mogą być także zastosowane do produkcji energii z wykorzystaniem odpadów organicznych komunalnych oraz
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osadów ściekowych. Produktem końcowym MeB jest energia
elektryczna, ciepło oraz poferment, który może być stosowany
jako pełnowartościowy i naturalny nawóz do użyźniania ziemi uprawnej (pola, łąki, tereny zielone). Efektami dodatkowymi
jest uzyskanie samowystarczalności energetycznej oraz bardzo
istotnego efektu ekologicznego.

www.energetyka.eu
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Mikroelektrownia biogazowa (MeB) – model produkcji i wykonawstwa technologicznego. Firma eGIE Sp. z o.o.
Opole wspólne z firmą Elektrometal S.A. z Cieszyna rozpoczynają
produkcję MeB. Obecnie przygotowywane są pierwsze dwa egzemplarze. Celem jest unifikacja pewnych elementów MeB oraz
standaryzacja prac montażowych, które można wykonywać w hali
produkcyjnej. Ograniczy to do minimum prace w terenie i związany z tym czas montażu oraz obniży koszty budowy MeB.
Standaryzacja produkcji w halach produkcyjnych dotyczyć
będzie następujących elementów MeB:
1) urządzenie rozdrabniające przygotowania substratu,
2) układ pompowy do podawania substratów do komory fermentacyjnej,
3) mieszadła mechaniczne komory fermentacyjnej i zbiornika
wstępnego,
4) kontener techniczny z wyposażeniem:
– CHP zasilany biogazem (silnik Perkinsa + prądnica
asynchroniczna),
– kocioł biogazowy i kocioł elektryczny,
– rozdzielnia elektryczna z układem przyłączeniowym,
falownikiem i zabezpieczeniami,
– układ przekształtnikowy ON/OFF GRID,
– szafa AKPiA sterująca pracą MeB,
– instalacja gazowa z układem czyszczenia i dmuchawą
gazu do zasilania silnika kogeneratora,
– instalacja odbioru ciepła i podawania ciepła z układu
CHP/kotłów,
– system chłodzenia awaryjnego,
– systemem SCADA z łącznością internetową.
W ramach unifikacji przewiduje się wykonywanie dwóch
wielkości MeB: 30 kW oraz 50 kW.
Dla tych wielkości wykorzystywany jest kontener techniczny
dwudziestostopowy przystosowany do transportu samochodowego. Możliwa będzie także prefabrykacja większych jednostek
na indywidualne zamówienia. Dzięki wykonaniu i prefabrykacji
elementów w halach produkcyjnych urządzenia te przejdą także
na miejscu odpowiednie testy i próby ruchowe.

Na rysunku 1 przedstawiono schemat technologiczny urządzeń MeB instalowanych w kontenerze technicznym.
Pozostałe elementy MeB, takie jak: zbiornik wstępny
przygotowania substratu, komora fermentacyjna wraz z instalacją grzewczą i zbiornikiem biogazu, dodatkowy zbiornik biogazu, zbiornik na poferment, przyłącza elektryczne i ciepłownicze, będą wykonywane w terenie, w czasie realizacji inwestycji. Ich wielkość, rozmieszczenie, wzajemne połączenia są
uzależnione od konkretnej lokalizacji w wydanych warunkach
pozwolenia budowlanego i warunków przyłączenia MeB do
sieci energetycznej.
Pierwsze realizacje (dwie umowy z hodowcami). Obecnie eGiE Opole i Elektrometal Cieszyn realizują dwa zadania
związane z budową MeB o wielkości 50 kW: jedno u hodowcy
trzody chlewnej (woj. wielkopolskie), a drugie u hodowcy krów
mlecznych (woj. podlaskie). Planowane uruchomienie obu MeB
to wrzesień 2023 roku. Inwestycje będą realizowane z wykorzystaniem dotacji i pożyczek NFOŚiGW w ramach programu
„Agroenergia” oraz kredytu komercyjnego.
Planowaną inwestycję MeB opisano na przykładzie gospodarstwa hodowlanego trzody chlewnej. MeB wykorzystując naturalne substraty z gospodarstw (gnojowica świńska: 5000 m3,
obornik ptasi: 1000 Mg, sianokiszonka: 150 Mg, pozostałości
z upraw: 225 Mg) produkuje w komorze fermentacyjnej biogaz,
który jest spalany w silniku spalinowym napędzającym prądnicę
indukcyjną. Przewidziana moc prądnicy to 45 kW. Dodatkowo
z chłodzenia silnika i spalin uzyskuje się ciepło (moc ok. 60 kW).
Opcjonalnie lub awaryjnie biogaz będzie spalany w kotle o mocy
ok. 100 kW.
Na rysunku 2 przedstawiono rozmieszczenie poszczególnych elementów MeB na terenie gospodarstwa.
MeB może także zapewnić możliwość pracy wyspowej gospodarstwa z automatycznym przełączaniem w tryb
pracy OFF GRID. Praca MeB nadzorowana jest przez Internet z możliwością sterowania i zmianą parametrów pracy,
powiadamiania o aktualnych parametrach pracy, oraz systemu alarmowania.

Rys. 1. Schemat technologiczny urządzeń MeB instalowanych w kontenerze technicznym
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Rys. 2. Rozmieszczenie poszczególnych
elementów MeB w gospodarstwie
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Korzyści z eksploatacji MeB są bardzo duże:
•
niższe koszty energii elektrycznej i ciepła,
•
ograniczenie kosztów związanych z zakupem nawozów
sztucznych dzięki wykorzystaniu pofermentu, którym można
całkowicie zastąpić stosowane nawozy sztuczne,
•
możliwość sprzedaży energii elektrycznej w przypadku wystąpienia nadwyżek w jej produkcji,
•
możliwość wykorzystania ciepła odpadowego CHP np.
w suszarniach zboża i ogrzewania budynków,
•
eliminacja fetoru z gnojowicy lub obornika przy hodowli
zwierząt,
•
możliwość mieszania różnego rodzaju substratów podawanych do komory fermentacyjnej,
•
wykorzystanie CHP jako podstawowego źródła energii
w gospodarstwie z możliwością pracy wyspowej,
•
wysoka opłacalność inwestycji.
Analiza opłacalności MeB – studium przypadku gospodarstwa hodowlanego. Analizę przeprowadzono dla gospodarstwa, które zużywa rocznie ok. 320 MWh energii elektrycznej
i 300 MWh ciepła. Założono, że 90% energii elektrycznej i 70%
ciepła produkowanego w MeB zostanie wykorzystane w gospodarstwie. Pozostała energia produkowana przez CHP jest niezbędna do zapewnienia potrzeb własnych MeB.
Do analiz przyjęto poziom cen energii przewidziany dla
2023 roku:
•
energia elektryczna 1600 zł/MWh,
•
ciepło 	
400 zł/MWh.
Dodatkowo przyjęto, że dzięki produkcji dodatkowego
pofermentu, gospodarstwo zaoszczędzi ok. 30 ton nawozów
sztucznych.
Wyniki analizy dla gospodarstwa z hodowlą trzody przedstawiono w tabelach 1 i 2.
Należy zwrócić uwagę na niskie koszty obsługi układów
kogeneracyjnych, których poziom nie powinien przekraczać
5 zł/m-g pracy silnika. W CHP zastosowano bowiem silniki Perkins, które są proste i tanie w eksploatacji. Silniki te są wykorzystywane w ciągnikach rolniczych typu URSUS i są dobrze znane
rolnikom. Dzięki temu bieżący serwis polegający na wymianie
oleju, świec, filtrów w silniku CHP będzie wykonywał użytkownik,
co znacznie obniża koszty serwisu.
Inwestycja w MeB charakteryzuje się bardzo wysoką opłacalnością. Wynika to głównie z wysokich cen mediów energetycznych oraz nawozów sztucznych. Koszty finansowe przyjęto
dla pierwszego roku spłaty pożyczki i kredytu. W kolejnych latach koszty finansowe będą niższe, więc nadwyżka finansowa
będzie wyższa. Inwestycja będzie opłacalna także bez dotacji,
gdyż nadwyżka finansowa przy założonej spłacie z wykorzystaniem jedynie kredytu komercyjnego wyniesie ok. 200 tys. zł/rok.
Produkcja i wykorzystanie naturalnego biogazu do
spalania w CHP lub kotłach daje istotny efekt ekologiczny.
Naturalny biogaz jako nośnik energii jest w dalszym ciągu
niedocenianym paliwem ekologicznym, którego powszechne wykorzystanie może znacznie ograniczyć efekt cieplarniany na Ziemi.
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Tabela 1
Parametry techniczne CHP
oraz przewidywana produkcja energii netto
Czas pracy MeB

7500

h/rok

Moc elektryczna prądnicy

45

kW

Moc cieplna

60

KW

Produkcja netto e.e.

304

MWh/rok

Produkcja netto ciepło

315

MWh/rok

Tabela 2
Analiza opłacalności budowy i eksploatacji MeB
Koszty inwestycji

2 849 500 zł

dotacja

742 500 zł

pożyczka NFOŚ

742 500 zł

kredyt inny

1 364 500 zł

Roczne koszty finansowe i serwisu
pożyczka NFOŚ

133 650 zł

kredyt inny

272 900 zł

razem koszty finansowe

406 550 zł

serwis i obsługa
razem koszty

45 000 zł
451 550 zł

Przychody i koszty uniknięte
energia elektryczna

486 000 zł

ciepło

126 000 zł

premia kogeneracyjna

101 250 zł

koszty uniknięte zakupu nawozów

120 000 zł

przychody

833 250 zł

nadwyżka finansowa

381 700 zł

czas zwrotu inwestycji

3,61 lat

Uwaga: w kosztach nie ujęto kosztu dodatkowej komory fermentacyjnej oraz dodatkowego
zbiornika na poferement. Przewiduje się bowiem rozbudowę gospodarstwa o kolejną chlewnię i z tego powodu projekt przewiduje także te dodatkowe budowle.

Dla jednego stosunkowo niewielkiego gospodarstwa można uzyskać efekt w postaci niedopuszczenia do emisji gazów
cieplarnianych w ilości ok. 4 tys. ton równoważnego CO2 na
rok. Dzieje się tak dlatego, że spalając biogaz w silniku lub kotle o mocy ok. 100 kW nie dopuszczamy do emisji naturalnego
biometanu pochodzącego z odchodów zwierząt lub innych odpadów organicznych.
Taka ilość usuniętego równoważnego CO2 to efekt, którego
nie można pomijać, biorąc pod uwagę zarówno niewielką moc
urządzenia, jak i poniesione nakłady inwestycyjne wynoszące
jedynie ok. 700 zł na tonę usuniętego CO2.

www.energetyka.eu
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dr inż. Krzysztof Konopka
Politechnika Śląska
Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej ELKON

dr inż. Zdzisław Konopka
Zakład Elektroniki i Automatyki Przemysłowej ELKON

Autonomiczny mobilny zespół elektrociepłowniczy
z kotłem indukcyjnym
Awaria sieci ciepłowniczej PEC, zasilającej w ciepło
budynki wielorodzinne, nie musi skutkować brakiem ciepła
CO i CWU podczas usuwania tej awarii. Alternatywą zasilania takich budynków w przypadku ich odłączenia od sieci ciepłowniczej w okresie usuwania awarii jest autonomiczny, mobilny
zespół elektrociepłowniczy, umieszczony na platformie kołowej,
który jest podłączany do węzła ciepłowniczego budynku.
W firmie ELKON sp. z o.o. przygotowywane są dwie
wersje rozwiązania autonomicznego zespołu elektrociepłowniczego, którego bazą jest kocioł indukcyjny, o konstrukcji opisanej w zgłoszeniu patentowym nr P.439308.
W pierwszej wersji kocioł indukcyjny podłączony jest do
obiegu wody w węźle ciepłowniczym po stronie niskich parametrów, natomiast elektrycznie, do przygotowanego pola odpływowego w rozdzielni głównej budynku.
W drugiej wersji kocioł indukcyjny zasilany jest z agregatu
prądotwórczego, umieszczonego na tej samej platformie, co kocioł indukcyjny. Ponadto ciepło odzyskiwane przez płytowy wymiennik ciepła zainstalowany w układzie chłodzenia silnika spalinowego lub gazowego (przyszłościowo wodorowego), agregatu
prądotwórczego, wykorzystywane jest łącznie z ciepłem wytwarzanym przez kocioł indukcyjny, dzięki szeregowemu podłączeniu tego wymiennika z wymiennikiem ciepła kotła indukcyjnego.
Zaletą drugiego rozwiązania jest własne zasilanie kotła indukcyjnego oraz wysoka sprawność przetwarzania energii chemicznej
paliwa w ciepło (około 85%). Wykorzystywane jest optymalnie
ciepło wynikające ze spalania paliwa płynnego lub gazu oraz
energia elektryczna, którą zasilany jest kocioł indukcyjny.
W klasycznych zespołach prądotwórczych sprawność
przetwarzania energii chemicznej paliw płynnych w energię
elektryczną wynosi około 40%. Pozostała energia paliwa silnika napędowego zamieniana jest na ciepło tracone (rozpraszane
w chłodnicy) i straty mechaniczne, bądź w zespołach kogeneracyjnych na ciepło użytkowe, o ile jest zapotrzebowanie na te dwa
nośniki energii.
W proponowanym rozwiązaniu, w obiegu chłodzenia silnika w miejsce chłodnicy wentylatorowej, wbudowany jest płytowy
wymiennik ciepła typu woda – woda, którego obwód wtórny włączony jest do obiegu grzewczego kotła indukcyjnego, zasilanego
energią elektryczną wytwarzaną w prądnicy agregatu prądotwórczego. Wytwarzany jest zatem z paliwa jeden rodzaj energii – ciepło, lecz w ilości większej aniżeli w znanych układach kogeneracyjnych. Jeśli jest zapotrzebowanie na dwa rodzaje energii: ciepło
i energię elektryczną, wówczas kocioł indukcyjny nie jest podłą-
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czony do generatora. Uniwersalność autonomicznego mobilnego
zespołu elektrociepłowniczego jest jego istotnym atutem.
Przykładowe rozwiązanie techniczne to: kocioł indukcyjny
ELKON o mocy cieplnej 100 kW w zespole z agregatem prądotwórczym o znamionowej mocy elektrycznej 108 kW, napięciu
400 V i częstotliwości prądu 50 Hz, umieszczony na platformie
o długości 4,5 m, szerokości 2,1 m oraz nośności = 2700 kg.
Przyjmując, że w agregatach prądotwórczych sprawność
przetwarzania energii paliwa płynnego w energię elektryczną wynosi 40% moc chemiczna uzyskana w procesie spalania paliwa,
dla mocy elektrycznej o wartości 100 kW (taką mocą zasilany
jest kocioł indukcyjny) wynosi 100/0,4 = 250 kW. Zatem różnica
mocy wynosząca 250 – 100 = 150 kW zamieniana jest na ciepło
tracone, straty mechaniczne silnik–generator i straty elektryczne generatora. Przyjmując te straty w wysokości 30 kW (20%
z mocy 150 kW, czyli 30 kW), możliwa do odzyskania z układu
chłodzenia silnika moc cieplna wynosi 120 kW. Przy sprawności kotła indukcyjnego wynoszącej 95%, moc elektryczna kotła
zamieniana na ciepło wynosi 95 kW. Zatem łączna moc cieplna
wyniesie 120 + 95 = 215 kW.
Sprawność rozpatrywanego układu grzewczego wyniesie
215/250 = 86%.
Gdyby przyjąć straty mechaniczne silnika, straty w generatorze i straty rozproszenia ciepła w wysokości 25% z mocy
150 kW, czyli 37,5 kW oznacza to, że moc cieplna silnika spalinowego, możliwa do odzyskania z układu chłodzenia silnika, wynosi 112,5 kW. Przy sprawności kotła indukcyjnego wynoszącej
95%, moc elektryczna kotła zamieniana na ciepło wynosi 95 kW.
Zatem łączna moc cieplna wyniesie 112,5 + 95 = 207,5 kW.
Wówczas sprawność wyniesie 207,5/250 = 83%.
Można przyjąć, że opisany powyżej autonomiczny zespół
elektrociepłowniczy charakteryzuje się mocą grzewczą wynoszącą 210 kW.
Rozwiązanie w wersji drugiej, dzięki dużej sprawności,
może być też rezerwowym źródłem ciepła w węźle elektrociepłowniczym, bazującym wyłącznie na energii z OZE.
Koszt wytworzenia ciepła w takim źródle rezerwowym będzie związany z aktualną ceną oleju dla celów grzewczych. Zużycie paliwa przy pełnej mocy silnika spalinowego wynosi dla opisanego powyżej układu 30 litrów/godz. Przyjmując niekorzystny
wariant, tzn. cenę oleju napędowego zakupionego na stacji benzynowej – 8 zł/litr, otrzymamy koszt 30 x 8 = 240 zł, co w przeliczeniu na koszt energii elektrycznej wyniesie 1,2 zł/kWh. Jeśli
przyjąć cenę oleju napędowego taką jak cena oleju opałowego,
wówczas koszt generacji ciepła będzie niższy.

www.energetyka.eu
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Rys. 1. Schemat podłączenia autonomicznego mobilnego zespołu
elektrociepłowniczego w węźle ciepłowniczym budynku

W przypadku agregatu prądotwórczego zasilanego silnikiem na wodór uzyskiwany z ogniw fotowoltaicznych, koszt generacji 1 kWh będzie niewątpliwie konkurencyjny w stosunku do
klasycznego ogrzewania za pomocą paliw kopalnych.
Podłączenie autonomicznego mobilnego zespołu
elektrociepłowniczego do węzła ciepłowniczego budynku
wymaga niewielkich prac przygotowawczych, możliwych do wykonania przez służby techniczne spółdzielni mieszkaniowych lub
jednostek administrujących budynki wielorodzinne, w ramach
przygotowania budynków do sezonu zimowego. Tak jak służby drogowe przygotowują przed zimą sprzęt odśnieżający oraz
zbiorniki z solą, tak też jednostki administrujące budynki mieszkalne powinny przygotować je do zasilania rezerwowego w ciepło na wypadek awarii centralnej sieci ciepłowniczej.
Jeśli węzeł ciepłowniczy zlokalizowany jest w budynku i do
węzła doprowadzona jest centralna sieć ciepłownicza, wówczas
w węźle tym, po stronie niskich parametrów, bezpośrednio za
przyłączeniami obiegu wody do strony wtórnej wymiennika płytowego, należy wykonać dodatkowe elementy przyłączeniowe.
Będą to dwa trójniki, o przekroju takim jak rury wychodzące
z wymiennika, z dwoma zaworami odcinającymi w każdym trójniku. Zawory w trójnikach należy umieścić od strony wymiennika
i od strony przyłącza awaryjnego. Schemat przyłączenia awaryjnego przedstawiony jest na rysunku 1.
Przyłącze to należy wykonać z rury o tym samym przekroju co instalacja wodna węzła ciepłowniczego i doprowadzić do
najbliższego miejsca, w którym można podłączyć autonomiczny
mobilny zespół elektrociepłowniczy umieszczony na zewnątrz
budynku. W ścianie budynku należy wykonać otwór zamykany,
o przekroju 250 x 150, w celu wprowadzenia węży giętkich, izolowanych cieplnie, stanowiących zasilanie w ciepło węzła ciepłowniczego budynku z autonomicznego mobilnego zespołu
elektrociepłowniczego. Rury przyłącza awaryjnego, prowadzone
wewnątrz budynku, należy ocieplić i zakończyć szybkozłączem
o średnicy 1 cala. Do tego szybkozłącza będą doprowadzone
przewody giętkie wody podgrzewanej w autonomicznym zespole
elektrociepłowniczym. Przyłącze awaryjne może być też wykonane z rury o średnicy 1 cala, jeśli odległość pomiędzy węzłem
ciepłowniczym i miejscem usytuowania autonomicznego zespołu elektrociepłowniczego nie jest duża. Na czas zasilania awaryjnego zamykane są zawory od strony wymiennika i otwierane od
strony przyłącza awaryjnego.
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W przypadku, gdy węzeł ciepłowniczy zlokalizowany jest
w oddzielnym budynku stacji wymienników i z tej stacji zasilane
są poszczególne budynki mieszkalne, wówczas prace przygotowawcze należy wykonać w stacji wymienników i jedno doprowadzenie awaryjnego zasilania w ciepło będzie dotyczyło wszystkich budynków zasilanych z tej stacji.
W przypadku wykorzystania autonomicznego zespołu
elektrociepłowniczego w wersji 1, czyli kotła indukcyjnego,
bez agregatu prądotwórczego, budynek mieszkalny, w którym
znajduje się węzeł ciepłowniczy, lub budynek wolno stojącej
stacji wymienników, należy wyposażyć w pole odpływowe prądowe, o mocy umożliwiającej podłączenie kotła indukcyjnego.
Do tak przygotowanego obiektu, autonomiczny zespół elektrociepłowniczy może być podłączony w ciągu 1–2 godzin od
czasu zgłoszenia awarii, jeśli taki zespół elektrociepłowniczy
będzie na wyposażeniu administratora obiektów mieszkalnych. W tym czasie budynek nie zdąży się wychłodzić, zatem
komfort cieplny mieszkańców oraz dostęp do CWU będą zachowane.
Warto podkreślić, że jeden autonomiczny mobilny
zespół elektrociepłowniczy może zasilić kilka budynków
wielorodzinnych w przypadku awarii systemowej sieci ciepłowniczej. Można cyklicznie przestawiać autonomiczny mobilny zespół elektrociepłowniczy i podłączać budynki w ustalonym
harmonogramie i ogrzewając je metodą „pompowania” ciepła do
budynków, które z uwagi na inercję cieplną zapewniają odpowiednią temperaturę w czasie, gdy zespół elektrociepłowniczy
podłączony jest do innego budynku.
Osoby zainteresowane opisanym rozwiązaniem, przedstawicieli PEC, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych oraz Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST) zapraszamy do stoiska
firmowego podczas targów ENERGETAB 2022. Pawilon wolno
stojący ELKON w obszarze OZE.
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Przemysław Rozmysłowicz
www.des.energy

„Android” rynku technicznego
Wirtualnego Systemu Elektrycznego
Korzystając na co dzień z telefonów komórkowych nie zastanawiamy
się, jak to się stało, że są one dzisiaj
tak oczywistym narzędziem komunikacji i stały się częścią naszego życia
w zaledwie kilka lat. Jak odniosły tak
spektakularny sukces komercyjny?
Jaki udział w tym miały systemy operacyjne i standaryzacja jako „open
source”? Jak bardzo udostępnienie
wiedzy wpłynęło na dynamikę rozwoju komunikacji mobilnej i zasady wymiany informacji na całym świecie?
Jak to jest możliwe, że urządzenia mogą być kompatybilne, komunikować się ze sobą – zarówno w zakresie połączeń
telefonicznych, jak i takich usług, jak poczta elektroniczna czy
komunikacja poprzez aplikacje Zoom czy Teams?
System Android jest jednym z dwóch kluczowych na
świecie systemów operacyjnych wykorzystywanych w urządzeniach mobilnych, który umożliwił ich globalną popularyzację poprzez oddanie do publicznego użytku kluczowej części wartości
intelektualnej i nadal pozwalał na realizację zysków – poprzez
stworzenie dużego ekosystemu dla rozwoju nowych usług. Ten
ekosystem stał się podstawą do rozwoju nowych usług, nieznanych wcześniej, i do budowy stabilnego biznesu zapewniającego
napływ wciąż nowych klientów. Biznesu skalowalnego, ponieważ
jeżeli istniał już system operacyjny, pojawiali się nowi producenci
sprzętu korzystający z tego standardu (ponieważ mogli sprzedawać więcej sprzętu) oraz producenci aplikacji (ponieważ rosło
grono klientów na te aplikacje).
Dla nas (firmy ELIMEN) koncepcja taka stanowiła motywację do rozwoju systemu, który co do funkcji w energetyce ma wiele wspólnego z systemem Android. Kluczowa
część rozwiązania jest udostępniana za darmo i może być dowolnie modyfikowana przez twórców sprzętu i oprogramowania. Programista dostosowuje go do urządzeń mobilnych oraz
oczekiwań konsumentów, dodając nowe funkcje czy zmieniając
szatę graficzną. Powstał sklep z aplikacjami PLAY STORE, gdzie
użytkownik może pobrać wiele ciekawych aplikacji na smartfon
czy tablet. Hardware w urządzeniach mobilnych ma określone
standardy i konfigurację, jednak to aplikacje stanowią o jego
funkcjonalności. Jest to idealne środowisko do rozwoju innowacji. Proste, efektywne kosztowo, łatwe w implementacji.
Przykład 1. Wprowadzona jako wyposażenie pierwszych
aparatów fotograficznych w smartfonach lampa błyskowa była
kiedyś innowacją. Oprogramowanie telefonu włączało mocną
diodę LED w odpowiednim momencie zwiększając jakość zdjęcia
robionego przy słabym oświetleniu. Ktoś wpadł na pomysł i zaofe-
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rował aplikację, którą umieścił w sklepie PLAY STORE. Aplikacja
ta pozwalała włączać na stałe diodę LED aparatu fotograficznego.
Telefon zyskał nową funkcjonalność – stał się LATARKĄ.
Przykład 2. Smartfony wyposażone są od dawna w akcelerometry wykorzystywane do tego, aby obraz wyświetlany obracał
się wraz z obróceniem telefonu. Ktoś wpadł na pomysł i napisał
aplikację, którą umieścił w PLAY STORE. Aplikacja ta jedynie odczytuje i przetwarza dane z akcelerometru. Telefon zyskał nową
funkcjonalność – stał się POZIOMICĄ.
Przykład 3. Zdjęcia robimy aparatem w telefonie od dawna.
W pewnym momencie zaczęło się rozwijać oprogramowanie do
streamowania wideo i telefon pozwalał już na transmisję wideo
w czasie rzeczywistym. Powstał Skype, ewoluował WhatsApp.
Potrafiono przesyłać wideo i dźwięk między dwoma użytkownikami. Pandemia Covid-19 stworzyła warunki do szybkiego rozwoju takich aplikacji, jak ZOOM czy TEAMS. Dzisiaj wszyscy
wiemy jak zorganizować spotkanie online. Twórcy umieścili swoje aplikacje w PLAY STORE. Aplikacja jedynie przetwarza dane
z kamery, mikrofonu i korzysta z głośnika. Telefon zyskał nową
funkcjonalność – stał się urządzeniem umożliwiającym połączenia telekonferencyjne.
Czy opisane powyżej funkcjonalności – latarka, poziomica
czy urządzenie do prowadzenia telekonferencji – istniałyby bez
ekosystemu, jaki tworzy system Android? Nie – ponieważ nikomu nie opłacałoby się produkować telefonów na taką skalę jak
ma to miejsce obecnie. Jeżeli nie byłoby tylu użytkowników telefonów – nie zaistniałyby warunki rynkowe do inwestycji w tworzenie aplikacji, na które nie byłoby klientów.
Hardware, sprzęt, architektura telefonu komórkowego
czy tabletu istnieją od dawna w niemalże niezmienionej formie.
Nowe funkcjonalności rozwijały się wraz z identyfikacją nowych
potrzeb i pojawiania się nowych pomysłów. Nawigacja, smartwatch jako miniaturowe urządzenie z Androidem na podstawie
prostych czujników sprawdza nasze tętno, monitoruje aktywność
fizyczną. Smartfon natomiast jest ekranem, na którym możemy
zobaczyć historię naszej aktywności fizycznej, ponieważ to tak
naprawdę … większy ekran naszego smartwatcha, chociaż
smartwatchem nie jest. Potrzebny był system, który pozwolił tak
przygotować sposób połączenia komponentów systemu, aby
resztę dało się rozwijać jedynie w sferze oprogramowania.
Rozwiązanie firmy ELIMEN dla energetyki opiera się na
tych samych zasadach. Nie jest zbyt innowacyjne. Wiemy, że
urządzeniami można zarządzać zdalnie. Co w tym nowego? Magazyn energii składający się z inwertera dwukierunkowego oraz
baterii czy akumulatora – zarządzany zdalnie. Proste!
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Proste jedynie pozornie. Powtarza się historia
znana z wojny standardów w technologii zapisu kaset
wideo, standardów zapisu CD-ROM, DVD i kilka innych przykładów walki na „standardy”, aby „zablokować konkurencję”. To dzieje się obecnie w technologii
domowych magazynów energii. Każdy producent ma
swój standard – a traci elektroprosument, ponieważ
nie może w pełni wykorzystać całego potencjału, za
który płaci jednak całą cenę. Dostaje więc niepełnowartościowy produkt za pełną cenę.
ROZWIĄZANIE – jak działa, jakie ma możliwości. Proponujemy rozwiązanie, które jest „androidem” rynku technicznego i pozwala na stworzenie
całkowicie nowego rozwiązania – Wirtualnego Systemu Elektrycznego. Systemu, który tworzy nowe
wartości i źródła przychodów zarówno dla elektroprosumenta jak i innych uczestników rynku.
Dużą część rozwiązań technologicznych udostępnimy niedługo w postaci „open source” oferując
dostęp do wysokosprawnej technologii dwukierunkowej konwersji energii pomiędzy siecią a zasobnikiem energii. Stworzyliśmy rozwiązanie pozwalające
na unifikację hardware i pozwolimy mu działać w sieci rozproszonej – podobnie jak w przypadku telefonów komórkowych i tabletów. Magazyn energii będzie mógł uzyskać wiele funkcjonalności w ramach
sieci energetycznej – ograniczeniem będzie jedynie
legislacja i wyobraźnia twórców aplikacji.
Z jednej strony magazyn energii będzie kosztem – bo trzeba będzie go kupić. Z drugiej strony
będzie źródłem przychodów – ponieważ będziemy
mogli go wynająć i czerpać z tego zyski. Z trzeciej
strony – będzie stanowił inteligentne źródło zasilania
dla naszego domu optymalizując autokonsumpcję
i gwarantując zasilanie podczas przerw w zasilaniu.
Twórcy oprogramowania zaoferują aplikacje, dzięki
którym magazyn będzie mógł pracować efektywniej
i zarabiać więcej pieniędzy. Sieć energetyczna stanie się jedynie narzędziem do przesyłania niewielkich ilości energii pomiędzy elektroprosumentami,
w praktyce uzyskamy funkcjonalność Sieciowego
Terminala Dostępowego.
Dostarczymy narzędzia, które tworzą z „baterii”
rozwiązanie o nieznanej dotychczas funkcjonalności
i konstrukcji, w której falownik będzie całkowicie zintegrowany z baterią, zapewniając kontrolę i bezpieczeństwo oraz komplementarne rozwiązanie dwukierunkowej konwersji energii. Powstaje dzięki temu
magazyn energii jako produkt posiadający wyłącznie
przyłącze prądu zmiennego. Ponadto – jest to urządzenie posiadające status urządzenia sieciowego.
Serwis i konfiguracja – odbywają się wyłącznie poprzez Bluetooth. Funkcjonalności – aktywowane,
i co najważniejsze, tworzone wyłącznie przez sieć
Internet, poprzez narzędzia informatyczne. „Oczami”
systemu jest dodatkowy elektroniczny miernik energii skomunikowany przez wi-fi. Znając pojemność
baterii, znając godziny kiedy w danym dniu w roku
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może pracować fotowoltaika, potrafimy zidentyfikować okresy, gdy mamy
niedobory energii, a kiedy mamy jej nadwyżki.
System dostarczać będzie komplet informacji niezbędnych do zdalnego
zarządzania i współdzielenia zasobów między potrzeby prosumenta a innych
uczestników rynku. Komunikację z serwerem zarządzającym zapewnia Gateway Transakcyjny, tworzący z naszego magazynu energii zasób dostępny zdalnie. Odpowiada on za dopuszczanie do realizacji zleceń zewnętrznych oraz oferowanie/publikowanie oferowanych zasobów w systemie transakcyjnym.
Całość rozwiązania zapewni funkcjonalność Sieciowych Terminali Dostępowych, tworząc całkowicie nową wartość dodaną do konwencjonalnego magazynu energii. Umieszczony na granicy dwóch osłon kontrolnych (wewnątrz
osłony prosumenckiej), łączy infrastrukturę techniczną zapewniającą dostęp
do energii elektrycznej, ekonomiczną (umożliwia zawieranie transakcji handlowych pomiędzy posiadaczami STD z uwzględnieniem ograniczeń sieciowych)
i prawnych (aby transakcje były zgodne z prawem podatkowym).
Z informatycznego punktu widzenia przechowywanie plików w chmurze nie jest nowością. Nasze rozwiązanie pozwala na magazynowanie energii
w chmurze. Chmurze energii. Energia może być przechowywana w dynamicznie zmieniających się zasobach magazynowania i przetwarzania energii. System zarządzający chmurą umożliwiać będzie dostęp do tych zasobów innym
uczestnikom rynku energii. Chmura taka będzie posiadała dynamicznie zmieniające się parametry, jakie będą w każdej chwili ją opisywały poprzez:
•
zgromadzoną energię (wyrażoną w kWh / MWh / GWh),
•
dostępne wolne zasoby (wyrażone w kWh / MWh / GWh),
•
dostępną moc przetwarzania energii z sieci do magazynu,
•
dostępną moc przetwarzania energii z magazynu do sieci.
Zasoby te będzie można powiązać z istniejącą infrastrukturą, geolokalizacyjnie. Będzie można modelować je jako infrastrukturę wirtualną, tworząc
nowatorskie rozwiązania dzisiaj nieosiągalne dla rynku i infrastruktury.
Dostęp do zasobów chmury uzyskać mogą uczestnicy rynku (sprzedawcy energii, właściciele farm PV, właściciele farm wiatrowych, producenci oprogramowania) – zapewni im to system licencjonowania dostępu. W związku
z tym, że struktura danych i ich wykorzystania nie wymaga posiadania koncesji
na handel energią – znacząco ułatwia to implementację systemu w zróżnicowanych realiach legislacyjnych. Pozwala również na bardzo prostą integrację
zasobów rozproszonych w ramach posiadanych przez inne podmioty systemów informatycznych do zarządzania sprzedażą energii.
Koncepcja Chmury Energetycznej, opartej na chmurze informatycznej
(przetwarzanie danych) oraz urządzeniach magazynujących i przetwarzających
energię (rozproszone magazyny energii) możliwa jest do implementacji na istniejącym rynku opartym na podziale ról zaprezentowanym w tablicy 1.
Tablica 1
Koncepcja podziału ról w Chmurze Energetycznej
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Wszystkie przepływy realizowane przez system: przepływ
informacji, przepływ energii oraz przepływ środków finansowych
przedstawione są na rysunku 1.

3.

Rys. 1. Schemat przepływu informacji energii oraz środków
finansowych w systemie Chmury Energetycznej

4.

ROZWIĄZANIE – do kogo skierowane i jakie oferuje
korzyści. Rozwiązania systemu mają z założenia ograniczyć
koszty magazynu dla Klienta końcowego, zwiększyć rentowność
dla producentów magazynów, a jednocześnie stworzyć ekosystem do rozwoju usług informatycznych na otwartym rynku.

5.

Rys. 2. Idea Wirtualnego Systemy Elektrycznego
z Chmurą Energetyczną

Chmura energetyczna dzięki swojej funkcjonalności pozwoli na rozwój Wirtualnego Rynku Elektrycznego
(rys. 2), na którym istnieć będą wymienieni poniżej uczestnicy
mający dostęp wyłącznie do określonych z góry zasobów.
6.
1.

2.

Elektroprosument – wyposażony w Sieciowy Terminal Dostępowy – uzyskuje możliwość oferowania swoich zasobów w ramach systemu. Staje się wystawcą ofert sprzedażowo-zakupowych. Za pomocą prostej aplikacji może udostępnić część
pojemności swojego magazynu oraz część zasobów falownika dwukierunkowego do wykorzystania przez sprzedawców.
Sprzedawcą – w zależności od kształtu przepisów w danym
momencie – może być podmiot posiadający koncesję na handel energią bądź na przykład sąsiad posiadający farmę fotowoltaiczną. Każdy kto z punktu widzenia prawnego może zawrzeć transakcję na zmagazynowanie energii bądź każdy, kto
będzie mógł od nas kupić energię i zechce za to zapłacić.
OSD (egzekutor ograniczeń sieciowych) – na podstawie danych z systemu będzie posiadał możliwość realizacji zadań
nadzorczych, korzystając z gotowych narzędzi będzie mógł
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7.

wpływać na ograniczenie realizowanych transakcji, bądź na
przykład ograniczyć proporcjonalnie moc falowników pracujących w systemie, aby zapewnić stabilną pracę sieci. Będzie
mógł również skorzystać odpłatnie z narzędzi, jakie oferuje
system – istnieją narzędzia symetryzujące parametry fazowe
sieci i również one powinny uzyskać w świetle prawa wartość
na rynku, ponieważ bez realizacji inwestycji w infrastrukturę
OSD może przy pomocy należących do elektroprosumenta
modyfikować parametry sieci energetycznej.
Sprzedawca (wystawca ofert sprzedażowo-zakupowych) –
główny partner biznesowy w zakresie generowania przychodów z udostępnionych zasobów będących własnością elektroprosumenta. Wystawiane przez niego w ramach chmury energetycznej zlecenia na magazynowanie i sprzedaż
energii do sieci będą realizowane w sposób automatyczny,
obsługiwane przez urządzenia zainstalowane w osłonach
prosumenckich.
Operator WSE – odpowiedzialny za tworzenie wirtualnych
modeli zarządzania zasobami. Jednocześnie może istnieć
wiele WSE, których część zasobów ulega dynamicznie przeniesieniu – w zależności od potrzeb i warunków transakcyjnych. Gateway Transakcyjny STD może podjąć decyzję
o przyjęciu zlecenia spoza podstawowego WSE, w którym
uczestniczy na co dzień. Może to mieć miejsce w wyniku
zdarzeń losowych (utrata komunikacji) lub w wyniku decyzji
o podłożu ekonomicznym – możliwość realizacji wyższych
zysków np. w określonej porze dnia zakup energii w ramach
jednego WSE, a sprzedaż kilka godzin później.
Leasingodawca STD – instytucja finansująca w sposób
uproszczony kompletne urządzenie użytkowane przez elektroprosumenta. Zgodnie z założeniem, że inwestorem STD
jest elektroprosument jako główny beneficjent przychodów
z jego użytkowania – może on nabyć takie urządzenie na
własność, sfinansować je leasingiem bądź za pomocą
Umowy o Najem Długoterminowy rozkładając koszty w czasie i wykupując urządzenie na własność na koniec umowy.
Obecność instytucji finansujących jest kluczowa dla dynamicznego i efektywnego rozwoju Wirtualnego Systemu
Elektrycznego. Znaczącym czynnikiem obniżającym ryzyko
biznesowe instytucji finansującej powinny być uwarunkowania prawne i gwarancja minimalnych przychodów, jakie
może wygenerować elektroprosument korzystający z takiego urządzenia.
Operator systemu billingowego – podmiot posiadający pełnię praw własności intelektualnej do rozwoju i zarządzania rdzeniem systemu. Podmiot odpowiedzialny za dokumentację produkcyjną i certyfikację wszystkich urządzeń,
dostawca kluczowych elementów systemu zarządzania
chmurą energetyczną. Posiada dostęp na poziomie administracyjnym do wszystkich urządzeń uczestniczących
w chmurze oraz oferuje usługi dostępu do danych billingowych wszystkich zawieranych transakcji w chmurze pomiędzy jej uczestnikami.
Elektromobilność – elektryfikacja transportu, głównie publicznego i towarowego, tworzy nowe możliwości rozbudowy zasobów rozproszonych. Coraz powszechniej pojawiająca się koncepcja retrofitowania napędów spalinowych w używanych pojazdach (zastępowanie napędów
spalinowych napędami elektrycznymi) zgodnie z ideologią
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 ircular Economy daje możliwość dużo tańszej elektryfikaC
cji floty niż zakup pojazdów nowych. Tworzy jednocześnie
nowe kompetencje oraz pozwala zachować na rynkach lokalnych miejsca pracy. Z punktu widzenia chmury energetycznej flota dziesięciu małych autobusów przebudowanych
na napęd elektryczny to 1 MWh energii w ruchu w dzień.
W nocy jednak to dodatkowa 1 MWh energii, która może generować przychody przez 8-10 godzin w ciągu doby. Prace
nad rozwojem takiego systemu u pilotażowych Klientów są
integralną częścią rozwoju projektu chmury energetycznej,
w ramach projektu retrofitu pojazdów użytkowych awizowanych jest ponad 100 pojazdów.
W idealnych warunkach nasz „Android” ma pozwolić na
znaczące zwiększenie „przepustowości” infrastruktury energetycznej, ponieważ odpowiednio rozbudowany tworzyłby warunki
do tego, aby rozpoczął się proces zmiany funkcji infrastruktury
energetycznej. Byłaby ona narzędziem pozwalającym na przesyłanie energii w sposób rzeczywisty bilansując zużycie pomiędzy
użytkownikami, a nie za dostarczanie całości zapotrzebowania
na energię do wszystkich użytkowników. Włączanie do systemu
dużych, stacjonarnych, magazynów energii pracujących w synergii z systemem rozproszonym opartym na mikromagazynach
miałoby zdecydowanie większy sens, ponieważ obecnie nie rozwiązują one wszystkich problemów.

Przykładowy magazyn energii uruchomiony swego czasu
w Polsce przez firmę BYD we współpracy z ML System ma pojemność 2,5 MWh. Przy nim pojedynczy magazyn uczestniczący
w chmurze o pojemności 10 kWh oraz mocy falownika 10 kW nie
robi początkowo wrażenia. Wystarczy jednak 250 takich urządzeń pracujących w chmurze i osiągamy taką samą pojemność
i dwukrotnie większą moc falowników. Chmura wykorzystuje istniejącą już u elektroprosumenta infrastrukturę: przyłącze energetyczne, budynek, ogrzewanie, zamknięty i zabezpieczony teren.
Nie trzeba ogradzać magazynu, budować stacji transformatorowych, zatrudniać ochrony, płacić za monitoring. Każda kWh pojemności magazynu oraz każdy kW mocy falownika w systemie
chmury energetycznej jest wielokrotnie tańszy, prostszy w implementacji i nie wymaga żadnej inwestycji w infrastrukturę. Czas
instalacji po dostawie sprzętu – 30 minut.
Co najważniejsze – magazyny w architekturze rozproszonej rozwiązują problemy tam, gdzie one występują. Mogą zgromadzić energię na czas przerw w zasilaniu,
mogą poprawiać parametry sieci, mogą symetryzować
parametry między fazami, mogą zapobiegać wyłączaniu
instalacji fotowoltaicznych z powodu przeciążenia sieci.
Ponadto wszystko – jeżeli będą zintegrowanym rozwiązaniem tworzącym chmurę energetyczną – mogą zmniejszyć
znacząco rachunki za prąd przynosząc dodatkowy dochód
elektroprosumentowi.

WYDARZENIE

Rozmowy o elektroprosumeryzmie w Senacie RP
z udziałem delegacji SEP
W dniu 3 sierpnia 2022 r. delegacja SEP w składzie: Piotr
Szymczak – prezes SEP, Lech Żak – przewodniczący Centralnej
Komisji ds. Legislacji SEP i Sławomir Cieślik – przewodniczący
Komitetu Organizacyjnego XL WZD SEP spotkała się z Marszałkiem Senatu RP – prof. Tomaszem Grodzkim.
Podczas spotkania prezes SEP poinformował o działalności Stowarzyszenia w okresie 103 lat i podziękował za otrzymany
Medal Senatu, wręczony w imieniu Pana Marszałka przez senatora dr. Stanisława Lamczyka podczas Debaty Podsumowującej
III Kongres Elektryki Polskich w dniu 25 kwietnia 2022 r. Podkreślił, że SEP aktywnie uczestniczył w opracowaniu pierwszej
ustawy elektrycznej przyjętej przez Sejm RP w dniu 21 marca
1922 r., a następnie w jej wdrażaniu w kolejnych pokoleniach.
W Stowarzyszeniu działa wiele jednostek bezpośrednio związanych z elektroenergetyką, a jego członkowie aktywnie pra-
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cują w różnych środowiskach, m.in. naukowym, przemysłowym
i edukacyjnym. Prezes SEP zadeklarował wolę włączenia się
w proces przygotowywania nowej ustawy Prawo Elektryczne
w charakterze eksperckim, edukacyjnym i promocyjnym.
Członków delegacji SEP zaproszono na posiedzenie
Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa Elektrycznego. W jego
trakcie Marszałek Senatu przypomniał, że celem prac Zespołu jest przygotowanie nowej ustawy po ponad 100 latach
od wejścia w życie pierwszego obowiązującego aktu prawnego. Przewodniczący Zespołu, senator Stanisław Lamczyk
podkreślił, że transformacja jest konieczna, bo polskie społeczeństwo nie jest przygotowane na kryzys elektryczny.
„Przeanalizowaliśmy prawo czeskie, niemieckie i szwajcarskie, które są bardzo proste i będziemy się na nich wzorować”
– powiedział senator.
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Następnie wręczono akty powołania na eksperta Zespołu,
które otrzymali: Sławomir Cieślik, Jacek Dach, Adam Kielak,
Zbigniew Krzemiński, Henryk Majchrzak, Jan Popczyk, Piotr
Szymczak i Lech Żak.
W trakcie posiedzenia zabrali głos m.in. Piotr Szymczak
i Sławomir Cieślik. Zwrócono uwagę na bardzo szeroki obszar
planowanych działań, który wymaga diametralnej zmiany wyobrażenia o funkcjonowaniu przyszłego systemu elektroenergetycznego, a co za tym idzie potrzebę edukacji w społeczeństwie. Trzeba przygotować się do funkcjonowania w nowych
warunkach, zarówno we własnych gospodarstwach domowych,
jak również w gospodarce narodowej. SEP może być partnerem
z dużym potencjałem eksperckim w zakresie naukowo-technicznym i edukacyjnym.
Głos zabrał także prof. Jan Popczyk, który powiedział m.in.,
że jak najszybciej należy: Po pierwsze ustalić podstawowe definicje i dopracować oraz usankcjonować doktrynę elektroprosumeryzmu. Po drugie – stworzyć osłonę kontrolną, na której
elektroprosumenckie rynki wschodzące będą konkurowały bezpośrednio z końcowym rynkiem schodzącym energii elektrycznej
należącym obecnie, na mocy koncesji URE, do sektora elektroenergetyki wielkoskalowej; to właśnie do określenia mechanizmów (zasad) konkurencji na tej osłonie kontrolnej potrzebne
jest Prawo elektryczne. Po trzecie, trzeba powołać nowe instytucje, między innymi urząd ds. rozwoju elektroprosumeryzmu; po
to aby ten przejął odpowiedzialność za tworzenie (procesowe)
strategicznych warunków przejścia od wszechogarniającej regulacji rynków energii elektrycznej do egzekwowania ich kontroli
antymonopolowej.
„Wchodzimy dziś na wyższy poziom zaspokajania potrzeb
energetycznych. Paliwa kopalne należą do dziesięciu państw
świata, z których tylko jedno jest demokratyczne (USA). Dlatego
podstawy fundamentalne transformacji muszą łączyć się z geopolityką. Musimy zrezygnować z paliw kopalnych i bezpieczeństwa energetycznego definiowanego w taki sposób jak obecnie.
To oznacza pożegnanie z wielkoskalową energetyką korporacyjną, z zasiedziałymi podmiotami w tej energetyce” – podkreślił.
Dodał, że nadchodzą najtrudniejsze momenty kryzysu energetycznego. Będą one miały miejsce w ostatnim w tym roku kwartale i w pierwszym – w przyszłym roku, w tzw. szczycie jesienno-zimowym. „Kryzys energetyczny jest głęboki. Jeśli musimy
zrezygnować z paliw kopalnianych, jeśli mamy koncepcję, która
łączy transformację energetyczną z geopolityką, to musimy podejmować natychmiastowe działania antykryzysowe w taki sposób, aby respektowały one, aby harmonizowały się one z celami
długoterminowymi, bo inaczej będziemy tylko pogłębiali chaos”
– mówił prof. Jan Popczyk.
Musimy się przygotować do kryzysu przede wszystkim
poprzez działania, w tym inwestycje elektroprosumenckie oraz
w sektorze mikro- i małych przedsiębiorstw – pretendentów do
wschodzących rynków energii elektrycznej. Profesor sugerował,
aby został w tym celu uruchomiony system kredytów z możliwością ich umarzania po skutecznej realizacji działań i inwestycji,
czyli po uzyskaniu efektów. To różniłoby ten system od systemów wsparcia zapewniających pieniądze (często) na działania
tylko deklarowane (nieskuteczne).
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Posiedzenie Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa Elektrycznego,
od lewej: senator Stanisław Lamczyk,
Marszałek Senatu prof. Tomasz Grodzki, prof. Jan Popczyk
(fot. Marta Marchlewska-Wilczak, Kancelaria Senatu)

Na zdjęciu od lewej: Lech Żak, Piotr Szymczak,
Marszałek Senatu Tomasz Grodzki, Sławomir Cieślik,
senator Stanisław Lamczyk (zdjęcie: archiwum SEP)

Posiedzenie zakończyła wiceprzewodnicząca zespołu
– senator Danuta Jazłowiecka, która podkreśliła, że należy
przygotować taką ustawę, która umożliwi obywatelom budowę
i modernizację domów przy wykorzystaniu odnawialnych źródeł
energii, co umożliwi zmniejszenie kosztów ich utrzymania.
Informacja nt. szczegółowego przebiegu zebrania Parlamentarnego Zespołu została umieszczona na stronie senatu RP
pod linkiem:
https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14947,posiedzenieparlamentarnego-zespolu-ds-prawa-elektrycznego.html
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