
Wprowadzenie

Ju¿ do tradycji nale¿y, ¿e Konferencja z cyklu „Zagadnienia surowców energetycznych
i energii w gospodarce krajowej” zajmuje siê aktualnymi problemami szeroko pojêtej ener-
getyki.

Choæ w skali globalnej w perspektywie pierwszej po³owy XXI wieku, a mo¿e nawet
jeszcze dalszej, nie ma problemu wyczerpania siê kopalnych surowców energetycznych, to
racjonalna gospodarka tymi surowcami i poszukiwanie nowych z³ó¿ szczególnie ropy i gazu
jest konieczne. W eksploatacji bituminów coraz czêœciej poszukiwania nowych z³ó¿ bêd¹
obejmowa³y morza i oceany nie tylko w strefach szelfowych. St¹d koniecznoœæ rozwoju
nowych technologii wierceñ i eksploatacji z³ó¿ ropy i gazu na wodach o g³êbokoœci powy¿ej
3 tys. metrów.

G³ównym tematem XXI Konferencji jest zagadnienie paliw dla szeroko pojêtej ener-
getyki widziane w aspekcie zarówno nowych technologii, jak i rozwijaj¹cego siê rynku
energii, który coraz bardziej bêdzie traktowany jako rynek Unii Europejskiej.

Obecnie w œwiecie narasta œwiadomoœæ, ¿e warunkiem rozwoju jest dostêp do energii i to
energii czystej, nisko emisyjnej, a najlepiej wogóle bezemisyjnej. W zwi¹zku z tym badania
naukowe i prace wdro¿eniowe id¹ w zasadzie w czterech kierunkach.

Pierwszym, najbardziej ambitnym kierunkiem s¹ badania nad nowymi formami energii,
co czêsto nazywa siê energi¹ przysz³oœci. W tej dziedzinie nie nale¿y siê szybko spodziewaæ
globalnego prze³omu. Nie dopracowano technologii, któraby w przewidywalnym czasie
mog³a byæ wykorzystana powszechnie. Najbli¿ej tego zdaj¹ siê byæ niektóre technologie
wodorowe, ale na pe³nie sukcesu trzeba jeszcze czekaæ, jak d³ugo – trudno dziœ okreœliæ.
Najbli¿ej sukcesu, s¹ badania prowadzone w USA na zlecenie rz¹du w których za³o¿ono, ¿e
po 2030 roku w Stanach Zjednoczonych maj¹ byæ szeroko dostêpne na rynku auta z napêdem
wodorowym. Jednak w miarê wg³êbiania siê w dany problem przybywa do rozwi¹zania
wiele nowych zagadnieñ.

Drugim kierunkiem s¹ badania i prace rozwojowe nad znacz¹co szerokim wykorzy-
staniem energii odnawialnej. W miarê jak rozszerza siê wykorzystanie energii ze Ÿróde³
odnawialnych pojawiaj¹ siê coraz to nowe ograniczenia, tak¿e i ekologiczne. Nie wydaje siê,
¿eby znane obecnie technologie pozyskiwania energii odnawialnych by³y w stanie w przy-
sz³oœci w skali globalnej zabezpieczyæ wiêcej ni¿ oko³o 30% zapotrzebowania na energiê
pierwotn¹.

Trzeci kierunek rozwoju energetyki, który w nied³ugim czasie mo¿e realnie zabez-
pieczyæ potrzeby energetyczne to badania i rozwój nad znanymi ju¿ technologiami, z czêœci
których pozyskujemy ju¿ energiê. Badania id¹ w kierunku zwiêkszenia sprawnoœci wytwa-
rzania energii ze szczególnym uwzglêdnieniem wymogów ekologicznych. Dla przyk³adu
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mo¿na tu wymieniæ podniesienie sprawnoœci elektrowni i ciep³owni, samochody hybrydowe
itp. Bardzo wa¿ne s¹ badania i prace rozwojowe nad bezpiecznym i wydajnym wyko-
rzystaniem elektrowni j¹drowych nowego typu. Mo¿na przewidywaæ, ¿e jeszcze w XXI
wieku dojdzie do szerokiego wykorzystania energetyki j¹drowej. Z t¹ form¹ energii w du-
¿ym stopniu bêdzie siê wi¹za³ rozwój energetyki.

Wreszcie czwartym kierunkiem jest efektywniejsze wykorzystywanie energii.
Pomimo osi¹gniêtych ju¿ realnych wyników, kierunek ten o du¿ej efektywnoœci, nie jest

jeszcze w pe³ni doceniany.
Tak wiêc badania nad tymi wszystkimi kierunkami mog¹ rozwi¹zaæ w przysz³oœci

problem energii.
Jestem przekonany, ¿e referaty i dyskusja ³¹czona na naszej konferencji przyczyni siê do

postêpu prac w przedstawionych wy¿ej zagadnieniach.
¯yczê uczestnikom Konferencji mi³ego pobytu w Stolicy Tatr Polskich.
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