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Oddajemy w Państwa ręce Księgę Posterów Konkursu na najlepszy Poster Naukowy 

VII Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa 

rozwoju”, która odbędzie się w dniach 12-13 września 2022 r. na Politechnice Rzeszowskiej 

im. Ignacego Łukasiewicza. 

Zachęcamy do zadawania pytań do autorów posterów naukowych - poprzez ich 

przesyłanie drogą mailową (w tytule wiadomości należy umieścić: tytuł posteru oraz imię                

i nazwisko autora/autorów) na adres: postery@instytutpe.pl do dnia 31 sierpnia 2022 r.  

W dniu 1 września 2022 r. o godz. 12:00, na platformie Zoom odbędzie się spotkanie  

z autorami posterów, do których skierowano pytania. 

Oficjalne ogłoszenie laureatów Konkursu nastąpi po zakończeniu sesji posterowej 

podczas pierwszego dnia Konferencji tj. 12 września 2022 r. na posiedzeniu plenarnym  

z uczestnictwem laureatów w formie online. 

Konferencja odbywa się w formie tradycyjnej z elementami hybrydowymi, z kolei 

organizatorzy przewidują ogłoszenie wyników z udziałem laureatów w formie tradycyjnej 

i zdalnej – online.                                  
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Autor: 
Krzysztof Nowaszewski  

(Politechnika Białostocka) 

Tytuł: 
Dokładność procesorowych algorytmów predykcyjnego sterowania prądem 

wyjściowym przekształtnika matrycowego 

Opis:  

Przekształtnik matrycowy (rys. 1) jest to przekształtnik typu AC/AC, który przekształca 

bezpośrednio (bez obwodu pośredniczącego napięcia stałego) napięcie przemienne na napięcie 

przemienne o zmiennej amplitudzie i częstotliwości. Przekształtnik ten pozwala również na 

dwukierunkowy przesył energii elektrycznej z korekcją współczynnika mocy [1].  

 W [2] przedstawiono obszerny przegląd metod sterowania przekształtnikiem 

matrycowym m.in.: metody skalarne [3], PWM/SVM, DTC i sterowanie predykcyjne. Metody 

predykcyjne stosowane są do sterowania momentem obrotowym oraz prądu. Funkcja kosztu  

w sterowaniu predykcyjnym może zawierać wiele parametrów, które mają wpływ na kształt 

prądów m.in. chwilowa moc bierna, uchyb prądu lub napięcia common-mode. Ze względu na 

możliwość szerokiego wyboru parametrów w funkcji kosztów, wzrost mocy obliczeniowej 

procesorów oraz implementacji sterowania predykcyjnego w układach FPGA zainteresowanie 

metodami sterowania predykcyjnego znacznie wzrosło. Dodatkowo zastosowanie GaN HEMT 

jako dwukierunkowego łącznika w przekształtniku matrycowym umożliwia zwiększenie 

częstotliwości łączeń i wzrost gęstości mocy zachowując wysoką sprawność energetyczną 

układu [4].  

Na rysunku 2. przedstawiono uproszczony schemat sterowania predykcyjnego 

przekształtnikiem matrycowym 3x3. Sterowanie to umożliwia kształtowanie prądów 

wyjściowych oraz wejściowych zapewniając jednocześnie kompensację mocy biernej oraz 

korekcję współczynnika mocy. Predykcja realizowana jest m.in. poprzez numeryczne 

rozwiązanie równań różniczkowych, które można wykonać na różne sposoby np. dla predykcji 

prądu wyjściowego: bez wartości średniej (1), z wartością średnią napięcia wyjściowego (2) lub 

z wartością średnią napięcia na dławiku (3). Każda z tych metod charakteryzuje się różną 

dokładnością predykcji. W celu zweryfikowania, która z nich jest dokładniejsza wykonane 

zostały badania symulacyjne w środowisku Matlab/Simulink. Parametry badanego układu 

przedstawiono w tabeli 1. Jako kryterium oceny przyjęto maksymalny błąd predykcji oraz 

maksymalny względny błąd predykcji, który istotnie wpływa na jakość kształtowanych prądów. 

Na rysunku 3 przedstawiono przykładowe przebiegi prądu wyjściowego przekształtnika, błędu 

predykcji oraz względnego błędu predykcji. Badania powtórzono dla pozostałych metod dla 

różnych czasów próbkowania układu.  

Wyniki tych badań zestawiono na rysunku 4 oraz 5. Wynika z nich, że najdokładniejszą 

metodą jest metoda z wartością średnią napięcia na dławiku, ponieważ ma najmniejszy 

maksymalny błąd predykcji prądu, a dodatkowo wpływ czasu próbkowania jest mniej znaczący 

w porównaniu do pozostałych metod. 

Praca ta była wspierana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w Polsce  

w ramach pracy nr MB/WE/2/2018, S/WE/1/2018 oraz WI/WE-IA/8/2020. 
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AGH; (Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie) 

Tytuł: 
Geologiczne wielkoskalowe magazynowanie wodoru jako jeden z kluczowych 

determinantów rozwoju krajowej gospodarki wodorowej 

Opis:  
W systemie elektroenergetycznym Polski systematycznie rośnie udział energii 

wytworzonej w oparciu o Odnawialne Źródła Energii (OZE). Biorąc pod uwagę unijną politykę 

klimatyczną przewidzianą w projektach aktów prawnych opublikowanych w ramach pakietów 

Fit for 55 oraz RePowerEU znaczenie OZE będzie gwałtownie wzrastać. Przyczynią się do tego 

przede wszystkim zmiany w dyrektywach RED II oraz ETS promujące elektrolityczną produkcję 

wodoru oraz paliw RFNBO.  

Perspektywa wzrostu znaczenia OZE w bilansie energetycznym kraju znacznie zmieni 

model całego systemu elektroenergetycznego oraz jego funkcjonowanie. Dalszy rozwój  

produkcji energii elektrycznej z OZE, w szczególności bliska perspektywa budowy farm 

wiatrowych off-shore na Morzu Bałtyckim, liczne plany budowy farm on-shore oraz PV będzie 

wymagała zapewnienia systemu wielkoskalowego magazynowania energii pełniącego rolę 

bufora dla przyszłej sieci wodorowej umożliwiającej odbiór i przesył wodoru z obiektów 

wytwórczych z północy Polski do zlokalizowanych w pozostałych częściach kraju odbiorców 

(głównie przemysłowych z tzw. trudnych do zdekarbonizowania sektorów) wrażliwych na 

zmiany dostaw spowodowanych zmieniającymi się warunkami atmosferycznymi.   

Magazynowanie energii w postaci sprężonego wodoru wytwarzanego w procesach 

elektrolitycznych w odpowiednich strukturach geologicznych może w przyszłości istotnie 

pomóc w rozwiązaniu problemu bilansowania systemu energetycznego, z uwagi na  możliwości 

wprowadzania znaczącego wolumenu energii wytworzonej w źródłach cechujących się  zmienną 

wydajnością oraz wspomoże działanie w zakresie dekarbonizacji wysoko emisyjnych sektorów 

gospodarki głównie: przemysłu nawozowego (produkcji amoniaku), transportu, ciepłownictwa 

i hutnictwa. 

Podziemne magazynowanie nośników energii w strukturach geologicznych jest 

praktykowane na dużą skalę od dziesięcioleci, Polska w tym obszarze posiada bogate 

doświadczenia. Jest to ekonomicznie i technicznie dojrzałe rozwiązanie. Obecnie uruchamiane 

są liczne projekty koncentrujące się na wielkoskalowym podziemnym magazynowaniu energii  

w strukturach geologicznych w postaci wodoru i sprężonego powietrza. Podziemną przestrzenią 

wykorzystywaną do procesu magazynowania substancji jest naturalna przestrzeń porowa lub 

sztucznie utworzone pustki. Substancje magazynuje się w przestrzeni porowej 

wyeksploatowanych złóż gazu ziemnego lub ropy naftowej, w strukturach wodonośnych (tzw. 

aquiferach) oraz w sztucznie utworzonych w procesach górniczych, wyrobiskach 

pokopalnianych, grotach skalnych, a przede wszystkim w kawernach solnych. 

W Polsce występują bardzo dogodne warunki geologiczno-górnicze oraz techniczne do 

budowy magazynów kawernowych w wysadach solnych. Magazynowanie energii ma kluczowe 

znaczenie dla uwolnienia pełnego potencjału wodoru i jest niezbędne dla zapewnienia 

bezpieczeństwa energetycznego Polski.  

Praca ma charakter przeglądowo-badawczy. Jej celem jest analiza możliwości 

wielkoskalowego magazynowania wodoru w strukturach geologicznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem kawern w wysadach solnych w kontekście prognozowanego wzrostu znaczenia 

OZE w miksie energetycznym. Takie rozwiązanie istotnie przyczyni się do rozwiązania 

poważnego problemu jakim są wahania sezonowe i niestabilności produkcji energii elektrycznej  

w instalacjach wykorzystujących OZE w stosunku do zapotrzebowania. Reasumując, wraz ze 

wzrostem udziału w miksie energetycznym OZE rośnie zapotrzebowanie na rozwój technologii 

magazynowania energii umożliwiającej  skuteczne bilansowanie systemu 

elektroenergetycznego. 
 





 

Autor: 
mgr inż. Tomasz Chrulski  

(Akademia Górniczo – Hutnicza w Krakowie) 

Tytuł: 
Identyfikacja zmiennych objaśniających wpływających na zużycie gazu ziemnego 

przez odbiorców przemysłowych w poszczególnych krajach Unii Europejskiej 

Opis:  

Cel badawczy: dokonać analizę siły wpływu czynników zewnętrznych na zużycie gazu 

ziemnego przez rodzime gospodarki w wybranych krajach Unii Europejskiej.  

Zależności zostały opisane za pomocą analizy regresji i współczynnika determinacji. Wyniki 

przedstawiają na różną siłę wpływu czynników makroekonomicznych w zależności od danego 

kraju.  

Wprowadzenie 

Celem pracy była wstępna identyfikacja i siła wpływu wskaźników 

makroekonomicznych na zużycie gazu ziemnego przez odbiorców przemysłowych  

w poszczególnych krajach Unii Europejskiej. W badaniu zostały wybrane potencjalne 

wskaźniki1): stopniodni chłodzenia wg. EUROSTAT, stopniodni grzania wg. EUROSTAT, 

emisja gazów cieplarnianych, produkcja paliw kopalnych, produkt krajowy brutto, dostawy 

produktów naftowych, ceny ogółem w przemyśle, dostępność energii elektrycznej dla odbiorcy 

końcowego, produkcja w budownictwie, indeks wielkości przemysłu, zużycie odnawialnych 

źródeł energii, budownictwo mieszkaniowe. Wybór potencjalnych czynników podyktowany był 

ogólną wiedzą autora na temat znajomości rynku gazu ziemnego oraz przeglądem literatury 

badanego zagadnienia: stopniodni chłodzenia wg. EUROSTAT, stopniodni grzania wg. 

EUROSTAT, emisja gazów cieplarnianych, produkcja paliw kopalnych, produkt krajowy brutto, 

dostawy produktów naftowych, ceny ogółem w przemyśle, dostępność energii elektrycznej dla 

odbiorcy końcowego, produkcja w budownictwie, indeks wielkości przemysłu, zużycie 

odnawialnych źródeł energii, budownictwo mieszkaniowe. 

Metodologia 

 Badanie przeprowadzono na podstawie miesięcznych wskaźników 

makroekonomicznych publikowanych przez EUROSTAT za rok 2020. Dane dotyczące ilości 

gazu ziemnego dostarczonego do odbiorców przemysłowych zostały pobrane z Europejskiego 

Stowarzyszenia Operatorów Systemów Przesyłowych gazu ziemnego. Skupiono się na 

następujących krajach: Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Niemcy, Francja, Grecja, Włochy (Tab.2) 

oraz Luxemburg, Holandia, Polska, Portugalia, Rumunia, Hiszpania, Anglia (Tab. 3). Do 

określenia zależności pomiędzy potencjalnym predyktorem a zużyciem gazu ziemnego 

wykorzystano analizę regresji2). Badanie przeprowadzono także przy użyciu współczynnika 

determinacji3), informującego o sile czynników zewnętrznych wpływających na zmienną 

objaśnianą. W większości uzyskano R2>0,9, co stanowią dobre wyniki4). Co więcej do analizy 

sumarycznego wpływu wskaźników, wykorzystano statystykę tzw. F-test5).  

Wnioski 

Wyniki badań pokazują, że zaproponowane wskaźniki makroekonomiczne posiadają największą 

siłę wpływu na Włochy, Portugalię oraz Polskę (współczynnik determinacji). Co więcej wyniki 

wykazują, iż każdy z badanych krajów posiada własny zestaw zmiennych  

o różnym stopniu wpływu na zużycie gazu ziemnego przez przemysł. W dalszej perspektywie 

badań, zmienne objaśniające mogą zostać wykorzystane do budowy modelu ekonometrycznego 

dla danego kraju, co może być inspiracją do dalszych badań. Wyniki mogą być także wskazówką 

w aspekcie sprawiedliwej transformacji energetycznej, ponieważ obrazują, różnorakość wpływu 

czynników makroekonomicznych na zużycie gazu ziemnego. 

 





 

 

 

Autor: 
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(Politechnika Krakowska) 

Tytuł: Kogeneracja dla przedsiębiorstw 

Opis:  

Celem badawczym jest zdefiniowanie kluczowych aspektów kogeneracji gazowej jako tej  

o największym potencjale biznesowym. 

 

Z perspektywy przedsiębiorstw, doradców energetycznych, projektantów, energetyków, 

inwestycja w układ kogeneracyjny powinna się opłacać, a aby układ kogeneracyjny się opłacał 

musi pracować w ciągu roku minimum 6 000 h. Im więcej tym lepiej. Należy znaleźć użytkowe 

zastosowanie zarówno dla ciepła jak i dla energii elektrycznej. Jeśli ktoś ma poświęcić kilka 

milionów złotych na taki układ, musi mieć perspektywę zwrotu inwestycji. Dobrze 

zaprojektowana i zaplanowana kogeneracja to skuteczna metoda aby osiągnąć profit  

z inwestycji, a także sposób na ograniczenie emisji gazów cieplarnianych. 





 

Autor: 
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Tytuł: 
Perspektywy produkcji zielonego wodoru z morskich elektrowni wiatrowych dla 

obszaru Morza Bałtyckiego na lata 2030-2050 

Opis:  

Produkcja wodoru w Polsce powinna być realizowana w ramach trzech ścieżek, tj.: 

wykorzystanie nadwyżek OZE, pracę wydzielonej części generacji OZE w systemie off-grid 

zintegrowanej z dedykowanymi elektrolizerami oraz produkcję rozproszoną na potrzeby 

lokalne. Morska energetyka wiatrowa, z uwagi na charakterystykę produkcji jest efektywną  

i optymalną technologią dla produkcji „zielonego” wodoru, natomiast elektroliza wody, przy 

wykorzystaniu energii ze źródeł odnawialnych, nie generuje bezpośrednio CO2 oraz pozwala na 

sterowanie wielkością produkcji wodoru, w zależności od bieżących potrzeb i możliwości 

magazynowania. Popyt na zielony wodór w Polsce będzie rósł w tempie umiarkowanym do 2030 

roku, a do 2050 r. roczne zapotrzebowanie może przekroczyć 130 TWh. Aby pokryć to 

zapotrzebowanie konieczne jest wydzielenie części potencjału OZE o największym wskaźniku 

wykorzystania mocy zainstalowanej do bezpośredniej produkcji wodoru, bez uwzględniania 

potrzeb bilansowych systemu elektroenergetycznego. Przewiduje się, że elektrolizery 

zintegrowane z farmami morskimi na morzu będą odgrywać istotną rolę w rozwoju gospodarki 

wodorowej. 

 

Cel badawczy: 

 

Celem pracy jest przedstawienie możliwości produkcji zielonego wodoru w oparciu o energię 

morskich farm wiatrowych w latach 2030-2050 oraz przedstawienie koncepcji budowy  

i działania morskich hubów wodorowych zintegrowanych z elektrowniami wiatrowymi na 

Morzu Bałtyckim. 

 

Wnioski: 

 

Morska elektrownie wiatrowe są efektywnym i optymalnym źródłem energii dla produkcji 

wodoru odnawialnego. Wykorzystanie dedykowanych morskich farm wiatrowych do produkcji 

wodoru w procesie elektrolizy pozwala na znaczne pokrycie prognozowanego rosnącego 

zapotrzebowania na wodór w polskiej gospodarce. Budowa morskich systemów do produkcji 

wodoru, wykorzystujących systemy elektrolizy typu PEM pozwala na optymalne wykorzystanie 

energii elektrycznej przy jednoczesnym zminimalizowaniu strat. 
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Tytuł: Projektowanie nowego magazynu energii 

Opis: 

  

Celem badań jest zaprojektowanie nowego magazynu energii połączonego z instalacją PV do 

domu o zapotrzebowaniu energetycznym 10 kW o ulepszonych parametrach pracy: 

Zwiększonym bezpieczeństwie 

Zwiększonej wydajności baterii 

Zwiększonej pojemności baterii 

Mniejszym rozmiarze akumulatora 

Na podstawie analizy strategii projektowania nowego magazynu energii oraz wyzwań przed 

jakim stoją inżynierowie wybrano 3 obszary badawcze w celu zaprojektowania magazynu  

o podwyższonej sprawności: 

Zastosowanie katody z LiFePO4 z pokryciem 

Zastosowanie nowoczesnego elektrolitu z cieczy jonowej 

Zastosowanie nowoczesnego systemu BMS zwiększającego bezpieczeństwo baterii 

Badanie elektrolitów - przygotowanie elektrolitów o zadanych parametrach, przeprowadzenie 

charakterystyk elektrochemicznych obejmujących technologię spektroskopii 

impendancyjnej, technikę woltamperometrii cyklicznej 

Badania elektrochemiczne baterii - złożenie baterii w celu przeprowadzenia testów w skali 

laboratoryjnej w cyklach ładowania i rozładowania 

Badania BMS - testy bezpieczeństwa magazynu oraz szczelności 

Podsumowanie 

Zaprojektowanie efektywnego magazynu energii jest złożonym zagadnieniem 

konstrukcyjnym, ekonomicznym oraz prawnym. Przed przystąpieniem do projektowania 

należy należy rozpoznać skalę oraz przeznaczenie magazynu i do tego wybrać technologię. 

W celu poprawy parametrów pracy magazynu energii warto wybrać przynajmniej jedną ze 

strategii projektowania magazynu energii przedstawioną na niniejszym posterze 
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Tytuł: 
Spółdzielnie energetyczne na obszarach wiejskich jako element zwiększania  

bezpieczeństwa energetycznego 

Opis:  

Polityka energetyczna Polski do 2040 roku (PEP 2040) jest podstawowym dokumentem 

strategicznym, wyznaczającym kierunki transformacji polskiego sektora energetycznego, który 

ma opierać się na czterech głównych filarach. Zgodnie z przewidywaniami PEP 2040 zwiększy 

się rola energetyki rozproszonej i obywatelskiej. Jedną z możliwości wykorzystania lokalnego 

potencjału jest idea spółdzielni energetycznych. W pracy opisano na czym opiera się idea 

spółdzielni energetycznych. Poruszono kwestię roli biomasy w ujęciu energetycznym. Opisano 

korzyści jakie niesie za sobą stworzenie spółdzielni energetycznej opartej o biomasę. W Polsce 

idea spółdzielni energetycznych jest we wczesnej fazie rozwoju. Gmina Oborniki Śląskie (woj. 

dolnośląskie) bierze udział w innowacyjnym projekcie BECoop finansowanym w ramach 

europejskiego programu Horyzont 2020 , którego celem jest wsparcie upowszechnienia 

technologii bioenergetycznych w Europie. Stworzenie spółdzielni na obszarze gminy pozwoli 

na obniżenie kosztów ogrzewania, zwiększy świadomość ekologiczną lokalnej społeczności, ale 

przede wszystkim pozwoli na wykorzystanie lokalnego potencjału, który przyczyni się do 

zwiększenia bezpieczeństwa  energetycznego obszaru. Oszacowano, że gminny potencjał  

z zasobów leśnych i rolnych, wyniesie kolejno 17 940 MWh·rok-1 i 66 110 MWh·rok-1, pozwoli 

to na zmianę aktualnie panującej hierarchii nośników energetycznych wykorzystywanych do 

celów grzewczych na terenie gminy (70% paliw kopalnych). W pracy zwrócono również uwagę 

na problemy związane z tworzeniem spółdzielni energetycznych. Spółdzielnie energetyczne są 

interesującym rozwiązaniem, mającym duży potencjał aplikacyjny na obszarach wiejskich. 

Umożliwiają walkę z ubóstwem energetycznym i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego, 

jednak wymagają one przede wszystkim aktywnego udziału lokalnej społeczności. 
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Tytuł: Synergia barier technicznych biometanu zatłaczanego do sieci gazowej 

Opis:  

Widmo wyczerpywania światowych zasobów energetycznych, takich jak ropa naftowa 

czy gaz ziemny spowodowało, iż obecnie intensywnie poszukuje się nowych źródeł energii, 

które ze względu na popularną dziś politykę ekologiczną, nie miałyby niekorzystnego wypływu 

na otaczające nas środowisko naturalne. Ze względu na konieczność ograniczenia zużycia paliw 

kopalnych, coraz bardziej popularne jest wykorzystywanie biopaliw oraz paliw będących 

produktami ubocznymi procesów technologicznych.  

Wiele państw europejskich od lat zajmuje się tematyką zatłaczania biogazu do sieci  

i z powodzeniem wykorzystuje to źródło energii. Państwa te wprowadziły własne normy  

i standardy techniczne zatłaczania biogazu do sieci. W Polsce istnieją możliwości zatłaczania 

biogazu pochodzącego z biogazowni rolniczych do sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego. 

Należy jednak pamiętać, że skład biogazu jest ściśle związany z rodzajem materii organicznej  

i w zależności od źródła jego pochodzenia, może mieć różny skład oraz zanieczyszczenia.  

Techniczne aspekty zatłaczania biometanu do sieci przesyłowych czy dystrybucyjnych 

opierają się na dwóch filarach, które są od siebie zależne – to operator biometanowni i operator 

sieci gazowej. Kluczowym elementem w procesie zasilania gazu sieciowego paliwem 

pochodzącym ze źródeł odnawialnych jest przede wszystkim wspólne zrozumienie barier 

technicznych, dostosowanie istniejącej infrastruktury gazowej, jak i wymagania jakościowe 

stawiane operatorom systemów dystrybucyjnych i przesyłowych.  
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Tytuł: 
Wytłoki owocowe i warzywne jako perspektywiczne źródło pozyskania  

sacharydów stanowiących przyszłościowe platformy chemiczne 

Opis:  

Polska jest jednym z największych producentów owoców i warzyw w Europie oraz 

jednym z liderów ich dalszego przetwarzania. Znaczna część owoców produkowanych w kraju 

trafia do zakładów produkujących soki oraz nektary. W ramach przemysłowych procesów 

produkcji żywności oraz napojów generowane są znaczące ilości odpadów charakteryzujące się 

wysoką zawartością wilgoci (wytłoki, wysłody, różnego rodzaju osady). Obecnie jedynie 

niewielka ich część jest przetwarzana w zrównoważony sposób, np. do produkcji pasz dla 

zwierząt. Pozostała część jest najczęściej kompostowana, spalana bądź składowana.  Wytłoki 

owocowe i warzywne składają się z biopolimerów takich jak celuloza, hemicelulozy, lignina, 

błonnik pokarmowy, ale również wolnych cukrów, barwników i przeciwutleniaczy. Pod kątem 

produkcji biokomponentów i biochemikaliów szczególnie wartościowymi składnikami wydają 

się być monosacharydy, z których na drodze chemicznej i/lub biochemicznej można 

wyprodukować szeroki wachlarz użytecznych związków chemicznych np. bioetanol, sorbitol, 

ksylitol, kwas mlekowy, 5HMF, kwas lewulinowy. A zatem, wolno dostępne cukry proste, jak 

również polisacharydy (takie jak hemiceluloza oraz celuloza), z których można je pozyskać na 

drodze hydrolizy stanowią perspektywiczne substraty. Pozostałości lignocelulozowe  

z przemysłu rolniczego i spożywczego cechuje wysoka dostępność oraz niska cena. Ponadto ich 

niespożywczy charakter czyni je potencjalną alternatywą dla roślin jadalnych 

wykorzystywanych obecnie do produkcji biopaliw I generacji oraz biochemikaliów  

(np. etanolu).   

Celem prezentowanej pracy było określenie potencjału wykorzystania różnego rodzaju 

odpadów przemysłowych w formie wytłoków owocowo-warzywnych dla pozyskania cukrów 

prostych. W tym celu określono skład ilościowy i jakościowy uzyskiwanych ekstraktów 

pozyskanych z wytłoków pozostałych po przemysłowej produkcji soków. Surowcami 

wytypowanymi do badań były wytłoki z jabłek, wiśni i marchewek. Proces ekstrakcji wszystkich 

surowców realizowano w stałych ustalonych warunkach tj. 3 godziny, 70°C, 1% koncentracji 

suchej biomasy. Na podstawie zrealizowanych badań określono, że poprzez proces ekstrakcji 

można pozyskać od 13 do 30 % mas. mono- i disacharydów względem suchej biomasy.  

W ekstraktach z wiśni oraz jabłek dominują monosacharydy tj. fruktoza oraz glukoza, zaś  

w ekstrakcie z marchwi sacharoza jako disacharyd. Mechaniczne procesy przetwórstwa owoców 

i warzyw powodują wstępne rozbicie ich struktury, co skutkuje znaczącą zawartością 

rozpuszczalnych w wodzie cukrów prostych w generowanych wytłokach. Ponadto w procesie 

ekstrakcji możliwa jest hydroliza uwolnionych oligosacharydów w środowisku wydzielanych 

kwasów organicznych z wytłoków np. kwasu jabłkowego. Badania biochemiczne wykazały, że 

wytłoki owocowe poza wolnymi cukrami w swoich strukturach posiadają włókna zbudowane  

w znaczącej ilość z polisacharydów złożonych tj. hemiceluozy oraz celulozy. Ich hydroliza może 

znacząco zwiększyć uzysk cukrów prostych. W badanych wytłokach sumaryczna  zawartość 

hemicelulozy i celulozy zawierała się w przedziale 25 – 40% masowych. Ze względu na wysoką 

dostępność wytłoków owocowych i warzywnych w Polsce oraz znaczącą ilość cukrów prostych 

i złożonych polisacharydów w ich strukturze zasadne wydaje się opracowanie metody odzysku 

cukrów, a następnie jej przetworzenie na inne biochemikalia. 

 

Podziękowania: Realizacja badań możliwa dzięki finansowaniu Narodowemu Centrum Badań  

i Rozwoju w ramach projektu LIDER/58/0241/L-11/19/NCBR/2020. Autorzy dziękują firmie 

MWS Tymbark za udostępnienie surowców do badań oraz współpracę. 
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Tytuł: Wyzwania sektora gazowego związane z raportowaniem wielkości emisji metanu 

Opis:  

Zagadnienia związane z redukcją emisji metanu stały się w ostatnim czasie przedmiotem 

wielu analiz w przedsiębiorstwach całego sektora  energetycznego. Ma to związek  

z opublikowanym przez Komisję Europejską w październiku 2020 r. dokumentem – Strategia 

UE w zakresie redukcji emisji metanu,  do której z kolei w grudniu 2021 został przygotowany 

projekt Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Głównym celem wymienionych 

dokumentów jest zapewnienie stosowania precyzyjnych metod pomiaru i raportowania 

wielkości emisji metanu. Zgodnie z zapisami, przedsiębiorstwa powinny zwrócić szczególną 

uwagę na sposób wyznaczania współczynników emisji metanu dla poszczególnych źródeł 

emisji, przy czym zgodnie z założeniami OGMP (Oil and Gas Methane Partnership) powinny 

być one wyznaczane na podstawie pomiarów bezpośrednich.  

Operatorzy branży gazowniczej zostali postawieni przed bardzo odpowiedzialnym 

zadaniem, związanym przede wszystkim z restrykcyjną kontrolą stanu technicznego zarządzanej 

infrastruktury w szczególności w kontekście wykrywania wycieków. Zaleceniem KE jest, aby 

przedsiębiorstwa zastosowały programy wykrywania i naprawy wycieków LDAR (leak 

detection and repair), które mają zapewnić redukcję emisji metanu w UE. Dla przedsiębiorstw 

eksploatujących infrastrukturę, LDAR oznacza określenie i ustandaryzowanie sposobu 

wykonywania pewnych czynności oraz wskazanie odpowiedniego wyposażenia, za pomocą 

którego nieszczelne elementy są identyfikowalne, priorytetyzowane a następnie naprawiane.  

W niniejszej pracy przedstawiono wyzwania sektora energetycznego związane  

z opublikowanym projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 

redukcji emisji metanu, która wzywa przedsiębiorstwa do wdrożenia programów LDAR. 

Przybliżono również wytyczne opracowane przez Partnerstwo w zakresie Metanu w Sektorze 

Ropy Naftowej i Gazu (OGMP) dotyczące pomiaru i raportowania wielkości emisji metanu.  

 

 




