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M
ieszkańcy naszego
województwa ma-
jąmiędzynarodowe
sukcesywprojekto-
waniu i budowie

statków na prąd. Niewykluczone, że
tego rodzaju działalność zostanie
uznana za inteligentną specjalizację
gospodarkiPomorskiego.Propozycję
takązgłosiłMarekŚwieczkowski,prze-
wodniczącyRadyKlastraLogistyczno
-Transportowego Północ-Południe.
Pożytek?Przedewszystkimmniejbę-
dzie emisji związków siarki z silników
na ropę, a także gazu cieplarnianego
(dwutlenku węgla).

Taksięstanie,jeślisięzastąpi stat-
kowe motory spalinowe napędem
naprąd.Matoogromneznaczeniedla
transportu towarów, ale też dla tury-
styki.Tymbardziejżeużywanienapę-
du elektrycznego będzie coraz bar-
dziej korzystne finansowo. Rzecz
wtym,byzapewnićmożliwości łado-
wania akumulatorów, a także wypo-
sażenie pojazdów lądowych i wod-
nychwodpowiedniozasobnemaga-
zyny elektryczności.

Mobilność elektryczna
na Pomorzu

Od kwietnia bieżącego roku Po-
morskie może się chwalić zbudowa-
niemkadłubadużegopromunaprąd.
Niestety, będzie on kursować w Nor-
wegii. Pierwszy rejs: w październiku
tego roku.

Ten elektryczny prom samocho-
dowo-pasażerski, o nazwie ZeroCat
120, zaprojektowany i wybudowany
przez firmy z naszego województwa
dla armatora norweskiego, otrzymał
natargachShipbuildingMachinery&
Marine Technology wHamburgu ty-
tuł Statku Roku 2014.

- Firma z Pruszcza Gdańskiego,
która zaprojektowała ten statek, jest
członkiemnaszegoKlastraLogistycz-
no-Transportowego Północ - Połud-
nie-dodajeMarekŚwieczkowski.-Za-
mierzamywykorzystaćfakt,żeSkan-
dynawowie planują rozwijać sektor
mobilnościelektrycznej.Rozmawiali-
śmyzNorwegaminatematzaspoka-
jania ich zapotrzebowania. Możemy
sprostać życzeniom Norwegów. Dla-
tego zaproponowaliśmy władzom
województwapomorskiego,bynasz
regionwyspecjalizowałsięwbudowie
elektrycznychstatkówipojazdówlą-
dowychnaprąd.Złożyliśmywniosek
ouznanietejdziałalnościzajednązin-
teligentnychspecjalizacjinaszegore-
gionu.Nazwaliśmyją:mobilnośćelek-
tryczna.Polegałabynaprodukcjistat-
kóworazinnychpojazdównapędza-

nych silnikami elektrycznymi. Mamy
konkretnąpropozycjędlazarząduwo-
jewództwa, by stworzyć taki system.
Sztandarowym produktem, jednym
z pierwszych, mógłby być elektrycz-
nystateklubprompasażersko-samo-
chodowy kursujący z Trójmiasta
na Hel. Zastąpiłby on tramwaje wod-
nenapędzanesilnikamispalinowymi.
Statektakipozwalałbynaznaczneob-
niżenie kosztów transportu.

Napęd elektryczny
to mniejsze wydatki

Jak wielkie byłoby to obniżenie
wydatków? Zdaniem Tomasza Ra-
wińskiego,przedstawicielagdańskie-
go oddziału Instytutu Elektrotechni-
ki, nawet dziesięciokrotne.

Takiejestonobowiemwprzypad-
ku komunikacji samochodowej, gdy
wydatkinaużywanieautporuszanych

silnikami spalinowymi porówna się
zkosztamieksploatacjipojazdówzna-
pędem elektrycznym.

Na morzu te korzyści mogą być
jeszczewiększe.Opróczewidentnych
korzyści finansowych, duże znacze-
nie mają też opinia w świecie, marka
regionu,kraju,wyobrażenieonimije-
go mieszkańcach. W biznesie czasu
wolnego jest to niezmiernie istotne.

Ważne jest nastawienie przemy-
słu do ochrony klimatu, czyli zmniej-
szanieemisjidwutlenkuwęgla.WNor-
wegiistatek,któryobecnieobsługuje
trasę przeznaczoną dla promu z Pol-
ski, emituje (zużywając paliwo płyn-
ne)2680tondwutlenkuwęglarocz-
nie. Silniki elektryczne nie wytwarza-
ją tego gazu cieplarnianego.

Dlaczegowsektorzekomunikacji
wodnej jest to tak istotne? Bo emisja
CO2 ze statków rośnie - na co wska-

zujeKomisjaEuropejska,proponując
wysokie wskaźniki redukcji emisji
dwutlenku węgla.

Biała flota z ekologicznym
napędem?

Zdaniem Marka Świeczkow-
skiegoiTomaszaRawińskiego,duże
korzyści może przynieść zainstalo-
wanienapęduelektrycznegonajed-
nostkach białej floty. Obecnie spali-
nowe statki tego typu, bardzo głoś-
ne, emitujące zanieczyszczenia, da-
jąsięweznakipodróżującym.Każdy
pasażerczujeprzykryzapachspalin.

Zyskujące na popularności tram-
waje wodne, kursujące po wodach
Zatoki Gdańskiej, gdy zaczną wyko-
rzystywaćnapędelektryczny,zwięk-
szą komfort podróży i zmniejszą ne-
gatywny wpływ silników spalino-
wychnaśrodowisko.-Naszepartner-

stwoproponuje,abyopracowaćiwy-
budowaćcałkowiciepolskielektrycz-
ny prom, który jako tramwaj wodny
będzie mógł kursować na trasach
przybrzeżnych,np.Gdańsk-Hel,Za-
lew Wiślany czy kanały Pętli Żuław-
skiej - zapewniają Marek
ŚwieczkowskiiTomaszRawiński.-Je-
steśmy na to gotowi organizacyjnie,
a potencjał i doświadczenie partne-
rów naszej specjalizacji, czyli projek-
tantów zfirmy Nelton czy ze Stoczni
Nauta, naukowców z Politechniki
Gdańskiej, InstytutuElektrotechniki,
gwarantują sukces takiej inwestycji.
Rolęarmatoraprzyjmiespółkasamo-
rządowa Pętla Żuławska.

Badaniami w zakresie elek-
trycznych napędów na statkach
zajmuje się m.in. Wydział
Oceanotechniki i Okrętownictwa
Politechniki Gdańskiej.

Katamaran Solar
do pływania po Wiśle

Wprojektowaniuibudowieproto-
typów niewielkich jednostek pływają-
cych z napędem elektrycznym prym
wiedzie Politechnika Gdańska. Także
w skali świata. Uczelnia ta skonstruo-
wałakatamaransłonecznySolar.Może
onpływaćpowodachprzybrzeżnych,
kanałach,np.wdelcieWisły.Naterenie
tej delty zrealizowano niedawno unij-
nyprojekt PętlaŻuławska-rozwójtu-
rystyki wodnej. W efekcie powstały
m.in.4portyżeglarskie,7przystanijach-
towych,3stanowiskacumownicze.Ten
dorobekniemożesięzmarnować.Żu-
ławyito,conanichzbudowano,może
zostaćzalane,jeśliefektcieplarnianybę-
dzie się nasilać i wskutek topnienia lo-
dowców podniesie się poziom wody
wBałtyku. a
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Tego mamy za dużo
AGazem cieplarnianym jest nie
tylko dwutlenek węgla (CO2).
Do takich substancji należą także
m.in. metan i podtlenek azotu -
czytamy w broszurze pt. „Zmia-
ny klimatu - o co chodzi?”, wyda-
nej przez Komisję Europejską.
Gazy te należą do grupy niewi-
dzialnych wyziewów powstają-
cych na wysypiskach śmieci oraz
w wyniku hodowli bydła, uprawy
ryżu i stosowania niektórych me-
tod użyźniania pól uprawnych.
Niektóre gazy cieplarniane wy-
twarzamy również w sposób
sztuczny, np. tak zwane gazy flu-
orowane - wykorzystywane
w systemach zamrażania i klima-
tyzacji, a nawet w butach sporto-
wych. Do atmosfery gazy te,
zwane również szklarniowymi
(sprawiają one, że na Ziemi robi
się tak jak w szklarni: wilgotno
i gorąco), dostają się wskutek
przecieków oraz niewłaściwego
postępowania z urządzeniami
już nam niepotrzebnymi.

Dlaczego Ziemi
jest za ciepło?
AEfekt cieplarniany powodo-
wany jest coraz większą zdolnoś-
cią atmosfery do zatrzymywania
promieniowania Ziemi (m.in.
cieplnego), w tym energii dostar-
czanej przez Słońce. Im więcej
mamy gazów cieplarnianych -
tym bardziej gorąco.

O zmianach klimatu

Strona dofinansowana ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
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Pomorze stanie się centrum
budowy statków elektrycznych?

b Solar, katamaran z silnikiem na prąd pochodzący z elektrowni słonecznej. Ten stateczek powstał na Politechnice Gdańskiej
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