NUMER 5, 2/2018

Szanowni Państwo,
Drodzy Klienci, Partnerzy i Sympatycy PEC,

SPIS TREŚCI

oddajemy w Państwa ręce kolejny numer naszego biuletynu.
Kontynuujemy w nim opowieść o tematach nam bliskich – źródłach
ekologicznej, przyjaznej energii, jednocześnie kończąc podróż
poprzez systemy ogrzewania wykorzystywane w różnych zakątkach
świata. W to miejsce w kolejnym numerze biuletynu pojawi się
zupełnie nowa porcja wiedzy i ciekawostek.
Tymczasem w te upalne letnie dni zajmiemy się energią
otrzymywaną… z wody.
Życząc wszystkim Państwu udanych urlopów i dobrego wypoczynku,
zapraszamy do lektury!
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SŁOWO OD PREZESA
Nasi stali Czytelnicy wiedzą już sporo o energii wiatru, której poświęciliśmy znaczną część
poprzedniego numeru biuletynu. Obiecaliśmy, że będziemy opowiadać o kolejnych odnawialnych
źródłach energii i dotrzymaliśmy słowa – w tym wydaniu pochylamy się nad równie fascynującą
energetyką wodną.
Również Akademia „PEC” dotyka tematu wody. Przybliżymy czytelnikowi zagadnienia związane
z działaniem elektrowni szczytowo-pompowych i opowiemy o tajemniczym skrócie MEW.
Zgodnie z zapowiedziami nieuchronnie zbliża się kres naszej wspólnej
podróży szlakiem metod ogrzewania. Na koniec odwiedzimy dwa odległe
od siebie kraje wyspiarskie: Islandię i Japonię. Oczywiście pamiętając, że gdzieś
pomiędzy nimi leży Pruszcz Gdański, a tu też wiele się dzieje.
Sławomir Olkiewicz
Prezes Zarządu
Pruszczańskie Przedsiębiorstwo Ciepłownicze „PEC” Sp. z o.o.
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TEMAT NUMERU:

Z IMPETEM… W DÓŁ
Naukowcy z NASA twierdzą, że gdy napełniono jej zbiornik wodą, doba wydłużyła się
o 0,06 mikrosekundy i doszło do przesunięcia osi Ziemi. Konsekwencją oddania jej do użytku jest
ograniczenie zużycia węgla do produkcji energii o kilkadziesiąt milionów ton rocznie i emisji gazów
cieplarnianych o przeszło 100 milionów ton.
Wspomnieliśmy o napełnieniu zbiornika wodą, prawda? Masa tejże wody to

zapierające dech

w piersiach przeszło 40 miliardów ton. A mowa oczywiście o chińskiej Zaporze Trzech Przełomów –
gigantycznej tamie na rzece Jangcy i największej pod względem mocy elektrowni wodnej na świecie około 22 500 MW, co przełożyło się na wyprodukowanie 93,5 TWh energii w 2016 roku.

Źródło: Wikipedia

Łatwo można wpaść w podziw, niemal graniczący z zachwytem. Niech zatem łyżką dziegciu będzie
inny tytuł z serii „naj”, który przypadł Trzem Przełomom. To największy w ludzkiej historii przykład
przesiedlenia ludności z powodu realizacji pojedynczej inwestycji. Mrocznym efektem tego ogromnego
przedsięwzięcia było przymusowe przesiedlenie 1,2 mln osób oraz zatopienie kilkunastu dużych miast,
przeszło stu miasteczek i kilku tysięcy wiosek. Nie wspominając już o obszarach rolnych, fabrykach,
zakładach przemysłowych, stanowiskach archeologicznych. O wpływie na środowisko i warunki
naturalne dla niezliczonych gatunków roślin i zwierząt w zasadzie strach myśleć. Chcielibyśmy w tym
momencie ustrzec Czytelnika od przekonania, że odnawialne źródła energii to zawsze i bezapelacyjnie
samo dobro – jak zawsze, rzeczywistość nie jest czarno-biała. Ale o tym opowiemy jeszcze później.
Warto w tym miejscu wyjaśnić o co w zasadzie chodzi z zaporą. Otóż wysoka zapora spiętrza
wodę w celu zmaksymalizowania jej potencjalnej energii. Przykładowo, Zapora Trzech
Przełomów jest wyższa niż dwie postawione na sobie wieże Bazyliki Mariackiej w Gdańsku.
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Dlaczego jest to ważne? Ponieważ w dużym uproszczeniu działanie elektrowni
wodnej polega właśnie na tym, że wykorzystuje ona potencjalną energię grawitacji
spiętrzonej wody. Następnie woda kanałami spada z dużą prędkością na łopaty osadzone na wale,
na którego

drugim

końcu

znajduje

się

prądnica.

Wirnik

prądnicy,

w

obecności

pola

elektromagnetycznego, jest wprawiany w ruch obrotowy, co skutkuje generowaniem energii
elektrycznej.
A jakie były początki oswajania przez człowieka energii wodnej? W młynach wodnych
wykorzystywano ją już w starożytności. Zanim wynaleziono maszyny elektryczne stosowano ją
powszechnie do napędzania tartaków, kuźni
i innych warsztatów. W pierwszej połowie
XIX wieku, gdy bardzo wysoki poziom rozwoju
osiągnął transport rzeczny, napęd wodny służył
do przemieszczania

barek

na

pochylniach

między różnymi poziomami kanałów – takie
pochylnie można jeszcze dziś zobaczyć choćby
na Kanale Elbląskim. Pierwsze dekady XX wieku
to rosnąca

popularność

elektrowni

wodnych;

w 1936 r. zakończono budowę słynnej Zapory
Hoovera na rzece Kolorado, wówczas największej
na świecie hydroelektrowni o mocy 1345 MW (jakże blado wypada na tle przeszło 22 tysięcy MW Trzech
Przełomów, prawda…?).
Dziś woda jest bardzo intensywnie wykorzystywanym odnawialnym źródłem energii. W 2014 roku
elektrownie wodne dostarczyły 16,5% światowej produkcji energii elektrycznej. Prym wiodą tu Chiny
(co nikogo nie powinno już dziwić), Kanada i Brazylia. A w innej kategorii – największego udziału
w produkcji krajowej – Paragwaj i Norwegia, gdzie udział energetyki wodnej powoli zbliża się do 100%.
Istnieje kilka rodzajów elektrowni wodnych. Hydroelektrownie wyposażone w zbiornik i zaporę to
elektrownie regulacyjne (lub zbiornikowe), a ich odmianą są elektrownie szczytowo-pompowe (nimi
zajmiemy się szerzej w Akademii „PEC”). Istnieją również elektrownie przepływowe (nie spiętrzające
wody i wykorzystujące swobodny jej przepływ, przez co są oczywiście najbardziej skuteczne tam, gdzie
jest ona naturalnie spiętrzona), pływowe (wykorzystujące spiętrzającą się wodę morską w czasie
pływów) oraz niejakie MEW (więcej również w Akademii). Nie zapominając o niszowych (jeszcze!),
śmiałych przedsięwzięciach, takich jak podwodne turbiny wykorzystujące prądy oceaniczne, sztuczne
laguny czy systemy wykorzystujące różnice temperatur wód morskich.
A jak to wygląda w Polsce? Nasze największe rzeki: Wisła i Odra to dobry gospodarz dla energetyki
wodnej. Na Wisłę przypada około 45% polskich zasobów hydroenergetycznych, 44% na dorzecza Wisły
i Odry, 8,8% na samą Odrę i 1,2% na rzeki Pomorza. Największa pod względem mocy jest
elektrownia wodna we Włocławku, typu przepływowego, zaś największą elektrownią
szczytowo-pompową w Polsce jest pobliski nam Żarnowiec (zostając na chwilę w regionie
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podpowiadamy, że szlak 8 elektrowni wodnych na Raduni to wdzięczny temat
na wycieczkę rowerową trasą długości około 80 km). Mamy również w kraju dobrze
współpracujący duet, a w zasadzie

kwartet – Zespół Elektrowni Wodnych Solina-Myczkowce

na sztucznych zbiornikach wodnych na Sanie, do którego należą dwa zbiorniki oraz elektrownia
szczytowo-pompowa i przepływowo-wyrównawcza.
Na koniec chcielibyśmy pokusić się o próbę oceny energetyki wodnej. O bardzo uproszczoną
i syntetyczną ocenę, ma się rozumieć. Trudności, jakie napotyka śmiałek mierzący się z takim zadaniem
widać gołym okiem już na przykładzie Zapory Trzech Przełomów. Z jednej strony widzimy wymierne
zalety płynące ze zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska naturalnego
w porównaniu z energetyką opartą na węglu – zwłaszcza, gdy w grę
wchodzą dziesiątki tysięcy megawatów. Z drugiej zaś strony mamy równie
wymierne

zagrożenia

dla

tegoż

środowiska,

którego

choć

nie

zanieczyszczamy wprost, to jednak w nieodwracalnym stopniu agresywnie
modyfikujemy. Nie zapominając o losach tysięcy rodzin, którym przyszło
żyć na terenie przeznaczonym pod taką inwestycję. Wytworzenie
energii

dzięki

wodzie

konwencjonalnych.

To

jest

tańsze

prawda,

lecz

niż

w

koszt

elektrowniach
budowy

dużej

hydroelektrowni jest o wiele wyższy, a czasem wręcz astronomiczny (Trzy Zapory to, bagatela, prawie
37 miliardów dolarów). Takich par zaleta-wada znalazłoby się więcej. Tym niemniej energetyka wodna
jest pieśnią przyszłości i warto się nią interesować. Można spodziewać się, że będzie wspierana
administracyjnie, choćby przez rządowe zachęty dla przedsiębiorstw energetycznych do inwestowania
w budowę stopni wodnych z elektrowniami wodnymi, co przewiduje nowelizacja ustawy o OZE.
Jedno jest pewne. Z wody, podobnie jak z każdego innego źródła energii można i należy korzystać
w sposób mądry - tak, by systemy tworzone z ich udziałem miały jedną, najważniejszą cechę. To nie
człowiek powinien służyć wzrostowi systemu, ale system - człowiekowi.

AKADEMIA PEC


Elektrownia szczytowo-pompowa
Grawitacja i ekonomia. Na tych dwóch nogach stoi każda elektrownia wodna typu szczytowo-

pompowego. O co chodzi? Już wyjaśniamy.
Na początek grawitacja, niezbędna do działania takiej elektrowni. Otóż zasada jej działania
polega na zamianie energii elektrycznej w energię grawitacyjną wody przez pompowanie jej
ze zbiornika dolnego do górnego, a następnie na odwróceniu tego procesu, czyli puszczeniu
wody z góry na dół. Przy czym niezmiernie ważne jest pytanie „kiedy”. Woda trafia z dołu
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do góry przykładowo w nocy, gdy zapotrzebowanie na prąd jest mniejsze, a nadwyżki
jego produkcji istotne. Droga z góry na dół przypada na godziny szczytu.
Uważny czytelnik może zadać pytanie: Jaki jest sens tłoczenia wody do górnego zbiornika,
a następnie spuszczania jej w dół? Przecież zużywamy więcej energii na pompowanie wody do górnego
zbiornika niż otrzymujemy podczas jej generowania. Dochodzimy tym samym do ekonomii. W nocy,
gdy pobór energii jest mały, system elektroenergetyczny jest niedociążony i koniecznym byłoby
wyłączenie np. jednego bloku elektrowni węglowej, który musiałby być włączony do ruchu rano,
czyli np. za 8 godzin. Takie wyłączanie i włączanie bloku elektrowni to duży problem techniczny i duże
koszty, dlatego aby zachęcić do wykorzystania energii elektrycznej w nocy jest ona wtedy duża tańsza.
I w ten sposób doszliśmy do odpowiedzi na postawione wcześniej pytanie. Działanie elektrowni
szczytowo –pompowej jest opłacalne ponieważ koszty energii zużytej do pompowania wody do górnego
zbiornika są mniejsze niż zyski osiągane w czasie szczytu poboru

energii elektrycznej,

kiedy to elektrownia generuje prąd i sprzedaje go do sytemu elektroenergetycznego. Oprócz spojrzenia
czysto ekonomicznego, niezmiernie istotnym, a może najważniejszym jest spojrzenie na to zagadnienie
np. z punktu widzenia bezpieczeństwa i ciągłości dostaw energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.
Proste i genialne zarazem, prawda? Po tych rozważaniach powinniśmy dojść do wniosku, że elektrownia
szczytowo-pompowa to tak naprawdę nie tyle elektrownia produkująca prąd sensu stricto, ale bardzo
skuteczny akumulator o wielkiej pojemności.

Źródło: www.odnawialne-firmy.pl
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MEW

Czas wyjaśnić zagadkę tego tajemniczego skrótu. MEW to po prostu mała elektrownia wodna.
Mała, to znaczy jaka? Odpowiedź brzmi: to zależy. W większości krajów Unii Europejskiej graniczną
wartością mocy jest 10 MW. Wyjątkiem są kraje skandynawskie, Włochy i Szwajcaria, gdzie są to 2 MW.
A u nas? Może trochę na przekór innym, bo 5 MW.
Mimo, że małe, to jeszcze można je podzielić: rozróżniamy mikroelektrownie (do 300 kW,
najczęściej już na istniejących stopniach wodnych np. przy młynach, tartakach etc. i przyłączane do sieci
niskiego napięcia, co oznacza, że wyprodukowany w nich prąd można bezpośrednio wykorzystać),
minielektrownie (do 1 MW, najczęściej wyposażone we własne transformatory i przesyłające energię
do innych odbiorców) oraz po prostu małe elektrownie wodne (do 5 MW, większe obiekty
hydrotechniczne, raczej starszego typu i o niewielkim potencjale rozwojowym).
MEWy nie zanieczyszczają środowiska bezpośrednio i mogą być instalowane nawet na małych ciekach.
Są to rozwiązania raczej proste w konstrukcji, znane na rynku, a budowę można ukończyć w okresie 2 lat.
Nie wymagają licznego personelu do obsługi i w dużej mierze mogą być sterowane zdalnie. Ale nie jest
aż tak idealnie. Tworzą cofkę i zamulają koryto rzeki, z czym jest związane pogorszenie jakości wody
i zakłócenie jej równowagi biologicznej, w tym utrudnienie bądź wręcz uniemożliwienie migracji ryb.
Potencjalnych inwestorów uprzedzamy, że absolutnie trzeba postarać się o dotację unijną – w innym
przypadku koszty budowy MEW są na tyle duże, że trudno będzie osiągnąć zadowalający wynik finansowy.

ŚWIAT CIEPŁA I ENERGII
Zbliżamy się do końca naszej podróży po świecie szlakiem ogrzewania – to już ostatni przystanek.
Wyprawa rozpoczęła się w Wielkiej Brytanii, przez Afrykę i Rosję doprowadziła nas do Mongolii i Ameryki
Północnej. Na koniec odwiedzimy dwa odległe od siebie kraje, położone na wyspach.
Japonia jest pewnym zaskoczeniem. Mimo wszechobecnej
technologii japońskie domy często nie mają centralnego ogrzewania,
a ich docieplenie pozostawia wiele do życzenia. Nie byłby to duży
problem, gdyby zimy były w tej części świata łagodne. Tymczasem
temperatury nierzadko spadają do -30 stopni Celsjusza! Rozwiązanie
nosi nazwę kotatsu. Niegdyś było to po prostu palenisko zlokalizowane
na środku izby i umieszczone nieco poniżej poziomu podłogi, otoczone
niskim stołem. Na nim przygotowywano posiłki i ogrzewano dom zimą, paląc węglem
lub brykietem. Obecnie jest to elektryczne urządzenie grzewcze umieszczone pod stolikiem
o nazwie tsukue. Lokator wkłada nogi do wnęki pod stołem i nakrywa je specjalną narzutą
lub kołdrą.
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Islandia okazuje się być pod tym względem bardziej modna, masowo korzysta
bowiem z energii geotermalnej. Masowo nie jest tu słowem na wyrost, ponieważ źródło to zaopatruje
w ogrzewanie i energię elektryczną około 87% wszystkich
budynków Islandii. Co więcej, w śnieżnych miesiącach zimowych
zapewnia luksus dla pieszych i kierowców podgrzewając chodniki
i parkingi. Imponujące, prawda?
I to już koniec podróży. Ale jak wiadomo: coś się kończy, coś
się zaczyna. Niebawem kolejny cykl!

CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE?
Zajętym bardziej światowymi sprawami Czytelnikom przypominamy,
że w Gminie Miejskiej Pruszcz Gdański od 1 czerwca 2018 r. obowiązują nowe
taryfy za usługi za zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
Dla gospodarstw domowych, przemysłu i pozostałych odbiorców usług nowe
taryfy wyglądają następująco w poszczególnych miesiącach ich obowiązywania
(kwoty netto za m3):


Dostarczanie wody – 3,50 zł (1-12 miesiąc), 3,73 zł (13-24 miesiąc), 3,84 zł (25-36 miesiąc)



Odprowadzanie ścieków – 5,80 zł (1-12 miesiąc), 5,97 zł (13-24 miesiąc), 6,09 zł (25-36 miesiąc)

JESTEŚMY DUMNI Z…
Przy całej naszej miłości dla Pruszcza Gdańskiego uważamy, że należy być kosmopolitą,
przynajmniej w pewnym zakresie. Dlatego też z zaangażowaniem i przyjemnością uczestniczyliśmy
w budowie nowego apartamentowca na Wyspie Sobieszewskiej i wykonaliśmy komplet instalacji
sanitarnych, oczywiście z ogrzewaniem włącznie.
Czy Sobieszewo stanie się dla pruszczan i gdańszczan podobnym miejscem letniej rekreacji,
co Long Island dla nowojorczyków? Zobaczymy. W każdym razie my już tam jesteśmy.
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BLISKO MIESZKAŃCÓW
Wspieramy nie tylko ekologiczne i bezpieczne źródła ciepła, ale również wyjątkowych ludzi.
Jak choćby urodzoną w 2001 r. Nikolę Żurawską, wschodzącą gwiazdę polskiego tenisa, zawodniczkę
Sopot Tenis Klubu i oczywiście pruszczankę.
Nikola rozegrała w karierze przeszło 220 gier pojedynczych i ponad 120 podwójnych. Jej ulubiona
zawodniczka to Serena Williams, a ulubione zagranie to forehand po crossie. Jest zodiakalnym
Skorpionem. Jak Czytelnicy zapewne przyznają, to bardzo groźne (dla przeciwnika na korcie) połączenie.
Wyjątkowymi ludźmi są także pruszczańscy seniorzy. Tak się składa, że w naszych pomieszczeniach
gościmy Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pruszczu Gdańskim, szacowną instytucję, która w tym roku
obchodzi dziesiątą rocznicę swojego powstania, a właściwie powołania dzięki wspólnym wysiłkom
Uniwersytetu Gdańskiego, Starostwa Powiatowego i Urzędu Miasta w Pruszczu Gdańskim oraz Fundacji
Pomocy Społecznej im. J. Beaumont. Jest to filia
Gdańskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku i działa pod
patronatem Uniwersytetu Gdańskiego.
Z podziwem patrzymy na około 300 osób,
które co semestr uczestniczą w bogatym programie
zajęć: lektoratach z języków obcych, tai-chi,
nordic

walking,

kursie

fotografii

cyfrowej,

czy wycieczkach krajoznawczych. Prowadzący
zajęcia

to

przede wszystkim

wykładowcy

gdańskich uczelni wyższych, ale również
branżowi eksperci – jak Sławomir Olkiewicz,
Prezes Zarządu Pruszczańskiego Przedsiębiorstwa Ciepłowniczego „PEC” Sp. z o.o. Zapytany
na uroczystym balu kończącym rok akademicki 2017/2018 o współpracę z Uniwersytetem pan Olkiewicz
odpowiada: Jestem podwójnie, a nawet potrójnie dumny. I sam nie wiem z czego bardziej: z tego,
że mam zaszczyt być wykładowcą i przekazywać wiedzę poznając mnóstwo fantastycznych osób,
czy z tego, że nasze przedsiębiorstwo aktywnie wspiera tą instytucję, a może z tego, że mieliśmy
okazję być jednym ze sponsorów wspaniałego, jubileuszowego wydarzenia, na którym właśnie
jesteśmy.

