
Програма будівництва офшорних 

вітроелектростанцій у Балтійському 

морі – польська надія на зміни в 

енергетичному міксі 

проф. Koнрад Швірські  

Інститут теплоенергетики Варшавської політехніки 



Європа та зелений 
курс (Green Deal) 



• Green Deal – європейська кліматична стратегія (хоча 
насправді економічна) була оголошена ще  в 2019 році. 

• Зелена угода – це скоріше бачення розвитку, ніж 
точний план 

• https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/e%20n/ip_19_6691 

• https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-
deal_pl 

 

• Зелена Угода є основою для Європейських директив 
та постанов (наприклад – енергетичних правил) 

• Green Deal безперервно змінюється... 

Що 
являє  
собою 
Зелена 
Угода? 
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-55 % 



Rzadko pokazywana grafika  - redukcja CO2 
Europa 

План скорочення викидів CO2 в Європі 



Природний 
наслідок 
зеленої 
угоди 

 

• Європейські кліматичні цілі  трансформуються у національні цілі: 

Теоретично кожна країна володіє власним суверенітетом у 

формуванні енергетичної політики, проте... 

• Більшість кліматичних цілей регулюються Європейськими 

директивами (і саме тому фінансовий тягар випливає 

безпосередньо з них ) 

• GD вимагає безумовної відмови від вугілля в 

енергетичному секторі 

• Зелена угода побічно впливає на інтеграцію енергетичних 

ринків в Європі 

• COVID-19 не змінив "Зелений курс", а навіть,  навпаки, зміцнив 

його – тепер це ключова стратегія відновлення європейської 

економіки та розподілу коштів 

• В даний час дотримання Green Deal є необхідністю, якщо 
певна процедура розглядається в рамках ЄС 



  

Світовий, європейський та 
польський енергетичний 

сектор 



  

Енергетичний 

мікс – Європа 

та Польща 

 

 

 

 
  

[PER
CENT
AGE] 

6% 

19% 

Частка енергоджерел в ЄС (2018-2019 рр.) 

COAL 

9,8% 

LIGNITE 

9,2% OTHER FUELS 

3,8% 

GAS 

19,1% 

NUCELAR 

25,3% 

RES 

32,8% 
2018 

2019 RES 

34,6% 

LIGNITE 

7,8% 
OTHER FUELS 

3,6% 
COAL 

6,8% 

GAS 

21,7% 

NUCELAR 

25,5% 

WIND 

11,6% 

SOLAR 3,9% 

BIOMASS 6,1% 

WATER ENERGY 

11,3% 

WIND 

13,4% 

SOLAR 4,2% 

BIOMASS 6,2% 

WATER ENERGY 

10,8% 





Кінець 
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Європі 



Але це може 

наступити ще 

швидше  
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PEP 2040 … 
„Polish Energy Policy 2040” 



|  www.gov.pl/klimat 

ЗБІЛЬШЕННЯ ЧАСТКИ ВДЕ У ВСІХ ГАЛУЗЯХ ТА ТЕХНОЛОГІЯХ   

– ціль: не менше 23% частки ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії до 2030 року. 

28% ВДЕ 
в опаленні та охолодженні 

особлива роль біомаси, 

теплових насосів, 

біогазу та 

геотермальної енергії 

мінімум 32% ВДЕ 
у виробництві електроенергії 

особлива роль морської 

вітроенергетики (близько 5,9 ГВт), 

фотовольтаїки (близько 5-7 ГВт) та берегової 

вітроенергетики (близько 8-10 ГВт) 

14% ВДЕ 
на транспорті 

особлива роль біопалива 

та електромобільності 
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Нова програма 

вітроенергетики 

 

2030 – 6 ГВт 

 

2040 –  

додаткові 10 ГВт   



В даний час офшорні вітрові електростанції є одним з найбільш 

динамічно зростаючих сегментів енергетики в Європі  

Наприкінці першої половини 2020 року в Європі: 

• загальна потужність встановлених  офшорних  

     ВЕС досягла 23 ГВт 

• З них більше 10 ГВт в у Великобританії таi 7,5 ГВт у Німеччині 
 

Найбільша офшорна вітроелектростанція у світі 

(Hornsea 1 у Великобританії) має потужність 1,2 ГВт. 

 

Середня потужність однієї турбіни у фермах, інстальованих в 2019 році, 

становила майже 8 ГВт. 

 

Джерело: Offshore Wind 

in Europe, Key trends and 

statistics  2019, WindEurope 



Морські вітроелектростанції є одним із найбільш динамічно зростаючих сегментів 

енергетичного сектору. Тільки в 2018 році в Європі: 

• Зросла встановлена потужність морських вітрових ферм на  2,6 ГВт (🡹o 16% r/r) 

• Загальний рівень інвестиційних витрат становить  10,3 млд. Евро 

• Загальна встановлена потужність морських вітрових генераторів  

перевищила  18,5 ГВт, що відповідає ~45% встановленої потужності 

 польських енергосистем 

Програма будівництва офшорних вітроелектростанцій у 

Балтійському морі 

Європейський ринок офшорних вітрових електростанцій 
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 Потужність вітрогенераторів  постійно збільшується ... 

Середня потужність турбін, встановлених за певний рік (МВт) 

8 MВт 

Програма будівництва офшорних вітроелектростанцій у 

Балтійському морі 

Джерело: GE Renewable Energy 

 
Джерело: Offshore Wind 

in Europe, Key trends and 

statistics  2018, WindEurope 
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Skumulowana moc zainstalowana Wskaźnik wykorzystania mocy

Датський досвід показує, що завдяки розвитку технологій, 

включаючи використання все більших турбін, середнє 

використання потужності морських вітрових генераторів 

значно збільшилось. Збільшення використання такої 

енергї на  ~70%  
(середня для  1992-96 рр.  vs. середнє для 2013-17 рр.) 

Програма будівництва офшорних вітроелектростанцій у 

Балтійському морі …i досягають збільшення коефіцієнту 

використання виробничої потужності 

Коефіцієнт використання потужності офшорних вітрових електростанцій у Данії досягнув 46% у 2017 році. 

Джерело: 1992-2014 – 

McKinsey, 2015 – Danish 

Energy Agency, 2016-2017 – 

ENTSO-E 



Балтійське море є привабливим місцем для розміщення морських 

вітрових ферм 

• Встановлена потужність офшорних вітроелектростанцій на Балтиці на кінець  2018 року 

становила 2,2 ГВт. 

 

 

 

 

 

• За підрахунками, до 2030 року встановлена потужність у Балтійському морі коливатиметься від 

9 ГВт (за даними Wind Europe) до понад 12 ГВт (за даними веб-сайту Baltic Intergrid), завдяки 

чому Балтійське море стане другим за величиною місцем розташування офшорних 

вітроелектростанцій,  після Північного моря, що посідає перше місце.  

• Балтійське море характеризується відносно мілкою водою, меншою висотою хвиль та меншими 

відливами, ніж у Північному морі, що робить його привабливим місцем для розташування 

офшорних вітроелектростанцій. 
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Програма будівництва офшорних вітроелектростанцій у 

Балтійському морі 

 
Джерело: Offshore Wind 

in Europe, Key trends and 

statistics  2018, WindEurope 



У Польщі вже розробляється 13 проектів 

Nr Projekt Powierzchnia WTP 

1 Polenergia – Bałtyk Północny 154 km2 1560 MW 

2 PGE – Baltica 1  108 km2 

3 Grupa BALTEX – Baltex-5 111 km2 

4 EDPR – B-Wind 42 km2 

5 EDPR – C-Wind 49 km2 

6 Energetyka Polska – A-Wind 84 km2 

7 PKN Orlen – Baltic Power 131 km2 1200 MW 

8 PGE – Baltica 3  131 km2 1045 MW [UP] 

9 Polenergia – Bałtyk III 116 km2 1200 MW [UP] 

10 PGE – Baltica 2  189 km2 1489 MW 

11 Polenergia – Bałtyk II 121 km2 240 MW 

12 Baltic Trade Invest 41 km2 350 MW 

13 BALTEX Group – Baltex-2 66 km2 

SUMA 1342 km2 7084 MW 

2 

8 10      Obszary przewidziane pod MFW w 
projekcie  
     Planu Zagospodarowania 
Przestrzennego Polskich Obszarów 
Morskich 

• Площа передбачена для розміщення офшорних вітроелектростанцій у проекті плану просторового розвитку 

польських морських територій становить 2340 km2. 

• 13 виданих дозволів на розміщення (так звані дозволи на будівництво штучних островів) займає приблизно 1342 km2. 

• Польські електромережі загалом встановили 7,1 ГВт. технічних умов приєднання (WTP). Найдосконаліші проекти  

Baltica 3 i Bałtyk II мають угоди про приєднання до польских електромереж (PSE).. 

Monika Morawiecka – Parlamentarny Zespół Górnictwa i Energii, 20/02/2019  

Програма будівництва офшорних вітроелектростанцій у Балтійському морі 



Польське Балтійське море має чудові умови для розвитку 

офшорної діяльності 

• Площа, передбачена морським проектом Плану просторового розвитку польських морських 

територій становить близько  2300 km2, тобто 7% польских морських територій. 

• Загальний теоретичний потенціал територій, призначених в даний час під офшорне 

будівництво, становить ~ 18,7 ГВт.  



Ось так це виглядало б на суші ... 



Проект польскої енергетичної політики передбачає будівництво 

понад 10 ГВт OWF до 2040 року 

• Проект польської енергетичної політики до 2040 року (PEP), було подано на обговорення 23 

листопада 2018 року прогнозує значний розвиток вітрогенераторів на морі Їх потужність має бути:  

• 4,6 ГВт в 2030 р.,  

• 6,1 ГВт в 2035 р..,   

• 10,3 ГВт  в 2040 р. 

• Розвиток офшорної енергії вітроенергетики сприятиме досягненню важливих цілей з точки зору 

енергетичної політики Польщі:  

• це рентабельно,  

• дозволяє досягти цілей ЄС з ВДЕ,  

• зменшує вплив всієї економіки на витрати на  викиди CO2,  

• збільшує незалежність від імпорту палива,,  

• позитивно впливає на економічний розвиток.  

Програма будівництва офшорних вітроелектростанцій у 

Балтійському морі 

Джерело: польський проект 

енергетичної політики до 2040 р. 



Розвиток морської вітроенергетики позитивно позначиться на 

вітчизняній економіці 

• Польські компанії вже є важливими гравцями на європейському офшорному ринку 

вітроенергетики. У 2018 році: 

• 32,1% всі встановлені всі внутрішні кабелі  

(ang. intra-array cables) виробляється компанією JDR Cable System, придбаної у 2017 році 

компанією TELE-FONIKA Kable 

• ST3 Offshore з Щецина увійшла до  TOP 5 виробників фундаментів для морських 

вітроелектростанцій (п’яте місце за кількістю вироблених та встановлених фундаментів) 

 

 

• 26 тисяч  нових робочих місць 

безпосередньо у секторі морської 

вітроенергетики та 6 тис. у суміжних 

секторах. 

• 14,9 млрд. PLN додаткових 

податкових  надходжень до 

бюджету. 

• 73,8 млрд.  PLN доданої вартості. 

• 27 тисяч нових робочих місць 

безпосередньо у секторі морської 

вітроенергетики  та 50 тис. у 

суміжних секторах та індукованих 

робочих місцях. 

• 14,7 млрд. PLN додаткових 

податкових  надходжень до 

бюджету. 

• 60 млрд. PLN доданої вартості. 

Програма будівництва офшорних вітроелектростанцій у 

Балтійському морі 

Джерело: звіт E&Y “Морська 

вітроенергетика-аналіз переваг 

польської економіки та обумовленості 

розвитку" 2013 

  

Джерело: розвиток морської 

вітроенергетики в Польщі-

перспективи та оцінка впливу на 

місцеву економіку, McKinsey & 

Company, 2015 



Виклики розвитку офшорної вітроенергетики  в Польщі - ТОП 3 

Програма будівництва офшорних вітроелектростанцій у Балтійському морі 

2) Стійкість та передбачуваність норм у зоні офшорних вітрових ферм 

Закон "Про підтримку офшорної енергії вітру" – прийнятий у грудені  2020 року. 

Нормативна ціна регулювання "від'ємне сальдо" – 319 злотих / МВт-год - введена у березені 

2021р.  

Однак на сьогоднішній день найбільш актуальним видається продовження терміну дії 

дозволів на зведення штучних островів (дозволів на розміщення) в Законі про морські зони, 

щоб до 2030 року забезпечити можливість реалізації перших проектів МВФ. 

1) Комплексний план просторового розвитку польских морських територій 

3) Розширення національної енергетичної ситсеми (KSE) на півночі Польщі 



Як вирішити проблеми балансування? 

Істини та міфи: що відбувається, коли не дме вітер або не світить 

сонце? 
Перш за все: справжня проблема з’явиться лише при дуже великих обсягах ВДЕ в 

системі (> 60-70% -80%?) 

Для оптимального використання потенціалу ВДЕ енергосистема повинна бути 

гнучкою - щодо продажів, попиту, мережі та ринку! 

• Різні типи ВДЕ: природна негативна кореляція вітер⬄PV 

• Гнучкі конвенційні електростанції (газ => водень) 

• Комбіновані ТЕЦ  та накопичувачі тепла 

• DSM (управління попитом) 

• Зберігання: акумулятор, водень, насосні електростанції 

• Інтерконектори 

• Гнучкий енергетичний ринок –  дефіцитні ціни (carcity pricing) 

 

ТОБТО: цільовий енергетичний мікс це:  

ОЗЕ + (тимчасово) газ / (цільово) водень і/або атом (якщо є можливість) 



Первинна сталь 

Walney Arkon

a 

Borssele 3/4 Gemini 

Допоміжні 

конструкції 

та їх 

склодові 

елементи 

Джерело: власні матеріали 



Вторинна сталь 

Основна платформа 

 

„Boatlanding” 

Найнижчі внутрішні платформи 

„hang-off platform” 

Дробина 

Допоміжні 

конструкції 

та їх 

компоненти 

Джерело: власні матеріали 



Джерело: St3 Offshore Szczecin 

проект Borkum Riffgrund 2, 2017, DONG Energy, Polska – Tripod 635t 

Допоміжні 

конструкції 

морських 

генераторів 

Опора типу Tripod Jacket для морских віторогенераторів 



Hornsea I 
Джерело: власні матеріали, Hornsea One 



Монтаж 

Стоїмо на ногах, іншими словами час на фактичний монтаж 



Offshore Terminal 

South – 85 000 m2 

Offshore Terminal 

North – 120 000 m2 

Можливість розширення порту за 

рахунок додавання додаткових нових 

операційних площ, складських 

приміщень, а також причалів 

Складське приміщення offshore: 1500 m2 

Закрите складське приміщення: 740 m2 

Офісні приміщення: 626 m2 

Приклади монтажних портів – зовнішний порт 
Порт Мукран, Засніц, Німеччина  



Монтажні пункти 

Розташування потенційних 

монтажних портів 



Скільки коштує офшорна енергія вітру? 

Як залучати інвестиції в морські вітрові ферми? 

ЄС допускає можливість введення гарантованої ціни на нові інвестиції 

(правила можливі до червня 2021 р.) 

• Обрана в Польщі модель – так зване "негативне сальдо" – покриття 

збитків, якщо біржова ціна продажу офшорної енергії нижча від 

гарантованої ціни  

• Звісно, енергія, що генерується морськими вітровими фермами має 

пріоритет доступ у  мережу 

• Гарантія ціни – на 15 років 

 

 

Гарантована ціна польської офшорної програми –  

319 злотих / МВт-год 

2280 год / МВт-год 
 



Які дослідження ми можемо провести у 

Варшавській політехніці? 

• Поки що Польща не має досвіду роботи з офшорними вітровими 

електростанціями 

• Наразі Польща має близько 7000 МВт прибережних вітроелектростанцій (але 

специфіка будівництва та експлуатації прибережних та офшорних ферм різна) 

• Дотепер – завдяки існуючій енергетичній суміші – більшість досліджень в 

університетах були зосереджені на експлуатації та оптимізації ТЕС (вугілля, 

газ, опалення) 

Ми повинні все це змінити! 

Весь наш досвід поки що марний  

(вугілля і, можливо, газу в ЄС не буде) 

Що маємо зробити : 

• Змінити напрямки наукових досліджень (важко) – повинні мати контакти з 

виробниками 

• Нові програми для студентів – нові предмети, пов'язані з новою формою Energy 

mix та попитом на інших фахівців у енергетичній галузі  

Як змінити профіль освіти студента? 



Яка порада для України? 

Чи може бути інакше в Україні?  

• ЄС (а тепер і США - президент Байден) демонструє новий шлях для 

глобальної енергетики 

• Енергомікс буде змінюватись у цілому світі   

• Домінуюча роль ВДЕ - закінчення викопного палива 

• Україні також доведеться змінитися (програма НВВ-2) 

 

Oбидві наші країни мусять змінити Energy mix -  

Обидва наші університети (KPI - WUT) повинні змінити 

дослідження 

Обидва наші університети (KPI-WUT) повинні змінити 

навчальні програми  


