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LOTOS przestawia kolej na nowe tory. W planach spółki budowa
napędów hybrydowych dla dwóch lokomotyw

Spółki LOTOS Lab i LOTOS Kolej realizują projekt budowy dwóch prototypowych lokomotyw
manewrowych o napędach hybrydowych. Oznacza to, że obie modernizowane lokomotywy będą
miały napęd elektryczny z baterii litowo-jonowej, natomiast napęd alternatywny będzie w jednej z
lokomotyw spalinowy, a w drugiej wodorowy.
WIĘCEJ czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne". Z pełną ofertą Grupy
LOTOS można było zapoznać się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw
Płynnych XXV Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul.
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Jest to projekt testowy, dlatego w projekcie zostaną wykorzystane posiadane obecnie przez spółkę LOTOS
Kolej lokomotywy manewrowe. Modernizacja wysłużonych lokomotyw może być bardziej opłacalna w
porównaniu do zakupu nowych.
– Obecnie prowadzone są analizy, które mają doprowadzić do opracowania najbardziej optymalnego
kształtu technicznego i finansowego projektu. W przypadku potwierdzenia założeń technicznych i
ekonomicznych projekt będzie można rozszerzyć na większą skalę. – mówi Patryk Demski, wiceprezes
Zarządu Grupy LOTOS S.A.
Cezura czasowa projektu mieści się w ramach aktualnie realizowanej strategii rozwoju, czyli do roku
2022.

Współpraca polskiego biznesu i nauki
Pod koniec września Grupa LOTOS S.A. oraz spółka LOTOS Lab podpisały z Politechniką Warszawską
umowę o współpracy dotyczącej prac badawczo-rozwojowych związane z ogniwami jonowymi i
wodorowymi wykorzystywanymi m.in. do budowy prototypów napędu lokomotyw.
Współpraca LOTOSU z Politechniką Warszawską ma dotyczyć przygotowania przez uczelnię prototypów
wybranych urządzeń, m.in.:
przetworników oraz systemów zarządzania bateriami,
baterii litowo-jonowych i przepływowych,
magazynów energii (stacjonarnych i mobilnych),
baterii wodorowych niskotemperaturowych i wysokotemperaturowych,
urządzenia do testowania poziomu czystości wodoru metodą optyczną.
Zgodnie z umową, Politechnika Warszawska ma zapewnić laboratoria oraz wykwalifikowaną kadrę, która
zrealizuje określone zadania w ramach poszczególnych projektów. Prace badawcze będą prowadzone w

szczególności na Wydziale Fizyki, Wydziale Elektrycznym, Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,
Wydziale Chemicznym oraz Wydziale Inżynierii Materiałowej. Po stronie LOTOSU natomiast leży
między innymi wsparcie zakupu niezbędnego do prac sprzętu, technologii, czy licencji.

Na zdjęciu: wytwórnia wodoru (HGU) w gdańskiej rafinerii Grupy LOTOS
Przyszłość paliw alternatywnych
Wspierany przez Grupę LOTOS rozwój rynku paliw alternatywnych jest bardzo ważny dla kraju, przede
wszystkim z uwagi na możliwość zdobycia konkurencyjnej pozycji w nowym obszarze europejskiej
gospodarki. Jest to ogromna szansa i jednocześnie możliwość stworzenia nowej gałęzi gospodarki oraz
sektora poddostawców kluczowych elementów. Grupa LOTOS widzi potencjał naukowy polskich uczelni
oraz firm, które już dzisiaj dostarczają wiele komponentów dla światowych koncernów. Na szczeblu
rządowym ta szansa została dostrzeżona i podkreślona w stworzonej przez premiera Mateusza
Morawieckiego Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w Planie Rozwoju Elektromobilności oraz
w dokumencie Ministerstwa Energi pt. Kierunki Rozwoju Innowacji Energetycznych.
W ramach wspomnianej strategii koncern z Gdańska będzie dążyć do uzyskania pozycji lidera w obszarze
paliw nowej generacji. Aby te plany urzeczywistnić przedstawiciele Grupy LOTOS oraz spółki LOTOS
Lab, jako podmiotu realizującego zadania w zakresie inicjowania, koordynowania, finansowania i
realizacji projektów badawczo-rozwojowych w Grupie Kapitałowej LOTOS, podpisali we wrześniu br.
dokumenty inicjujące wspólną działalność badawczo-rozwojową z Politechniką Warszawską. Współpraca
polegać będzie na przygotowaniu prototypów wybranych urządzeń z obszaru niskoemisyjnego transportu
oraz magazynowania energii.
W nawiązaniu do coraz bardziej rygorystycznych wymogów środowiskowych w transporcie morskim,
LOTOS prowadzi również projekt, który pozwoli zwiększyć udział paliw niskoemisyjnych dzięki
wykorzystaniu LNG jako paliwa żeglugowego. Oprócz wspomnianej wcześniej współpracy z Remontowa
LNG Systems, w kwietniu br., LOTOS Asfalt oraz PGNiG Obrót Detaliczny podpisały umowę o wspólnej
ofercie usługi bunkrowania statków paliwem LNG, pochodzącym z Terminala Gazowego w Świnoujściu.

Porozumienie ma wymiar handlowy i ekologiczny, pozwoli także na szersze komercyjne wykorzystanie
gazoportu w Świnoujściu.
Oprócz działań stricte biznesowych, Grupa LOTOS S.A. jest aktywna w obszarze budowania świadomości
zastosowania wodoru w transporcie. W ubiegłym roku z inicjatywy Grupy LOTOS S.A. powstał Klaster
Technologii Wodorowych i Czystych Technologii Energetycznych, którego misją jest inicjowanie działań
na rzecz zwiększenia znaczenia technologii wodorowych. Klaster i RIGP są organizatorem 1szej polskiej
konferencji wodorowej 1st Polish Conference on Hydrogen Technology (PCHET 2018) w dniu 25
października br. w Gdyni.
***
LOTOS to polska grupa kapitałowa, której działalność ma strategiczne znaczenie dla krajowego i
europejskiego bezpieczeństwa w sektorze energii oraz polskiej gospodarki. LOTOS wydobywa gaz ziemny
i ropę naftową w Polsce, Norwegii oraz na Litwie. Należy do niego, zlokalizowana w Gdańsku, jedna z
najnowocześniejszych europejskich rafinerii, gdzie surowiec przerabiany jest głównie na wysokiej jakości
paliwa, w tym paliwa premium – LOTOS Dynamic, a także paliwo lotnicze i żeglugowe.
LOTOS to także sieć blisko 500 stacji paliw, dogodnie zlokalizowanych przy autostradach i drogach
ekspresowych, we wszystkich aglomeracjach i wielu miejscowościach na terenie całego kraju. LOTOS,
jako sprzedawca detaliczny i hurtowy, zaopatruje w paliwa blisko 1/3 polskiego rynku. Zajmuje też
pozycję drugiego przewoźnika kolejowego w kraju. LOTOS to także czołowy producent asfaltów
drogowych, olejów silnikowych oraz smarów do samochodów, samolotów, pociągów, statków, a nawet
pojazdów techniki wojskowej.
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