
raport przyszlosc energetyki

Zacznijmy w pelni
korzysta c z wegla

Polska nie musi byc energetycznym autsajderem, ale powinnismy postawic na to, czym

dysponujemy: wegiel i geotermie. Mamy rozwiazania, które dadza nam tania energie oraz

bezpieczenstwo - mówi Bohdan Zakiewicz, ekspert polskiej i amerykanskiej energetyki

Czyzasoby energetyczne w Polsce sa

wlasciwie wykorzystane?

A czy chce pan uzyskiwac energie tania

i konkurencyjna wobec zagranicznej,

czy woli postawic raczej na bezpieczen
stwo?

Nie da sie pogodzic tych dwóch

aspektów?

Oczywiscie, ze sie da. Polska ma taka

mozliwosc. To byla mala prowokacja,

w tonie tej dyskusji, jaka w naszym kra

ju dominuje. My, inzynierowie, staramy

sie znalezc energie tania i dostepna oraz

uruchomic surowce, które pozostaja dzi

siaj zupelnie niewykorzystane. Ale to, co

osiagamy, kruszy sie w rekach, poniewaz

potem stosowane sa wobec tych rozwia

zan tak pokretne ekonomiczne kalkula

cje, systemy ustalania cen, doplaty, kary,

które nie maja nic wspólnego z rzeczy

wistoscia przez nas widziana i odkrywa

na. Komitet Nagrody Nobla rozwaza juz

nawet stworzenie takiej dziedziny jak

inzynieria ekonomiczna. Moze to i jest

sposób na pogodzenie ognia z woda,

tylko czy rzeczywiscie te dwie dziedziny

musza sie tak rozbiegac i byc wobec siebie

w opozycji?

Moze ta ekonomia po prostu weryfikuje

osiagniecia technologiczne, eliminujac

te nieoplacalne inieefektywne?

Wystarczy popatrzec na energetyke,

zwlaszcza w Unii Europejskiej i Polsce,

aby obalic takie twierdzenie. Jezeli po

równamy podstawowa cene uzyskania

energii, która widza inzynierowie na

przyslowiowych deskach kreslarskich
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Caly swiat idzie

w przypadku

energetyki w strone

lokalnych

rozwiqzan

nowych rozwiazan, z pozostalymi sklad

nikami ceny koncowej, takimi jak oplaty

za emisje dwutlenku wegla, koszty spel

nienia stosownych wymogów dotycza

cych np. zakupu energii ze zródel odna

wialnych, nabycia czerwonych, zielonych

i Bóg wie jakich jeszcze certyfikatów, nie

mówiac o podatkach, okaze sie, ze ta

cena podstawowa jest ledwie niewielka



czescia calosci. W globalnej i unijnej

polityce ginie specyfika takiego kraju jak

nasz, który ma znakomite zasoby ener

getyczne. Caly swiat idzie w kierunku

lokalnych rozwiazan, dostosowanych do

potrzeb krajów, regionów, miast czy

gmin. Ba, nawet wlasne zródla energii

w domu zaczynaja stawac sie coraz bar

dziej powszechne. Specjalizuje sie w tech

nologii CEEC (ang. Complex Energy

Extraction from Coal - kompleksowego

podziemnego procesowania wegla), czyli

mówiac w uproszczeniu, pozyskiwania

z wegla przetwarzanego pod ziemia

wszystkich mozliwych do osiagniecia

produktów finalnych. Jest ona idealna dla

Polski, biorac pod uwage posiadane zaso

by. Choc udowodnienie tego przy uw

zglednieniu przeróznych wymogów do

tyczacych na przyklad emisji dwutlenku

wegla jest wykonalnym, lecz karkolom

nym zadaniem.

o energetyce w Polsce mówi sie

w kategoriach problemu - grozi nam

deficyt energii elektrycznej, linie

przesylowe sie sypia, kazdej zimy

dyskutujemy o dostawach gazu z Rosji.

Gdzies popelniany jest blad?

Rozumiem kraj, który nie ma zasobów,
szuka tanich dostaw i musi lawirowac

miedzy moznymi tego swiata. Ale Polska

znajduje sie w scislej czolówce wsród

wszystkich krajów w przeliczeniu zaso

bów energetycznych na glowe mieszkan

ca. Problem w tym, ze z nieznanych mi

powodów w ogóle nie bierze sie pod

uwage duzej ich czesci. Lata temu zasto

sowano do oceny naszych zasobów kry

teria, które wobec postepu technologicz

nego staly sie calkowicie nieaktualne.

Uwazamy, ze zloza, dajmy na to, wegla

sa za cienkie albo za grube, maja za duze

nawodnienie czy tez zawieraja zbyt duzo

gazu, podczas gdy istnieja rozwiazania,

które juz dawno uporaly sie z takimi

problemami.

Panstwowy Instytut Geologiczny oce

nia zasoby naszego wegla kamiennego,

tzw. bilansowe, na 60 mld ton, z czego za

dostepne uznano 4,6 mld ton. Tymczasem

wielkosc rzeczywistych zasobów, polo

zonych na wiekszych glebokosciach, niz

osiagalne dla ich fizycznego wydobywa

nia przez ludzi, siega kilkuset miliardów

ton. Równiez mozliwosci ich wykorzy

stania przy zastosowaniu najnowszych

technologii sa wielokrotnie wieksze, za

równo jesli chodzi o pozyskanie produk

tu finalnego, czyli energii i gazu synte

zowego, jak i pelniejsze wykorzystanie
zlóz.

Aco wobec tego z weglem brunatnym?

Jest gorzej niz z kamienpym, choc mo

globy byc jeszcze. lepiej. Problem, czy

mamy rozwijac jego odkrYwkowe wydo

bycie w okolicach Lubina, Gubina, czy

jeziora Goplo, jest zupelnie chybiony.

Niemal cala Polska jest zaglebiem wegla

brunatnego i w wielu miejscach mozna

by bylo zaczac go eksploatowac. Byle nie

w tak niszczacy srodowisko sposób, jak

sie to teraz planuje, czyli poprzez kopal

nie odkrywkowe dewastujace wszystko

na powierzchni i odwadniajace tereny

nawet polozone w znacznej odleglosci.

Rzecz w tym, ze dokumentacja, na której

ten pomysl sie opiera, wywodzaca sie

jeszcze z czasów PRL, przewiduje, ze

wegiel brunatny oplaca sie pozyskiwac

tylko metoda odkrywkowa, do 150 me

trów glebokosci. Chyba ze, tak jak woko

licach Belchatowa, zloze jest grubsze

i pozwala zejsc do 200 metrów oraz nie

co ponizej. To zupelne nieporozumienie.

Technologia CEEC pozwala wykorzystac

ten wegiel zarówno z plytszych pozio

mów, jak i bardzo glebokich, w sposób

nieinwazyjny dla srodowiska i w dowol

nej skali, równiez lokalnej.

Trzeba pamietac, ze rozproszona eks

ploatacja zlóz, w tym wegla, jest lepsza

od wydobycia i produkcji energii w jed

nym miejscu na duza skale. Ten ostatni

wariant oznacza sila rzeczy przesyl ener

gii na dalekie odleglosci, co nieuchronnie

pociaga za soba spore jej straty. Takie

rozwiazanie nie dosc, ze malo oplacalne,

ma niewiele wspólnego z ochrona srodo
wiska.

Ale nie zaprzeczy Pan, ze w niedalekiej

przyszlosci wykonamy krok naprzód,

bo pojawi sie u nas nowoczesne

rozwiazanie stosowane na swiecie,

czyli elektrownia jadrowa.

Owszem, zaprzecze. Jak podaja media,

podobno megawat energii w polskiej

elektrowni jadrowej ma kosztowac trzy

razy mniej niz w czeskim Temelinie.

Ciekawe, jakim sposobem. Czesi maja

dwie takie elektrownie, infrastrukture,

doswiadczenie i kadry. Zajmowalem sie

wykorzystaniem uranu, bralem udzial

jako ekspert amerykanski w likwidacji

skutków katastrofy w Czarnobylu, zresz

ta pracowalem równiez przy odpadach

jadrowych w Stanach Zjednoczonych.

W 2008 r. mialem okazje rozmawiac

z jedna z najwazniejszych postaci odpo

wiadajacych za energetyke jadrowa

w USA Zapytala mnie tak: Chcecie bu
dowac elektrownie atomowa? A macie

uran? To moze macie bomby atomowe,

bo my 40 proc. paliwa do naszych elek

trowni czerpiemy z rozbieranych poci

sków. Tez nie macie? A macie kadry? To

dlaczego chcecie budowac elektrow- e
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Spotkanie z First lady, Hillary
Clinton, dotyczylo finansowania

pomocy dla Czarnobyla po
awarii elektrowni jadrowej

.t~
:r~

Ronald Reagan przewodniczyl

American Friends ofWalesa

Society (1988-1991),
Bohdan Zakiewicz byl

wiceprzewodniczacym

To moze byc trudna próba

naciagniecia albo, mówiac

lagodniej, nadinterpretacji

regulacji unijnych ...

Bynajmniej, znamy w energetyce pojecie

wspólspalania biomasy. Jesli chodzi

o efekty ekonomiczne, jest to to samo, co

polaczenie wykorzystania energii geoter

micznej z podziemnym procesowaniem

chetnie powielane. Nasza technologia

polega na podziemnym procesowaniu,

czyli na ekstrakcji produktów finalnych

z wegla bezposrednio w zlozu. Uzyskuje

sie gaz syntezowy i energie cieplna, któ

ra mozna zamienic na elektryczna.

Chodzi o maksymalne wykorzystanie

surowca. Zanim powiem o kolejnym

atucie, jaki ma Polska, istotnym dla tech

nologii CEEC, jedna uwaga: nie mamy

szans na jej wdrozenie, jesli ktos stanie

nad nami i powie "przykro mi, ale unijne

normy zakladaja emisje 500 kg dwutlen

ku wegla na jedna megawatogodzine,

a wy je przekraczacie". Mamy jednak

argument nawet na tak postawiony wa

runek. Otóz wykorzystanie wegla laczy

my z energia geotermiczna. Nie wcho

dzac blizej w geologiczne wywody, tak

jak pod prawie cala powierzchnia Polski

sa zloza wegla, prawie to samo dotyczy

energii geotermicznej. Dodatkowo pod

zdecydowana wiekszoscia zlóz wegla, na

mniejszej niz zazwyczaj glebokosci, tem

peratura tzw. skal wglebnych moze osia

gac od 350 do 450 stopni Celsjusza. To

czyni bardzo oplacalnym pozyskiwanie

i przetwarzanie ich energii.

Istota jest drazenie jednego

wielofunkcyjnego szybu, któ

ry pozwala na ekstrakcje pro

duktów z wegla z wykorzy

staniem do tego energii geo

termicznej o wysokiej tempe

raturze, która mozemy pozy

skiwac z wiekszej glebokosci.

Podnosi to radykalnie efek

tywnosc tej kogeneracji. I je

sli unijne normy zastosuje-

my do calego procesu, tak jak

nalezaloby to zrobic - to spokojnie je

spelnimy. Mozemy nawet osiagnac 100

kg emisji na jedna megawatogodzine.

Bohdan Zakiewicz jest

naukowcem, wynalazca

i przedsiebiorca. Jak

sam oblicza, pod jego
kierunkiem oraz

W kra·u i na emi I rac·i

w oparciu o jego

inicjatywy

wybudowano w Polsce

i za granica 29

obiektów górniczo

-przemyslowych dla

siarki (w tym jeden

z najwiekszych
obiektów

eksportowych Polski - kopalnie

w Iraku), soli, wegla brunatnego oraz

zapór wodnych. Ma za soba prace

naukowa m.in. w Glównym Instytucie

Górnictwa, kierowal róznymi instytucjami

i firmami w ciagu 35 lat pracy za granica.

Posiada wiele miedzynarodowych

patentów i nagród. W pierwszej polowie

lat 90.zainwestowal w kopalnie siarki

Basznia na Podkarpaciu.

W kontrowersyjnych okolicznosciach

koncesja zostala jednak zatrzymana,

a samego Zakiewiaa
oskarzono

o spowodowanie

zagrozenia dla

srodowiska. Jak sie

potem okazalo
- nieslusznie.

Obecnie

wspólpracuje m.in.

z Przemyslawem

Koelnerem (60.

miejsce na liscie

najbogatszych

Polaków"Forbesa").

równywalnie lepsze od ówczesnych.

DyspOnujemy technologia, która efek

tywni~ i tanio· pozwala przetwarzac we

giel pod ziemia. Dysponujemy nia nie

tylko my jedyni na swiecie, ale nasza jest

najbardziej zaawansowana.

Na czym polega technologia CEEC?

Podstawa sa mozliwe juz teraz do wyko

nania glebokie wiercenia kierunkowe.

Popularne pojecie "zgazowywania" okre

sla dosc przestarzale eksperymenty, choc

nie atomowa? Nie mialem na to odpowie

dzi ani ochoty na dalsza

dyskusje·
Natomiast uwazam, ze

mozemy miec dobry wla

sny produkt, znacznie

tanszy, oparty na wlas

nych zasobach, czyli ma

sowa, istotna dla bezpie

czenstwa energetycznego

Polski energie pochodzaca

z wegla i z glebokich geo

termicznych zasobów ener

getycznych. Powinnismy

koncentrowac sily i pienia

dze przede wszystkim na

tych frontach. W tych dziedzinach ma

my w Polsce znakomitych specjalistów,

mozemy eksportowac nasza mysl tech

nologiczna, posiadamy ogromna ilosc

surowców i jestesmy w stanie tanio po

zyskiwac masowa energie bez odpadów.

Jej koszt jest znacznie nizszy niz energii

jadrowej, do tego nie budzi ona negatyw

nych emocji, spolecznych i ekologicz

nych.

W USA przygotowano za wiele miliar

dów dolarów nowe miejsca do skladowa

nia odpadów nuklearnych. Jedno z nich

powstalo w Yucca Mountain, na poligonie

wojskowym, ale protesty spoleczne spo

wodowaly, ze pozostaje ono niewykorzy

stane. I teraz topi sie beczki z odpadami

radioaktywnymi w oceanach.

Wrócmy do tego, czym dysponujemy.

Doprecyzujmy, jak moglibysmy

wykorzystac wegiel, a czego jeszcze

do tej pory nie robimy.

Powinnismy przetwarzac wegiel pod

ziemia. W 1978 r. zostalem powolany

w USA na glównego technologa pod

ziemnego zgazowania wegla na zlozu
Glendale w Teksasie. Wzielo sie to stad,

ze swego czasu przygotowywalem eks

pertyzy dotyczace tej problematyki dla

Glównego Instytutu Górnictwa. Ame

rykanie je poznali i gdy okazalo sie, ze

autor tych analiz przebywa w Stanach,

zaproszono mnie do wspólpracy. To bylo

30 lat temu. Od tego czasu mozliwosci

technologiczne poszly do przodu, a ja

i mój zespól mamy rozwiazania niepo-
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wych. Eksploatacja trwa 60 lat, a i ceny

paliwa sa nizsze.

Rozwój energetyki jadrowej w Polsce

jest wyzwaniem dla gospodarki, wyma

gajacym wspólpracy wielu sektorów. PGE

Polska Grupa Energetyczna, jako podmiot

wskazany przez Rade Ministrów do

udzialu w przygotowaniach i realizacji

Programu polskiej energetyki jadrowej.

uruchomila w grupie kapitalowej spe

cjalna linie biznesowa dedykowana tym

wlasnie dzialaniom. Jest jeszcze za wcze

snie, aby mówic o technologii, która

zostanie wykorzystana. Pewne jest,

ze w Polsce stana reaktory spelniajace

najwyzsze standardy bezpie

czenstwa i efektywnosci. Przy

wyborze bedziemy sie konsul

towac z polskimi i zagranicz

nymi ekspertami.

Budowa pierwszej w Polsce

elektrowni jadrowej to gigan

tyczny projekt infrastruktu

ralny, z wieloma uwarunko

waniami, m.in. takimi jak

potrzeba komunikacji spolecz

nej. Ostatnie badania wskazuja, ze po

lowa spoleczenstwa popiera projekt

budowy elektrowni jadrowej, ajestesmy

przed kampania edukacyjna poswieco

na temu tematowi. Liczymy na to,

ze przyczyni sie ona do zwiekszenia

akceptacji dla tego przedsiewziecia.

Energetyka jadrowa ma przed soba

przyszlosc, jej rozwój w Polsce przynie

sie wiele korzysci spoleczenstwu i zwiek

szy bezpieczenstwo energetyczne kraju.

Dla PGE budowa elektrowni jadrowej

jest projektem strategicznym. 4)
Tomasz Zadroga

Tomasz Zadroga

prezes PGE Polska

Grupa Energetyczna

a rozwojem energetyki ja

drowej w Polsce przemawia

przede wszystkim rachunek

ekonomiczny. Przewidywany

wzrost zapotrzebowania na

energie i unijne priorytety

ochrony srodowiska powoduja, ze pro

ducenci energii elektrycznej musza w swo

ich decyzjach uwzgledniac przepisy

o ograniczeniu emisji CO2 i jednoczesnie

zapewnic konkurencyjne ceny. Energetyka

jadrowa, podobnie jak zródla odnawial

ne, nie emituje CO2 i innych gazów

cieplarnianych. Dlatego jej produkcja

jest w pelni uzasadnionym rozwiaza
nIem.

Nie ulega watpliwosci, ze

polski sektor energetyczny

powinien zostac gruntownie

zmodernizowany, a energety

ka jadrowa powinna stac sie

waznym elementem tzw. mik

su paliwowego. W Polsce po

nad 90 proc. energii elektrycz

nej wytwarza sie z wegla

- konieczna jest dywersyfika

cja. Energetyka jadrowa jest niezbedna

równiez i dlatego, ze zródla wytwarza

nia energii elektrycznej w Polsce starze

ja sie, grozi na.m defi~yt przy ograni
czonych mozliwosciach importu.

Budowa elektrowni jadrowych w pel

ni wpisuje sie w europejski i swiatowy

trend. Planowane i uruchamiane sa nowe

projekty. Nasi sasiedzi: Niemcy, Czechy,

Slowacja, Rosja. Ukraina, od lat produ

kuja energie w takich wlasnie silowniach.

Nalezy zwrócic uwage, ze koszty budowy

elektrowni jadrowych rozkladaja sie na

dwukrotnie dluzszy okres niz weglo-

Przyszlosc to
energia jadrowa
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Energetyka jadrowa to logiczny krok naprzód polskiego

sektora elektroenergetycznego. Krok, który powinien

zostac wykonany juz dawno temu

wegla. Ta pierwsza jest wartoscia sama

w sobie i jeszcze usprawnia ten drugi

proces, pozwala na o wiele efektyw

niejsze wykorzystywanie zloza niz

glebinowe kopalnie wegla kamienne

go. Czysta energia, godziwy zysk

i nizsze koszty dla spoleczenstwa. Nie

mylmy tylko podziemnego proceso

wania wegla z jego naziemna gazyfi

kacja. W przypadku tej ostatniej ma

my problem z zagospodarowaniem

duzych ilosci COl" Sa pomysly wtla

czania go pod ziemie, co - jak pokazu

je chocby tragedia w Kamerunie - nie

jest chyba najszczesliwszym pomy
slem.

W nocy 21 sierpnia 1986 r. doszlo

tam do erupcji z dna jeziora Nyos prawie

1,6 mln ton COl" Gaz ten jako ciezszy

od powietrza wyparl je z pobliskich

dwóch dolin i blyskawicznie przyczynil

sie do uduszenia prawie 2 tys. osób oraz

mnóstwa zwierzat w promieniu 25-30
kilometrów od jeziora. W Polsce plano
wane wtloczenie dziesiatków miliardów

ton dwutlenku wegla budzi wiec co

najmniej troske.

Alternatywa wobec takich rozwiazan

jest realna?

Na szczescie nie brakuje osób otwar

tych na nowe rozwiazania. 17 lutego

2010 roku odbylo sie spotkanie w Ka

towicach poswiecone zastosowaniu

technologii CEEC. Wzieli w nim

udzial miedzy innymi: Jerzy Buzek, tu

w roli przewodniczacego Spolecznej

Rady Narodowego Programu Redukcji

Emisji. jej wiceprzewodniczacy Janusz

Steinhoff, Jerzy Podsiadlo, prezes

Weglokoksu, Michal Kugiel, prezes

Kompanii Weglowej, Andrzej Kar

bownik, rektor Politechniki Slaskiej,

i Przemyslaw Koelner, wiceprezes Pols

kiego Laboratorium Radykalnych Tech

nologii, którego jestem prezesem. Pow

stal plan konkretnych dzialan, po

czesci kontynuowanych, które w krót

kim czasie umozliwia wprowadzenie

technologii CEEC w zycie. Energetyka

moze byc dla Polski szansa - nie musi

byc problemem. f)
rozmawial Jacek Pochlopien


