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Nagroda Nobla dla
Raz na jakis czas rodza sie
ludzie genialni, których
mysli i czyny zmieniaja

s~iat. Którzy sprawiaja,
ze zycie staje sie lepsze
i latwiejsze.
W wiekszosci panstw stwarza sie
im wspaniale warunki do dzialania
i rozwoju oraz promuje i nagradza.
Czasami, gdy wyróznienia sa najwyzszego rzedu, zostaja dostrzegane i doceniane przez innych. Równiez przez
rodaków. Moze w niedlugim czasie
zostanie zauwazony równiez w kraju
swojego urodzenia prof. Bohdan Maciej Zakiewicz, w zwiazku z nominowaniem go do Nagrody Nobla w 2010 r.
w dwóch kategoriach:
Pokojowej
i Ekonomii Inzynieryjnej. Ta druga bedzie przyznana po raz pierwszy
i w rankingach nasz rodak jest na
pierwszej pozycji. Wagi tej nominacji
dodaje fakt, ze zostala zgloszona przez
Business Inilialive Directions (BID) i prawie 100 najwiekszych, najbardziej zaawansowanych technologiczne organizacji biznesowych z 57 krajów swiata.
Przychód najbiedniejszej z nich jest na
poziomic 1/8 przychodu Polski. Na uroczystej gali byli ambasadorowie i przedstawiciele wielu panstw.

Skazany na sukces?
w akcie nominacyjnym,

który liczy
osiem stron, mozemy przeczytac: "Nominujemy emerytowanego profesora
Bohdana Macieja Zakiewicza do Nagrody Nobla za zaslugi dla swiatowego
pokoju i dobrobytu ludzi w skali globalnej przez radykalne makroekonomiczne i technologiczne innowacje w energooszczedne górnictwo, które otwiera
nowe globalne zasoby energetyczne.
Stworzyl on pragmatyczne podstawy
i metody obnizenia liczby ofiar smier-
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telnych w górnictwie, a takze drastycznej redukcji zanieczyszczen górnictwa
i produkcji energii bez negatywnych
skutków dla srodowiska czy dodatkowych obciazen finansowych dla zaangazowanych krajów".
W innym miejscu tego dokumentu
czytamy: "Pokój swiatowy i dobrobyt
ludzi w znacznym stopniu zaleza od
tanich, trwalych i odnawialnych zródel
energii. Powszechne sa opinia i wspólne zadanie, zeby zachowac zdrowa,
czysta i nieskazona planete. Ta idea nie
jest nowoscia dla Bohdana Zakiewicza,
kontynuujacego jej realizacje przez zastosowanie nowoczesnych technologii,
jak równiez wdrazajacego innowacyjne
systemy energetyczne. Powinien on byc
przykladem dla rzadów i ludnosci swiata, zwlaszcza teraz, gdy zmaga sie on
w walce z kryzysem ekonomicznym".

Cóz takiego zrobil nasz kandydat,
ze otrzymal nominacje do nagrody
Nobla? Prof. dr hab. inz. Janusz Badur
z PAN napisal o Zakiewiczu w swojej
opinii na temat Nominacji: "Jest smialym i bezkompromisowym odkrywca
i pomyslodawca. Autorem i glównym
wykonawca wielu niezwykle waznych,
przelomowych technologii wydobycia,
konwersji i utylizacji rozmaitych bogactw, jak: wegiel, siarka, metan, ropa
naftowa, cieplo geotermalne etc.".

Polska spi na pieniadzach
Profesor Bohdan Zakiewicz uruchomil
na calym swiecie ponad 60 unikalnych
technologicznie projektów zwiazanych
z górnictwem i energia. Jest wlascicielem az 348 patentów i know-how! Umozliwily one znaczne obnizenie kosztów
przedsiewziec i radykalnie zwiekszyly
wykorzystanie zasobów. Za najwazniejsze dla ludzkosci mozna uznac jego
opracowania pozwalajace na siegniecie
do taniej, w pelni odnawialnej i absolutnie czystej energii w ilosciach o pare
rzedów przekraczajacych potrzeby.

Business Initiative Directions (BID) to miedzynarodowa organizacja zrzeszajaca 163 kraje, podporzadkowana
zasadom UNESCO, która wybiera i nagradza najlepsze produkty i technologie powstajace na swiecie.
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Polski?
W skali calego swiata prawie
56 proc. energii jest przeznaczone na
ogrzewanie, a 41 proc. - na prace mechaniczna. Ludzie potrzebuja ciepla,
elektrycznosci oraz napedu do pojazdów
i urzadzen mechanicznych. Wiekszosc
z tego jest jak dotad zaspokajane przez
spalanie wyczerpujacych sie z dostepnych wspólczesnym technologiom nieodnawialnych paliw kopalnych.
Czy istnieja dostepne zródla czystej
energii, które moga zaspokoic te potrzeby bez niszczenia srodowiska? Wedlug
teorii prof. Zakiewicza takim tanim
i nieprzebranym zródlem energii jest
wysokotemperaturowa energia cieplna
z glebokich pokladów formacji skalnych, która caly czas jest uzupelniana
przez reakcje termojadrowe zachodzace wewnatrz naszej planety. Opracowana przez profesora metoda suchego
pozyskiwania za pomoca wglebnych
wymienników ciepla typu harvestors
nie niszczy niskotemperaturowych
pokladów wód geotermalnych. Tej
w pelni odnawialnej energii jest w Polsce tysiace razy wiecej, niz zuzywamy.
Jest ona dostepna w kazdym miejscu
na glebokosciach 7 tys. do 10 tys m.
Jeden km2 moze dac rocznie taka ilosc
energii, która jest równowazna liczba
200 tys. barylek ropy naftowej. Bez
zadnego uszczuplenia zasobów i zanieczyszczenia srodowiska.

Celowy brak wiedzy?
Sukcesy prof. Bohdana Zakiewicza,
osiagniete w czasie 60-lctniej miedzynarodowej kariery, nie maja sobie równych we wspólczesnym swiecie. W Polsce niestety wie o tym bardzo waskie
grono specjalistów. Wydaje sie to dziwne, zwazywszy na to, jak wiclka wage
przyklada sie w Polsce do bezpieczenstwa energetycznego. Swiadcza o tym
dyskusje o koniecznosci budowania
elektrowni jadrowych czy problemach
górnictwa.
Mimo ze dostep do energii geotermicznej mamy najlatwiejszy w Europie, a nasz rodak jest najwazniejszym
na swiecie wynalazca w tej dziedzinie,

wiedza na ten temat i zainteresowanie
nia w Polsce nie sa rozpowszechniane.
Nic dziwnego. Jej pozyskiwanie moze
doprowadzic do niezaleznosci energetycznej i moze wiazac sie z utrata
ogromnych zysków dla niektórych lobby. Moze ~lasnie (Ilatego ta informacja
zwlaszcza u nas sie nie pojawia?
Rozwiazania takie moga byc stosowane lokalnie, dzieki czemu nie ma
strat na przesylach. Poniewaz mozliwa
jest trójgeneracja i system ma niska stala
czasowa, mozna go sprzegac z pozyski.ut0901poc!afka
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waniem znacznie drozszej energii elektrycznej (generatory) i cieplnej (pompy
hydrosoniczne) z turbin wiatrowych.
Koszt uruchomienia zakladu pozyskujacego i przetwarzajacego te energie jest
porównywalny do kosztu farm wiatrowych w przcliczeniu na jednostke
mocy. Rózni sie jednak tym, ze nie jest
zalezny od warunków zewnetrznych
i moze caly czas pracowac z maksymalna moca· Natomiast pózniejszy, biezacy
koszt produkcji energii w tej technologii jest na poziomie ponizej 2 gr za
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l kWh. Cieplnej jeszcze mniej, czym
bije na glowe wszelkie inne metody. Zasygnalizowana technologia ma
niewiele wspólnego z popularnymi
w mediach, bardzo nisko sprawnymi
kosztownymi
przedsiewzieciami
zwiazanymi
z niskotemperaturowa
energia geotermalna, oparta na pobieraniu zwykle mocno zasolonych wód
o temperaturze ponizej 100 s1.C.
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Innowacyjny majstersztyk
Wsród technologii opracowanych przez
profesora sa m.in. rozwiazania umozliwiajace zamiane wegla na energie
bezposrednio w pokladach, bez emisji
dwutlenku wegla na powierzchnie.
Metoda ta umozliwia znacznie wieksze (dwu-, trzykrotnie) wykorzystanie
dostepnych zasobów oraz siegniecie
do tych, które sa nieosiagalne lub nieoplacalne - zbyt cienkie, zbyt glebokie,
z duza zawartoscia metanu itd. Dzieki
tym patentom mozliwe by bylo ponowne siegniecie do kopalni porzuconych,
rzekomo wyeksploatowanych z dostepnych surowców.
Mozliwe i oplacalne stalo sie siegan ie po ciezka rope pozosta la w zlozach
po wydobyciu wylacznie jej lzejszych
frakcji. Opracowane rozwiazania pozwalaja na tanie pozyskanie prawie
85 proc., zamiast dotychczasowych
5-15 proc. wszystkich frakcji ropy
z nowych pokladów i to przy zagospodarowywaniu C02, którego takim
przeciwnikiem jest EU. Nieuwzglednienie tych technologii od poczatku
powoduje tylko czesciowy dostep lub
podraza znacznie pozyskanie pozostalych, czesto duzo wiekszych ilosci
tego surowca. Technologia podziemnego zagospodarowywania
zlóz wegla brunatnego pozwala na uzyskiwanie w pierwszym etapie metanu
i ogromnych ilosci kwasu huminowego, który w kompozycji z siarka
krystaliczna daje znakomity nawóz,
zwiekszajacy plony nawet trzykrotnie. W drugim etapie pozyskiwane sa
bezposrednio ze zloza: energia cieplna i elektryczna oraz gaz syntezowy
i metan, bez niszczenia powierzchni
i srodowiska.
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Praktyczne rozwiazania
Jego technologie, wdrozone pod jego
kierownictwem do 29 wielkich projektów górnictwa otworowego, nie
tylko uratOwaly zycie wielu górników,
ale równiez pozwolily na pozyskanie
wielomiliardowych
dochodów. Rozwiazania dotyczace innych sposobów
pozyskiwania siarki zmniejszyly koszty
jej wydobycia w niektórych przypadkach nawet W-krotnie. Technologia
wykorzystujaca siarke do tworzenia powierzchni drogowych umozliwia stworzenie praktycznie niezniszczalnych
dróg za polowe· dotychczasowych kosztów. Zupelnie inne podejscie do tworzenia narzedzi wiertniczych i uniwersalnych gryzaków pozwala na wiercenie

otworów nawet do glebokosci 10 tys. m
z postepem, co wielokrotnie przewyzsza postepy tradycyjnych wiercen naftowych. Ma to bezposredni i oczywisty
wplyw na wielokrotne zmniejszenie
kosztów odwiertów.
Polaczenie glebokiego, suchego
pozyskiwania wysokotemperaturowej
energii z masywów skalnych z równoczesnym
zagospodarowywaniem
zlóz wystepujacych ponad tymi masywami pozwala na dalsze zdecydowanie zmniejszenie lacznych kosztów
i uzyskanie znacznej synergii dajacej
bezposredni, mierzalny i bardzo wysoki zysk. Tania, w pelni odnawialna
i czysta energia w chwilach nadmiaru
energii pozwala równiez na pozyskiwanie wody zdatnej do picia, co wraz
z pozostalymi technologiami prof. Zakiewicza niesie szanse zaspokojenia wielu
krajów potrzeby wody i zywnosci ..
•

Business Initiative Directions ocenia wartosc jego patentów i technologii na 3,5 mld dol.,
a zyski dla ludzkosci i swiata - na nieprzeliczalnie wiecej.

34

.uI0901poda,ka
luty 2010

PIOTR WAYDEL

i

~
~t:
~
~
~

..1

wyzwania wspólczesnosci

Aby pozyskac energie z wegla, nie
musimy go wydobywac na powierzchnie. Mozna go procesowac bezposrednio w pokladach, a na powierzchnie
dostarczac juz sama energie i wysokokaloryczny,jednorodny gaz syntezowy,
który moze byc uzyty jako paliwo do
silników lub do wytwarzania wodoru.
Jest to termodynamiczna, podziemna,
kompleksowa ekstrakcja energii wegla
(CEEC - Complex Energy Extraction
from Coal), która mozna stosowac do
wegla zarówno kamiennego, jak i brunatnego. Takie rozwiazanie znacznie
zwieksza efektywnosc wykorzystania
zasobów wegla, poniewaz dzieki temu
mozna pozyskac nawet 85 proc. energii
zawartej w zlozu weglowym, zamiast
7-11 proc. (od wegla do zarówki). Dla
tej technologii nie stanowi przeszkody
ani glebokosc (mozna siegnac po bardzo glebokie zasoby ziemi), ani wysoki
poziom metanu (zostanie on w calosci
zagospodarowany). Dzieki temu ilosc
energii dostepnej z wegla zwieksza sie
o dwa rzedy, a do atmosfery nie dostaja
sie rzeczywiscie szkodliwe substancje,
takie jak siarczki czy tlenki azotu. Poniewaz znaczna czesc C02 jest zuzywana od razu bezposrednio pod ziemia, to
w synergicznym polaczeniu z innymi
technologiami mozna osiagnac narzucane przez UE ograniczenie emisji
do 100 kg C02/1 MWh. Pozwoli to na
korzystne uzupelnienie drogiego zatlaczania C02 pod ziemie, które nie tylko

moze doprowadzic do zniszczenia horyzontów cieczy wglebnych, ale C02 moze
uplynniac ciezkie, uszczelniajace frakcje ropy naftowej w tzw. poprodukcyjnych polach naftowych czy gazowych,
co z kolei grozi niekontrolowanym
erupcyjnym wydostaniem sie na powierzchnie·
Dzieki technologii
podziemnego procesowania wegla pod ziemia,
przy której nie wprowadza sie ludzi
do smiertelnych
czasami pulapek,
uniknie sie równiez tragedii takich,
jak ostatnio w kopalni Wujek-Slask,
w zwiazku z która premier Donald
Tusk mówil: "Musimy sie zastanowic,
czy naprawde musimy wydobywac
wegiel wszedzie, na kazdej glebokosci,
w kazdych warunkach. Co zrobic, by
nie posylac ludzi tam, gdzie zagrozenie jest ponad norme?".
Te mozliwosci sa w polskich rekach, gotowe do zastosowania chocby
jutro w polu produkcyjnym. Technologia ta moze byc "bezbolesnie", stopniowo wprowadzana do ruchu. Zastapi muzealne elektrownie weglowe.
Ich stan jest tak krytyczny, ze co najmniej 40 pro~. z nic~l wymaga natychmiastowego remontu lub budowy nowych. Nowa technologia, spelniajaca
unijne normy, jest tansza winwest ycji
i daje znacznie taf1sza energie. Koszt
otrzymanej energii elektrycznej, jaki
generuje ta technologia, jest na poziOlnie 0,02 euro/I kWh, a koszt gazu
eur0901poc1arka
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syntezowego - 0,012 euro/l m', czyli
o ponad rzad mniej niz przy innych
promowanych metodach pozyskiwania tzw. czystej energii. Koszt projektowanej dla zagranicy wielozakladowej instalacji o lacznej mocy wynosi
1660 euro/I kWh, co daje zwrot z inwestycji w ciagu dwóch, dwóch i pól
roku, a powierzchnia zakladu o mocy
ponad 300 MW nie przekracza I ha.
Nie ma równiez zadnych odpadów. Co
wiecej, dla podsadzania powstajacych
pod ziemia komór mozna pozytecznie
ulokowac ogromne ilosci odpadów
górnict wa i hutnictwa tradycyjnego
(równiez niebezpiecznych) z innych
dzialalnosci. Równiez zasolone wody,
np. takie, jakie powstaja przy odwadnianiu konwencjonalnych
kopalni,
moga byc z korzyscia zagospodarowane w podziemnych procesach pirolitycznych i zuzyte do produkcji wodoru.
W porównaniu
do czasu budowy
nowych elektrowni i kopalni, które
wymagaja wielu lat, w przypadku tej
technologii czas potrzebny do uruchom ien ia kom pleksu o mocy 250-3 00 MW
nie przekracza trzech lat. Rocznie
Polska zuzywa 150 tys. GWh energii elektrycznej pochodzacej przede
wszystkim z elektrowni weglowych.
Ich laczna moc to 16 GW. Samego wegla kamiennego mamy bardzo duzo.
Jego potwierdzone zloza to 4,6 mld t
z 14 mld t szacowanych. Laczna przyblizona ilosc na glebokosciach dostepnych dla wspólczesnych technologii
wydobywczych to ponad 60 mld t.
Glebiej znajduja sie daleko wieksze
zasoby zarówno wegla kamiennego,
jak i nieprzebrane ilosci wegla brunatnego. Polska jest wyjatkowo zasobna w ten surowiec, tak jak i w gaz,
którego mamy ogromne ilosci w glebszych pokladach wegla, oraz lupków
skalnych.
UE wprowadzila nakaz zmniejszenia emisji C02 o 20 proc. do 2020
r. oraz koniecznosc jego ograniczenia
do 100 kg/l M Who Jest to o rzad mniej,
niz produkuje elektrownia weglowa .. 6Nalezy wiec zastosowac rozwiazania, :g
które nie tylko spelniaja te warunki, ~
chroniac nas przed karami finanso- .~
-<:
wymi, ale równiez sa znacznie bar- ~
dziej oplacalne ..
~
•
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