Wielkopolska
Dolina Energii –
Wodór paliwo
przyszłości

Miasto położone
w centralnej części Polski –
wschodnia Wielkopolska, liczące

Konin – miasto poprzemysłowe

Konin

ponad 68 tys. mieszkańców
i 82,2 km2 powierzchni

Konin - Zielone Miasto
Energii
Od 2018 roku rozpoczął się w Koninie proces
transformacji:
a) energetycznej
b) gospodarczej
c) społecznej
To rok, kiedy rozpoczęliśmy wdrażanie nowej wizji Konina
jako miasta, w którym energia ludzi łączy się z energią natury.
Miasto obrało nowy kierunek prowadzący do rozwoju
społeczno-gospodarczego i środowiskowego.

Strategia Rozwoju
Miasta
Plan 2020-2030
Konin
Zielone Miasto Energii

Wodór – paliwo
przyszłości.
Nowy kierunek
rozwoju Konina.

Konin członkiem Wielkopolskiej Platformy
Wodorowej
12 lipca 2019r. zainaugurowała działalność Wielkopolska Platforma Wodorowa będąca ciałem opiniotwórczym i doradczym Samorządu
Województwa Wielkopolskiego.
Wielkopolska Platforma Wodorowa to miejsce wymiany doświadczeń i promocji, a przede wszystkim inicjowanie działań na rzecz budowy
potencjału gospodarczego pozwalającego na uzyskanie statusu wiodącego w obszarze gospodarki związanej z zastosowaniem technologii
wodorowych.
Wielkopolska Platforma Wodorowa ma sprzyjać efektywnemu połączeniu i wykorzystaniu
potencjału zrzeszonych w niej przedstawicieli środowisk biznesowych, naukowych,
samorządowych oraz organizacji pozarządowych. Efektem działania platformy mają być
nowe rozwiązania, które pozwolą wykorzystać lokalny potencjał i istniejącą infrastrukturę
do podniesienia konkurencyjności regionu.

Przemysłowa
produkcja
zielonego wodoru
– paliwa
przyszłości

Produkcja wodoru – paliwa przyszłości
w ZE PAK S.A.
Produkcja wodoru w ZE PAK S.A. to nowe źródło paliwa dla pojazdów
osobowych i autobusów.
9 kwietnia 2020 r. Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A. podpisał
kontrakt z firmą Hydrogenics Europe N. V. dotyczący zakupu elektrolizera
HyLYZER

1000-30

do

produkcji

wodoru

wraz

z

niezbędnym

oprzyrządowaniem tj. stacją sprężarek 350 bar (2x750 m3) oraz stacją do
napełniania magazynów mobilnych oraz usługą uruchomienia i serwisem.
Wodór będzie produkowany dzięki energii produkowanej z biomasy (OZE)
i z wody.
[źródło: https://zepak.com.pl/pl/program-czysta-polska/produkcja-wodoru-w-ze-pak-sa.html]

Produkcja wodoru – paliwa przyszłości
w ZE PAK S.A.
Hydrogenics Europe N. V. z Belgii jest światowym liderem w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań służących do przemysłowej i komercyjnej
produkcji wodoru. Wodór wytwarzany będzie metodą elektrolizy wody z zastosowaniem technologii PEM (membran protonowymiennych).
Realizowany projekt będzie wykorzystywał technologię PEM (Proton Exchange Membrane), co oznacza, że produkowany wodór powstawał będzie
bez szkodliwych produktów ubocznych.
Wytwarzanie wodoru za pomocą tej technologii polega na tym, że czysta demineralizowana woda rozkładana jest za pomocą prądu elektrycznego
na wodór i tlen, co odbywa się na powierzchni specjalnych membran umożliwiających katalityczny proces rozkładu wody. Wodór wytworzony
w PEM o ciśnieniu ok. 30 bar jest sprężany do ciśnienia ok. 350 bar (w stacji sprężania) i pompowany do magazynów mobilnych (poprzez stację
napełniania).

Magazyny mobilne będą umożliwiać dostarczanie wodoru do stacji tankowania pojazdów osobowych i autobusów rozlokowanych
w wielu miejscach w kraju. Do procesu elektrolizy wykorzystywana będzie energia elektryczna wytworzona w jednostkach wytwórczych
Elektrowni Konin pracujących w oparciu o biomasę – jednostkach OZE, w tym z nowego bloku biomasowego powstałego w wyniku
konwersji kotła węglowego na kocioł zasilany biomasą.
W pierwszym etapie budowy wytwórni wodoru zapotrzebowanie
na energię elektryczną wyniesie 2,5 MW, a po wyposażeniu modułu
w drugi elektrolizer 5 MW, co pozwoli na produkcję 2 ton wodoru na
dobę. Jeden elektrolizer pozwoli na eksploatację ok. 50 autobusów
na dobę, z których każdy będzie mógł przejeżdżać dziennie ok. 250
km. Mając na uwadze podpisany kontrakt, ZE PAK S.A. dołączy do
grona pionierów w produkcji wodoru metodą elektrolizy, w którym
znajdują się już zakłady austriackie, niemieckie, japońskie czy
australijskie.

Stacja
ładowania
wodoru –
paliwa
przyszłości

Proponowana lokalizacja stacji tankowania
wodoru – paliwa przyszłości

Stacja tankowania wodoru w Koninie
Stacja tankowania wodoru w Koninie będzie pierwszym stałym punktem napełniania wodoru w Polsce. Stacja powstanie do
końca 2021 r. na ul. Poznańskiej przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
Instalacja tankowania wodoru zamówiona przez ZE PAK S.A. jest już
zamówiona i opłacona. Firma posiada zgodę na posadowienie stacji w
Koninie przy PWiK Sp. z o.o. Stacja wodorowa będzie więc dobrze
położona względem autostrady A2 (8,7 km od węzła Modła), przy drodze
krajowej 92. Na stacji będzie można na pewno tankować wodór H70
(ciśnienie 700 bar) do aut z ogniwem paliwowym. Prawdopodobnie
dostępny będzie także wodór H30 (ciśnienie 350 bar) dla autobusów
wodorowych.
Wizualizacja stacji ZIELONA – wodór, ładowanie eV, paliwa

Przykładowa wizualizacja stacji ZIELONA: wodór,
ładowanie eV, paliwa

Transport
publiczny oparty
na wodorze –
paliwie przyszłości

Konin coraz bliżej autobusu na
wodór
16 kwietnia 2021 r. Miejski Zakład Komunikacji w Koninie ogłosił przetarg na dzierżawę autobusu wodorowego. Może to być
pierwszy taki pojazd na polskich ulicach. Nowy autobus ma być wydzierżawiony na cztery lata. Łącznie Miejski Zakład Komunikacji
w Koninie Sp. z o.o. do 2028 r. zamierza kupić 12 pojazdów ekologicznych. Jak zapewnia Solaris, w pełni zatankowany wodorem autobus
może przejechać do 350 km dziennie. Tankowanie trwa tyle samo, co w tradycyjnym autobusie.
- Pojazdy wyposażone w ogniwa wodorowe są przyszłością komunikacji miejskiej. Gwarantują 100 proc. redukcję emisji spalin oraz umożliwiają
większą funkcjonalność operacyjną niż tabor elektryczny - bateryjny. Wymogi ustawy o elektromobilności oraz paliwach alternatywnych nakładają
na nas obowiązek zapewnienia do 2028 roku 30 proc. taboru zeroemisyjnego. Uwarunkowania lokalne w niedalekiej przyszłości umożliwiać będą
Spółce użytkowanie najnowocześniejszych rozwiązań zeroemisyjnych - wodorowych - mówi Magdalena Przybyła prezes Miejskiego Zakładu
Komunikacji w Koninie.
Miejski Zakład Komunikacji w Koninie Sp. z o.o. planuje podjąć się więc pilotażowego zadania - użytkowania autobusu wodorowego na
potrzeby komunikacji miejskiej.

Dzierżawa autobusu
napędzanego wodorem
– paliwem przyszłości
Przetarg na autobus wodorowy w Koninie jest dość nietypowy jak na polskie warunki, gdyż
dotyczy 4-letniej dzierżawy pojazdu. MZK w Koninie Sp. z o.o. oczekuje pojazdu, który będzie
miał nie więcej niż 6 miesięcy i 500 km przebiegu. Jedyna oferta przewiduje użyczenie
autobusu Solaris Urbino 12 Hydrogen. Obecnie trwa proces sprawdzania oferty.
Autobus wodorowy będzie wyposażony w ogniwa paliwowe Ballard, a w zbiornikach zmieści
ponad 30 kg wodoru. Zbiorniki na wodór H70 mają mieć pojemność wodną 1400 L. Ogniwo
paliwowe ma mieć moc co najmniej 70 kW. Silnik lub silniki elektryczne mają mieć 150 kW
mocy i możliwość odzysku energii w czasie hamowania. Pracę systemu będzie stabilizować
bateria litowo - jonowa o pojemności co najmniej 29 kWh.

Autobus wodorowy na ulicach Konina
Milowy krok w transporcie

Planowany zakup autobusów
wodorowych
Zakup 40 szt. autobusów
z ogniwami wodorowymi przez
PKS S.A. i MZK w Koninie
Sp. z o.o. w ramach projektu
„Niskoemisyjny transport
publiczny w subregionie
konińskim”
Fundusz
Sprawiedliwej
Transformacji

Zakup autobusu
wodorowego przez MZK
w Koninie Sp. z o.o.
w ramach projektu
„Generator miejskiej energii
źródłem sukcesu Konina”
Norweski Mechanizm
Finansowy i
Mechanizm Finansowy
Europejskiego Obszaru
Gospodarczego na lata
2014-2021

Zakup 5 szt. autobusów
z ogniwami wodorowymi przez
MZK w Koninie Sp. z o.o.
w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego
na lata 2021-2027
Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko
(FEnIKS)

Zakup 10 szt. autobusów
z ogniwami wodorowymi przez
MZK w Koninie Sp. z o.o.
w ramach Programu „Zielony
transport publiczny”

Narodowy Fundusz
Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej

tworzenie

nowych miejsc
pracy rozwój źródeł rozporoszonych energii

zmniejszenie energochłonności
gospodarki

bezpieczeństwo energetyczne

Proces transformacji w Mieście
Koninie
rozwój transportu
niskoemisyjnego

uniezależnienie się od
zewnętrznych- zagranicznych
dostaw
paliw
zwiększenie i bardziej racjonalne
wykorzystanie
zasobów rynku
lokalnego

możliwość uniezależnienia się wytwórców energii od dopłat
zewnętrznych do cen energii
aktywizacja społeczeństwa i rozwój społeczeństwa
obywatelskiego

Paweł Adamów
Zastępca Prezydenta ds. gospodarczych

Dziękuję za uwagę

