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NOWA JAKOŚĆ

na rynku prasy energetycznej

O

ddajemy w Państwa ręce kolejny
numer magazynu „Nowa Energia”. Dziękujemy za wszystkie pozytywne jak i krytyczne, ale zawsze konstruktywne uwagi dotyczące naszego
wydawnictwa.
Pod koniec lutego br. oﬁcjalnie został oddany do użytku nowy blok energetyczny Pątnów II 464 MW. Poświęcamy temu wydarzeniu sporo uwagi,
chcąc zaprezentować realizację powyższego przedsięwzięcia od strony inwestora jak i wykonawców oraz
przybliżyć technologie tam zastosowane. „Nowa Energia” z zainteresowaniem będzie śledzić i prezentować
na swoich łamach kolejne inwestycje,
zarówno te już dość zaawansowane,
jak blok 460 MW w Łagiszy i blok 858
MW w Bełchatowie, jak i te, które są
dopiero na starcie – np. budowa elektrociepłowni Fortum w Częstochowie
(vide: relacja na str. 78).
Poszukując nowych i ciekawych

tematów redakcja magazynu bierze
czynny udział w wielu wydarzeniach
istotnych dla polskiej energetyki, z których relacje, komentarze i wnioski czytelnicy znajdą na łamach czasopisma lub stronie www.nowa-energia.
com.pl (debata – Niezależny Operator Pomiarowy, str. 44). Wciąż staramy się poszerzać tematykę związaną
z zapleczem dostarczającym rozwiązania, technologie i paliwa dla energetyki (sektor węglowy, gazowniczy).
Nie zapominamy również o ochronie
środowiska, odnawialnych źródłach
energii oraz o nauce, która jest ważnym czynnikiem kształtującym rozwój
całego sektora energetycznego (vide:
Konwersja energii słonecznej na chemiczną, str. 82).
Zapraszamy do lektury i współpracy z naszym wydawnictwem.
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

Zamów prenumeratę
Formularz zamówienia dostępny na www.nowa-energia.com.pl
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ABOUT US
„Nowa Energia” (New Energy) has
been launched as a new two-month
magazine directed to electric, and heat sector as well as to industial energy addressee, companies connected
with these lines and other intitutions
which are intersted in scientiﬁc research in aid of power industry.
The readers of „Nowa Energia” are
mostly the staﬀ of research and management. The magazine is going to
reach as fair, conference and traninig
organisers, as ministry, research institutes, high schools.
The magazine is going to present
the current situation in the the pool of
power industry and its investments.
Moreover, it is going to inform about
important events in the line. The subject matter will include modern solutions towards energy, innovations, implementations and other interesting
ideas in the ﬁeld.
The publisher will contain a constant chapters: energy, energy market, fuel, heat.
„Nowa Energia” is the source of
lots of news and information presented in a clear and professional way.
With our assistance it will be possible
to pass on ideas, opinions and solutions – even these controversial ones.
We would like to invite to cooperate all
those who wish to share their experiment and knowledge.
Our aim is also to organize meetings and conferences concerning
the subject and make people realize how important it is to be aware of
using energy.

NEW QUALITY
on energy press market
O

ur company is presenting the second issue of the magazine „Nowa Energia”. We are grateful for all
your comments: positive and critical
ones since they are really useful and
constructive.
At the end of February a new energy power plant Pątnów II was opened
and our publisher was giving a lot of
attention to this event. We would like to inform about the execution from
two points of view: the investor and
the contractor, to present technology
which was applied during the building
of power plant. „Nowa Energia” is going to follow and give information about realization of new investments such
as: Łagisza 460 MW, Bełchatów 858
MW or Fortum in Częstochowa which
has just started.
Searching for interesting features
our journalists take part in many conferences, meetings and other events

that are important for Polish energy
and all what is worth reading can be
found in the magazine. The information on the subjects is also available on: www.nowa-energia.com.pl.
We constantly broaden themes connected with supporters that give solutions, technology and fuel to energy (coal and gas sectors). We do not
omit environmental protection and renewable energy sources – which will
also ﬁnd its place on our pages.
Science is one of the most important items that inﬂuences energy sector as well, so that is why we try to
pay attention to this subject and as a
result of our interest you can get some
information about it on page 82.
We invite to read and cooperate
with our publisher.
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

You can

order a subscription of „Nowa Energia” magazine
by using an order form from our website www.nowa-energia.com.pl
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opracowanie: Dorota Kubek

PĄTNÓW
II
oddany
P

fot. NE

ELEKTROENERGETYKA

od koniec lutego br. uroczyście oddano do użytku najnowocześniejszy w Polsce blok energetyczny na parametry nadkrytyczne
– Pątnów II o mocy 464 MW. Po wielu latach zastoju inwestycyjnego w branży energetycznej, ZE „PAK” S.A. jako pierwszy w Polsce,
oddał do ruchu nowoczesny blok energetyczny dużej mocy, opalany węglem brunatnym. To wielkie wydarzenie w skali polskiej gospodarki i pierwsza tego typu inwestycja od 15 lat.

Nowy blok Pątnów II jest pierwszą nową elektrownią powstałą w Polsce od 15 lat

N

owy blok jest pierwszą jednostką prądotwórczą na parametry
nadkrytyczne pary w krajowym systemie elektroenergetycznym.
Charakteryzuje się wysoką sprawnością energetyczną: 44,0% brutto i 41,0% netto. Oznacza to, że z tej samej ilości węgla można
tu wyprodukować o kilka procent więcej energii niż w tradycyjnych
kotłach. Urządzenia przewidziane do wyposażenia bloku bazują
na najnowocześniejszych rozwiązaniach sprawdzonych w zagranicznych elektrowniach opalanych węglem brunatnym.
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– Polsce brakuje energii. Odbudowa mocy jest w tej sytuacji nakazem i koniecznością, i tym większego znaczenia nabiera nasz nowy
blok w Elektrowni Pątnów II – duma
i wizytówka konińskich energetyków,

Katarzyna Muszkat – prezes zarządu ZE „PAK” S.A.
podkreśla strategiczne znaczenie bloku 464 MW

W skład bloku 464 MW wchodzą następujące główne układy:
Kocioł BB-1345 to kocioł pyłowy, wieżowy, przepływowy typu Bensona,
z przegrzewem międzystopniowym, przeznaczony do pracy blokowej z
turbiną kondensacyjną.
Charakterystyczne parametry zainstalowanego w Elektrowni Pątnów II
kotła to: wydajność znamionowa – 1300 t/h, temperatura wody zasilającej – 273°C, temperatura pary świeżej – 544°C, temperatura pary wtórnej – 568°C, ciśnienie pary świeżej – 26,6 MPa, ciśnienie pary
wtórnej – około 5,2 MPa, sprawność (osiągalna) – 90,2%.
Turbina parowa jest turbiną reakcyjną, osiową, czterokadłubową, kondensacyjną, z jednostopniowym przegrzewaczem pary i siedmioma
nieregulowanymi upustami regeneracyjnymi.
Podstawowe wielkości charakteryzujące pracę tego urządzenia: parametry pary świeżej – 25,8 MPa/540°C, parametry pary wtórnej gorącej
– 5,02 MPa/565°C, parametry pary wtórnej zimnej – 5,5 MPa/309°C,
natężenie przepływu pary świeżej – 361 kg/s, obroty znamionowe –
50 1/s (3000 1/min), moc znamionowa brutto – 479,28 MW.
Generator jest urządzeniem typu 50WT23E-104 o mocy znamionowej 564,7 MVA i cosw 0,85. Napięcie znamionowe generatora wynosi
21 kV, a jego sprawność 98,74%. Urządzenie wyposażone zostało w
wodorowy układ chłodzenia wirnika i rdzenia oraz bezpośrednio wodny
układ chłodzenia uzwojenia stojana.

ELEKTROENERGETYKA

Pątnów II nie rozwiąże wszystkich
problemów polskiej energetyki. W fazie realizacji są jeszcze tylko dwie inwestycje o podobnym wymiarze –
blok o mocy 460 MW w Łagiszy oraz
blok o mocy 858 MW w Bełchatowie.
W sumie to niespełna 2000 MW. Zdaniem ekspertów to za mało jak na potrzeby naszej gospodarki. Wszelkie
wyliczenia wskazują na to, że aby zabezpieczyć się przed kryzysem energetycznym powinniśmy co roku oddawać do eksploatacji 700 – 1000 MW.
Adam Szejnfeld – wiceminister gospodarki – podkreśla, że polska energetyka jest wyeksploatowana i konieczne
są inwestycje rzędu kilkunastu miliardów złotych. Około 10% wszystkich
jednostek prądotwórczych ma ponad
40 lat, a 40% bloków pracuje już ponad 35 lat. – Konieczne jest wypracowanie takiej polityki, która by ułatwiła
przebieg procesów inwestycyjnych.
Polska potrzebuje nie tyko inwestycji w moce wytwórcze, ale również w
przesył energii elektrycznej. Mam nadzieję, że Pątnów II to pewnego rodzaju przełom i ruszą kolejne nowe
inwestycje. Przygotowujemy plan rozwoju energetyki do roku 2030. Strategia ta musi uwzględniać przede
wszystkim walory ekonomiczne – mówił Adam Szejnfeld.

fot. NE

ątnów II to bez wątpienia jedna z
najważniejszych inwestycji energetycznych w kraju. Aleksander Grad
– minister Skarbu Państwa podkreślał
podczas otwarcia, że jest to ważny
dzień nie tylko dla polskiej energetyki, ale dla całej gospodarki, która potrzebuje wielu takich inwestycji. – Aby
je zrealizować potrzebny jest kapitał.
Nasze plany prywatyzacyjne zmierzają w tę stronę, aby ów kapitał ściągnąć – mówił Grad.
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Oddanie do eksploatacji nowej
jednostki energetycznej w Elektrowni
Pątnów II pociąga za sobą wiele ko-

”

Blok Elektrowni
Pątnów II
charakteryzuje
się wysoką
sprawnością
wytwarzania
energii, co wiąże
się z mniejszym
zużyciem paliwa
i zmniejszeniem
ilości odpadów
produkcyjnych

rzyści. Zakończenie budowy wzmacnia funkcjonowanie sektora paliwowo-energetycznego w tym regionie,
a więc stabilizację odbioru węgla
i produkcji energii elektrycznej. Eksploatacja nowego bloku energetycznego umożliwia ponadto rozpoczęcie odbudowy mocy czterech bloków
200-megawatowych w Elektrowni
Pątnów I.
Położenie elektrowni PAK w centralnej Polsce, jako jedynego systemowego producenta energii elektrycznej na tym terenie, ma duże
znaczenie dla dyspozycji mocy.
Ukształtowanie energetycznej sieci
przesyłowej i wzrastające zapotrzebowanie na energię w północnej części kraju, przy dużej regulacyjności
nowego bloku, pozwalać będzie na
bezpieczne prowadzenie systemu w
tej części Polski.
Goście mieli okazję zwiedzić nastawnię nowego bloku

mocne ogniwo krajowego systemu
elektroenergetycznego. Jestem przekonana, że nasz przykład zapoczątkuje budowę całej serii tak bardzo
koniecznych Polsce nowych i nowoczesnych mocy energetycznych
– mówiła podczas swojego wystąpienia Katarzyna Muszkat – prezes
zarządu ZE „PAK” S.A. – Nowy blok
pozwala na wyprodukowanie energii dla dwóch aglomeracji wielkości
Warszawy. Elektrownie konińskie są
strategiczne ze względu na swoje
położenie. Oprócz nas w północnej
części Polski są tylko jeszcze dwie
elektrownie. Dostarczamy energię
między innymi do stolicy oraz całego
województwa mazowieckiego – podkreślała Katarzyna Muszkat.

fot. NE
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Moc znamionowa bloku brutto na zaciskach generatora przy temperaturze wody
chłodzącej 20°C – 464 MW.
Moc bloku netto na szynach 400 kV przy temperaturze wody chłodzącej
20°C – 440 MW.
Roczna produkcja energii
elektrycznej brutto – 3,3 TWh
i netto 3,1 TWh.

ELEKTROENERGETYKA

Uroczyste przecięcie wstęgi

Podczas konferencji prezes Muszkat
przedstawiła plany inwestycyjne PAKu

Projekt budowy nowego bloku
energetycznego w Elektrowni Pątnów II od samego początku zakładał,
że będzie to jednostka na wskroś proekologiczna, spełniająca najostrzejsze
wymagania prawa polskiego i Unii Europejskiej zarówno pod kątem ochrony
wód, atmosfery jak i gleby. Jednostka
została wyposażona w szereg instalacji, które służą ochronie środowiska.

Inne istotne parametry
bloku to:

fot. NE

fot. NE

Budowa nowego bloku energetycznego w Pątnowie II to koszt około 580 mln euro. Skorzystało na tym
kilkadziesiąt ﬁrm. Jednym z największych beneﬁcjentów było konsorcjum ALSTOM/RAFAKO, producent
i dostawca kotła, oraz ﬁrma Alstom
Power Sp. z o.o., która dostarczyła
turbinę. Duży kontrakt pozyskało RAFAKO S.A., spółka realizująca budowę instalacji odsiarczania spalin.

7
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Rozmowa z Jerzym Thammem, wiceprezesem zarządu, dyrektorem techniczno-produkcyjnym Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.

fot. NE

ELEKTROENERGETYKA

RAFAKO a Pątnów

Jaki był udział RAFAKO przy realizacji inwestycji Pątnów II?
29 lutego na terenie Elektrowni
Pątnów odbyła się ceremonia związana z uroczystym uruchomieniem bloku
464 MW na parametry nadkrytyczne.
Jest to obecnie największy blok, dla
którego kocioł był dostarczany przez
konsorcjum Alstom Stuttgart i RAFAKO. Jeśli chodzi o podział wyspy kotłowej to nasza ﬁrma wykonała większą
część elementów ciśnieniowych oraz
konstrukcji stalowych. Rozruch przeprowadził Remak-Rozruch z Opola.
Pątnów II to blok o parametrach
nadkrytycznych. Jego zaletą jest uzy-

skanie wysokiej sprawności, co wiąże
się z mniejszą ilością spalonego węgla
i tym samym niższym poziomem emisji gazów szkodliwych dla atmosfery,
szczególnie dwutlenku węgla, który to
parametr jest dziś głównym tematem
dyskusji przy podziale limitów dla poszczególnych elektrowni.
RAFAKO przyczyniło się również do
produkcji tzw. „czystej energii”, realizując instalację odsiarczania spalin.
Tak, nasza ﬁrma jest związana z
nowym blokiem w zakresie całego
odsiarczania. To kompleksowy blok z
pełnym odsiarczaniem spalin metodą

mokrą wapienną. Na końcu procesu
powstaje czysty gips handlowy, odbierany przez ﬁrmy produkujące płyty gipsowe.
Równocześnie rozpoczęliśmy odsiarczanie dla sześciu istniejących
bloków o mocy 200 MW, a cały proces zakończył się w marcu br. Wspomniane bloki będą pracowały na dwa
absorbery, z których powstały w wyniku procesu odsiarczania gips zostanie skierowany na przenośniki
podciśnieniowe, gdzie nastąpi odsysanie wilgoci. Czysty gips o wilgotności około 10% jest transportowany
do magazynu.
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elementów kotła, dziś chcemy dostarczać cały kocioł wraz z projektem, czy cały blok „pod klucz”.
Jak pan ocenia zmiany zachodzące w polskiej energetyce w kontekście działalności RAFAKO?
Polska energetyka musi obserwować wszystkie zmiany zachodzące na całym świecie i się do nich dostosowywać. W Europie rozbudowuje
się energetyka bazująca na węglu kamiennym i brunatnym. Np. w Niemczech swego czasu mówiło się tyl-

ko o blokach gazowo-parowych. Gaz
jest niestety za drogim paliwem, dlatego też powraca się do wydobycia węgla kamiennego i brunatnego, którego
kraj ten ma pod dostatkiem. Dokupuje go również w Afryce Południowej,
gdzie jest on dużo tańszy.
Istotną kwestią jest ponadto stworzenie warunków ﬁnansowania i spłacania dużych inwestycji. Spodziewam
się, iż za dwa lata nastąpi ogromny
rozwój w tym kierunku, dlatego że co
najmniej 20% obecnej polskiej energetyki trzeba będzie zdemontować,

obecnie budowane, to Bełchatów i Łagisza. Mówi się o kolejnych: Siekierki,
Opole czy też Bogdanka.
Wspomniana
wyżej
wysoka
sprawność oznacza dla naszej ﬁrmy
wykorzystanie nowych technik spawania oraz zupełnie nowych materiałów. Załoga jest poddawana ciągłym szkoleniom. Próbujemy również
stworzyć grupę projektową, by ostatecznie, bez udziału ﬁrm zewnętrznych, projektować, montować i uruchamiać tego typu bloki. Naszym
głównym celem jest aktualnie realizacja całych obiektów energetycznych.
Do niedawna byliśmy producentem

gdyż są to urządzenia, które nie nadają się do dalszej eksploatacji.
Nowo wybudowany blok
został wyposażony w instalację odpylania spalin, której
skuteczność jest niemal stuprocentowa, instalację pierwotnej redukcji tlenków azotu oraz chemiczny i termiczny
monitoring akwenów wodnych, eksploatowanych na
potrzeby elektrowni.

W jakim kierunku będzie się rozwijała ﬁrma RAFAKO?
RAFAKO rozwija się bardzo dynamicznie. Zakupiliśmy niedawno Nomę
Industry w Wyrach, wydzierżawiamy
ogromną halę po Mostostalu w Radomsku, kupiliśmy Fabrykę Palenisk
Mechanicznych w Mikołowie. Fabryka
ta jest dla nas cenna, gdyż produkuje
młyny i ruszty, które posiada praktycznie każda elektrownia spalająca węgiel.
Spodziewamy się w końcu zmian w
przepisach, które pozwolą na budowę

ELEKTROENERGETYKA

fot. RAFAKO S.A.

Fragment kotłowni bloku na parametry nadkrytyczne

Jakie znaczenie ma tak duża inwestycja dla waszej ﬁrmy?
Było to dla nas bardzo duże wyzwanie, tym bardziej, że wszyscy na
świecie dążą dziś do stawiania wysokosprawnych bloków. W Polsce musimy też w ten sposób budować, dlatego
że większość elektrowni posiada urządzenia, które niestety niedługo kończą
30 lat, co jak wiadomo oznacza koniec
ich możliwości produkcyjnych. Budowa bloku wiąże się jednak z ogromnymi nakładami ﬁnansowymi, dlatego też
nie powstaje ich dużo. Bloki, które są
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RAFAKO przeszło również weryﬁkację w zakresie wymagań programu EMAS.
Zgadza się. Podstawą systemu

Raciborska spółka była
jednym z pięciu podwykonawców głównych inwestycji. Na potrzeby realizacji
prac zawiązała konsorcjum z
ﬁrmą Alstom Power, wspólnie z którą zaprojektowała
i wykonała jeden z najważniejszych elementów elektrowni – kocioł BB 1345. – To
pierwsze tego typu przedsięwzięcie, w którym występowaliśmy jako współrealizator
całego procesu budowy kotła na parametry nadkrytyczne. Liczymy, że po zrealizowaniu Pątnowa będziemy w
stanie robić to samodzielnie,
być może już za kilka lat –
mówi Wiesław Różacki, prezes zarządu i dyrektor generalny RAFAKO S.A. Wartość
prac zrealizowanych przez
spółkę przy budowie Pątnowa II to około 61 mln euro.

prawnego EMAS w Polsce jest rozporządzenie Parlamentu Europejskiego z
marca 2001 roku, dopuszczające dobrowolny udział organizacji w systemie
zarządzania środowiskowego i audytu
we Wspólnocie (EMAS), oraz ustawa z
2004 roku o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS). Podstawowym dokumentem w systemie zarządzania środowiskowego RAFAKO jest
certyﬁkat EMAS, ważny do 31 stycznia 2010 roku, oznaczający, że nasza ﬁrma stosuje system zarządzania
środowiskowego i spełnia wymagania
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady. Możemy się pochwalić,
że jesteśmy pierwszą w województwie
śląskim, a piątą w Polsce organizacją
zrzeszoną w krajowym systemie.

Parametry nadkrytyczne
bloku oznaczają jego wysoką sprawność energetyczną.
To wiąże się z mniejszym zużyciem paliwa, a co za tym
idzie obniżeniem emisji do
atmosfery szkodliwych substancji, m.in. dwutlenku węgla, tlenków siarki i azotu.

Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
Absorber nr2 instalacji odsiarczania dla istniejących bloków 200MW Elektrowni Pątnów

spalarni odpadów komunalnych w naszym kraju. Mając ruszt z mikołowskiej
fabryki możemy zaoferować kompleksową budowę takiej spalarni naszym
klientom. Dla ﬁrm zachodnich wyeksportowaliśmy już około 60 kotłów do
spalarni odpadów komunalnych.
Szukamy również i innych możliwości rozwoju. Na świecie obserwuje
się brak potencjału wytwórczego. Dlatego zamierzamy pozyskiwać tu ﬁrmy
do współpracy.
Główny nacisk kładziemy na rozwój biura projektowego w zakresie kotłów na parametry nadkrytyczne oraz
szukanie zespołu do kompletacji całej
wyspy kotłowej.

fot. RAFAKO S.A.
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Rozmowa z Władysławem Kowalikiem, dyrektorem projektu Pątnów w ALSTOM Power Sp. z o.o.

Dostawca
głównej technologii

Podobno jedną czwartą światowej
energii produkują dziś urządzenia
dostarczone przez ALSTOM?
Istotnie. ALSTOM jest globalnym koncernem specjalizującym się
właśnie w dziedzinie energetyki jak
i transportu – udział ﬁrmy w rynku
transportu kolejowego wynosi 18%.
W roku podatkowym 2006/2007
portfel zamówień wyniósł 19 mld euro. W 70 krajach ﬁrma zatrudnia około 69 tys. pracowników.
ALSTOM oferuje swoim klientom
pełen zakres systemów i usług obej-

mujących: projektowanie, produkcję,
rozruch oraz długoterminowy serwis. Posiada doświadczenie w dziedzinie integracji systemów i zarządzania
projektami „pod klucz”, z wykorzystaniem najnowszych własnych technologii i produktów.
W zakresie energetyki ALSTOM
oferuje elektrownie parowe i parowo-gazowe w systemie „pod klucz”, lub
w pakietach – np. maszynownia, ciepłownie i elektrociepłownie, modernizację lub odtworzenie istniejących
obiektów energetycznych.

W oparciu o produkty posiadane
w ramach grupy – technologię turbin
parowych i gazowych, kotły różnych
typów – oraz wiedzę i doświadczenie
w zakresie nowoczesnych elektrowni,
opracowaliśmy szereg modułowych
i sprawdzonych rozwiązań dla siłowni parowych i gazowo-parowych o
mocach również powyżej 1000 MW.
Przyjęta przez nas koncepcja standaryzacji bloków oznacza krótsze czasy realizacji oraz zmniejszenie ryzyka inwestycji. Nasi klienci otrzymują
zatem rozwiązania, które zapewniają

ELEKTROENERGETYKA

fot. Alstom Power Sp. z o.o.

DLA BLOKU 464 MW
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szybki zwrot poniesionych nakładów
inwestycyjnych.
Posiadając rozwiązania standardowe, modułowe jesteśmy równocześnie
w stanie dostosować się do indywidualnych zapotrzebowań i oczekiwań odbiorców, projektując obiekty pod indywidualne potrzeby i wymagania.
ALSTOM jest dostawcą głównej
technologii bloku energetycznego
na parametry nadkrytyczne o mocy
znamionowej 464 MW w Elektrowni Pątnów II.
Nasz ﬁrma zawarła dwie umowy na
projektowanie i dostawy kotłowni oraz
maszynowni. Pierwszy kontrakt, podpisany z ALSTOM Power Boiler GmbH w
konsorcjum z RAFAKO S.A., obejmował swoim zakresem zaprojektowanie
i dostawę kotła wraz z urządzeniami
pomocniczymi oraz wydanie założeń
projektowych dla branży budowlanej,
elektrycznej oraz automatyki i sterowania. W ramach tej umowy konsorcjum
nadzorowało prace montażowe i rozruch urządzeń wykonywany przez generalnego wykonawcę.
Druga z umów została zawarta z
ALSTOM Power Sp. z o.o. i dotyczyła
realizacji na zasadach „pod klucz” dostawy maszynowni na parametry nadkrytyczne i rehabilitację zewnętrznego
układu wody chłodzącej. Zakres maszynowni obejmował zaprojektowanie,
dostawę, montaż, uruchomienie i oddanie do eksploatacji turbozespołu 1X
470 MW z układami: regulacji, sterowania i zabezpieczeń, wzbudzenia, oraz z

instalacjami pomocniczymi i układami
technologicznymi wraz z urządzeniami.
Zakres budowlany obejmował fundament turbozespołu oraz rekonstrukcje
budynku pompowni wody chłodzącej.
Ponadto kontrakt na dostawę maszynowni dotyczył wydania założeń projektowych dla branży budowlanej, elektrycznej i systemu sterowania DCS.

”

Polska energetyka
stoi dzisiaj przed
bardzo dużym
wyzwaniem
jakim jest
odtworzenie mocy
wytwórczych.
Większość
bloków jest
przestarzała, ma
niską sprawność
wytwarzania
i zbyt małą
dyspozycyjność

Budowa instalacji trwała ponad 6 lat.
Z przerwą. Realizacja projektu rozpoczęła się 1 września 2001 r., jednak
ze względu na problemy z ﬁnansowaniem inwestycja została zawieszona
w okresie od 18 kwietnia 2003 r. do
19 października 2005 r.
Pierwsza synchronizacja bloku odbyła się 23 listopada 2007 r., natomiast

pełna moc bloku – 470 MW – została
osiągnięta 23 grudnia 2007 r.
W 29 lutego br. miało miejsce uroczyste zakończenie budowy i symboliczne przekazanie do ruchu bloku energetycznego 464 MW w Elektrowni Pątnów
II. Blok ten, dla którego dostawcą głównej technologii jest ALSTOM – gdyż
kocioł dostarczył właśnie ALSTOM w
konsorcjum z RAFAKO – jest aktualnie
najnowocześniejszym blokiem energetycznym w kraju, zapewniającym osiągnięcie wysokiej sprawności i dotrzymanie wszelkich norm środowiskowych.
Jakie jest znaczenie tej inwestycji
dla waszej ﬁrmy?
Dla ALSTOM w wymiarze globalnym udział w budowie nowego bloku
był kolejnym przedsięwzięciem, jakich
ﬁrma zrealizowała już wiele. Jednak dla
ALSTOM Power Sp. z o.o. udział w tej
inwestycji miał bardzo duże znaczenie
lokalne. Pątnów II jest dla ALSTOM Power obiektem referencyjnym, zrealizowanym jako pierwszy w Polsce przez
krajowych projektantów, przy zakupach realizowanych przez polskie biuro ALSTOM i przy zarządzaniu inwestycją przez osoby zatrudnione przez
ALSTOM Power. To pierwszy w Polsce
blok energetyczny na parametry nadkrytyczne, trzeci co do wielkości w krajowym systemie energetycznym.
W jakie inne większe inwestycje
zaangażowana jest ﬁrma?
Obecnie ALSTOM w Polsce bierze udział w budowie dwóch bloków
fot. Alstom Power Sp. z o.o.
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w warunkach nominalnych – powyżej
45,5%. Wysoka sprawność uzyskiwana jest głównie przez nadkrytyczne parametry pary, co jednocześnie zmniejsza emisyjność CO2 bloku o ok. 20%.
W swojej konstrukcji wyróżnia się on
brakiem komina – spaliny po oczyszczeniu kierowane będą w instalacjach
odsiarczania do chłodni kominowej.

”

Nie budzi
wątpliwości
stwierdzenie, że
najbliższe lata
będą w rodzimej
energetyce bardzo
pracowite zarówno
dla ﬁrm takich
jak ALSTOM,
dostarczających
bloki
energetyczne, jak
też dla elektrowni,
które – by
utrzymać swoje
pozycje na rynku –
muszą inwestować
w nowe jednostki
wytwórcze

Jak ocenia pan obecną sytuację
polskiej elektroenergetyki?
Polska energetyka stoi dzisiaj
przed bardzo dużym wyzwaniem jakim

jest odtworzenie mocy wytwórczych.
Większość bloków jest przestarzała, ma niską sprawność wytwarzania
i zbyt małą dyspozycyjność.
Budowę nowych jednostek wytwórczych w miejsce istniejących nakazują również nowe regulacje i ograniczenia środowiskowe. Redukcja emisji
CO2, NOx i SO2 od roku 2008, i w dalszym zakresie od roku 2016, wymusza
wyłączanie z eksploatacji starych jednostek, które muszą zostać zastąpione
przez nowe bloki energetyczne, spełniające wymagania emisji.
Należy również zauważyć, że
przy obecnym wzroście gospodarczym notowanym w Polsce, zapotrzebowanie na energię elektryczną rośnie od 2,5 do 3 proc. rocznie,
co po 10 latach przełoży się na ok.
30% wzrost potrzeb energetycznych
w skali całego kraju. W tym samym
czasie trzeba będzie odnowić przynajmniej 25-30% mocy wytwórczych.
Potrzeby inwestycyjne polskiej energetyki możemy szacować na 5 do 7
mld zł rocznie.
Nie budzi więc wątpliwości stwierdzenie, że najbliższe lata będą w rodzimej energetyce bardzo pracowite
zarówno dla ﬁrm takich jak ALSTOM,
dostarczających bloki energetyczne, jak też dla elektrowni, które – by
utrzymać swoje pozycje na rynku –
muszą inwestować w nowe jednostki
wytwórcze. I to znacznie więcej niż w
latach ubiegłych.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
fot. Alstom Power Sp. z o.o.

energetycznych: 460 MW w Elektrowni Łagisza oraz 858 MW w Elektrowni Bełchatów.
W Łagiszy ALSTOM odpowiedzialny jest za dostawę maszynowni bloku energetycznego o mocy
460 MW na parametry nadkrytyczne (282 bar, 565°C) wraz z układami: regulacji, sterowania i zabezpieczeń, wzbudzenia oraz instalacjami
pomocniczymi i układami technologicznymi z urządzeniami. Aktualnie
budowa maszynowni osiągnęła etap
montażu mechanicznego, a synchronizacja bloku z siecią planowana jest
na marzec 2009 r.
W Elektrowni Bełchatów zakres
prac ALSTOM jest znacznie większy
i obejmuje projektowanie, dostawę,
montaż i rozruch kompletnego bloku energetycznego o mocy 858 MW,
a więc maszynowni, kotłowni, chłodni kominowej, układu nawęglania oraz
układów pomocniczych.
Przy budowie bloku wykorzystane
zostaną najnowocześniejsze technologie i doświadczenia światowe w zakresie realizacji i wyposażenia dużych
jednostek energetycznych. Nowy blok
postawiony zostanie z zastosowaniem
najlepszych dostępnych technologii
i technik, spełniał będzie wymagania
wynikające z dyrektywy Unii Europejskiej w zakresie emisji zanieczyszczeń
do atmosfery. Zbudowany zostanie
przy użyciu technologii i rozwiązań stosowanych i sprawdzonych w Europie.
Moc znamionowa bloku brutto wyniesie 858 MW, a sprawność brutto
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Producent i dostawca
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Fabryka Elektrofiltrów „ELWO” S.A.

F

abryka Elektrofiltrów „ELWO” S.A. jest
czołowym producentem i dostawcą urządzeń odpylających – elektrofiltrów, filtrów
workowych oraz instalacji do transportu
pyłów dla odbiorców z kraju i zagranicy.

D

ostarczane urządzenia znajdują zastosowanie przede wszystkim w branży energetycznej, a także w
cementownictwie, hutnictwie, przemyśle materiałów budowlanych, celulozowo-papierniczym, chemicznym oraz w
spalarniach odpadów komunalnych.
W roku 2008 Fabryka Elektroﬁltrów „ELWO” S.A., jako podwykonawca SNC-LAVALIN POLSKA Sp. z o.o.
z Warszawy, oddała do eksploatacji w
Elektrowni Pątnów II elektroﬁltr odpylający spaliny z kotła nadkrytycznego
o mocy 460 MW.

 Do zakresu prac „ELWO” S.A.
należało:


wykonanie kompletnego projektu
technicznego elektroﬁltru obejmującego branżę mechaniczną, elektryczną i AKPiA,
 wykonanie kompletnych dostaw
elektroﬁltru,
 montaż elektroﬁltru,
 udział w uruchomieniu elektroﬁltru.
Kocioł nadkrytyczny 460 MW, dla
którego był projektowany elektroﬁltr,
posiada następujące parametry:
 max. natężenie przepływu spalin:
2 080 000 mn3/h,
 temperatura spalin dla max natężenia przepływu spalin: 185°C,
 stężenie zapylenia spalin na wlocie: 65 g/Nm3.

„ELWO” S.A. udzieliło gwarancji
technicznej na dotrzymanie wymaganego za elektroﬁltrem końcowego
stężenia zapylenia do wysokości 50
mg Nm3 w przeliczeniu na spaliny suche, przy 6% O2.
Efektem zastosowania za kotłem
nadkrytycznym elektroﬁltru produkcji
„ELWO” S.A. jest zmniejszenie emisji pyłu do atmosfery poniżej 100 kg/godz.
Urządzenia odpylające produkcji Fabryki Elektroﬁltrów „ELWO” S.A.
pozwalają wielu ﬁrmom sprostać nawet najbardziej restrykcyjnym wymogom w zakresie ochrony środowiska.
Produkowane przez „ELWO” S.A.
urządzenia odpylające zapewniają
zgodność z przepisami ochrony środowiska krajów UE.

Fabryka Elektroﬁltrów „ELWO” S.A.
ul. Bielska 44, 43-200 Pszczyna
tel.: +48 (032) 32 79 500
fax: +48 (032) 32 79 751
elwo@elwo.eu, www.elwo.eu

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE ODPYLANIA

P

rzedsiębiorstwo ECO INSTAL jest jedną z czołowych polskich ﬁrm specjalizujących się w zakresie kompleksowej obsługi inwestycji z dziedziny ochrony powietrza. Na unikalną koncepcję biznesu składają się profesjonalne podejście do każdego zadania obejmujące wszystkie etapy procesu
inwestycyjnego – od doradztwa technicznego i projektowania, poprzez produkcję, montaż, uruchomienie aż do profesjonalnej obsługi serwisowej; ponad 22-letnie doświadczenie w branży; zespół
wysoko wykwaliﬁkowanych i starannie wyselekcjonowanych fachowców, a także umowy licencyjne
ze światowymi liderami w odpylaniu i neutralizacji gazów.

W

ychodząc naprzeciw zapotrzebowaniom elektrowni zawodowych, ﬁrma ECO INSTAL opracowała i wdrożyła skuteczne ekologiczne rozwiązania z zakresu odpylania. Jednym z najnowszych przykładów z tej dziedziny jest zaprojektowanie, wyprodukowanie, montaż i uruchomienie instalacji odpylania dla systemu transportu i kruszenia węgla brunatnego oraz galerii nawęglania dla Bloku o
mocy 460 MW w Elektrowni Pątnów II w Koninie. Zadaniem instalacji jest redukcja pyłów powstałych
podczas procesu kruszenia i transportu węgla brunatnego w celu usunięcia zagrożenia wybuchem
w budynkach kruszarkowni oraz na galerii nawęglania. Po oczyszczeniu powietrza za pomocą ﬁltrów
workowych emisja pyłów do atmosfery zostaje zmniejszona do 10 mg/m3. Instalacja odpylania przeznaczona jest do odpylania przesypów z taśmociągów przesiewaczy, kruszarek na dwóch równoległych ciągach nawęglania. Zadaniem instalacji jest odciągnięcie niezbędnej ilości powietrza z obudowy
przesypów co ma zabezpieczyć przesypy przed wydostaniem się pyłu węgla z obudowy na zewnątrz.
Pył węglowy zbierany w ﬁltrze workowym jest zawracany z powrotem do układu nawęglania w sposób
niepowodujący wtórnej emisji pyłu. Ze względu na zagrożenie wybuchowe, instalacje zabudowane są
zgodnie z dyrektywą UE ATEX deﬁniującą podstawowe wymagania, jakie musi spełniać każdy produkt,
przeznaczony do stosowania w strefach zagrożonych wybuchem.




modułowe ﬁltry workowe typu FLAT-BAG
ﬁltry workowe o dużych wydajnościach
typu ECO–JET





cykloﬁltry typu CF
neutralizacja i dopalanie gazów
system transportu

Instalacja odpylania dla Budynku Kruszarkowni A5
Elektrowni Pątnów II w Koninie
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inż. Rafał Urycki, KARRENA Sp. z o.o.

fot. Karrena Sp. z o.o.
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Wykorzystaliśmy
nasze
doświadczenie
F

irmę KARRENA można spotkać
w przemyśle wszędzie tam, gdzie
jest gorąco. KARRENA należy do czołowych światowych przedsiębiorstw
budujących kominy i izolacyjne wymurówki ogniotrwałe. Czy to energetyka,
hutnictwo, chemia, petrochemia, przemysł szklarski, wapienniczy, cementowy
czy ochrona środowiska – nazwa KARRENA kojarzy się zawsze z optymalnymi rozwiązaniami, uwzględniającymi
najnowsze zdobycze techniki. Szczegółowa znajomość specyfiki zachodzących procesów, dokładne planowanie
i konstruowanie, najnowocześniejsza
technika montażowa i konsekwentna
kontrola jakości gwarantują naszym
klientom długotrwałe użytkowanie za
korzystną cenę.
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ają Państwo możliwość wyboru
dostaw komponentów lub realizację całości zgodnie ze swoim zapotrzebowaniem.
KONSTRUKCJA: ﬁrma KARRENA
dostarcza komputerowe obliczenia
konstrukcyjne.
KONSTRUKCJA i DOSTAWA MATERIAŁÓW: KARRENA przejmuje
doradztwo inżynieryjne i dostarczy dodatkowo potrzebny materiał.
KONSTRUKCJA i NADZÓR BUDOWY: ﬁrma KARRENA prowadzi prace konstrukcyjne i obliczeniowe oraz
nadzoruje montaż. Ta metoda jest
często stosowana na budowach zagranicznych.
WYKONANIE BUDOWY: KARRENA
przejmuje kompletny montaż według
własnej lub przekazanej konstrukcji.
DOSTAWA MATERIAŁÓW: ﬁrma
KARRENA może być także Państwa
partnerem w dostawach materiałów
według zleconej specyﬁkacji dzięki
znajomości międzynarodowych rynków, materiałów i surowców, jak też
specjalnych wymagań odnośnie opakowania, transportu i magazynowania.
USŁUGA KOMPLEKSOWA: ﬁrma
KARRENA wykona kompletny obiekt,
zaczynając od obliczeń przez konstrukcję, dostawę materiałów po montaż z odpowiednim nadzorem budowy.

 Ochrona środowiska
Znane są głośne debaty o ochronie
środowiska naturalnego. Koncepcje
ﬁrmy KARRENA stanowią duży wkład
w praktyczne zastosowanie metod
ochrony przyrody. Od wielu lat wykonujemy wymurówki dla spalarni odpadów komunalnych. Doświadczenia w
eksploatacji ponad 100 kotłów energetycznych umożliwiają nam zastosowanie każdej kombinacji materiałów.
Surowa kontrola jakości używanych

przez nas materiałów, zarówno bezpośrednio u producenta jak i w czasie
realizacji obiektów, gwarantuje wysoką niezawodność. Doświadczeni i wyszkoleni mistrzowie, brygadziści i murarze ręczą za wysoką jakość.
Firma KARRENA ma duże doświadczenie w budowie wszystkich
typów kotłów i rusztów oraz różnego
rodzaju wykładzin piecowych. Sami
opracowaliśmy wiele systemów, jak
np. systemy ścian chłodzonych powietrzem.

”

Nasze
doświadczenie
wykorzystaliśmy
podczas budowy
bloku 460 MW
Elektrowni
Pątnów II.
Jednym z naszych
kontraktów
było wykonanie
obmurzy
ogniotrwałych
ośmiu
rurosuszarek,
palników
olejowych,
węglowych oraz
zabezpieczenie
ogniotrwałe leja
kotła

W rozwoju metod ochrony środowiska KARRENA uczestniczy zawsze
bardzo aktywnie. W nowych technologiach, m.in. w procesie żarzenia tlącego i zgazowaniu ﬂuidalnym, zawsze
wykorzystywane jest nasze know-how
w wykonaniu obmurzy. Termiczna utylizacja odpadów przemysłowych stawia wysokie wymagania inżynierii
procesowej, a tym samym niezawodności materiałów ogniotrwałych. Zdobyte doświadczenie z zakresu techniki ochrony środowiska KARRENA
wzbogaca o najnowsze osiągnięcia

techniczne z tej dziedziny. W ﬁrmie
KARRENA znajdą Państwo zawsze
kompetentnego partnera.

 Energetyka
Przemysł energetyczny charakteryzuje się dużą dynamiką rozwoju. Dlatego też przedsiębiorstwa dostarczające
energię wymagają od nas sporej inicjatywy. Firma KARRENA zawsze chętnie
podejmuje każde wyzwanie. W nowościach techniki energetycznej, takich
jak cyrkulacyjne kotły ﬂuidalne czy ciśnieniowe kotły ﬂuidalne, ﬁrma KARRENA ma swój istotny wkład w postaci obmurza ogniotrwałego. Nasz dział
techniki energetycznej jest w stanie
sprostać wszelkim wymaganiom różnego rodzaju urządzeń energetycznych. Optymalizacja materiału obmurza z uwzględnieniem paliwa i sposobu
eksploatacji elektrowni, jak też staranny montaż, gwarantują długą żywotność materiałów ogniotrwałych. Dla
wielu klientów ﬁrma KARRENA opracowała specyﬁczne rozwiązania, które
są w stanie sprostać najtrudniejszym
procesom zachodzącym w kotłach
energetycznych.
Nasze doświadczenie wykorzystaliśmy również podczas budowy
bloku 460 MW Elektrowni Pątnów II.
Jednym z naszych kontraktów było wykonanie obmurzy ogniotrwałych
ośmiu rurosuszarek, palników olejowych, węglowych oraz zabezpieczenie ogniotrwałe leja kotła.
Kolejne nasze kontrakty na budowie EP II dotyczyły konstrukcji żelbetowych. Najwcześniej, bo już w pierwszej połowie 2002 r., rozpoczęliśmy
prace przy wznoszeniu wież komunikacyjnych dla bloku. Pylony o wysokości 119,0 m wykonane zostały metodą
ślizgu, polegającą na ciągłym podnoszeniu szalunków przy pomocy odpowiednich siłowników hydraulicznych.
Zbrojenie i wylewanie betonu prowadzone jest wtedy przez całą dobę.
W trakcie trwania prac przy wznoszeniu pylonów rozpoczęliśmy budowę
komina o wysokości 150 m, również

ELEKTROENERGETYKA
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Wymienione wyżej prace nie były jedynymi, jakie wykonaliśmy na potrzeby ZE PAK. W tym samym okresie
wybudowaliśmy dwa kominy: żelbetowy o wysokości 150 m oraz żelbetowy budynek przygotowania sorbentu,
wchodzące w instalacje odsiarczania
bloków 1-4 Elektrowni Pątnów I.
Udział naszej ﬁrmy w budowie EP
II jest znaczący zarówno pod względem ilościowym jak i ﬁnansowym.
Warto też wspomnieć, że jesteśmy
obecni również na budowie dwukrotnie większego (jeśli chodzi o moc)
bloku energetycznego w Elektrowni
Bełchatów, co stawia ﬁrmę KARRENA w pierwszym szeregu przedsiębiorstw działających na rzecz rynku
energetycznego.
W Bełchatowie zakończyliśmy już
budowę wież komunikacyjnych (pylonów) o wysokości 160 m. W tym momencie trwają prace przy budowie
największej (średnica przy podstawie

120 m i wysokości 180 m) chłodni kominowej w Polsce.
Śledząc rozwój naszego kraju można przypuszczać, że zapotrzebowanie
na energię elektryczną w Polsce będzie stale rosnąć, pociągając za sobą
konieczność inwestycji w ten sektor
gospodarki. Kolejną przyczyną niezbędnych inwestycji w energetyce są
coraz ostrzejsze warunki co do emisji
dwutlenku węgla i siarki do atmosfery.

KARRENA
KARRENA Sp. z o.o.
ul. Toszecka 101
44-117 Gliwice
tel. +48 (032) 279 49 32
fax +48 (032) 279 49 33
info@karrena.pl
www.karrena.pl
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fot. Karrena Sp. z o.o.

metodą ślizgu. Konstrukcja komina jest
dwupłaszczowa. Jeden płaszcz żelbetowy zewnętrzny stanowi osłonę dla
trzonu wewnętrznego wykonanego z
kształtek szamotowych. Pomiędzy tymi płaszczami znajdują się stalowe podesty dla obsługi urządzeń pomiarowo-kontrolnych spalin.
Po wznowieniu prac w 2005 roku
rozpoczęliśmy kolejne zadania na EP
II. Zakres prac żelbetowych z każdym
miesiącem się rozrastał. Wymienić
należy tu przede wszystkim wykonanie stropów żelbetowych na kotłowni,
ośmiu fundamentów młynów, fundament wentylatora podmuchu, stanowisko transformatora blokowego, odczepowego i rezerwowego. Wykonaliśmy
również fundamenty turbopompy, fundamenty pod elektroﬁltr, fundamenty
zbiorników wody zdemineralizowanej,
posadzki betonowe na całości budynku głównego, budynek A3 oraz tunel
A12 układu nawęglania.

KOMPLEKSOWY ZAKRES USŁUG

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC BEŁCHATÓW Sp. z o.o. został założony na bazie dotychczasowego Zespołu Budów Bełchatów, stanowiącego jednostkę organizacyjną Energomontażu Północ S.A. Działalność ﬁrmy opiera się na najlepszych, ponad 40-letnich tradycjach. Zatrudniamy wysoko wyspecjalizowanych
i doświadczonych na budowach krajowych i zagranicznych spawaczy, monterów
oraz kadrę techniczną.
Na zlecenie ﬁrmy SNC-Lavalin Polska Sp. z o.o. ﬁrma realizowała dwa kontrakty
w Elektrowni Pątnów II:
• wykonanie dokumentacji, dostawa i montaż zbiorników wraz z konstrukcją stalową budynku przygotowania sorbentu dla instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Pątnów II,
• montaż urządzeń technologicznych dla IOS dla bloku o mocy 460 MW w
Elektrowni Pątnów II.
Wartość kontraktów kształtowała się na poziomie ok. 6 000 000 zł. Realizacja
projektów przebiegała od marca 2006 r. do lipca 2007 r.
Firma zaangażowana jest w kolejne inwestycje:

• dostawa głównych rurociągów wody chłodzącej w maszynowni oraz pompowni dla bloku 858 MW w BOT Elektrownia Bełchatów,
• dostawa i montaż obiektów instalacji odsiarczania spalin bloku 858 MW w
BOT Elektrownia Bełchatów (konstrukcja stalowa budynku sorbentu, zbiornik
przygotowania zawiesiny, silosy magazynowe, konstrukcja stalowa budynku
absorberów, absorbery i zbiorniki w rejonie budynku absorberów, urządzenia
i aparaty technologiczne),
• wykonanie i dostawa kanałów spalin i powietrza przeznaczonych dla kotła
BB2400, bloku 858 MW w BOT Elektrownia Bełchatów,
• modernizacja absorberów bloków Nr 10 i Nr 12 w BOT Elektrownia Bełchatów,
• dostawa kanałów spalin, konstrukcji stalowych oraz zbiorników technologicznych dla instalacji odsiarczania spalin w Elektrowni Rybnik,
• wykonanie, dostawa i montaż absorbera dla instalacji odsiarczania spalin w
Elektrowni Jaworzno III,
• modernizacja sieci ciepłowniczej w Elektrowni Bełchatów,
• rewitalizacja belek podtorzy przenośników C12, C22, C32 w zasobniku
szczelinowym w Elektrowni Bełchatów,
• dostawa kanałów spalin dla zakładu VALinz blok Nr 7.
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Andrzej Rakiewicz, dyrektor realizacji, ELEKTROBUDOWA SA w Katowicach, RYNEK PRZEMYSŁU

…od projektu
do realizacji…

fot. Elektrobudowa S.A.

ELEKTROENERGETYKA

E

LEKTROBUDOWA SA jest w
obszarze energetyki czołowym
wykonawcą i dostawcą aparatury
rozdzielczej średnich i niskich napięć, jak również stacji i systemów
elektroenergetycznych. Nasza
firma brała udział w budowie niemal wszystkich polskich elektrowni i elektrociepłowni oraz wielu
zakładów tego typu na świecie.
Wysoką jakość produktów i usług
potwierdza Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania na
zgodność z normą ISO 9001,
ISO 14001 oraz AQAP-110.
Potencjał spółki pozwala na kompleksową realizację inwestycji
związanych z przemysłem energetycznym, chemicznym, wydobywczym, a także z budownictwem
obiektów użyteczności publicznej.
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fot. Elektrobudowa S.A.

Rozdzielnica SN

LEKTROBUDOWA SA rozpoczęła
swoją współpracę w zakresie budowy nowego bloku energetycznego
(o mocy 460 MW na parametry nadkrytyczne) w Elektrowni Pątnów II ze spółką Elektrim Megadex S.A. Pierwsze
umowy zostały zawarte na przełomie lat
2002-2003. Przedmiotem kontraktów
były: dostawa „pod klucz” szynoprzewodów wyprowadzenia mocy z generatora, okapturzonych mostów szynowych średniego napięcia i rozdzielnic
średniego napięcia oraz bieżący serwis
w zakresie dostaw, montażu urządzeń
elektrycznych niezbędnych dla realizacji robót budowlano-montażowych.
Na skutek zawieszenia inwestycji nastąpiło rozwiązanie umów z ﬁrmą
Elektrim Megadex i przerwa w realizacji
inwestycji. W 2005 r. budowa wystartowała po raz drugi, z nowym generalnym
wykonawcą – spółką SNC-Lavalin.

”

Jako ciekawostkę
można podać, że
Elektrobudowa
ułożyła około
550 km kabli
i przewodów, co
wystarczyłoby
do połączenia
np. Katowic
z Sopotem

ELEKTROBUDOWA SA ponownie zaczęła zabiegać o pozyskanie
kontraktów. Biuro Realizacji Projektów
w Koninie doprowadziło do podpisania pierwszej umowy z SNC-Lavalin w
grudniu 2005 r. Kolejne kontrakty zostały zawarte w 2006 r. W ich wyniku
zrealizowano następujące prace:

1. Projekt, dostawa „pod klucz” szynoprzewodów wyprowadzenia mocy z generatora i mostów szynowych średniego napięcia.
2. Dostawa i montaż rozdzielnic głównych średniego napięcia.
3. Dostawa i montaż rozdzielnic niskiego napięcia oraz transformatorów suchych 6/0,4 kV.
4. Dostawa i montaż głównych tras
kablowych i podłóg podniesionych
w pomieszczeniach elektrycznych.
5. Dostawa, montaż i testy pomontażowe urządzeń elektrycznych, m.in.:
 sieci kablowych SN, NN i sterowniczych,
 instalacji oświetlenia, ogrzewania,
wentylacji, gniazd remontowych,
 instalacji uziemiającej, połączeń
wyrównawczych i odgromowych,
 instalacji oświetlenia zewnętrznego.
6. Udział w rozruchu.
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Jako ciekawostkę można podać,
że ELEKTROBUDOWA ułożyła około
550 km kabli i przewodów, co wystarczyłoby do połączenia np. Katowic
z Sopotem. W czasie największego
nasilenia prac zatrudniono 250 osób.
Wszystkie zamontowane rozdzielnice
średniego i niskiego napięcia, szynoprzewody, mosty szynowe średniego
i niskiego napięcia, a także większość
tras kablowych zostały wyprodukowane w fabrykach ELEKTROBUDOWY.
Przerwa w realizacji inwestycji
spowodowała wiele problemów związanych ze zmianami w przepisach
i normach, wprowadzonych choćby
w związku z przystąpieniem Polski
do UE. Zaostrzone zostały wymogi
dotyczące bezpieczeństwa pożarowego obiektów. Należało więc wprowadzić zmiany w instalacjach elektrycznych, które za to odpowiadają.
Dzięki współpracy naszych menedżerów i specjalistów z generalnym wykonawcą i biurami projektowymi zaangażowanymi na omawianym obiekcie
udało się z powodzeniem zrealizować
wszystkie zadania.

fot. Elektrobudowa S.A.
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Doświadczenie
zdobyte w pracy z
międzynarodowym
zespołem
specjalistów
generalnego
wykonawcy
pozwoli w
przyszłości
realizować
podobne obiekty
z jeszcze lepszym
efektem

ELEKTROBUDOWA SA została
zaliczona przez inwestora do pięciu
głównych podwykonawców.
Doświadczenie zdobyte w pracy
z międzynarodowym zespołem specjalistów generalnego wykonawcy pozwoli w przyszłości realizować podobne obiekty z jeszcze lepszym efektem.
ELEKTROBUDOWA SA już dziś
uczestniczy w kilku dużych projektach

energetycznych w zakładach takich
jak elektrownie: Łagisza, Bełchatów,
Jaworzno III, Połaniec, Siersza, Rybnik, Kozienice.
Poza sektorem energetycznym
ELEKTROBUDOWA SA realizuje zadania na rzecz przemysłu paliwowego
(ORLEN, LOTOS), ochrony środowiska, przemysłu materiałów budowlanych, a także obiekty handlowe i użyteczności publicznej.

ELEKTROBUDOWA SA
40-246 Katowice, ul. Porcelanowa 12
tel. +48 (032) 259 01 00
fax: +48 (032) 205 27 60
elbudowa@elbudowa.com.pl
www.elektrobudowa.com.pl
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Zbigniew Zemła, prezes zarządu, dyrektor generalny Zakładów Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar S.A.

Dostawca

ARMATURY, ODLEWÓW
Z

akłady Urządzeń Chemicznych i Armatury Przemysłowej Chemar S.A. (CHEMAR) powstały w 1954 r.
W grudniu 1991 r. zostały
skomercjalizowane – przekształcone w jednoosobową spółkę SP. Ponad 50 lat
działalności to okres inwestycji, ciągłych usprawnień
procesów technologicznych,
modernizacji parku maszynowego i wprowadzania do
produkcji nowych, udoskonalonych wyrobów. Firma uzyskała w tym czasie kilkadziesiąt dopuszczeń i uprawnień,
z których do najważniejszych
zaliczyć trzeba: Certyfikat
Systemu Zapewnienia Jakości
ISO 9001, uprawnienia UDT
oraz uprawnienia do stosowania stempli S i U zgodnie
z normą ASME.

ELEKTROENERGETYKA

fot. Chemar S.A.

i wytłoczek
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Grupa kapitałowa CHEMAR była głównym dostawcą rurociągów i ich
elementów oraz armatury do największych polskich elektrowni. Wśród nich
należy wymienić takie jak: Turów, Pątnów, Adamów, Jaworzno III, Ostrołęka,
Rybnik, Opole, Kozienice, Dolna Odra,
Bełchatów, Skawina, Siekierki, Siersza.
CHEMAR współpracował także w
zakresie dostaw tego typu urządzeń z
następującymi ﬁrmami międzynarodowymi: Babcock Niemcy, Foster Wheeler, Siemens A.G., Econosto, ISI Włochy, Alstom Niemcy.
Wśród zagranicznych kontrahentów CHEMARU należy wymienić:
Hammon, Hammon Thermal, Lurgi,
KTI B.V., Norsk Hydro, UOP Belgia,
Siemens A.G., Nuovo Pignone, Shell
Gas, ABB Global, Lummus GmbH,
Tecnimont, Alstom, SNC Lavalin.
Zakład Armatury „Chemar”
Sp. z o.o. jest czołowym polskim producentem armatury średnio- i wysokociśnieniowej wykonanej ze stali i staliwa
oraz napędów elektromechanicznych.
Techniczna konstrukcja wyrobów
ukierunkowana jest na utrzymanie jak
najdłuższej żywotności, przy spełnieniu wszelkich odnośnych norm oraz
wymagań eksploatacyjnych.
Armatura wykonywana jest ze stali i staliw zarówno węglowych jak i stopowych, w celu dostosowania jej do
konkretnie wymaganych parametrów
roboczych. W zależności od rodzaju armatury siedliska są napawane bezpośrednio na armaturze lub wspawywane
w postaci pierścieni. Materiałami sie-

fot. Chemar S.A.

wyniku realizacji programu restrukturyzacji, począwszy od
2001 r., nastąpiło wydzielenie poszczególnych niepokrewnych działalności. Powstała struktura holdingowa (grupa kapitałowa CHEMAR), w
skład której aktualnie wchodzi spółka
– „matka” posiadająca 100% udziałów
w ﬁrmach:
 Zakład Armatury „Chemar” Sp. z o.o.,
 „Chemarbel” Sp. z o.o.,
 „Odlewnia Chemar” Sp. z o.o.,
 Zakład Tłocznia „Chemar” Sp. z o.o.

dlisk są stopy nierdzewne zawierające
18% Cr i 8% Ni w przypadku armatury
średniociśnieniowej oraz stellity w przypadku armatury wysokociśnieniowej.
Uszczelnienia nie zawierają azbestu; są wykonane na bazie graﬁtu
rozprężonego, zbrojonego folią austenityczną.
Każdy wyprodukowany egzemplarz armatury podlega hydraulicznym
badaniom odbiorowym w zakresie
szczelności zewnętrznej oraz szczelności zamknięcia.
Zakład Armatury, jako jedyny wytwórca armatury w Polsce, posiada
specjalistyczną stację do badań armatury przy przepływie pary wodnej w warunkach identycznych z panującymi na
obiektach energetycznych. Na stanowisku tym badane są zawory bezpieczeństwa, wyroby prototypowe oraz
wyroby po modernizacji w celu potwierdzenia ich pełnej przydatności eksploatacyjnej w warunkach roboczych.
Specyﬁczną grupą wyrobów są
zawory bezpieczeństwa produkowane w oparciu o zakupioną licencję w
niemieckiej ﬁrmie Bopp and Reuther.
Są to zawory sprężynowe bezpośredniego działania typ Si 7508 oraz zawory sprężynowe sterowane energią
sprężonego powietrza typ SiZ 2507.
Ich cechą charakterystyczną jest roz-

szerzony zakres badań odbiorowych
o nastawę ciśnienia początku otwarcia dokonywaną na stanowisku prób
parowych przy roboczych parametrach ciśnienia i temperatury.
Do sterowania armaturą spółka
oferuje typoszereg napędów elektromechanicznych typu NWA o uznanej
renomie wśród klientów krajowych
i zagranicznych. Wszystkie napędy, w
zależności od potrzeb, mogą być instalowane bezpośrednio na armaturze lub służyć do sterowania zdalnego
z kolumny. Stosowne elementy zdalnego sterowania są ujęte w asortymencie produkcji.
Firma produkuje również szeroki asortyment wodowskazów przeznaczonych do instalowania na walczakach
kotłów parowych. Są to wodowskazy
prześwietlone ze szkłami gładkimi wytwarzanymi w austriackiej ﬁrmie Klinger.
W celu dostosowania do zmieniających się trendów, wymagań technicznych i odbiorowych, asortyment
Zakładu Armatury Chemar Sp. z o.o.
podlega wielu modernizacjom oraz
jest rozszerzany o nowe pozycje. W
ostatnich latach modernizacje dotyczyły głównie napędów, zaworów
mieszkowych, urządzeń sterujących
do zaworów bezpieczeństwa, klap
zwrotnych i armatury regulacyjnej.
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dennice (elipsoidalne wg PN; zakres średnic 800 ÷ 2200, grubość
4 ÷ 50 mm, o małej wypukłości wg
PN; zakres średnic 900 ÷ 2100,
grubość 4 ÷ 32 mm, płaskie wg
PN; zakres średnic 900 ÷ 2100,
grubość 4 ÷ 40 mm, elipsoidalne wg DIN 28013, średnica Dzew
1250, grubość 6 mm),
 wytłoczki wg uzgodnień z zamawiającym (np. kompensatory,
drzwi wagonowe).
Zakład Tłocznia posiada uprawnienia produkcyjne nadane przez niezalezne organizacje kwaliﬁkacyjne np.
Urząd Dozoru Technicznego. Od września 2003 r. ma uprawnienia do produkcji den i wytłoczek w nawiązaniu do
Dyrektywy 97/23/WE krajów Unii Europejskiej nadane przez UDT-CERT.

Zakłady Urządzeń Chemicznych
i Armatury Przemysłowej „Chemar” S.A.
ul. K. Olszewskiego 6, 25-953 Kielce
tel. +48 (041) 367 50 13
fax +48 (041) 367 50 19
oﬃce@chemar.com.pl
www.chemar.com.pl
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ła i stosuje również system jakości
w zakresie wytwarzanych elementów
złącznych, przeznaczonych do urządzeń ciśnieniowych, sprawdzony na
zgodność z Załącznikiem I, Punkt 4.3.
dyrektywy 97/23/WE.
Ponadto zakład posiada uznanie jako producent materiałów wg AD
2000-Merkblatt W0/TRD 100 oraz
uprawnienia do wytwarzania materiałów wg przepisów LRS i GL. Stale
wdrażane są nowe usprawnienia i inwestycje w celu zwiększenia wydajności, przy minimalizacji kosztów.
Wysoka jakość wyrobów oraz maksymalnie krótkie terminy realizacji zamówień umożliwiają konkurencyjność
Odlewni Chemar na rynku nie tylko
krajowym, ale także światowym. Dzięki
długoterminowym kontraktom na produkcję odlewów m.in. do Szwecji, Niemiec czy Danii możliwe jest opracowywanie długofalowej strategii działania.
Przedmiotem działalności Zakładu Tłocznia „Chemar” Sp. z o.o. jest
produkcja i sprzedaż dennic oraz wytłoczek tłoczonych na gorąco. Wyroby
te stosowane są do budowy aparatów
i urządzeń ciśnieniowych dla przemysłu chemicznego, petrochemicznego,
energetyki.
Szczegółowy zakres produkcji
przedstawia się następująco:

fot. Chemar S.A.

Wprowadzono do produkcji typoszereg zaworów PN160, skośnych zaworów PN320 oraz rozszerzono zakres
zaworów regulacyjnych i wysokociśnieniowych zasuw kuto-spawanych.
Od wielu lat Zakład oferuje wysokociśnieniową armaturę do pracy w warunkach nadkrytycznych. Między innymi taka armatura była dostarczona w
roku 2006 dla bloku 460 MW w elektrowni Pątnów, gdzie dostawa obejmowała zawory wysokociśnieniowe
sterowane kółkiem ręcznym i napędem elektromechanicznym, przystosowane do pracy w temperaturze do
573°C lub ciśnieniu do 285 bar.
„Odlewnia Chemar” Sp. z o.o.
to dynamicznie rozwijająca się spółka, stale zdobywająca nowe rynki
i klientów. Obecnie połowa sprzedaży
to rynki zagraniczne. Pomimo bardzo
szerokiego zakresu produkowanych
odlewów specjalizuje się szczególnie
w odlewach wysokociśnieniowych dla
przemysłu armaturowego oraz zwykłych odlewach armaturowych.
Wysoką jakość wyrobów potwierdza wdrożony i stosowany System
Zarządzania Jakością, zgodny z normą PN-EN 9001:2001 w zakresie projektowania i wytwarzania odlewów, w
tym odlewów do produkcji urządzeń
ciśnieniowych. Odlewnia wprowadzi-
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Jerzy Ciuk, wiceprezes zarządu ds. handlu i marketingu Przedsiębiorstwa Remontowego PAK SERWIS Sp. z o.o.

SOLIDNY

wykonawca remontów i nowych inwestycji

fot. PAK SERWIS Sp. z o.o.

ELEKTROENERGETYKA

P

rzedsiębiorstwo Remontowe PAK SERWIS Sp. z o.o. powstało w 1999 roku w wyniku restrukturyzacji Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin na bazie służb remontowych
i warsztatów mechanicznych, przejmując zatrudnionych tam
pracowników. Jest największą z sześciu wydzielonych wówczas
spółek kapitałowych.
Od początku 2000 roku
prowadzi działalność
jako odrębny podmiot
gospodarczy. Początkowo firma zatrudniała
1200 pracowników,
jednak w 2003 roku,
po wdrożeniu programu
dobrowolnych odejść,
liczba ta zmniejszyła
się o ponad czterdzieści procent. Pozwoliło
to spółce na uzyskanie
większej elastyczności
i lepsze dostosowanie do
potrzeb rynku.

nr 2/2008

Dużym wyzwaniem dla przedsiębiorstwa była budowa nowego bloku
energetycznego na parametry nadkrytyczne o mocy 460 MW w Elektrowni
Pątnów II jako podwykonawca SNC Lavalin Sp. z o.o.
Zadanie rozpoczęliśmy już w 2000
roku od rozbiórki dwóch bloków energetycznych 200 MW w celu przygotowania placu budowy do dalszych
prac inwestycyjnych. Przez niespełna osiem miesięcy zdemontowano
i usunięto 20 000 ton konstrukcji stalowych urządzeń kotłowni i maszynowni, wyburzono i wywieziono około 40 000 m3 żelbetu i betonów oraz
usunięto około 20 000 m3 ziemi.

Warto wymienić również zadanie
pod nazwą „montaż lekkiej obudowy
budynku kotłowni i nawy LUVO na
bloku 460 MW” oraz budynku bunkrowni, maszynowni i nastawni.
Oprócz tego pracownicy PAK
SERWIS wykonali podstawy kalcynatora, czyli pieca do wypalania gipsu.
Innym zadaniem związanym bezpośrednio z inwestycją Pątnów II była
zrealizowana „pod klucz” budowa nowego „Odpopielania Elektrowni Pątnów
na Składowisko Północne”. Wykonano
m.in. roboty budowlane, instalacyjne
i technologiczne. Powstała wytwórnia
suspensji ze zbiornikiem popiołu, pompownia suspensji z trasą rurociągów

Stała obecność
spółki na rynku
oraz utrzymywanie
kontaktu z
największymi
ﬁrmami
realizującymi
wielkie kontrakty
w energetyce
pozwala na
wdrażanie
najnowszych
technologii
montażu urządzeń
energetycznych
i przemysłowych
oraz
materiałowych

Spółka PAK SERWIS była jednym
z wykonawców nowego bloku, a pracownicy przedsiębiorstwa działali na
każdym etapie i odcinku budowy. Wykonali między innymi montaż młynów
węglowych wraz z podajnikami, obrotowego podgrzewacza powietrza
oraz rurociągów maszynowni. Dodatkowo zamontowali instalacje technologiczne: wody chłodzącej (pompy

fot. PAK SERWIS Sp. z o.o.

”

wody chłodzącej), ﬁltrów Debriss, łożysk Michaela i instalację Taprogge.
Ponadto ﬁrma zrealizowała instalacje przykotłowe, na przykład skroplin,
wody zdemineralizowanej, kondensatu, rurociągi pary pomocniczej, upustowej, ścieków przemysłowych, wody
płucznej, a także system oczyszczania kondensatu, wtrysków i regenerację kondensatu. Dodatkowo wykonano
montaż ręcznej próbopobierni na ciągach nawęglania bloku A, a na odsiarczaniu montaż urządzeń odwadniania i
magazynowania gipsu, w szczególności ﬁltrów próżniowych, przenośników
taśmowych, pomp próżniowych i urządzeń odwadniania gipsu.

ELEKTROENERGETYKA

 Elektrownia Pątnów II
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fot. PAK SERWIS Sp. z o.o.
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oraz budynek socjalny ze sterownią.
Budowa nowego bloku energetycznego była ważnym przedsięwzięciem, dzięki któremu pracownicy spółki zdobyli doświadczenie niezbędne
do prowadzenia wielkich inwestycji.
W czasie realizacji zadania współpracowaliśmy z takimi ﬁrmami jak SNC
Lavalin Sp. z o.o., RAFAKO S.A., Energomontaż Północ S.A., REMAK S.A.

 Bogate zaplecze
techniczne, nowoczesne
technologie
Główne
obszary
działalności
przedsiębiorstwa to inwestycje i remonty w energetyce, w tym kompleksowe remonty kotłów i turbin wraz
z urządzeniami pomocniczymi, budownictwo przemysłowe i ogólne, wykonawstwo konstrukcji stalowych oraz
usługi specjalistyczne dla elektrowni.
Firma zajmuje się ponadto rozbiórkami
i demontażem budynków i budowli.
Stała obecność spółki na rynku
oraz utrzymywanie kontaktu z największymi ﬁrmami realizującymi wielkie kontrakty w energetyce pozwala
na wdrażanie najnowszych technologii montażu urządzeń energetycznych

Jakość,
solidność i terminowość to
podstawy działalności PAK
SERWIS Sp. z o.o. W 2002
roku spółka wdrożyła System Zarządzania Jakością
ISO 9001:2000 i otrzymała
Certyﬁkat Systemu Jakości,
przyznany przez BVQI Polska w zakresie inwestycji, remontów, serwisu urządzeń
cieplno-mechanicznych oraz
robót budowlanych dla energetyki i przemysłu.

i przemysłowych oraz materiałowych.
Zakład ma niezbędne uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego do
wykonywania specjalistycznych prac,
posiada odpowiednie środki pozwalające samodzielnie realizować większość prac, doświadczoną kadrę inżynieryjno-techniczną oraz wysoko
wykwaliﬁkowanych pracowników produkcyjnych. Pozwala to naszej ﬁrmie
świadczyć usługi przy pomocy nowoczesnych technologii, przy wykorzystaniu najnowszych zdobyczy techniki z zastosowaniem nowych urządzeń
i materiałów oraz nowoczesnego,
specjalistycznego sprzętu.

 Wysoko
wykwaliﬁkowana kadra
Ludzie są najcenniejszym zasobem ﬁrmy PAK SERWIS. Każdemu
z pracowników stworzono bardzo dobre warunki pracy i rozwoju zawodowego. Zarówno kadra inżynierska jak
i pracownicy produkcyjni, mimo swego
doświadczenia uczestniczą regularnie w specjalistycznych szkoleniach.
Dzięki temu wykonujemy obecnie zadania wymagające bardzo wysokich
kwaliﬁkacji i uprawnień.
Aktualnie w przedsiębiorstwie zatrudnionych jest około 1000 pracowników, w tym około 110 spawaczy
(którzy posiadają uprawnienia specjalne zgodne z PN-EN 287-1, nadane
przez UDT i TÜV), około 450 monterów różnych specjalności, blisko 200
pracowników warsztatowych i 200
pracowników branży budowlanej.

Przedsiębiorstwo Remontowe
PAK SERWIS Sp. z o.o.
ul. Kazimierska 45, 62-510 Konin
tel: +48 (063) 247 36 94
fax: +48 (063) 247 30 42
pakserwis@pakserwis.com.pl
www.pakserwis.com.pl
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lutego 2008 r. – uroczystość z okazji zakończenia budowy bloku energetycznego 465 MW w
Elektrowni Pątnów II kończy naszą siedmioletnią przygodę z montażem jego znaczącej części.
W oparciu o kontrakt zawarty z Elektrim Megadex S.A.,
we wrześniu 2002 r. rozpoczęliśmy prace montażowe.
Niestety już w maju 2003 r. inwestycja została wstrzymana na kolejne trzy lata. Był to spory cios tak dla
nas jak i wszystkich pozostałych wykonawców.

fot. Remak S.A.

Przerwane prace ruszyły ponownie w 2005 r. Nowy
kontrakt, tym razem z SNC Lavalin, pozwolił nam od
listopada 2005 r. nieprzerwanie uczestniczyć w dokończeniu montażu największej ówczesnej inwestycji
w polskiej energetyce.

fot. Remak S.A.

DŁUGI FINISZ
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Bogusław Mrzygłód, dyrektor ds. handlu i marketingu, Przedsiębiorstwo Modernizacji Urządzeń Energetycznych REMAK S.A.
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przez nas prac
montażowych
obejmował:












Część ciśnieniowa kotła parowego na węgiel brunatny o parametrach:
– wydajność – 1345 t pary/h,
– ciśnienie robocze – 290 bar,
– temperatura pary – 544/568°C.
Młyny węglowe wentylatorowe
wraz z instalacją nawęglania wewnętrznego.
Elektroﬁltr.
Rurociągi pomocnicze (para pomocnicza, woda chłodząca, powietrze sprężone).
Instalacja odsiarczania spalin (absorber, zbiornik awaryjny wody).
Całkowity tonaż zmontowanych
urządzeń i instalacji – ok. 10 tys. ton.
Całkowita ilość montażowych złączy
spawanych – ponad 60 000 szt.
Wartość zadania – 41,4 mln zł.

 Zastosowana
technologia montażu
W pierwszym okresie montażu
transport pionowy ciężkich elementów
kotła odbywał się z wykorzystaniem
dźwigów budowlanych ustawionych w
obrębie konstrukcji kotła. Po zmontowaniu jego konstrukcji nośnej przy użyciu żurawi budowlanych pozostałe elementy kotła, tj. m.in. ruszt wewnętrzny,
ekrany ciągu konwekcyjnego, wężownice ciągu konwekcyjnego, ekrany skośne wraz z lejem, palniki i inne elementy, były montowane z zastosowaniem
układów wciągników hydraulicznych
o zróżnicowanym udźwigu, stosownie
do tonażu montowanych zespołów.
Ten rodzaj urządzeń wykorzystanych
do transportu pionowego zapewniał
szybkie i bezpieczne przeprowadzanie
operacji transportowych, jak również
precyzyjny montaż zespołów kotła z
zachowaniem tolerancji ustawienia kotła zgodnie z projektem.
 Wewnątrz komory paleniskowej
zabudowano specjalnie zaprojek-

towaną platformę podestową podwieszoną na cięgnach wciągników
hydraulicznych. Platforma dzięki
zastosowaniu wciągników hydraulicznych miała możliwość zmiany
swojego położenia, co umożliwiło
prowadzenie w sposób ciągły prac
montażowych i spawalniczych w
środku komory paleniskowej.
 Podczas montażu kotła wykorzystano szereg nowoczesnych rozwiązań technologicznych mających
duży wpływ na terminową realizację zadania i jej wysoką jakość.
Zastosowano nowatorską technologię pozwalającą na spawanie
zespołów ciągu konwekcyjnego
(przegrzewaczy pary i podgrzewacza wody) na poziomie terenu.
– na poziomie 0,0 m zmontowano ramę rusztu wewnętrznego
i podwieszono ją na cięgnach
wciągników hydraulicznych zainstalowanych na specjalnych
konstrukcjach na ruszcie zewnętrznym kotła, na poziomie
powyżej + 110,0 m,
– poszczególne zespoły ciągu konwekcyjnego (wężownice podgrzewacza wody, przegrzewaczy
pary) montowane były za pomocą rur wieszakowych na poz. 0,0,
sukcesywnie do ramy rusztu wewnętrznego, i podciągane przy
użyciu zespołu wciągników hydraulicznych,
– po zmontowaniu kompletnych
zespołów ciągu konwekcyjnego rama rusztu wewnętrznego,
wraz z podwieszonymi zespołami, została podniesiona przy
użyciu zespołu wciągników hydraulicznych na wysokość projektową, tj na poz. 110,0 m,
– całkowity ciężar rusztu wewnętrznego, łącznie z podwieszonymi
zespołami części ciśnieniowej,
wynosił ponad 2500 ton.


Testem potwierdzającym wysoką
jakość wykonywanych prac montażowych była próba ciśnieniowa
kotła wykonana w dniach 7-9 lip-

ca 2006 r., miesiąc wcześniej niż
przewidywał harmonogram. Próbie ciśnieniowej zostało poddanych ok. 60 tys. złączy spawanych wykonanych w warunkach
montażowych, a wcześniej sprawdzonych przy użyciu badań nieniszczących, zgodnie z procedurami odbiorowymi.
 Podczas trwania próby, po uzyskaniu max. ciśnienia próbnego
p = 374 bar, nie stwierdzono śladów nieszczelności w/w złączy
spawanych.
 Wynik próby ciśnieniowej – pozytywny (0% wadliwości). Nie stwierdzono żadnych nieszczelności, co
przy tego typu realizacjach zdarza
się niezwykle rzadko.
 Do realizacji zadań spółka wyznaczyła zespół doświadczonych
specjalistów. W szczytowym okresie montażu załoga budowy liczyła ok. 200 pracowników, w tym 20
osób nadzoru i kierownictwa.
Realizacja omawianego kontraktu
otworzyła nowy etap w rozwoju spółki
i pozwoliła nam na zdobycie doświadczenia w montażach kotłów wieżowych na parametry nadkrytyczne, czego efektem było wygranie przetargów
na montaż kotła 460 MW w Elektrowni Łagisza oraz, wspólnie z Polimexem, kotłów dla 2 bloków 1100 MW
w Elektrowni Neurath i bloku 858 MW
w Elektrowni Bełchatów.

REMAK S.A.
spółka założona w 1970 r.,
specjalizująca się w modernizacjach i budowach kotłów oraz urządzeń pomocniczych. Obecna na giełdzie
od 1993 r.
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fot. Biuro prasowe ZE „PAK” S.A., D. Grabowski
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Arkadiusz Bagrowski, kierownik Biura Systemów Automatyki EL PAK Sp. z o.o.

Automatyzacja

BLOKU

ELEKTROENERGETYKA

na parametry nadkrytyczne
29

lutego została zakończona budowa pierwszego
w Polsce bloku energetycznego
o mocy 464 MW, wysokiej regulacyjności i sprawności energetycznej, na parametry nadkrytyczne pary. Przedsiębiorstwo Serwisu
Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o. odpowiedzialne było za montaż całości
systemu automatyki na obiektach
bloku energetycznego.

ak duża inwestycja musiała być
podzielona na wiele obiektów. Niestety pociągnęło to za sobą także podział systemów automatyki na mniejsze części. Sukcesem było, że montaż
większości automatyki został przeprowadzony przez jedną ﬁrmę. Pozwoliło to wprowadzić standaryzację i ujednolicenie systemów, co z pewnością
przyczyni się do uproszczenia obsługi
eksploatacyjnej i remontowej.
Podstawowymi obiektami oddanego bloku energetycznego są:
 Kocioł pyłowy, wieżowy, przepływowy typu Bensona, z przegrzewem międzystopniowym do
pracy blokowej, z turbiną kondensacyjną o wydajności znamionowej 1300 t/h i osiągalnej sprawności przekraczającej 90%, opalany
węglem brunatnym.
 Turbina parowa, reakcyjna, osiowa, czterokadłubowa, kondensacyjna, z jednostopniowym przegrzewaczem pary i siedmioma
nieregulowalnymi upustami regeneracyjnymi o mocy znamionowej
brutto dochodzącej do 480 MW,
przy parametrach pary świeżej
25,8 MPa /540°C.
 Generator o mocy 564,7 MVA przy
cosw 0,85, napięciu znamionowym
21 kV i sprawności 98,74%. Jednostka wyposażona jest w wodorowy układ chłodzenia wirnika i rdzenia oraz wodny układ chłodzenia
uzwojeń stojana.
 Na każdym z powyższych obiektów
został zapewniony kompleksowy
montaż systemów AKPiA, poczynając od inicjatorów poprzez trasy impulsowe i kablowe, skrzynki obiektowe, szafy przekaźnikowe i zasilań,
aż po regulatory turbiny głównej
i pomocniczej dla pompy wody zasilającej oraz cyfrowego rozproszonego systemu automatyki (DCS).
Wszędzie tam, gdzie wymagają tego względy bezpieczeństwa czy
pewność ruchowa, została spełniona
zasada redundancji aparatury kontrolno-pomiarowej, a w punktach istot-

fot. EL PAK Sp. z o.o., J. Warzych

T

Nastawnia bloku 464 MW

nych ze względu na bezpieczeństwo
i pewność regulacji zapewniono układ
2 z 3 (dwa z trzech niezależnych torów pomiarowych muszą potwierdzić
wartość parametru technicznego).
Podczas montażu starano się optymalizować część obiektową: z jednej
strony pod kątem wygody eksploatacji
(grupowanie technologiczne obszarów
oraz optymalizacja budowanych stojaków z przetwornikami), a drugiej – kosztów inwestycji (stosowanie zbiorczych
skrzynek pośredniczących). Część
centralna systemu automatyki została umieszczona w trzech lokalizacjach.
Nastawnię bloku podzielono na część
operacyjną, gdzie zamontowano stacje operatorskie i stanowisko kierownika bloku, oraz część nieoperacyjną, w
której znalazły się systemy obsługujące maszynownię. Część systemu odpowiedzialna za obszar kotła umieszczona została w pomieszczeniu AKPiA
na kotłowni. Ostatnią z części systemu
DCS, odpowiedzialną za instalację odsiarczania spalin, zabudowano w budynku pompowni odsiarczania, w wydzielonym pomieszczeniu. Wszystkie
części systemu DCS połączono ringiem
światłowodowym.
Blok energetyczny to nie tylko urządzenia podstawowe, ale także gros instalacji pomocniczych, by wspomnieć

tylko układ nawęglania, wody chłodzącej, instalację odsiarczania spalin,
gospodarkę sorbentem i gipsem, gospodarkę olejem rozpałkowym czy odprowadzania odpadów paleniskowych.
Także tutaj spółka EL PAK była odpowiedzialna za montaż systemów automatyki dla większości z tych obiektów,
z czego niewątpliwie największą była
instalacja odsiarczania spalin. W tym
przypadku zastosowano również rozwiązania autorskie, m.in. przy pomiarach chemicznych spalin czy wyspowych układach sterowania w obrębie
gospodarki sorbentem. Układy były budowane od przygotowania koncepcji
i dokumentacji projektowej poprzez prefabrykację, montaż, programowanie aż
po uruchomienie i szkolenie obsługi.
Podstawowym zadaniem, jakie postawił przed sobą EL PAK Sp. z o.o.,
było sprawne i terminowe zbudowanie systemu automatyki, pozwalającego na bezproblemową pracę bloku
energetycznego. Pociągnęło to za sobą współpracę z inżynierami systemu
i projektantami, wczesne wykrywanie
i sygnalizowanie odpowiedzialnym inspektorom potencjalnych problemów
oraz mobilizację grup montażowych w
okresach szczególnych natężeń prac.
Dzięki temu udało się uniknąć wielu
problemów podczas uruchomień i dotrzymać wymaganych terminów.
Niezaprzeczalnym atutem Przedsiębiorstwa Serwisu Automatyki i Urządzeń Elektrycznych EL PAK Sp. z o.o.
jest kompleksowa obsługa klientów.
Pozwoliła nie tylko na zakończenie z
powodzeniem montażu systemów automatyki, ale także na branie czynnego udziału w uruchomieniach zarówno
obiektowych jak i systemu centralnego oraz przejęcie obsługi inżynierskiej
podczas ruchu próbnego.
EL PAK Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 158, 62-510 Konin
tel. +48 (063) 247 15 00
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Ryszard Maciejewski, Fabryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A.

Urządzenia

PIOMY
w Pątnowie

ELEKTROENERGETYKA

F

abryka Maszyn Górniczych PIOMA S.A.,
spółka wchodząca w
skład Grupy FAMUR, jest
jednym z największych
producentów maszyn
i urządzeń dla górnictwa
węgla kamiennego, specjalizującym się w systemach transportu ciągłego
i transportu pomocniczego materiałów i ludzi.
PIOMA produkuje również urządzenia do przeładunku materiałów masowych oraz urządzenia
i konstrukcje wykorzystywane m.in. w przemyśle
okrętowym, wydobyciu
surowców mineralnych,
ropy naftowej i gazu
ziemnego oraz w górnictwie odkrywkowym.

Z

naczącą pozycję w ofercie PIOMY
stanowią urządzenia do transportu
i przeładunku materiałów masowych,
stosowane na placach składowych:
w kopalniach, elektrowniach, portach,
cementowniach i w wielu innych zakładach przemysłowych. PIOMA posiada w swojej ofercie bogatą gamę tych
urządzeń, bazujących na własnym
know-how, jak: koparki czerpakowe,
zwałowarki stacjonarne i obrotowe,
zwałowarki przejezdne, koparko-zwałowarki, wygarniarki portalowe i półportalowe, wygarniarki jednostronne.
W lutym bieżącego roku PIOMA
zakończyła realizację kontraktu zawartego z kanadyjską spółką SNC
LAVALIN i realizuje kontrakt z Fabryką
Kotłów RAFAKO na wykonanie szeregu urządzeń wchodzących w skład
nowego bloku energetycznego Elektrowni Pątnów II o mocy 464 MW.
Zrealizowane zamówienia obejmowały w pełni zautomatyzowane urządzenia wchodzące w skład układu nawęglania oraz urządzenia do transportu

i magazynowania gipsu. Zostały one zaprezentowane 29 lutego podczas uroczystego zakończenia budowy bloku
energetycznego Elektrowni Pątnów II.

Układ rozładunku przenośników w
Elektrowni Pątnów

Na zlecenie SNC LAVALIN, PIOMA wykonała dla Elektrowni Pątnów
18 sztuk w pełni zautomatyzowanych
przenośników taśmowych o łącznej
długości ok. 1,5 km oraz zsuwnie,
przesypy, konstrukcje wsporcze i pługi zgarniające. Wszystkie te urządzenia – o łącznej masie około 1 000 ton
– należą do nowoczesnego układu
nawęglania.

nr 2/2008

Ponadto PIOMA zaprojektowała
i wykonała – na zlecenie Fabryki Kotłów RAFAKO – urządzenia do transportu i magazynowania gipsu, który powstaje jako efekt uboczny odsiarczania
węgla. W skład maszyn produkcji PIOMY wchodzą: portalowe urządzenie
zgarniające oraz 7 sztuk przenośników
taśmowych o łącznej masie 210 ton.
Dostawy dla Elektrowni Pątnów
nie były jedynymi w 2007 roku, w tym
segmencie rynku, zrealizowanymi
przez PIOMĘ.
Dla Elektrowni Bełchatów dostarczono i uruchomiono system transportu gipsu z odsiarczania bloków III i IV.
System składa się z 17 przenośników taśmowych B800 i B1000 oraz
z urządzenia portalowego do odbioru
gipsu z magazynu o objętości użytkowej 24 000 m³.

wego oraz półportalowego urządzenia
zgarniającego do odbioru gipsu z magazynu o objętości ok. 30 000 m3.

Wygarniacz portalowy PIOMA PUZ 500 w
Elektrowni Bełchatów

Dla Elektrowni Ostrołęka PIOMA
zrealizowała kompleksową dostawę
(od projektu po uruchomienie) systemu
transportu gipsu wraz z załadunkiem
na samochody, składającego się z czterech przenośników taśmowych B650,
jednego przenośnika taśmowego-odbiorczego B800, przenośnika zgrzebło-

Wygarniacz półportalowy PIOMA PPUZ
200 w Elektrowni Ostrołęka

Należy odnotować, iż PIOMA projektuje i wykonuje urządzenia portalowe do obsługi magazynów materiałów sypkich, w tym gipsu.
reklama
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jeszcze decyzji

Nie podjęliśmy

ELEKTROENERGETYKA

Rozmowa z Waldemarem Pawlakiem, wicepremierem, ministrem gospodarki

Czy rząd zamierza pracować nad
przygotowaniem kompleksowego
dokumentu dla wszystkich grup
uczestniczących w rynku: elektroenergetyki, ciepłownictwa i odbiorców energii?
Nie podjęliśmy jeszcze decyzji w sprawie ewentualnej kompleksowej ustawy dla wszystkich grup
uczestniczących w rynku, natomiast
obecnie pracujemy nad nowelizacją
ustawy Prawo energetyczne w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej.
Jakie są założone cele i spodziewane efekty ustawy o efektywności energetycznej?
Przygotowywany w MG projekt
ustawy o efektywności energetycznej po raz pierwszy reguluje te kluczowe dla całej gospodarki zagadnienia.

Rząd przywiązuje duże znaczenie do
poprawy efektywności energetycznej,
upatrując w takim działaniu korzyści
ekonomiczne i środowiskowe.
Celem ustawy jest stworzenie
przepisów do działań poprawiających
efektywność energetyczną gospodarki. Działania te skoncentrowane będą
na trzech obszarach: zmniejszenia zużycia energii, podwyższenia sprawności jej wytwarzania oraz ograniczenia
strat energii w przesyle i dystrybucji.
Ponadto ustawa ma zapewnić pełne wdrożenie postanowień dyrektywy
2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych. Dyrektywa
powyższa obliguje państwa członkowskie do osiągnięcia oszczędności zużycia energii na poziomie 9% do końca 2016 r. Jednocześnie ustawa ma
stanowić realizację przyjętego przez
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”

Planowane jest
wprowadzenie
tzw. białych
certyﬁkatów, czyli
mechanizmu
pozyskiwania,
umarzania i obrotu
świadectwami
potwierdzającymi
przeprowadzenie
działań mających
na celu
oszczędność
energii

Integralną częścią ustawy są mechanizmy wsparcia. Planowane jest
wprowadzenie tzw. białych certyﬁkatów, czyli mechanizmu pozyskiwania,
umarzania i obrotu świadectwami potwierdzającymi przeprowadzenie działań mających na celu oszczędność
energii. Opracowany zostanie szczegółowy katalog działań prooszczędnościowych, za które będą mogły być
pozyskiwane białe certyﬁkaty. Do ich
wydawania i umarzania zostanie upoważniony Prezes URE, a wynikające z
nich prawa majątkowe będą zbywalne
i staną się towarem giełdowym.
Na przedsiębiorstwa sprzedające energię elektryczną, ciepło i paliwa
gazowe odbiorcom końcowym nałożony zostanie obowiązek pozyskania
i przedstawienia do umorzenia Pre-

zesowi URE określonej ilości białych
certyﬁkatów lub uiszczenia opłaty zastępczej. Wielkość tego obowiązku
zostanie określona w drodze rozporządzenia.
Na jakim etapie są prace nad nowym modelem regulacji w ciepłownictwie? Jak będzie on ostatecznie
wyglądał?
Regulacja w sektorze przedsiębiorstw ciepłowniczych ma na celu
ochronę interesu odbiorców ciepła,
która jest konieczna ze względu na
niedostateczne funkcjonowanie mechanizmów rynkowych w obszarze
zaopatrzenia w ciepło sieciowe.
W ramach dyskusji nad możliwością zmiany struktury ustawy Prawo energetyczne oraz liberalizacją
warunków funkcjonowania sektora ciepłowniczego prowadzone są
uzgodnienia z przedstawicielami sektora i Urzędu Regulacji Energetyki.
Przede wszystkim chodzi o mechanizm kształtowania cen ciepła bazujących na kosztach referencyjnych w
systemach ciepłowniczych. Wprowadzenie takich rozwiązań wymaga jednak szczegółowej analizy ich skutków, w tym wpływu na poziom cen
ciepła dla odbiorców.
Czy rząd stawia na węgiel jako podstawowe paliwo dla energetyki?
W Ministerstwie Gospodarki trwają
prace nad projektem Polityki Energetycznej Polski do 2030 roku. Odnosić
się on będzie również do energetyki
opierającej się na węglu kamiennym
i brunatnym. Węgiel jest podstawowym paliwem wykorzystywanym do
produkcji energii w Polsce, dlatego
ma bardzo duże znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego kraju. Z prognozy zapotrzebowania
na paliwa i energię wynika, iż w perspektywie najbliższych lat nie przewiduje się znaczących zmian w strukturze nośników wykorzystywanych do
produkcji energii elektrycznej.
Jednym z celów przedstawionych
w projekcie polityki energetycznej w

sektorze górnictwa węgla jest racjonalne i efektywne gospodarowanie
złożami. Aby utrzymać poziom wydobycia konieczne jest poniesienie
wysokich nakładów inwestycyjnych.
Wymaga to podjęcia różnorodnych
działań w celu uzyskania środków ﬁnansowych, m.in. prywatyzacji przedsiębiorstw górniczych poprzez giełdę,
z zachowaniem większościowego pakietu Skarbu Państwa.

”

Regulacja
w sektorze
przedsiębiorstw
ciepłowniczych
ma na celu
ochronę interesu
odbiorców
ciepła, która
jest konieczna
ze względu na
niedostateczne
funkcjonowanie
mechanizmów
rynkowych
w obszarze
zaopatrzenia w
ciepło sieciowe

Rozważane jest również udostępnianie nowych złóż węgla brunatnego
– o ile znajdzie to uzasadnienie ekonomiczne. Obecnie prowadzone są
konsultacje przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki z grupami eksperckimi na temat przystąpienia do eksploatacji złóż węgla brunatnego pod
Legnicą. Konsultacje te obejmują m.in.
zagadnienia wydobycia i prognoz wydobycia węgla brunatnego, strategię
rozwoju branży węgla brunatnego w
Polsce, charakterystykę złóż pod Legnicą, problem CO2 oraz zapewnienia
ochrony prawnej ww. złożom węgla
brunatnego.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

ELEKTROENERGETYKA

Radę Europejską w marcu 2007 r.
bardzo ambitnego, 20% celu obniżenia zużycia energii w UE do 2020 r.
Szczególną rolę w zakresie
oszczędnego gospodarowania energią będą odgrywać jednostki sektora publicznego. Organy administracji rządowej, zarówno centralne jak
i terenowe, zostaną zobowiązane do
oszacowania ilości energii zużywanej
przez nie w ciągu roku, jak również do
oszczędzania energii na poziomie nie
mniejszym niż cele krajowe.
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Polska
polityka energetyczna
fot. NE
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Prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmijewski

prof. dr hab. inż. Krzysztof Żmĳewski, Politechnika Warszawska, dr Andrzej Kassenberg, Instytut na rzecz Ekorozwoju

Deklaracje i rzeczywistość – część II
 Polska energetyka na
drodze od centralnego
planowania do
gospodarki rynkowej
Sytuację energetyczną Polski
można przedstawić jako stan przejściowy pomiędzy gospodarką centralnie planowaną, charakteryzującą
się: niską efektywnością energetyczną, wysoką energochłonnością, wy-

soką emisyjnością, monokulturą węglową i państwowym monopolem, a
wysoko rozwiniętą gospodarką wolnorynkową, w której występuje: wysoka efektywność energetyczna, niska
energochłonność, niska emisyjność,
dywersyﬁkacja paliw i źródeł energii
oraz rozwinięty rynek energii z wieloma podmiotami, głównie prywatnymi.
Miejsce Polski w procesie transformacji symbolicznie przedstawia analiza

współczynnika intensywności energetycznej gospodarki. W 1990 r. wyniósł
on 0,5 koe1/euro PKB, a w roku 2004
osiągnął 0,29 koe/euro PKB, czyli znacznie spadł, ale w dalszym ciągu jest prawie dwukrotnie wyższy od
średniej europejskiej wynoszącej 0,15
koe/euro PKB. Wyniki te są już przeskalowane przez współczynnik PPP2;
w miarę konwergencji gospodarek ma
on coraz mniejsze znaczenie. Dane na
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Rys. 2. Zmiana struktury zużycia energii końcowej
Źródło: Wnuk R., zespół pracowników GUS pod kierownictwem Berent-Kowalskiej G.
Efektywność wykorzystania energii w latach 1995-2005, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2007

2005 rok według kursu wymiany to
0,166 koe/euro PKB dla EU-15 i 0,444
koe/euro PKB dla Polski. Energetyka
rodzima w dalszym ciągu opiera się na
krajowych zasobach węgla kamiennego i brunatnego, aczkolwiek w bilansie
zużycia energii końcowej udział węgla
spadł z 36% w roku 1995 do 19% w roku 2005 (rys. 2). Natomiast wg GP -E
w latach 2005-2006 struktura zużycia końcowego była następująca: węgiel 18,1%, paliwa ciekłe 28,8%, gaz
16,5%, ciepło 15%, energia el. 17,5%,
pozostałe 4,2%.
Jednocześnie udział węgla w bilansie energii pierwotnej jest w dalszym ciągu wysoki, a to głównie w
wyniku dominacji tego paliwa w sektorze elektroenergetyki (prawie 94%)
i ciepłownictwie (87%).
Z tego właśnie powodu udział
węgla w bilansie energii pierwotnej
zmniejszył się z 73,1% w 1995 r. do
61,5% w 2006 r. (tab. 2). Dla porównania udział paliw stałych w zużyciu
energii dla krajów E-25 w 2004 roku
wyniósł 17,9% (wg EUROPE IN FIGURES – Eurostat Yearbook 2006-07).
Obecne władze deklarują chęć
dywersyﬁkacji rodzajów paliw i źródeł
dostaw, jednakże projektowane działania obiektywnie hamowane są przez
rosnące światowe ceny ropy i gazu
oraz przez szczególną politykę energetyczną głównego dostawcy gazu
dla Polski, tzn. Rosji (używanie tzw.

„broni gazowej” jako argumentu politycznego i wspomagająca to działanie
budowa gazociągu po dnie Bałtyku
– znacznie droższa od zarzuconego
projektu Jamał II przez tereny wykupione w Polsce).

”

Celem programu
efektywności
energetycznej
powinno być
osiągnięcie przez
Polskę w 2030
roku dzisiejszego
europejskiego
poziomu
intensywności
energetycznej EU15, czyli 166 toe/M
euro

Na ﬁzyczno-ekonomiczną strukturę
paliw nakłada się prawno-własnościowa
struktura rynku. Po symbolicznej prywatyzacji polskiego potentata gazowego
PGNiG – 15,25% akcji w rękach rozproszonego akcjonariatu – ﬁrma ta w dalszym ciągu monopolizuje wydobycie
krajowe, obrót międzynarodowy i praktycznie dystrybucję do klientów końcowych. Przesył gazu jest w 100% w rękach państwowej ﬁrmy Gaz System.

W tej sytuacji formalnie obowiązujące w Polsce regulacje europejskiej „Dyrektywy Gazowej” w praktyce nie mają żadnego znaczenia,
ponieważ odbiorca końcowy „może”
wybrać pomiędzy dostawą od jednej
lub od drugiej spółki-córki PGNiG.
Tak skonstruowany „rynek” regulowany jest przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
W sektorze elektroenergetyki proces realnych zmian był znacznie bardziej zaawansowany. Rzeczywistej
prywatyzacji uległy elektrociepłownie
i kilka elektrowni systemowych, jak
również dwie spółki dystrybucyjne.
Sektor był też dość głęboko rozprzęgnięty (unboundled), tzn. funkcjonuje
niezależnie wytwarzanie, przesył oraz
obrót wraz z dystrybucją.
Przeprowadzono znaczną konsolidację poziomą w dystrybucji (z 29
zakładów utworzono 5) oraz w wytwarzaniu – stworzono 2 silne grupy wytwórcze, które obejmują PGE
(BOT + Dolna Odra) – 40% i Tauron
(PKE) – 12% produkcji. Po integracji
pionowej ﬁrmy te obejmą odpowiednio: Tauron 28%, PGE 25% dystrybucji (a słyszy się o połączeniu PGE z
Energą = ok. 42% dystrybucji). Tego
rodzaju reforma oznacza zmianę aktualnej wartości indeksu Herﬁndahla-Hirschmana (opisującego poziom
koncentracji rynku w zakresie wytwarzania) do wartości 1800-2000,
a w zakresie dystrybucji do wartości
2030-2918, co jest w praktyce duopolem (do niedawna HHI dla wytwarzania był równy ok. 1700, a dla dystrybucji 1384).3
Polska teoretycznie powinna być
przygotowana do wymogów pełnego otwarcia rynku z dniem 1 lipca 2007 r., ale praktycznie żadne konkretne przedsięwzięcie w tym zakresie
nie zostało jeszcze w pełni zrealizowane, a mianowicie nie dokończono
rozdzielenia spółek obrotu od spółek
dystrybucyjnych, czego wymaga „Dyrektywa Elektryczna”. Nie rozwiązano
kwestii procedury zmiany dostawcy, a
w szczególności sposobu odczytywa-
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Tab. 2. Zużycie pierwotnych nośników energii i jego struktura w latach 1950-2006
Lata
Nośniki
energii

1950
PJ

Węgiel
kamienny

1960
%

PJ

1970
%

PJ

1980
%

PJ

1988
%

PJ

1990
%

PJ

1995
%

PJ

2000
%

PJ

2001
%

PJ

%

1163,0 97,3 2117,7 92,9 2712,9 76,4 3789,9 73,3 3628,6 68,5 2695,3 63,9 2497,6 60,2 1941,1 50,9 1933,1 49,3

Węgiel
brunatny

-

-

35,6

1,6

247,6

6,9

277,9

5,4

592,3

11,2

563,1

13,4

536,5

12,9

507,6

13,3

510,8

13,0

Ropa naftowa

22,2

1,9

95,0

4,2

316,2

8,9

678,5

13,1

618,7

11,7

530,7

12,6

560,0

13,5

768,5

20,2

770,2

19,6

Gaz ziemny

9,2

0,7

27,6

1,2

217,6

6,2

367,2

7,0

406,0

7,6

374,2

8,8

376,6

9,1

416,7

10,9

471,4

12,0

Energia
odnawialna*)

1,3

0,1

3,3

0,1

55,4

1,6

59,7

1,2

53,5

1,0

53,7

1,3

177,7

4,3

178,5

4,7

239,7

6,1

Razem

1195,7 100,0 2279,2 100,0 3549,7 100,0 5173,1 100,0 5299,1 100,0 4217,0 100,0 4148,4 100,0 3812,4 100,0 3925,2 100,0
*) Łącznie z energią odpadową

Źródło: Opracowanie zespołu ekspertów powołanego 30 stycznia 2003 r. przez ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej

ELEKTROENERGETYKA

2002

2003

2004

2005

2006

PJ

%

PJ

%

PJ

%

PJ

%

PJ

%

Energia
pierwotna

3786,7

100,0

3939,8

100,0

3884,6

100,0

3931,7

100,0

4159,2

100,0

Węgiel
kamienny

1905,0

50,31

2056,7

52,20

1883,4

48,49

1907,4

48,51

2031,8

48,85

Węgiel
brunatny

507,2

13,39

516,9

13,12

540,9

13,92

532,8

13,55

526,9

12,67

Ropa naftowa

760,2

20,08

742,0

18,83

767,9

19,77

772,8

19,66

852,1

20,49

Gaz ziemny

458,6

12,11

509,4

12,93

497,4

12,80

512,2

13,03

518,1

12,46

Pozostałe

155,7

4,11

114,8

2,91

195,0

5,02

206,4

5,25

230,3

5,54

Skopiowano z: Gospodarka paliwowo-energetyczna w latach 2005, 2006; GUS 2007 (str. 24)

nia liczników energii. Nie rozwiązano
również problemu bilansowania dostaw energii dla odbiorców chcących
zmieniać dostawców. Rynek bilansujący, podobnie jak rynki giełdowe, zatrzymał się na etapie tzw. rynku dnia
następnego, a rynek dnia bieżącego (intra-day) nie został uruchomiony. Wolumen obrotów jest tak płytki,
że pojedyncze zlecenie 400 MWh/h
potraﬁ zachwiać całą giełdą na kilka
dni. Nie ma możliwości określenia tzw.
indeksu giełdowego na podstawie
cen okresów przyszłych. Dla porządku trzeba stwierdzić, że w przypadku
rynku gazu nie ma ani obrotu giełdowego, ani rynku bilansującego.

 Ogólna ocena
energochłonności
gospodarki polskiej
Zużycie energii pierwotnej w latach
1990-1997 utrzymywało się na stałym
poziomie (około 4 200 PJ). Wyjątkiem
był tu rok 1996, w którym w następstwie surowej zimy odnotowano wzrost
zużycia energii o około 7%. W latach
1997-2000 spadło ono o około 10%,
do poziomu 3780 PJ i w latach 20002004 na tym poziomie się ustabilizowało. W roku 2005 zużycie wyniosło 3932 PJ = 93,94 Mtoe. Zużycie
energii końcowej w 2005 r. wyniosło
57,17 Mtoe, co oznacza osiągnięcie

globalnej sprawności przetwarzania
h = 0,6, podczas gdy dla EU-15 jest
h = 0,65 i nie dużo mniej dla EU-27 –
h = 0,645. W roku 2006 zużycie wyniosło 4159,2 PJ = 99,3 Mtoe. Zużycie bezpośrednie energii w 2006 r.
wyniosło 3043 PJ = 72,7 Mtoe, a
końcowe 2791,4 PJ = 66,7 Mtoe, co
oznacza globalną sprawność przetwarzania h = 0,67.
Udział węgla w całkowitym bilansie energii pierwotnej w Polsce wynosi ponad 75% i jest ponadtrzykrotnie wyższy niż w krajach OECD i ok.
czterokrotnie wyższy niż w krajach
UE. Struktura taka jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia ochrony
środowiska, z uwagi na bardzo wysokie wskaźniki emisji zanieczyszczeń
w przeliczeniu na jednostkę wytworzonej energii (znacznie wyższe niż
w przypadku paliw ropopochodnych
i gazowych).
Wydobycie węgla kamiennego w
latach 1995-1997 utrzymywało się
na poziomie ok. 138 mln ton rocznie, natomiast od 1998 r. zmniejszało się z poziomu 116 mln ton rocznie
do około 102 mln ton w latach 20002003 i do 99 mln ton w roku 2004.
Eksport węgla w latach 1996-1997
wynosił 29 mln ton i był o 3 mln ton
mniejszy niż w 1995 r. Eksport ten
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Rys. 3. Porównanie struktury zużycia energii w Polsce z UE
i wybranymi krajami europejskimi – 2000
Źródło: Energy Balances of OECD Countries, IEA 2002

Rys. 4. Dynamika intensywności energetycznej gospodarki
Źródło: Wnuk R., zespół pracowników GUS pod kierownictwem Beret-Kowalskiej G.,
Efektywność wykorzystania energii w latach 1993-2003, Główny Urząd Statystyczny,
Warszawa 2005

spadł w roku 2004 do 19,6 mln ton.
W 2006 roku wydobyto 95,2 mln ton
węgla kamiennego, a eksport wyniósł
16,7 mln ton.
Zarówno struktura wytwarzania
energii elektrycznej (tab. 2) jak i ciepła w Polsce bazuje w ponad 90% na
węglu. Udział węgla w wytwarzaniu
tych nośników jest średnio ok. trzykrotnie większy w stosunku do krajów OECD i UE.
Wykorzystanie węgla do celów
energetycznych charakteryzuje się niską sprawnością procesów cieplnych
oraz relatywnie dużą emisją gazów
i pyłów do środowiska naturalnego.

Powoduje to również, że w porównaniu z krajami o wysoko rozwiniętej gospodarce, przy jakościowo zbliżonej
strukturze zużycia energii w podziale na sektory gospodarki (rys. 3), Polska posiada znacznie gorszy wskaźnik zużycia energii w przeliczeniu na
jednostkę dochodu narodowego brutto PKB (GDP) – patrz rys. 4. Rysunek
ten pokazuje również bardzo pozytywne trendy w zmianie powyższego
wskaźnika. Wskaźnik ów jest jednak
obecnie ok. pięciokrotnie większy niż
w Danii, czterokrotnie większy niż w
Niemczech, ponadtrzykrotnie większy
w porównaniu z krajami OECD i wska-

zuje na bardzo duży potencjał działań
w zakresie ograniczania energochłonności polskiej gospodarki. Potencjał
ten w szczególności dotyczy przemysłu i budownictwa.
Struktura bezpośredniego zużycia energii w Polsce w 2006 roku była
następująca: przemysł 40,5%, gospodarstwa domowe 26,8%, inne (w tym
usługi) 7,3%, transport 19,3%, rolnictwo 6,1% (wg GP-E w latach 2005,
2006). Dla krajów EU-25 struktura
końcowego zużycia energii w 2004
roku była następująca: przemysł 28%,
gospodarstwa domowe 26,4%, usługi 11,4%, rolnictwo 2,5%, inne 1,1%
(wg EUROPE IN FIGURES – Eurostat
Yearbook 2006-07).
Celem programu efektywności
energetycznej powinno być osiągnięcie przez Polskę w 2030 r. dzisiejszego europejskiego poziomu intensywności energetycznej EU-15,
czyli 166 toe/M euro. Polska startuje
z poziomu 444 toe/M euro4. Niejako
po drodze powinniśmy osiągnąć dwa
cele indykatywne – kamienie milowe.
W 2016 r. winniśmy udokumentować
oszczędność w zużyciu energii końcowej w ilości 4 569 ktoe (czyli 9%
rocznego bilansu energii końcowej).
Drugim celem jest poprawa efektywności energetycznej o 20% w horyzoncie roku 2020. Wymóg ten trudno jest przełożyć na oszczędność
energii, albowiem wynik zależy również od tempa przyrostu PKB, a także dlatego, że odmierzany ma być
od tzw. poziomu „business as usual”,
czyli biznes jak zwykle, co oznacza
standardową (ale jeszcze przez Unię
nie zdeﬁniowaną) ścieżkę rozwoju.
Wymóg ten prowadzi do oszczędności 12-28% zużycia energii pierwotnej (w zależności od realnego tempa
wzrostu PKB).
Powyższe cele są możliwe do
osiągnięcia. Po pierwsze dlatego, że
kraje EU-15 takie parametry już osiągnęły, a po drugie, bo zidentyﬁkowane działania pozwalają na osiągnięcie
25-27% oszczędności w przemyśle
i 28-30% w mieszkalnictwie.
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Rys. 5. Notowania cen uprawnień do emisji CO2 za 1 tonę

 Stan i perspektywy

ELEKTROENERGETYKA

rozwoju sektora
elektroenergetycznego
w Polsce
Przyjęty w marcu 2006 r. „Program
dla elektroenergetyki” zasygnalizował
niektóre, ważne dla elektroenergetyki problemy, jednakże w swojej części konstruktywnej ograniczył się do
poziomu ogólnych koncepcji narzędziowych (typu konsolidacja pionowa)
i haseł (likwidacja kontraktów długoterminowych).
Istotną słabością „Programu…”
jest brak jasno sprecyzowanych celów, a w szczególności wpisania ich
w szerszy zamysł rozwoju gospodarczego Polski. Zdaniem niezależnych
recenzentów „Program…” koncentruje
się bardziej na oczekiwaniach sektora
niż na potrzebach kraju. Niewątpliwie
poważnym problemem jest narastająca depresja inwestycyjna w sektorze.
Depresja ta dotyczy nie tylko podsektora wytwarzania (potrzeby inwestycyjne rzędu 20 mld euro wg szacunków stowarzyszeń branżowych), lecz
również przesyłu (słaba topologia sieci i brak połączeń transgranicznych),
a przede wszystkim dystrybucji (potrzeby rzędu 15 mld euro wg szacunku PTPiREE). Właśnie sytuacja w tym
ostatnim podsektorze deﬁniuje stan
bezpieczeństwa energetycznego kraju
w odczuciu ﬁnalnego odbiorcy. Niestety, poza ogólnym stwierdzeniem o ko-

nieczności rozwoju sieci dystrybucyjnych „Program…” żadnych rozwiązań
nie prezentuje. W szczególności nie
odpowiada na dwa ważne pytania:
 Jak budować infrastrukturę w rejonach opóźnionych w rozwoju,
gdzie technika „project ﬁnance”5
nie zdaje egzaminu z powodu zbyt
mało intensywnego odbioru?
 Jak dostosować infrastrukturę
do wymagań funkcjonowania powszechnie dostępnego rynku energii elektrycznej?

”

Polska teoretycznie
powinna być
przygotowana
do wymogów
pełnego otwarcia
rynku z dniem
1 lipca 2007 r.,
ale praktycznie
żadne konkretne
przedsięwzięcie w
tym zakresie nie
zostało jeszcze w
pełni zrealizowane
(…)

Jest oczywistym, że taki rynek wymaga zasadniczej zmiany rozliczania
dostaw z masowym odbiorcą końcowym. Docelowo rozwiązaniem jest

stosowanie zdalnego odczytu, przejściowo oparcie rozliczeń o tzw. proﬁle odbioru (wyznaczone przy pomocy
metod statystycznych). Taki sposób
postępowania zdał egzamin w Danii;
w Polsce sprawa nie wykroczyła poza
fazę specjalistycznych dyskusji.
Drugi problem strategiczny to całkowity niedorozwój rynku. W zakresie
obrotu hurtowego rynek zdominowany
jest przez kontrakty krótkoterminowe
(do 1 roku) spółek obrotu z wytwórcami. Udział giełdy w obrocie hurtowym
jest marginalny i nie przekracza 1,8%.
Jednocześnie patologicznie rozrasta
się wykorzystanie rynku bilansującego
(30 000 MWh/dobę), który powinien
funkcjonować jak rynek techniczny
„ostatniej szansy”, a nie regularnego
zaopatrzenia.
Bałagan w zakresie regulacji obrazuje fakt, iż równolegle z giełdą i na
podobnym poziomie obrotów, aczkolwiek niezgodnie z prawem, bo bez koniecznego pozwolenia ministra ﬁnansów, funkcjonuje Platforma Obrotu
Energią. Na jej działanie rząd i KPWiG
patrzą przez palce.
O ile rynek hurtowy działa słabo,
to rynek detaliczny praktycznie nie
funkcjonuje wcale. Do tej pory na ok.
3,5 mln uprawnionych do swobodnego wyboru dostawcy z prawa tego skorzystało zaledwie 70 (wg URE).
Przyczyna nie leży w braku chęci, lecz
w wielu często pozaprawnych utrudnieniach, stawianych przed chcącymi zmienić źródło dostawy (jednym
z nich był wymóg zmiany systemów
pomiarowych na lepsze i droższe, wymóg niedotyczący dostaw od „starego” dostawcy).
Trzeci wreszcie problem, o wymiarze obejmującym całą gospodarkę, to bardzo niska efektywność energetyczna i elektroenergetyczna Polski.
Nawet po uwzględnieniu przelicznika
PPP (Purchase Power Parity – obecnie ok. 1,67), na wyprodukowanie jednego euro PKB potrzebujemy ok. 2,65
razy więcej prądu niż kraje starej unijnej „15”. I jest tak pomimo spadku
elektrochłonności w wielu „elektroin-

tensywnych” gałęziach przemysłu (pozytywna korelacja z prywatyzacją jest
tu bardzo silnie widoczna). Pomimo
pewnej poprawy w dalszym ciągu nie
osiągamy europejskiego poziomu jednostkowej efektywności elektroenergetycznej procesów technologicznych
(Best Available Technology – BAT),
struktura gospodarki przechylona jest
na stronę przemysłów ciężkich, przy
niedorozwoju gałęzi hi-tech i usług.
Również efektywność wykorzystania
energii w sektorze komunalno-bytowym odstaje od standardów unijnych
i to często dość znacznie. Na niską
efektywność użytkowania nakłada się
niska efektywność produkcji netto.
Niewysoka wydajność przekłada
się bezpośrednio na wysoką emisyjność polskiej elektroenergetyki. Według
stanu na dziś krytyczne jest osiąganie
limitów emisji SO2 przyjętych przez nas
w Traktacie Akcesyjnym. Na horyzoncie znajdują się problemy z emisją NOx,
a w przypadku szybszego rozwoju gospodarki – również CO2. Już dziś można oczekiwać dyskontowania ceny prawa do emisji (ok. 22-25 euro/tCO26, co
przekłada się na ok. 80-90 zł/MWh –
proces ten wyraźnie widoczny jest w
krajach UE-15). Ostatnie notowania zaznaczono na rys. 5.
Przy braku pomysłów na rozwiązywanie problemów istotnych dla polskiej gospodarki i jej konkurencyjności
na rynkach globalnych rząd w latach
2006-2007 skoncentrował się na problemie organizacyjnym, tzn. na przeprowadzeniu konsolidacji pionowej.
Konsolidacja ta posłużyć miała jako
narzędzie przeprowadzenia brutalnej
akumulacji kapitału w drodze drastycznych podwyżek cen – oczekiwać można więc wzrostu hurtowych cen prądu
o ok. 50%, tak jak w Czechach, gdzie
w ubiegłym roku przeprowadzono po-

dobną operację. „Program…” nie odnosi się do innych pomysłów na akwizycję kapitału, np. do koncepcji „tęczowej
certyﬁkacji energii”, zezwalającej na
podobny, a nawet lepszy (bo gwarantowany) rezultat, z niższym ryzykiem
i dwukrotnie niższym kosztem.

”

Słabość polskiej
elektroenergetyki
to w dużym
stopniu efekt słabej
legislacji i regulacji

Z punktu widzenia konsumenta lista fundamentalnych problemów wygląda nieco inaczej. Na pierwszym miejscu
znajduje się zagrożenie drastycznym
wzrostem cen wyzwolonym przez konsolidację. Punkt drugi to niska jakość
i niepewność dostaw na obszarach słabiej zurbanizowanych (wsie i miasteczka). Punkt trzeci to monopolistyczne
podejście do konsumenta, a przede
wszystkim brak możliwości wyboru produktu/marki/dostawcy, choćby takiego
jak w „sąsiedniej” telekomunikacji. Jedną
z możliwości jest rozwój lokalnej energetyki rozproszonej – z wykorzystaniem
potencjału gmin, środków unijnych, lokalnego biznesu i lokalnych banków (np.
spółdzielczych). Poprzedni rząd nie proponował narzędzi wspierających ten kierunek rozwoju, lecz zamiast tego chciał
przekonać społeczeństwo do budowy
niezwykle kosztownych elektrowni jądrowych. Jedyna realna w polskich warunkach alternatywa – tzn. technologie
czystego węgla – nie jest wspierana poprzez nakłady na badania i wdrożenia.
Słabość polskiej elektroenergetyki
to w dużym stopniu efekt słabej legislacji i regulacji. Poprawy wymagają zasa-

dy funkcjonowania rynku bilansującego
(np. wprowadzenie rynku „intra-day”,
tzn. dnia bieżącego7), zasady budowy przyłączy, zasady opomiarowania,
transparentność rynku (obecnie określana na zaledwie 51% wg oceny Komisji Europejskiej), stosowanie benchmarkingu w regulacji. Jednym z głównych
zadań jest sprawne, szybkie i rzeczywiste dokończenie „unboundlingu”, czyli rozdzielenia obrotu i dystrybucji, bez
czego nie ma najmniejszych szans na
śladowe choćby zadziałanie konkurencyjnego rynku detalicznego.
Do wymienionego dotychczas katalogu spraw do zrobienia dodać trzeba
przeprowadzenie rzeczywistej restrukturyzacji sektora (w tym restrukturyzacji zatrudnienia) oraz dokończenie jego
prywatyzacji. Decyzji politycznej wymaga wybór kolejności działań przy pełnej
świadomości, że jeśli łatwiej, to taniej
(sprzedamy), a jeśli drożej, to trudniej
(zrestrukturyzować), czyli odpowiedzi
na pytanie: czy państwo potraﬁ skutecznie zrestrukturyzować sektor. Dotychczasowa odpowiedź jest wysoce negatywna. Przytoczone w tabeli 1
porównanie obrazuje wyższą efektywność pracy jak i znacznie wyższą płynność niemieckiego rynku.
Wszystko wskazuje na to, że brak
działań lub prowadzone w ich zastępstwie działania maskujące doprowadzą
do silnego kryzysu w sektorze (w tym do
skoku cen) w latach 2008-2010. Oczywiście dla niektórych ekspertów ten
wzrost cen będzie zjawiskiem pożądanym, tzn. korzystnym dla sektora. Jednak jego efektem będzie m.in. upadek
energochłonnych gałęzi polskiego przemysłu i spadek konkurencyjności wielu
pozostałych. Zazwyczaj rozwój branży
skutkuje spadkiem cen (por. telekomunikację lub informatykę).

1. Kilogram of oil equivalent.
2. Purchase Power Parity – współczynnik siły nabywczej złotego, obecnie ok. 1,67 w stosunku do EU-15.
3. Na podstawie „Programu dla elektroenergetyki” oraz dostępnych raportów spółek i danych z URE.
4. Intensywność energetyczna w 2005 r. EU-15 – 157 toe/M euro; EU-27 – 172 toe/M euro; PL – 465 toe/M euro wg EuroStatu.
5. Finansowanie długiem pokrytym z przyszłych przychodów projektu.
6. Cena ze stycznia 2008 r.
7. Taki rynek może elastycznie reagować na zachodzące w sektorze i jego otoczeniu zdarzenia takie jak np. załamanie pogody lub systemowe awarie. Rynek dnia następnego
w sposób oczywisty takich zdarzeń nie widzi.
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Operator
Pomiarowy
T

o temat debaty, w trakcie której poruszono istotne kwestie dla
rozwoju branży energetycznej oraz polskiej gospodarki.
Spotkanie zorganizowały Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. oraz
Stowarzyszenie ETA w dniu 31 marca br. w Warszawie. Partnerami
strategicznymi były firmy PGE S.A., Towarowa Giełda Energii S.A.,
Infovide-Matrix S.A., Vattenfall Poland Sp. z o.o., Landis+Gyr
Sp. z o.o., EMC2 Computer Systems Poland. Partnerami wydarzenia zostały natomiast: Vattenfall Distribution Poland S.A., Oracle
Consulting, Transition Technologies S.A. oraz Enea S.A.

D

yskusję otworzyła i moderowała Marina Coey – prezes zarządu firmy Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o. W spotkaniu wzięło
udział około 70 osób. Poruszana tematyka bardzo zainteresowała członków Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, a Andrzej
Czerwiński – przewodniczący tej instytucji – objął patronat nad
spotkaniem i wyraził żywe zainteresowanie problematyką poruszaną podczas debaty.

arządzanie pomiarem stanowiło założenie docelowego modelu
konkurencyjnego rynku energii, który
został przedstawiony przez Prezesa
URE już w 2005 roku. Aktualnie potrzeba wznowienia działań na rzecz
konkurencyjności rynku staje się coraz bardziej widoczna. Debata miała na celu rozpoczęcie dyskusji, która
pomoże ustalić priorytety rozwoju rynku energetycznego w Polsce. Jednym
z elementów, który może pomóc zdynamizować sektor energetyczny, jest
powołanie do życia instytucji Niezależnego Operatora Pomiarowego, którego głównym zadaniem byłoby zarządzanie urządzeniami pomiarowymi
i pomiarami umożliwiającymi zarządzanie popytem (DSM), prognozowanie i archiwizowanie zmian zachodzących na rynku. Utworzenie tego typu
instytucji nie tylko ma na celu zwiększenie oszczędności związanych z
handlem energią, ale przede wszystkim ma przygotować wszystkie podmioty do jak najbardziej efektywnego
funkcjonowania w warunkach pełnej
liberalizacji rynku.
Prof. Krzysztof Żmijewski –
przewodniczący Społecznej Rady

Konsultacyjnej Energetyki – w swoim wystąpieniu omówił cele (kontrola
cen, kontrola poziomu zużycia, kontrola czasu zużycia) i przesłanki dotyczące wprowadzenia Niezależnego
Operatora Pomiarowego (optymalizacja kosztów, wykorzystania i inwestycji). Następnie zaprezentował możliwe
do wdrożenia rozwiązania techniczne,
takie jak odczyt kwadransowy (GPRS,
radiolinia, DLC, rozwiązanie hybrydowe), smart house (inteligentny budynek) optymalizujący zużycie energii
oraz inteligent grid (inteligentna sieć),
która jak smart house opiekuje się
swoimi odbiorcami. Dalej przedstawił
również zadania Niezależnego Operatora Pomiarowego (NOP) oraz kierunki rozwoju, czyli połączenie zdalnego
odczytu energii z odczytem pozostałych mediów.
Andrzej Rejner – dyrektor ds.
Regulacji Vattenfall Distribution
Poland S.A. – zaprezentował szanse i zagrożenia związane z wprowadzeniem NOP. Jego zdaniem NOP da
możliwość zmiany sprzedawcy (upłynni rynek) oraz pozwoli na obniżenie
kosztów instalowania, utrzymywania
układów pomiarowych, jak również

pozyskiwania, przetwarzania i archiwizowania danych. Efekt taki możliwy
będzie pod warunkiem wprowadzenia mechanizmów konkurencyjnych –
czyli dopuszczenie wielu podmiotów
do pełnienia funkcji NOP. Jednak zbyt
wczesne (nieprzygotowane) wprowadzenie NOP może utrudnić implementację nowoczesnych rozwiązań w postaci układów przystosowanych do
dwukierunkowej komunikacji, a umożliwiających nie tylko zdalne odczyty, ale również zarządzanie popytem
i dostarczanie klientom innych informacji związanych z energią elektryczną (i nie tylko).
W dalszej części Rejner przedstawił miejsce, jakie zajmować mógłby
NOP dla klientów biznesowych oraz
drobnych klientów (indywidualnych).
Ważnym efektem NOP byłaby możliwość świadczenia przez niego usług
dodatkowych, na rzecz innych uczestników rynku (biling) oraz innych jednostek dostarczających media (np. odczyt wodomierzy). Andrzej Rejner
omówił również problemy związane
z wprowadzeniem NOP, ze szczególnym podkreśleniem wagi odpowiedzialności za identyﬁkację i likwidację
nielegalnych poborów energii.
fot. Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
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Tomasz Kowalak – dyrektor Departamentu Taryf w Urzędzie Regulacji Energetyki – zaprezentował najważniejsze kwestie, pozytywne skutki
i pojawiające się problemy związane
z wprowadzeniem NOP z perspektywy regulatora. Zauważył, że kto posiada informację, ten w rzeczywistości ma
władzę. Podkreślił konieczność wprowadzenia komunikacji dwustronnej
zamiast jednostronnego odczytu oraz
potrzebę możliwości mierzenia wielu parametrów przez jednego operatora. Następnie omówił funkcje pomiaru,
który miałby stać się bogatym i wszechstronnym źródłem informacji on-line,
dostarczającym wiedzy o rozpływach
mocy i energii czynnej, energii biernej,
wystąpieniu i lokalizacji awarii, różnicy
bilansowej, obciążeniu transformatorów, nielegalnym poborze energii, poborze energii przez odbiorcę, cenie i jakości energii pobieranej przez odbiorcę.
Beneﬁcjentami informacji pomiarowej
byłyby wszystkie strony procesu – operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych, wytwórcy, spółki obrotu,
odbiorcy, a także regulator.
Prelegent zwrócił uwagę na możliwość pojawienia się sprzecznych interesów na linii inwestor – beneﬁcjent
oraz na efekt synergii, do jakiej może doprowadzić wprowadzenie NOP.
Następnie przedstawił zalety systemu
AMM (Automated Metering Management), którego wdrożenie wyzwoliłoby
efekt synergii i, przy zminimalizowanym
poziomie nakładów na wspólną platformę komunikacji, archiwizacji i zarządzania danymi, pozwoliłoby wyjść naprzeciw potrzebom wszystkich podmiotów
obecnych na rynku (operatorów systemów przesyłowych, operatorów systemów dystrybucyjnych, przedsiębiorstw
obrotu, generacji systemowej, generacji rozproszonej, odbiorców i regulatora). Umożliwiłoby to realizację idei
„Elektrowni wirtualnej” w dużej skali –
choćby w dyspozycji OSP.
Na zakończenie Kowalak podkreślił, jak ważne jest wprowadzenie jednolitego protokołu komunikacji.
Przedstawił również własną opinię, że

powinien być albo jeden regulowany
podmiot realizujący funkcje NOP, albo
wiele podmiotów działających na rynku
na podstawie jednolitego protokołu.
Barbara Puto – z-ca dyrektora
ds. Strategii w PGE S.A. – mówiła,
w jaki sposób NOP jest postrzegany
przez jej ﬁrmę i jak powinno wyglądać wprowadzenie NOP, który zagwarantowałby konkurencyjny rynek oraz
wysoką jakość świadczenia usług.
Na przykładzie Wielkiej Brytanii, gdzie
funkcjonuje 16 podmiotów pełniących
funkcję operatora pomiarów, stwierdziła, że na liberalnym rynku NOP jest faktem. Zwróciła uwagę, że konieczne jest
dokładne określenie kierunków zmian,
tak aby przedsiębiorstwa energetyczne, a w szczególności operatorzy systemów dystrybucyjnych (OSD), mogły
się do tej sytuacji przygotować zarówno pod kątem istniejących zobowiązań
społecznych, jak i pod względem organizacyjnym czy struktury systemów informatycznych, które winny przewidywać możliwość wyodrębnienia struktur
operatorów pomiarów. Puto wyraziła
opinię, że powinny być zaprojektowane
regulacje związane z wprowadzeniem
NOP zarówno w prawie energetycznym jak i w IRiESD, które pozwolą na
funkcjonowanie NOP w innych strukturach niż OSD. Stwierdziła również, że
warto rozważyć, aby w taryfach spółek OSD zawrzeć stawki za pojedynczy odczyt, wówczas klient NOP miałby szansę decydować jak często chce
uzyskiwać dane odczytowe i za nie
płacić. W drugiej części wystąpienia
podniosła również problem konieczności rozstrzygnięcia własności układów
pomiarowych obecnie stanowiących
majątek spółek OSD. Zaproponowała
także, aby dokonać analizy: jakie będą
skutki wprowadzenia NOP dla klientów końcowych. Ponadto przedstawiła
model operatora pomiarów, do którego wprowadzenia powinniśmy dążyć.
Omówiła stan obecny i funkcje pomiaru, w którym operator pomiarów znajduje się w strukturach operatorów sieci
dystrybucyjnych.

Do projektu wprowadzenia NOP
ustosunkowali się również przedstawiciele ﬁrm informatycznych.
Tadeusz Szulc – wiceprezes ds.
Energetyki Infovide-Matrix S.A. – mówił jak dużą szansą dla rozwoju i przyspieszenia zmian na rynku energetycznym może być wprowadzenie NOP.
Zauważył, że powinien zostać opracowany specjalny, wielopłaszczyznowy,
transparentny dla wszystkich uczestników, osadzony w rzeczywistości program rozwoju rynku energii elektrycznej,
wspierany i bazujący na instytucji NOP.
Wprowadzenie NOP mogłoby równać
się ze stworzeniem instrumentu, który dzięki gromadzeniu i analizie danych
służyłby m.in. do ograniczania ryzyka.
Ponieważ obecnie dostępne rozwiązania informatyczne są niewystarczające,
konieczne jest wypracowanie nowych
środków oraz opracowanie standardów
i procedur, modyﬁkowalnych w stosunku do zmieniających się uwarunkowań
technologicznych lub organizacyjnych.
Po zliberalizowaniu rynku zmieniło się
podejście przedsiębiorstw energetycznych do danych, które są niezwykle
istotne przy obsłudze klientów. Szulc
zauważył, że wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań służyć ma m.in. budowaniu przewagi konkurencyjnej, której
elementem stanie się pozyskiwanie odczytów. Wprowadzenie NOP powinno
opierać się na doświadczeniach wypracowanych w innych krajach europejskich, ale również osadzone w polskich
realiach. Istotne jest też całościowe podejście do przepływu danych.
Andrzej Janowski – project manager Oracle Consulting – zaprezentował możliwości rozwiązań informatycznych w dziedzinie pomiarów,
gromadzenia i analizy danych. Zauważył, że istnieje wiele sprawnie działających systemów informatycznych gotowych do zaimplementowania do
branży energetycznej. Są to aplikacje
światowej klasy, posiadające funkcjonalne technologie i odpowiadające na
potrzeby biznesowe oraz specyﬁczne
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Andrzej Szymański – prezes zarządu Landis+Gyr Sp. z o.o. – na początku swojego wystąpienia potwierdził fakt, że ten kto posiada sprawnie
działający system pomiarowy ma szansę być liderem na rynku energii elektrycznej. Wprowadzenie instytucji operatora pomiarów jest koniecznością,
gdyż bazy danych pomiarowych oraz
procesy związane z pozyskaniem
i przetwarzaniem pomiarów powinny
być dostępne dla wszystkich uczestników rynku. Musi być organizacja,
podmiot, który będzie godził ich interesy. Obecnie operator pomiarów jest
zależny od operatorów sieci dystrybucyjnych, jednakże w przyszłości musi być otwarty i umożliwiać dostęp do
informacji również innym podmiotom.
Dostęp do danych powinien być odpowiednio uregulowany i równoprawny. Wymiana urządzeń pomiarowych
wpłynie na aktywność strony popytowej, na racjonalizację zużycia energii
i poprawę efektywności jej użytkowania, a sprzedawcom pozwoli na wzbogacenie oferty handlowej.
Przedstawiony został rozwój operatorów pomiarowych w Europie i ro-

dzaje wprowadzanych systemów. Szymański zauważył, że wciąż dużo jest
do zrobienia w pomiarze operatorskim
grupy odbiorców A, B i C. Klienci tych
grup taryfowych są znaczącymi odbiorcami energii i świadomymi uczestnikami rynku.
Grzegorz Burnat – sales manager EMC2 Computers Systems Poland – zaprezentował wyzwania, jakie
stoją przed NOP od strony organizacyjnej, biznesowej i technologicznej.
Dla Burnata wprowadzenie NOP to
przede wszystkim problem dramatycznej zmiany skali. W tym kontekście konieczna jest zmiana podejścia do pomiaru i jego częstotliwości, zasięgu
oddziaływania operatora pomiarowego, zmiana procedur dostępu do informacji oraz wymiana urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych. Konieczne staje
się wprowadzenie urządzeń zdalnego
odczytu nowej generacji, zbudowania
specjalnej infrastruktury na potrzeby
zdalnej komunikacji oraz wprowadzenie odpowiednich technologii informatycznych do przetwarzania danych,
które zapewnią bezpieczeństwo bardzo szybko rosnącemu wolumenowi informacji. Systemy informatyczne
obsługujące pomiary muszą zapewniać odpowiednią pojemność i skalowalność, oferować odpowiednią wydajność, zapewniać najwyższy poziom
bezpieczeństwa danych, elastyczne
zarządzanie prawami dostępu do danych oraz muszą być przygotowane
na możliwość wdrożenia nowych wymagań czy regulacji. Burnat podkreślił
również, że rozwiązania informatyczne
istnieją, a branża energetyczna musi
po prostu chcieć je wykorzystać.
Dyskusję
podsumował
prof.
Krzysztof Żmijewski, który stwierdził, że najważniejsze pytanie, jakie
możemy sobie postawić, brzmi: jak
powinna być realizowana funkcja celu tego systemu. Jego zdaniem przed
NOP stoją dwa główne cele:

Uczestnicy
debaty
ustosunkowując się do koncepcji powołania instytucji
Niezależnego Operatora Pomiarowego, doszli do następujących wniosków.
KONSENSUS dotyczący problematyki związanej z NOP:
 duplex;
 jednolity protokół;
repozytorium
 centralne
danych;
 pasywny i aktywny DSM;
 technologie informatyczne
dla danych masowych;
 rozwiązanie ustawowe;
 istotna rola URE.
Niektóre z dyskutowanych
kwestii wzbudzały wątpliwości.
KONTROWERSJE:
umiejscowienie w grupach
kapitałowych czy niezależna pozycja NOP;
 jeden NOP czy wielu NOP.


Pełna relacja znajduje się na
www.proinwestycje.pl



pomoc w działaniach służących
dbałości o nasze bezpieczeństwo
energetyczne i oszczędzaniu w
każdym możliwym miejscu; każde
rozwiązanie przyczyniające się do
tego jest korzystne,
 serwis energetyczny pomagający
klientowi w mądrym, racjonalnym
użytkowaniu energii. Nie powinniśmy zastanawiać się, czy wprowadzić NOP, ale jak go powołać
do życia.

1. Na przykład w przypadku Oracle Utilities Energy Information Platform, EIP, po okresie 3-9 miesięcy od zakupu systemu, dane pozyskiwane w jego ramach generują większą
wartość niż system je pozyskujący.
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wymagania sektora. Gwarantują wysoką jakość, a ich koszty stosunkowo szybko się zwracają1. Dostępne na
rynku systemy informatyczne pozwalają na proste, ale skuteczne zarządzanie
danymi pomiarowymi. Ich zaletą jest
możliwość konsolidacji danych pomiarowych w centralnym repozytorium, co
daje duże możliwości analityczne i prognostyczne, opcję powiązania z innymi
systemami ściągającymi dane, uproszczenie procesu zbierania informacji,
wysoką wydajność i możliwość przetwarzania dużych ilości danych, a w
razie potrzeby – zintegrowania złożonego bilingu. Rozwiązania informatyczne są na bieżąco uzupełniane o nowo
pojawiające się standardy i umożliwiają odczyt liczników każdą możliwą metodą oraz zapewniają możliwość dwustronnej komunikacji.
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Andrzej Werkowski, przewodniczący FORUMCO2, prezes zarządu Vertis Environmental Finance Poland

Stanowisko

w sprawie KPRU

na lata 2008-2012

fot. NE
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R

atyfikowany przez Polskę w grudniu
2002 roku protokół z Kioto, dyrektywa
Unii Europejskiej nr 2003/87/WE z dnia
13.10.2003, ustanawiająca europejski system handlu przydziałami emisji, oraz ustawa
z dnia 22.12.2004 o handlu uprawnieniami
do emisji do powietrza gazów cieplarnianych
i innych substancji (Dz. U. Nr 281 poz. 2784)
określiły nowe ramy prawne oraz stworzyły
nową jakościowo przestrzeń ekonomiczną
funkcjonowania przedsiębiorstw.
W celu zapewnienia systematycznego wzrostu konkurencyjności polskich firm w nowych
warunkach, a także zwiększenia skuteczności
działań podejmowanych w imieniu oraz w
interesie swoich członków, organizacje reprezentujące większość sektorów objętych Wspólnotowym Systemem Handlu Emisjami EU ETS
zdecydowały się nawiązać bliską współpracę
i podjąć konkretne, wspólne działania.
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FORUMCO2 tworzą następujące
organizacje:
 Izba Energetyki Przemysłowej
i Odbiorców Energii,
 Hutnicza Izba Przemysłowo-Handlowa,
 Izba Gospodarcza Ciepłownictwo
Polskie,
 Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych,
 Polska Izba Przemysłu Chemicznego,
 Stowarzyszenie Papierników Polskich,
 Stowarzyszenie Producentów Cementu,
 Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego,
 Związek Pracodawców Ceramiki
Budowlanej i Silikatów,
 Związek Pracodawców Polskie
Szkło,
 Związek Producentów Płyt Drewnopochodnych w Polsce.
FORUMCO2 nie jest „superizbą”,
wchodzącą w kompetencje współpracujących w jego ramach organizacji
i zastępującą je w ich codziennych, statutowych działaniach, ale ponadbranżowym porozumieniem programowym, deﬁniującym obszary wspólnego
działania i reprezentującym zbiorowy
interes swoich członków. Elastyczna
struktura organizacyjna umożliwia wy-



stanowień protokołu z Kioto.
Inicjowanie oraz wspieranie działań prowadzących do uzasadnionego ekonomicznie ograniczania
wielkości emisji CO2 (oraz innych
gazów cieplarnianych) w celu systematycznego obniżania wskaźnika emisyjności przypadającej na
jednostkę produkcji.

 Polski projekt KPRU na
lata 2008-2012
Realizując przyjęte cele programowe FORUMCO2 aktywnie włączyło się
do prac nad Krajowym Planem Rozdziału Uprawnień na lata 2008-2012,
a Zespół Ekspertów FORUMCO2 stanowił silne, merytoryczne wsparcie dla
ministra środowiska w trakcie przedstawiania polskiego projektu KPRU
na forum Komisji Europejskiej oraz na
spotkaniu z Polskim Klubem Parlamentarnym w Brukseli.
  

  
































Od samego początku podkreślaliśmy wagę tego tematu dla rozwoju
gospodarczego kraju oraz wnioskowaliśmy o wpisanie go na listę priorytetowych zadań rządu, podejmowanych w sferze gospodarczej.
W przekazanym Prezesowi Rady Ministrów w dniu 25 lipca 2006 r.
stanowisku wyraźnie stwierdziliśmy,
że „Wzrost gospodarczy kraju w latach 2008-2012 może zostać poważnie zahamowany, a priorytetowe cele
Rządu RP, wymienione w expose Premiera, niemożliwe do realizacji, jeżeli
Krajowy Plan Rozdziału Uprawnień do
Emisji CO2 na lata 2008-2012 nie zapewni niezbędnej przestrzeni dla rozwoju polskich przedsiębiorstw”.
Akcentowaliśmy jednocześnie, że
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2 czerwca 2005 roku, z inicjatywy
Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, zostało zawiązane
FORUMCO2 BRANŻOWYCH ORGANIZACJI GOSPODARCZYCH.
Po blisko trzech latach funkcjonowania i rozwijania współpracy,
FORUMCO2 jest dzisiaj najbardziej
kompetentnym i zarazem najbardziej
reprezentatywnym przedstawicielem
polskiego przemysłu w zakresie zagadnień związanych z realizacją polityki zrównoważonego rozwoju, a także jednym z najsilniejszych w kraju
ośrodków wiedzy eksperckiej.

pracowywanie wspólnego stanowiska
w formule konsensusu oraz zapewnia
silne, monolityczne współdziałanie w
ramach podjętych uzgodnień, gwarantując jednocześnie zachowanie pełnej
niezależności i autonomiczności organizacji branżowych.
Pracami FORUMCO2 kieruje Rada
Programowo-Koordynacyjna składająca się z przedstawicieli wszystkich
współpracujących sektorów. Rada wyłoniła ze swego grona dwuosobowe
prezydium w osobach: przewodniczący – Andrzej Werkowski, pełnomocnik
Izby Energetyki Przemysłowej i Odbiorców Energii, oraz wiceprzewodniczący
– Tomasz Chruszczow, dyrektor Związku Pracodawców Polskie Szkło.
W podpisanej 4 lipca 2005 r. Deklaracji Współpracy FORUMCO2 określiło następujące, główne obszary
wspólnego działania:
 Wspieranie przedsiębiorstw we
wszystkich aspektach związanych
z ich funkcjonowaniem w ramach
wspólnotowego systemu obrotu
uprawnieniami do emisji (EU ETS).
 Aktywne włączenie się do prac
nad projektem Krajowego Planu
Alokacji Uprawnień na lata 20082012 tak, aby odzwierciedlał on
w pełni aktualne oraz rozwojowe potrzeby sektorów, opierał
się na czytelnych i uzgodnionych
kryteriach oraz był poparty argumentami, które umożliwią obronę
projektu KPRU na forum Komisji
Europejskiej.
 Inicjowanie i wspieranie działań w
zakresie opracowania, a następnie wdrożenia na poziomie przedsiębiorstw oraz całych sektorów
programów przygotowawczych do
funkcjonowania w ramach II etapu
EU ETS w latach 2008-2012.
 Podejmowanie działań oraz inicjatyw na rzecz opracowania rządowego programu modernizacji polskiej gospodarki przy wykorzystaniu
środków pochodzących ze sprzedaży uprawnień posiadanych przez
Rząd RP w ramach puli przydzielonej na lata 2008-2012 na mocy po-
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Polska potrzebuje wielu lat szybkiego
i stabilnego wzrostu gospodarczego,
bazującego przede wszystkim na inwestycjach w rodzimym przemyśle, aby
choć częściowo zniwelować dystans
dzielący nasz kraj od rozwiniętych gospodarczo krajów Europy Zachodniej.
Ograniczenie przydziału uprawnień do
emisji na lata 2008-2012 dla sektorów
objętych KPRU to de facto zdławienie
rozwoju gospodarczego Polski na wiele
lat i pogłębienie obecnych dysproporcji.
FORUMCO2 zwróciło uwagę, że jeśli polskie przedsiębiorstwa nie otrzymają wystarczających przydziałów
uprawnień do emisji CO2 na lata 20082012, nie będą w stanie, ze względów
czysto ekonomicznych, rozwinąć produkcji niezbędnej do realizacji priorytetów gospodarczych przyjętych przez
rząd, a ewentualne nowe miejsca pracy zostaną utworzone za granicą.
FORUMCO2 przedstawiło Prezesowi Rady Ministrów następujące główne postulaty:
 Jak najszybsze włączenie się do
współpracy Ministerstwa Gospodarki i pilne wypracowanie trybu
oraz formuły zatwierdzania sektorowych planów rozwoju, opracowanych przez organizacje branżowe, na których opiera się projekt
KPRU na lata 2008-2012.
 Ścisła współpraca wielu resortów (środowisko, gospodarka, infrastruktura, budownictwo, rozwój
regionalny, skarb państwa, ﬁnanse...), koordynowana z możliwie
najwyższego szczebla.
 Opracowanie i przyjęcie przez
rząd założeń makroekonomicznych dotyczących rozwoju gospodarczego kraju (co najmniej do roku 2015), stanowiących bazę dla
poszczególnych planów sektorowych, zatwierdzanych indywidualnie przez właściwych ministrów.
 Podjęcie przez rząd równoległych
działań, ukierunkowanych na ograniczanie emisji gazów cieplarnianych do powietrza i zmniejszanie
energochłonności gospodarki.



Stworzenie warunków umożliwiających pełne wykorzystanie
wszystkich mechanizmów elastycznych ustanowionych w protokole z Kioto oraz wdrożenie Programu Zielonych Inwestycji (Green
Investment Scheme), opierającego się o ﬁnansowanie pochodzące ze sprzedaży nadwyżki uprawnień pozostającej w gestii rządu.
 Wypracowanie przez rząd spójnej, jednolitej oraz skoordynowanej polityki informacyjnej wobec
UE i zobowiązanie wszystkich
przedstawicieli naszego kraju do
wypowiadania się jednym głosem
w sprawach dotyczących zagadnień związanych z KPRU na lata
2008-2012.
 Powołanie do grona ekspertów
i doradców przedstawicieli przemysłu, rekomendowanych przez
FORUMCO2.
Niestety większość postulatów
zgłoszonych przez FORUMCO2 nie doczekała się realizacji. Na najwyższą
krytykę zasługuje fakt, że Ministerstwo
Gospodarki przez cały okres tworzenia projektu KPRU na lata 2008-2012,
a następnie jego negocjowania na forum Komisji Europejskiej, wykazywało
brak zainteresowania tym tematem, a
rząd nie nadał sprawie KPRU odpowiednio wysokiego priorytetu. Brak
jednolitych, przyjętych przez Radę Ministrów założeń makroekonomicznych
oraz wcześniejszego zatwierdzenia
przez ministra gospodarki sektorowych programów rozwoju spowodowały, że końcowy projekt planu nie
stanowił spójnego, monolitycznego
dokumentu, wpisującego się w Strategię Rozwoju Kraju, ale był raczej
podsumowaniem indywidualnych zamierzeń energetyki i przemysłu, bazujących często na różnych założeniach
i przesłankach.
Minister środowiska, działający w
Brukseli praktycznie bez wsparcia ze
strony innych resortów, nie zdołał wiarygodnie uzasadnić polskich argumentów. Decyzja Komisji Europejskiej z 26

marca 2007 roku, ustalająca dla polskich przedsiębiorstw objętych KPRU
średnioroczny pułap emisji CO2 na lata 2008-2012 na poziomie 208,5 mln
ton, była tylko smutną konsekwencją
błędów i zaniedbań poczynionych w
poprzedzającym jej podjęcie okresie.
Decyzja Komisji Europejskiej z 26
marca 2007 roku oznacza de facto
ograniczenie tempa rozwoju gospodarczego naszego kraju.

 KPRU po decyzji Komisji
Europejskiej
25 kwietnia 2007 r. FORUMCO2
zwróciło się do Prezesa Rady Ministrów, sygnalizując poważny problem
zaniżonego przydziału uprawnień do
emisji CO2 w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień na lata 20082012 oraz oczekując od rządu zdecydowanych działań, które pozwoliłyby
na zmniejszenie negatywnych skutków ograniczeń limitów emisyjnych
dla naszego kraju. W szczególności
FORUMCO2 wskazało, że decyzja Komisji Europejskiej stanowi ogromne zagrożenie dla przyjętych przez rząd strategii i programów, a w szczególności
Strategii Rozwoju Kraju, Narodowych
Strategicznych Ram Odniesienia, a
także niezwykle ważnego programu
budowy mieszkań. Podkreślono również, że decyzja ta zagraża możliwości
zaopatrzenia w tanie ciepło milionów
mieszkań, nie dając czasu na stworzenie jakiejkolwiek alternatywy, akceptowalnej społecznie i zgodnej z przepisami ochrony środowiska.
FORUMCO2 po raz kolejny zaapelowało do premiera o natychmiastowe
włączenie KPRU na lata 2008-2012
do priorytetowych zadań rządu i pilne powołanie zespołu międzyresortowego, koordynującego podejmowane
działania oraz sformułowało pod adresem rządu następujące postulaty:
 Złożenie skargi do Europejskiego
Trybunału Sprawiedliwości przeciwko decyzji KE z 26 marca 2007 r.
strategii reduk Opracowanie
cji emisji gazów cieplarnianych

w świetle przyjętych programów
rozwojowych na lata 2007-2013,
zwłaszcza w obszarze „Infrastruktura i Środowisko”.
 Wskazanie sektorów przemysłowych szczególnie ważnych dla realizacji przedsięwzięć objętych tymi programami i zapewnienie im
możliwości prawidłowego rozwoju, zgodnego z potrzebami rozwojowymi kraju.
 Opracowanie nowej wersji KPRU
na lata 2008-2012.
 Spowodowanie bezwzględnego
zaangażowania się resortu gospodarki po stronie polskiego przemysłu i energetyki.
Jedynie pierwszy punkt powyższej listy doczekał się realizacji – Polska złożyła stosowny pozew przeciwko Komisji Europejskiej, jednakże na
werdykt Trybunału przyjdzie poczekać kilka lat. Trudno również przewidzieć, czy sąd przychyli się do polskiej
argumentacji. Do czasu rozstrzygnięcia sporu będzie obowiązywać decyzja KE z dnia 26 marca 2007 r. i pułap
208,5 mln ton CO2 rocznie, co oznacza, że nowy plan rozdziału uprawnień musi odnosić się do takiej właśnie wielkości średniorocznej emisji.
Rozdzielając uprawnienia do emisji
na lata 2008-2012 pomiędzy poszczególne sektory należy przede wszystkim pamiętać, że międzynarodowe
przepisy (protokół z Kioto, dyrektywa
2003/87/WE) zostały wprowadzone
w celu rzeczywistego zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych, dzięki
stworzeniu ekonomicznego mechanizmu sprzyjającego działaniom redukującym wszędzie tam, gdzie jest to
najefektywniejsze, a koszt gospodarczy takich działań – jak najniższy.
Polski przemysł należy dziś do najefektywniejszych w Europie pod względem zmniejszania jego oddziaływania
na środowisko. W ostatnich latach zostały zrealizowane poważne inwestycje, dzięki którym spełnione są nawet
najostrzejsze wymagania dotyczące
ochrony środowiska. Dużym wysiłkiem

przemysł dostosował się do wymagań Najlepszych Dostępnych Technik
(BAT), a wszędzie tam, gdzie jest to
możliwe i uzasadnione ekonomicznie,
stosuje się najmniej emisyjne paliwa.
W obecnym stanie techniki nie ma
możliwości znacznego zredukowania
emisji gazów cieplarnianych z instalacji przemysłowych aniżeli poprzez
zmniejszenie produkcji, a w konsekwencji zatrudnienia.

”

Rozdzielając
uprawnienia
należy także wziąć
pod uwagę, że
większość branż
przemysłowych
w Polsce
uczestniczy
w walce
konkurencyjnej z
przedsiębiorstwami
produkującymi
poza UE,
gdzie podobne
restrykcje
emisyjne nie
występują

Europejska Polityka Klimatyczna, zwłaszcza po ostatnich decyzjach
szczytu berlińskiego, z udziałem prezydenta Lecha Kaczyńskiego, nakazuje skoncentrowanie całej uwagi na
zapewnieniu efektywności energetycznej budynków, rozwijaniu odnawialnych źródeł energii (zwłaszcza na
poziomie lokalnym), a także coraz powszechniejszym stosowaniu efektywnych, niskoemisyjnych środków transportowych. Polska może osiągnąć
wszystkie przyjęte cele tej polityki.
Musi jednak zostać stworzony odpowiedni potencjał do wzrostu efektywności energetycznej i spadku poziomu szkodliwych emisji. Nie da się
tego osiągnąć bez przemysłu wytwarzającego nowoczesne materiały bu-

dowlane – cegły i dachówki, cement,
wapno, stal, metale nieżelazne, szkło,
materiały izolacyjne, papier, produkty
chemiczne, które posłużą do budowy
nowych i termomodernizacji istniejących domów, budowy sieci dróg, modernizacji linii kolejowych – oraz stworzenia nowoczesnej i efektywnej sieci
przesyłowej dla energetyki i systemu
gazownictwa.
Rozdzielając uprawnienia należy także wziąć pod uwagę, że większość branż przemysłowych w Polsce
uczestniczy w walce konkurencyjnej
z przedsiębiorstwami produkującymi poza UE, gdzie podobne restrykcje emisyjne nie występują. Instalacje
przemysłowe w Polsce w ogromnej
większości należą do najlepszych w
Europie pod względem spełnienia wymagań środowiskowych. Dalsza redukcja emisji CO2 z tych instalacji jest
często niemożliwa ze względu na bariery wynikające z samego charakteru procesów technologicznych oraz
właściwości ﬁzykochemicznych tych
procesów (dotyczy to hutnictwa szkła,
stali, przemysłu ceramicznego, cementowego, wapienniczego, koksownictwa, petrochemii, papiernictwa, cukrownictwa).
Trzeba także mieć świadomość,
że wiele zatwierdzonych już projektów
inwestycyjnych zaplanowanych na lata 2008-2012 może nie zostać zrealizowanych, jeżeli inwestorzy nie otrzymają gwarancji uzyskania przydziału
uprawnień emisyjnych. Może to oznaczać nie tylko brak nowych, ale także
likwidację istniejących miejsc pracy.
FORUMCO2 akcentowało potrzebę
wzięcia pod uwagę powyższych argumentów przy opracowywaniu nowego
projektu planu uzasadniając, że w przeciwnym wypadku polski przemysł nie
będzie miał możliwości zaopatrzenia
kraju w materiały niezbędne dla realizacji programów rozwojowych, co spowoduje konieczność zaopatrywania się
poza granicami kraju. To z całą pewnością pociągnie za sobą wyższe koszty,
mniejszą efektywność wykorzystania
środków pomocowych Unii Europej-
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skiej, a także większe obciążenie środowiska emisjami gazów cieplarnianych.
W obliczu znacznego niedoboru
uprawnień w gospodarce optymalnym
rozwiązaniem, zdaniem FORUMCO2, jest
przeniesienie deﬁcytu głównie na energetykę zawodową. Może to co prawda
spowodować wzrost kosztu produkcji
energii elektrycznej i cieplnej, ale jednocześnie stworzone zostaną najsilniejsze impulsy do oszczędzania energii w
skali całej gospodarki oraz w gospodarstwach domowych, a sumaryczny koszt
takiego rozwiązania będzie najmniejszy.

 Projekt KPRU

ELEKTROENERGETYKA

z 27 grudnia 2007 roku
Minister środowiska podzielił w
znacznej mierze argumenty FORUMCO2
i 27 grudnia 2007 r. przedstawił projekt
KPRU na lata 2008-2012, uwzględniający niekorzystną decyzję Komisji Europejskiej.
W swoim stanowisku z dnia
7 stycznia 2008 r. FORUMCO2 wyraziło zdecydowane poparcie dla przedłożonego projektu (Izba Gospodarcza
Ciepłownictwo Polskie sformułowała
własną opinię nt. planu) podkreślając, że:
 Główne założenia, na podstawie
których dokonano podziału uprawnień do emisji CO2 pomiędzy poszczególne sektory gospodarki, są
prawidłowe, gdyż wynikają z zapisów zawartych w najważniejszych
dokumentach rządowych określających strategiczne cele ekologiczne
i rozwojowe naszego kraju – „Polityka Ekologiczna Państwa” i „Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2015” oraz
uwzględniają konieczność realizacji zobowiązań przyjętych na szczycie Rady Europejskiej w dniach
8-9 marca 2007 r. – tzw. „Cel 3x20”
(ograniczenie o 20% emisji gazów
cieplarnianych do 2020 r., poprawy o 20% efektywności energetycznej do 2020 r. oraz zwiększenie
do 20% udziału produkcji energii ze
źródeł odnawialnych do 2020 r).



Dzięki tak przyjętym założeniom
projekt KPRU na lata 2008-2012
wychodzi naprzeciw potrzebie
harmonijnej realizacji celów ekonomicznych, ekologicznych i społecznych, zgodnie z konstytucyjną zasadą zrównoważonego
rozwoju i daje silny impuls do bezzwłocznego podejmowania działań modernizacyjnych i oszczędnościowych zarówno po stronie
dostawców energii, jak również
przez jej konsumentów, włączając
w to nie tylko odbiorców przemysłowych oraz instytucjonalnych,
ale także pojedyncze gospodarstwa domowe.
 Uwzględnienie przy podziale uprawnień prognoz zawartych w branżowych programach rozwoju sprzyjać
będzie nie tylko prawidłowej realizacji narodowych programów gospodarczych (budowa dróg ekspresowych i autostrad, EURO 2012,
program budownictwa mieszkaniowego i inne), ale także ograniczy ryzyko utraty konkurencyjności polskich przedsiębiorstw wobec
podmiotów z innych krajów UE
działających na tym samym jednolitym, wspólnotowym rynku.
 Wzięcie pod uwagę potrzeby modernizacji i rozbudowy miejskich
systemów ciepłowniczych sprzyjać
będzie likwidacji tzw. „niskiej emisji”.
FORUMCO2 podkreśliło, że w konsekwencji decyzji Komisji Europejskiej
z dnia 26 marca 2007 r., przyznającej
Polsce średniorocznie zaledwie 208,5
mln uprawnień do emisji CO2 na okres
2008-2012 (czyli o ponad 20 mln mniej
niż wyniosła rzeczywista emisja z porównywalnych instalacji w 2006 r.),
niemożliwe było opracowanie takiego
planu rozdziału uprawnień, który zaspokoiłby potrzeby wszystkich sektorów
oraz instalacji i nie wiązałby się z koniecznością poniesienia dodatkowych
kosztów ekonomicznych oraz społecznych – projekt z grudnia 2007 r. pozwala jednak na minimalizację sumarycznego kosztu dla całej gospodarki.

Przewidywany
wzrost
kosztów produkcji energii elektrycznej
i cieplnej, wynikający z niedoboru uprawnień do emisji CO2 w sektorach elektrowni i elektrociepłowni
zawodowych, powinien zostać zaakceptowany społecznie, jeżeli będzie zminimalizowany w następstwie
bezzwłocznego podjęcia przez zainteresowane przedsiębiorstwa energetyczne wewnętrznych działań
ograniczających inne koszty produkcji energii, zdecydowanego przyspieszenia procesu restrukturyzacji i prywatyzacji energetyki oraz szybkiego
wdrożenia programu inwestycji modernizacyjnych w sektorze energetycznym. Ponadto świadomość nieuchronnego wzrostu cen energii
winna wyzwolić pożądane działania
oszczędnościowe i modernizacyjne po stronie wszystkich odbiorców
energii: zarówno przemysłowych, jak
również indywidualnych, prowadząc
do systematycznego ograniczania
zużycia energii i spadku wielkości
emisji CO2 na jednostkę PKB, co jest
szczególnie istotne w aspekcie przygotowania gospodarki do funkcjonowania w znacznie trudniejszym okresie post 2012.
W swoim stanowisku FORUMCO2
zawarło także dodatkowe postulaty:
 Opracowanie przez rząd w trybie
pilnym programu ograniczenia negatywnych skutków decyzji Komisji Europejskiej dla polskiej gospodarki i polskiego społeczeństwa, a
w jego ramach planu dotyczącego wykorzystania nadwyżki ponad
500 mln uprawnień, wynikającej z
protokołu z Kioto i pozostającej w
gestii rządu.
 Opracowanie przez rząd w trybie
pilnym prognozy zapotrzebowania
energetycznego dla Polski np. do
roku 2030, uwzględniającej zarówno rozwój poszczególnych branż
i zmianę poziomu życia, jak również
elementy polityki UE oraz stworzenie spójnej strategii energetycznej,
biorącej pod uwagę m.in. polskie
uwarunkowania surowcowe.

Przydział uprawnień
[mln ton CO2/rok]

Branża

Różnica
[%]

Projekt XII 2007

Projekt II 2008

Elektrownie zawodowe

94 285

105 760

+ 12,2

Elektrociepłownie zawodowe

22 182

26 509

+ 19,5

Razem energetyka zawodowa

116 467

132 269

+ 13,6

Ciepłownie zawodowe

11 634

10 400

- 10,6

Przemysł raﬁneryjny

8 891

8 391

- 5,6

Przemysł koksowniczy

3 089

2 939

- 4,9

Hutnictwo żelaza i stali

14 478

11 846

- 18,2

Przemysł wapienniczy

2 151

1 938

- 9,9

Przemysł cementowy

12 500

11 500

- 8,0

Przemysł szklarski

2 072

1 900

- 8,3

Przemysł ceramiczny

991

900

- 9,2

Przemysł papierniczy

2 164

1 638

- 24,3

Przemysł cukrowniczy

1 429

1 350

- 5,5

Przemysł chemiczny

6 801

5 272

- 22,5

Przemysł mat. drewnopochodnych

1 650

1 492

- 9,6

Elektrociepłownie przemysłowe

7 640

6 045

- 20,9

Przemysł pozostały

4 391

3 243

- 26,1

Razem sektory poza energetyką

79 881

68 854

- 13,8

Przydział na wszystkie instalacje

196 348

201 123

+ 2,4

Rezerwa na nowe instalacje

12 017

7 242

- 39,7

Rezerwa na projekty JI

150

150

0,0

Całkowity przydział

208 515

208 515

0,0

W trakcie dyskusji międzyresortowych Ministerstwo Gospodarki,
wspierane przez Ministerstwo Skarbu Państwa, silnie opowiedziało się
za zwiększeniem puli uprawnień dla
energetyki zawodowej kosztem przemysłu i rezerwy na rozwój, stając jednoznacznie po stronie argumentacji
przedstawianej przez energetykę.
W związku z pojawiającymi się
nieoﬁcjalnymi informacjami o rozważanym kierunku zmian w projekcie KPRU, przy jednoczesnym braku otwartej, merytorycznej debaty,
pozwalającej na przedstawienie rzetelnych analiz dotyczących wpływu
KPRU na środowisko i rozwój gospo-

darczy kraju, FORUMCO2 wystąpiło z
inicjatywą zwołania „Okrągłego Stołu CO2”, kierując w dniu 31 stycznia
2008 r. stosowny wniosek do wicepremiera, ministra gospodarki oraz do ministrów: środowiska, skarbu państwa,
infrastruktury i rozwoju regionalnego.
W piśmie zwrócono m.in. uwagę na pojawianie się coraz częściej
w mediach nierzetelnych i wywołujących negatywne reakcje społeczne informacji, że to właśnie niedobór
uprawnień do emisji CO2 jest główną przyczyną obecnego i przyszłego niekontrolowanego wzrostu cen
energii elektrycznej i cieplnej, hamulcem rozwojowym polskiej energetyki,

a także czynnikiem obniżającym wartość przeznaczonych do prywatyzacji
przedsiębiorstw energetycznych.
FORUMCO2 podkreślało, że wymiana poglądów i argumentów w sprawie
KPRU, tak istotnej z punktu widzenia
rozwoju gospodarczego kraju, nie powinna odbywać się w konwencji gabinetowo-medialnej, ale w czytelnej
formule specjalistycznej dyskusji, z
udziałem ekspertów reprezentujących
wszystkie zainteresowane strony, w
sposób umożliwiający przedstawianie i konfrontację argumentów oraz w
duchu poszukiwania najlepszego rozwiązania z punktu widzenia celu, jakim
jest realizacja polityki zrównoważonego rozwoju, a w jej ramach ograniczanie emisji gazów cieplarnianych przy
jak najmniejszym koszcie gospodarczym i społecznym.
„Okrągły Stół CO2”, obradujący
przy udziale przedstawicieli zainteresowanych resortów, przedstawicieli FORUMCO2 i sektorów objętych
KPRU, związków zawodowych oraz
ekspertów zewnętrznych, reprezentujących m.in. organizacje pozarządowe, powinien zdaniem FORUMCO2
ocenić możliwości redukcji emisji CO2
w energetyce i sektorach przemysłowych oraz sposoby jej osiągnięcia.
Następnie winien przeanalizować
skutki ogólnogospodarcze i społeczne wiążące się z takimi redukcjami
(np. wpływ ewentualnego deﬁcytu limitów CO2 na poziom zatrudnienia).
Równolegle należało rzetelnie oszacować skalę możliwego wzrostu cen
energii, wywołanego niedoborem
uprawnień w sektorach elektrowni
i elektrociepłowni zawodowych oraz
ocenić możliwości skompensowania
skutków takiego wzrostu m.in. poprzez wdrożenie Ogólnonarodowego
Programu Oszczędzania Energii, zapowiadanego przez prof. Macieja Nowickiego, ministra środowiska.
Wnioski z analiz powinny pomóc wypracować rozwiązania minimalizujące całkowity koszt gospodarczy i społeczny wdrożenia KPRU
na lata 2008-2012 (i stwarzające
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najkorzystniejsze warunki) oraz zintensyﬁkować działania w zakresie
przygotowania polskiej gospodarki
do funkcjonowania po roku 2012, w
tym uczestnictwa w realizacji wspólnotowego pakietu energetycznego
(programu „3x20”).
FORUMCO2 przestrzegało, że skutki ewentualnych zaniedbań oraz zaniechania lub spowolnienia działań w
latach 2008-2012 będą wyraźnie odczuwalne w okresie 2012-2020 i w
latach późniejszych, powodując konieczność poniesienia znacznie większych kosztów społecznych i gospodarczych.

 Projekt KPRU

ELEKTROENERGETYKA

z 12 lutego 2008 roku
Wniosek o zwołanie otwartej eksperckiej debaty w sprawie KPRU na
lata 2008-2012 nie doczekał się realizacji. 12 lutego 2008 r. pojawił się
natomiast drugi projekt planu, odzwierciadlający stanowisko energetyki i postulaty Ministerstwa Gospodarki oraz Skarbu Państwa.
Energetyka zawodowa otrzymała
blisko 16 mln ton CO2 na rok więcej
niż w pierwotnym projekcie z grudnia
2007 r. kosztem obcięcia o 11 mln ton
przydziałów dla sektorów przemysłowych i zmniejszenia o 5 mln ton rezerwy na nowe instalacje.
26 lutego 2008 r., w piśmie do
ministra środowiska, FORUMCO2 negatywnie zaopiniowało projekt KPRU
na lata 2008-2012, przedstawiony
do konsultacji społecznych 12 lutego
2008 roku, i wnioskowało o powrót
do założeń i metodyki podziału, na

których zbudowany był projekt planu
przedstawiony przez ministra środowiska 27 grudnia 2008 r. FORUMCO2
wyraziło sprzeciw wobec stworzenia
z KPRU pola przetargów i kompromisów politycznych w sytuacji, gdy dokument ten powinien odzwierciedlać
pragmatyczną logikę ekonomiczną
i sprzyjać realizacji jasno określonych
celów gospodarczych, ekologicznych
i społecznych w myśl zasady zrównoważonego rozwoju.
FORUMCO2 ponownie zaakcentowało w swoim piśmie konieczność
konfrontacji argumentów w formule
otwartej eksperckiej dyskusji „Okrągłego Stołu”, podkreślając, że unikanie przez rząd merytorycznej dyskusji
nad KPRU tylko potwierdza, iż plan
rozdziału uprawnień do emisji na lata
2008-2012 stał się przedmiotem jakiejś gry politycznej.
Brak reakcji na argumenty i zgłaszane postulaty spowodował, że
2 kwietnia 2008 r. FORUMCO2 zwróciło się bezpośrednio do premiera Donalda Tuska z wnioskiem o uwzględnienie stanowiska przedstawianego
wielokrotnie poprzedniemu rządowi
przez FORUMCO2, zwracając uwagę,
że decyzja w sprawie KPRU dotyczy nie tylko okresu 2008-2012, ale
jej konsekwencje, zarówno pozytywne jak i negatywne, będą odczuwalne również w następnych dziesięcioleciach.
FORUMCO2 podkreśliło, że ciągle
jest czas na wszechstronne przeanalizowanie, w jaki sposób proponowana regulacja wpłynie na stan środowiska, na całą gospodarkę, na rynek
pracy, a także na efektywność realizacji Strategii Rozwoju Kraju i podtrzymało swój postulat o zwołaniu
„Okrągłego Stołu CO2”.
Do chwili złożenia artykułu w redakcji FORUMCO2 nie otrzymało odpowiedzi na swoje wystąpienie, a
projekt KPRU na lata 2008-2012
znajdował się nadal w fazie uzgodnień międzyresortowych w ramach
Rady Ministrów.

fot. NE
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Robert Stelmaszczyk, prezes RWE Stoen Operator

NOWOCZESNA

ELEKTROENERGETYKA

RWE

Stoen Operator zarządza siecią elektroenergetyczną Warszawy i realizuje
zadania operatora systemu dystrybucyjnego. Firma utrzymuje najwyższe standardy niezawodności pracy
sieci, zapewniając bezpieczeństwo
sieci elektroenergetycznej Warszawy i okolic. Według danych ARE
nasza sieć energetyczna należy do
najbardziej niezawodnych w kraju.
Wskaźniki niezawodności zarządzanej przez spółkę sieci są znacząco lepsze niż średnia dla Polski w
miastach. Według raportu agencji
opublikowanego w ubiegłym roku,
średni czas trwania zakłóceń w sieci
kablowej niskiego napięcia RWE
Stoen Operator nie przekraczał 1,1
godziny, podczas gdy średnia w
kraju wynosiła 2,41 godziny.

fot. RWE Stoen Operator

INWESTYCJA RWE W STOLICY

 Inwestycje
energetyczne
Szacowane na najbliższe lata tempo
wzrostu poboru energii oceniane jest na
około 3% rocznie. Taki skok zapotrzebowania na energię elektryczną wpływa
bezpośrednio na decyzje ﬁrmy dotyczące tworzenia nowych elementów sieci
i modernizacji istniejących. Ciągła rozbudowa sieci elektroenergetycznej ma
na celu nie tylko zaspokajanie potrzeb
miasta, ale także zwiększanie poziomu
niezawodności sieci oraz zmniejszanie
strat sieciowych, przy jednoczesnym
minimalizowaniu oddziaływania urządzeń na środowisko.

 Stacja Wysokiego
Napięcia Powiśle
Powiśle jest nierozerwalnie związane z historią warszawskiej energetyki.
Tutaj została uruchomiona pierwsza
w Warszawie elektrownia. Obecnie
na Powiślu zlokalizowana jest nowoczesna stacja elektroenergetyczna
110/15 kV. Jest to najnowsza inwestycja RWE w stolicy. Ze stacji tej dostarczana jest energia elektryczna do
znacznej części mieszkańców Śródmieścia, jak również pośrednio do
obiektów istotnych dla miasta.
Stacja zlokalizowana jest w historycznej, dawnej rozdzielni 30 kV
Elektrowni Powiśle i wykonana jako
wnętrzowa. Do podstawowych jej elementów należą:
 rozdzielnia 110 kV w technologii
gazowej, pracująca w układzie z
podwójnym systemem szyn zbiorczych, wyposażona w cztery pola
linii 110 kV z możliwością rozbudowy do sześciu, dwa pola transformatorów mocy strony 110 kV,
pole łącznika szyn 110 kV,
 dwa transformatory 110/15/15 kV
o mocy 63/31,5/31,5 MVA z dzielonymi uzwojeniami wtórnymi,
 rozdzielnia 15 kV składająca się z
68 pól, pracująca w układzie czterech pojedynczych sekcji szyn
zbiorczych z dwoma łącznikami po-

fot. RWE Stoen Operator
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dłużnymi, z której wyprowadzone
zostały linie kablowe sieci 15 kV,
 rozdzielnia potrzeb własnych pracująca w układzie czterech transformatorów uziemniających,
 instalacje technologiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stacji: obwody wtórne, telemechanika, łączność.
Powiśle jest stacją bezobsługową,
wyposażoną w system telemechaniki. Dzieki temu sterowanie wszystkimi
łącznikami w rozdzielniach 110 kV i 15
kV może odbywać się na odległość, w
sposób zdalny, ze stanowiska dyspozytora. Ze względu na umieszczenie jej
wewnątrz budynku stacja jest neutralna
dla krajobrazu. Równocześnie, dzięki
zastosowaniu najnowszych technologicznie urządzeń, w znacznym stopniu
poprawia niezawodność dostaw energii elektrycznej do obecnych oraz nowo
przyłączanych klientów.



rozdzielnia 15 kV składająca się z
52 pól, pracująca w układzie czterech pojedynczych sekcji szyn
zbiorczych z dwoma łącznikami
podłużnymi,
 rozdzielnia potrzeb własnych pracująca w układzie czterech transformatorów uziemiających,
 instalacje technologiczne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania stacji: obwody wtórne, telemechanika, łączność.

Zgodnie z wyznaczonymi standardami stacja Wilanów będzie całkowicie bezobsługowa. Zastosowane urządzenia i system telemechaniki
pozwolą na sterowanie wszystkimi łącznikami stacji na odległość, z
centrum dyspozytorskiego. Dzięki temu rozwiązaniu ewentualne zakłócenia w pracy sieci będą likwidowane
szybciej, bez konieczności dojazdu
samochodu Pogotowia Energetycznego do obiektu.

 Stacja przyszłości
W odpowiedzi na zwiększone zapotrzebowanie energetyczne w okolicach Wilanowa, RWE Stoen Operator
rozpoczyna budowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV RPZ Wilanów.
Stacja będzie w pełni harmonizować
architektonicznie z charakterystyczną
zabudową miasteczka Wilanów.
Nowa stacja elektroenergetyczna
będzie stacją całkowicie wnętrzową,
zasilaną dwiema liniami kablowymi
110 kV i wyposażoną w nowoczesne
urządzenia. Podstawowymi urządzeniami RPZ Wilanów będą:
 czteropolowa rozdzielnia 110 kV
wykonana w technologii gazowej.
Rozwiązanie to stosowane jest coraz częściej w hermetycznie zabudowanych rozdzielniach wysokiego napięcia, ponieważ umożliwia
nawet piętnastokrotne zmniejszenie powierzchni zajmowanej przez
rozdzielnię,
 dwa transformatory 110/15/15 kV
o mocy 40/20/20 MVA,

fot. RWE Stoen Operator
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Anna Gerymska, dyrektor jednostki certyfikującej UDT-CERT

F
IRMA
Z TRADYCJAMI

Funkcjonowanie naszej firmy związane jest
nierozłącznie z bezpieczeństwem urządzeń
technicznych, czyli np.
kotłów, turbozespołów
i innych, związanych z
produkcją energii elektrycznej.

fot. NE

 Unia Europejska
Sprawą oczywistą jest, że od momentu wejścia do UE sporo spraw
się zmieniło. Zaczęło obowiązywać
przede wszystkim nowe prawo europejskie: zarówno w całym przemyśle jak i w sektorze energetycznym.
Zmieniło się nie tylko podejście do
bezpieczeństwa, ale również do podziału odpowiedzialności. Przed wejściem do UE państwo kontrolowało wyroby w trakcie wytwarzania. Po

wejściu natomiast kontroluje je na
rynku poprzez organy nadzoru.

 Bezpieczeństwo w
energetyce
Kwestie bezpieczeństwa urządzeń technicznych były uregulowane
przed wejściem do UE poprzez prawo
krajowe. Poziom bezpieczeństwa po
akcesji nie zmienił się – zmieniło się
jednak podejście. Nasza ﬁrma została jednostką notyﬁkowaną, czyli taką,

ELEKTROENERGETYKA

U

rząd Dozoru Technicznego to firma
szczególna i z dużymi
tradycjami. Z branżą
energetyczną jesteśmy
związani już od prawie
stu lat. Można powiedzieć, że UDT powstał z
inicjatywy właśnie spółek
energetycznych – pierwsze wydane przez Urząd
certyfikaty dotyczyły kotłów parowych.
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która uczestniczy w ocenie zgodności urządzeń. Przy budowie nowego
bloku energetycznego, jak np. w Pątnowie, jednostka notyﬁkowana bada
zgodność tego bloku z dyrektywami.

 Kadra UDT

ELEKTROENERGETYKA

Pracownicy naszej ﬁrmy cały
czas się szkolą i podnoszą swoje
kwaliﬁkacje. W UDT zatrudnionych
jest około 800 inspektorów, z czego 400 pracuje również jako eksperci jednostki notyﬁkowanej. Osoby
uczestniczące w ocenie zgodności
dużych obiektów energetycznych
ok. 20% swojego czasu w ciągu roku spędzają na szkoleniach technicznych czy też związanych z zarządzaniem projektami.
Nasza ﬁrma, mająca 100-letnią
tradycję, jest instytucją nowoczesną,
stosującą najnowsze osiągnięcia
związane z zarządzaniem. Powstające dziś duże bloki energetyczne to
nie tylko wyzwanie dla tych, którzy je
budują, ale również dla nas, czyli jednostki notyﬁkowanej, która będzie je
oceniać.

 Nowe przepisy
Prawo, które w Polsce obowiązywało w obszarze działań naszej ﬁrmy
przed wejściem do UE, było nieco inaczej skonstruowane w porównaniu do
prawa europejskiego. Warunki techniczne dozoru bardzo szczegółowo
określały, z jakich technologii powinien
korzystać wytwórca oraz jaki jest zakres działań zapewniający maksymalne bezpieczeństwo.
Obecnie wytwórca ma do wyboru
szereg przepisów, które może zastosować, by spełnić wymagania dyrektyw nowego podejścia. Po czterech
latach w strukturach UE polscy wytwórcy przyzwyczaili się już do nowego prawa, ale na początku tego okresu stanowiło to problem.
Nasza ﬁrma – jako jednostka dbająca o to, aby działania związane z
zapewnieniem bezpieczeństwa urzą-

dzeń były jak najlepiej wykonywane
oraz aby dobrze przygotować przedsiębiorców do nowych wyzwań, prowadziła wśród wytwórców akcje informacyjne i szkolenia na kilka miesięcy
przed wejściem do UE.
W zeszłym roku spotkałam się z
wytwórcami, którzy wcześniej nie słyszeli o istnieniu prawa europejskiego.
Jestem przekonana, że jeszcze i dzisiaj znajdą się tacy, którzy go nie znają, produkując jednocześnie urządzenia wymagające zastosowania owego
prawa. Dlatego też mamy jeszcze
sporo do zrobienia.

 Udział w rynku
Po wejściu do UE każdy wytwórca może sobie wybrać jednostkę notyﬁkowaną. Przed akcesją promowaliśmy na szeroką skalę bezpieczeństwo
i podnosiliśmy świadomość społeczeństwa w tym zakresie.

”

Powstające
dziś duże bloki
energetyczne to
nie tylko wyzwanie
dla tych, którzy
je budują, ale
również dla nas,
czyli jednostki
notyﬁkowanej,
która będzie je
oceniać

Firmy biorące udział w organizowanych przez nas seminariach czy
szkoleniach zaufały UDT i pozostały z nami do dzisiaj. Jesteśmy obecnie największą polską jednostką notyﬁkowaną, zarówno pod względem
liczby notyﬁkacji jak też pod względem wydawanych certyﬁkatów oceny zgodności. Obecnie posiadamy
notyﬁkację aż do 11 dyrektyw UE,
jednakże planujemy rozszerzenie notyﬁkacji o kolejne dyrektywy.

Z ostatnich raportów, które ukazały się w mediach wynika, że
UDT-CERT znajduje się wśród 6-7
największych jednostek certyﬁkacyjnych w Polsce. Z roku na rok ilość
wydawanych przez nas certyﬁkatów oraz nasz udział w rynku wzrasta. Jeśli chodzi o certyﬁkację dobrowolną wyrobów czy usług, w naszym
kraju bardzo ciężko jest przekonać
wytwórców do jakichkolwiek badań,
które nie są konieczne. Za granicą
wygląda to zupełnie inaczej – bardzo często to odbiorcy wyrobów czy
usług wymagają od ich producentów
dodatkowych certyﬁkatów. W Polsce
nasi klienci, którzy decydują się na
dobrowolną certyﬁkację, mają prawo
do oznaczania swoich wyrobów znakiem UDT-CERT. Docierają do nas
sygnały, że zaufanie do oznaczonych
produktów wzrasta i zwiększa się ich
sprzedaż.

 Potrzeby rynku
UDT-CERT posiada wieloletnie
doświadczenie zdobyte przy realizacji wszystkich znaczących inwestycji
energetycznych w Polsce. Stosując
uznane na świecie metody zarządzania złożonymi projektami oraz wykorzystując najnowocześniejsze oprogramowanie w zakresie oceny zagrożeń,
UDT-CERT zapewnia kompletne rozwiązania dotyczące nadzoru nad inwestycją.
UDT-CERT zgodnie z oczekiwaniami branży energetycznej rozszerza ofertę swoich usług o nowy zakres
działalności, wynikającej z przepisów
prawa energetycznego i ochrony środowiska. Posiadamy akredytację do
opiniowania wniosków i sprawozdań przedsiębiorstw występujących
o uzyskanie świadectw pochodzenia
z kogeneracji. Przeprowadziliśmy już
szereg tego typu procesów, a w roku bieżącym planujemy również rozszerzenie naszych usług o weryﬁkację
rocznych raportów dotyczących emisji
gazów cieplarnianych.

11

ponad 20000
kacja do 11 dyrektyw

kowana w Polsce (nr 1433)
katów od 1 maja 2004 roku

do napraw
PN-EN ISO 9001:2001
PN-EN ISO 14001:2005, PN-N-18001:2004,
PN-EN ISO 3834:2007
certyfikacja systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji
wg normy PN-EN ISO / IEC 27001:2007

730 rzeczoznawców
laboratorium CLDT
weryfikacja maszyn

i
w dyrektywie 89/655/EWG

podstawowe kontrole placów zabaw
analizy dokumentacji technicznych

kacja wyrobów
kacja wyrobów na zgodno z dokumentami o
nymi
przez klienta
kacja wyrobów UDT-CERT
energetycznej, paliwowej, mas zynowej, elektrotechniczne j i chemicznej
”UDT

Badania i ekspertyzy techniczne

kacja osób
kacji personelu

uznany

kowany”

kacja spawaczy, zgrzewaczy metali i tworzyw sztucznych

Wydawanie opinii dla wytwórcy energii elektrycznej w związku
z ubieganiem się o uzyskanie świadectwa z kogeneracji

Akademia UDT
10000 osób przeszkolonych w zakresie norm i przepisów prawnych,

kacji rmy, opracowywane
zgodnie z sugestiami klienta

oru Technicznego UDT - CERT
arszawa, tel. 022 57 22 110, 57 22 134, fax 022 57 22 129
www.udt-cert.pl, e-mail: cert@udt.gov.pl
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ENEX
2008

opracowanie: Dorota Kubek

Z

W ramach imprezy odbyły się także liczne spotkania i szkolenia. Konferencje takie jak „Renesans Energetyki
Jądrowej”, „Odnawialne źródła energii” czy „Forum pomp ciepła” zgromadziły tłumy słuchaczy. Największym
zainteresowaniem cieszyły się jednak
spotkania na temat najnowszych rozwiązań stosowanych w branży, czyli „Ciepło z biomasy w praktyce” oraz
„Biogazownia rolnicza”.
Współorganizatorami targów ENEX
i ENEX – Nowa Energia Kielce 2008
byli: Polska Izba Biomasy, Stowarzyszenie Elektryków Polskich oraz Izba
Gospodarcza Energetyki i Ochrony
Środowiska. XI Międzynarodowym
Targom Energetyki ENEX oraz VI Targom Odnawialnych Źródeł Energii
ENEX – Nowa Energia towarzyszyły
IX Targi Ekologiczne, Komunalne, Surowców Wtórnych, Utylizacji i Recyklingu EKOTECH oraz po raz pierwszy
Targi Pneumatyki, Hydrauliki, Napędów i Sterowań PNEUMATICON.
Targi ENEX i EKOTECH odwiedziło ponad 4000 osób.

fot.NE

o Kielc przyjechali wytwórcy energii konwencjonalnej, jak również
ﬁrmy zajmujące się produkcją energii ze źródeł odnawialnych. W sumie
w halach Targów Kielce swoje stoiska zaprezentowało prawie 120 wystawców z Polski, Niemiec i Szwecji.
Podczas targów ENEX i ENEX – Nowa Energia nie zabrakło maszyn oraz
urządzeń energetycznych i elektroenergetycznych, najnowszych technologii systemowych, armatury sieciowej, kolektorów słonecznych, pieców
opalanych drewnem, promienników
ciepła, kotłowni opalanych biomasą
oraz pojazdów na biopaliwo. Na stoiskach wystawcy zaprezentowali także najnowocześniejszy sprzęt związany z odnawianymi źródłami energii,
wytwarzaniem, przesyłem i dystrybucją energii oraz eksploatacją urządzeń
energetycznych i modernizacją istniejących sieci.
Targi to okazja do prezentacji nowych rozwiązań technicznych i technologicznych przemysłu energetycznego, a także forum wymiany
informacji i doświadczeń.

fot.NE

ELEKTROENERGETYKA

D

fot.NE

a nami jedenasta edycja Międzynarodowych
Targów Energetyki ENEX, którym towarzyszyły
VI Targi Odnawialnych Źródeł Energii ENEX
– Nowa Energia (4-6 marca 2008).
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Kazimierz Jancerowicz, zastępca głównego mechanika, kierownik Oddziału Energetycznego Polfy Warszawa S.A.

ograniczyć
zużycie
energii
P

fot. NE
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CEL:
olfa Warszawa S.A.
to jedna z największych firm farmaceutycznych w Polsce. Jest
kontynuatorem niemal
dwuwiekowej tradycji
warszawskiego przemysłu
farmaceutycznego. Produkując około 150 preparatów zaliczana jest
do czołowych eksporterów polskich leków.
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Polfa Warszawa jest dość dużym
zakładem, więc zużycie energii elektrycznej również kształtuje się na wysokim poziomie. Zachodzące w fabryce energochłonne procesy można
podzielić na dwa rodzaje: produkcję
podstawową oraz pomocniczą. Produkcja podstawowa jest bezpośrednio związana z wytwarzaniem leków,
natomiast całe jej otoczenie to instalacje pomocnicze służące do wytwarzania mediów przeznaczonych do prowadzenia procesów produkcyjnych.
W dużej mierze wykorzystywana jest
tutaj właśnie energia elektryczna. Zużycie waha się na poziomie 10 000
MWh w skali roku, czyli kwartalnie jest
to około 2 500 MWh.

 Odbiór energii
Zakład w dużej mierze jest przygotowany do odbioru energii. 85%
energii odbieramy na tzw. średnim napięciu, w przeciwieństwie do innych
przedsiębiorstw, które odbierają energię na napięciu niskim. Średnie napię-

cie przetwarzane jest na niskie w naszych stacjach transformatorowych.
Koszt zakupu energii na średnim napięciu jest bowiem zdecydowanie niższy (prawie o 30%) w porównaniu do
tej na napięciu niskim. Są to znaczące zyski dla naszej ﬁrmy. Po ostatnich
podwyżkach cen energii elektrycznej,
które weszły w życie 1 stycznia 2008 r.
i 1 marca 2008 r., jej koszty dla zakładu
wzrosły jednak o około 30%.

 Energochłonność
procesów
Procesy najbardziej energochłonne
to wytwarzanie mediów pomocniczych:
sprężonego powietrza, wody PW, HPW,
WFI czy też na przykład instalacja wentylacji i klimatyzacji. Instalacje klimatyzacji to szczególny wymóg farmacji, gdyż
produkcja musi tu być prowadzona w
idealnie czystych i sterylnych pomieszczeniach. Powietrze, specjalnie obrobione w ﬁltrach, powinno posiadać odpowiednie parametry ﬁzykochemiczne,
przede wszystkim właściwą temperaturę i wilgotność. Ponadto musi być
zapewniona właściwa liczba wymian
powietrza w pomieszczeniach produk-

cyjnych. W okresie letnim używamy
agregatów chłodniczych do utrzymania
żądanych parametrów powietrza. Zimą
powietrze musi być z kolei podgrzewane do właściwej temperatury.

 Oszczędność energii
elektrycznej
Stosujemy najbardziej nowoczesne urządzenia, których silniki pracują na tzw. przetwornicach częstotliwości. Wówczas zużycie energii jest
dużo mniejsze, nawet o 30%. Ponadto ograniczana jest praca urządzeń na
biegach jałowych.
Wykorzystujemy również metodę pracy na zmniejszonych wydajnościach urządzeń. Dotyczy to czasu
pracy w porze nocnej i w dni wolne od
pracy. W pomieszczeniach produkcyjnych, w których nie są prowadzone w
tym czasie procesy produkcyjne, a muszą być utrzymane odpowiednie parametry powietrza, zmniejsza się pracę
urządzeń klimatyzacyjnych (przy pomocy specjalnych programów sterujących) na 30% ich wydajności. Na poszczególnych liniach produkcyjnych
systemy sterujące przywracają, z od-
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elektrycznej

fot. Polfa Warszawa S.A.

 Zużycie energii
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powiednim wyprzedzeniem czasowym, pracę urządzeń klimatyzacyjnych
tak, aby pomieszczenia posiadały właściwe parametry do uruchomienia produkcji. Stosowanie tego typu rozwiązań pozwala na znaczne ograniczenia
zużycia energii elektrycznej.
Pozostałe urządzenia, takie jak sprężarki powietrzne, różnego typu pompy,
wentylatory, agregaty chłodnicze oraz
linie produkcyjne pracują na zmiennych
wydajnościach i obciążeniach z zastosowaniem przetwornic częstotliwości
i systemów komputerowych.
Sama produkcja nie jest aż tak
energochłonna. Wykorzystujemy tu
mniejsze urządzenia elektryczne, przy
których stosujemy rozwiązanie tzw.
czuwania na obniżonych parametrach,
np. temperaturowych lub na czasowym wyłączeniu podgrzewania elementów linii produkcyjnej.
Staramy się ograniczać koszty
produkcji pomocniczych, aby nasze
produkty były tańsze i bardziej konkurencyjne na rynku leków.

 Wzrost cen energii

fot. Polfa Warszawa S.A.
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Polfa Warszawa kupuje energię
elektryczną w grupie taryfowej B23.
Nasze rozliczenia zależą więc od pory doby podzielonej na tzw. szczyt
przedpołudniowy, popołudniowy oraz
resztę dnia. Ceny kształtują się w zależności od szczytu. W naszej ﬁrmie
główna produkcja przebiega w systemie dwuzmianowym. Dla przykładu
podam, że za szczyt przedpołudniowy w grudniu, za 1 MWh płaciliśmy
160 zł. Natomiast obecnie, po podwyżkach w marcu, płacimy już 236 zł.
W szczycie popołudniowym w grudniu za 1 MWh płaciliśmy 232 zł, natomiast od 1 marca – 265 zł. Reszta
doby to 117 zł za 1 MWh przed podwyżką i 182 zł dziś. Jak widać jest to
znacząca różnica.
Po analizie dostawców energii
elektrycznej stwierdziliśmy, że oferta
RWE Stoen jest obecnie dla nas najbardziej korzystna, a zmiana dostawcy – w tym momencie – nieopłacalna.
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Stare agregaty chłodnicze, sprężarki, pompy i linie produkcyjne, które nie pracowały na przetwornicach
częstotliwości (czyli tzw. falownikach),
lub nie posiadały sterowników, a mają
wpływ na ograniczanie zużycia energii
elektrycznej, są modernizowane i wymieniane. W bieżącym roku zamierzamy realizować duży program inwestycyjny i zakupić urządzenia pracujące
właśnie na przetwornicach, które będą sterowane systemami komputerowymi ograniczającymi zużycie energii
do minimum.

 Nowe rozwiązania
Jedna z ﬁrm zaproponowała nam
ostatnio ciekawe rozwiązanie dla starszych urządzeń pracujących w naszej ﬁrmie. Dzięki zastosowaniu tzw.
eko kontrolerów można zaoszczędzić około 30% energii, zwłaszcza w
urządzeniach starszego typu, które
nie posiadają falowników i sterowników. Omawiane urządzenie eliminuje
jałowy bieg silnika. Obecnie jesteśmy
na etapie analizy jego przydatności w
warunkach naszego zakładu.

 Jakość energii
elektrycznej a
przebieg procesów
produkcyjnych
Nasza ﬁrma, ze względu na charakter produkcji, posiada tzw. podwójne zasilanie w energię elektryczną, aby w momencie, gdy pojawi się
awaria poza zakładem i jedna z linii
zostanie uszkodzona, automatycznie przejść na zasilanie z drugiej linii. W ten sposób prowadzone w danej chwili w zakładzie procesy nie są
przerywane. Dlatego też nie odczuwamy tego typu problemów.
Niektóre nowoczesne urządzenia
bywają jednak wrażliwe na przerwy
w dostawie energii. Przy bardzo dużych spadkach napięć lub chwilowych
przełączeniach następują krótkotrwa-

łe przestoje. Uruchamia się wówczas
drugi system zasilania.
Zakłady farmaceutyczne ze względu na specyﬁkę wytwarzania muszą
mieć gwarancję ciągłości produkcji
i dostaw energii.

 Zarządzanie gospodarką
energetyczną
Wszystkie pracujące urządzenia
produkcyjne oraz pomocnicze są kontrolowane i sterowane przez systemy
komputerowe. Właściwie nie posiadamy już urządzeń, które nie mają sterownika czy też nie są podłączone
do systemu komputerowego. Wielkość zużycia i parametry dostarczanej
energii elektrycznej są stale kontrolowane przez służby dyżurne zakładu.

”

Przewiduję, że
rynek zacznie
normalnie
funkcjonować
i zabiegać
o klienta za rok
czy dwa lata

 Systemy informatyczne
Naszym celem jest zakup systemu informatycznego do monitorowania
oraz bieżącego badania wielkości zużycia energii elektrycznej i innych mediów
energetycznych. Zamierzamy założyć
liczniki na większości instalacji, aby na
bieżąco kontrolować faktyczne zużycie energii. Chcemy wiedzieć, jakie są
koszty zużycia energii poszczególnych
komórek i oddziałów produkcyjnych
zakładu, co ma przełożenie na koszt
wytworzenia konkretnego leku. Musimy wiedzieć, czy produkcja określonego asortymentu jest dla nas opłacalna.
Istotne są informacje, ile zużywamy pary, wody, sprężonego powietrza, energii elektrycznej, gazu i innych mediów.
System ma się łączyć z systemem gospodarki remontami, konserwacją oraz

całą energetyką w zakładzie. Podobne
systemy działają już w innych ﬁrmach
farmaceutycznych w kraju.
Warto nadmienić, że wdrażamy
nowy system budżetowania. Każdy
z naszych działów będzie sam odpowiadał za wydatki, które wygeneruje. Celem jest ograniczenie kosztów,
również mediów energetycznych.

 Źródła ciepła
Nasz zakład posiada dwa źródła
ciepła. Mamy swoją kotłownię gazową,
wyposażoną w kotły do wytwarzania
pary technicznej. Korzystamy również
z usług SPEC, skąd pobieramy ciepło
do centralnego ogrzewania. Parę z naszej kotłowni wykorzystujemy głównie
do procesów technologicznych, takich
jak podgrzewanie aparatów produkcyjnych, sterylizacja, sanityzacja oraz
do wytwarzania ciepła dla układów klimatyzacyjnych i wentylacyjnych. Stosowana jest ona również do instalacji
centralnego ogrzewania w zakładzie.
Dwa niezależne źródła ciepła zabezpieczają drogie instalacje produkcyjne
na wypadek awarii jednego z nich w
okresie zimowym. Kotłownia zakładowa zużywa 1,5 mln m3 wysokometanowego gazu ziemnego rocznie. Jest
to dość spory koszt – około 1,5 mln
zł na rok.
Gaz wykorzystywany jest także
bezpośrednio do procesów produkcyjnych, lecz jego zużycie nie jest duże.

 Zmiany na rynku energii
elektrycznej
Przyglądamy się bacznie wszystkim zmianom, które zachodzą na rynku. Nie są one, niestety, korzystne dla
przedsiębiorstw. Przewiduję, że rynek
zacznie normalnie funkcjonować i zabiegać o klienta za rok czy dwa lata.
Jeżeli będziemy mieli możliwość zakupu tańszej energii u innego dostawcy,
to zapewne chętnie z niej skorzystamy. Dotyczy to zarówno energii elektrycznej jak i gazu ziemnego.
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realizacja inwestycji

Najważniejsza jest

PALIWA DLA ENERGETYKI

Rozmowa z Mirosławem Dobrutem, wiceprezesem zarządu ds. techniczno-inwestycyjnych PGNiG S.A.
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Jak kształtują się projekty połączenia Polski z systemami gazociągów
europejskich?
Obecnie realizujemy dwa strategiczne projekty, czyli budowę terminalu

”

Mając na uwadze
prognozy,
wg których
zapotrzebowanie
na gaz będzie
zwiększało się
w przyszłości,
intensywnie
pracujemy nad
rozwojem rynku

W toku są prace projektowe, prowadzimy rozmowy na temat dostaw
LNG. Sądzimy, że pierwsze dostawy
skroplonego gazu dotrą do Polski w IV
kwartale 2012 roku.
Trwają również prace nad projektami związanymi z połączeniami transgranicznymi z Niemcami czy Czecha-

mi. Nie ma jednak jeszcze żadnych
formalnych decyzji, które by uruchomiły procesy inwestycyjne.
Chciałbym podkreślić, że każde nowe połączenie zwiększa i poprawia bezpieczeństwo energetyczne, dlatego tego typu inwestycje są bardzo ważne.
Jaka jest strategia PGNiG na najbliższy czas?
Najistotniejsza jest dla nas realizacja
inwestycji zapewniających bezpieczeństwo energetyczne. Ważne jest więc
stworzenie układu sieci gazociągów
do transportu gazu w Polsce, a także
połączenie naszego systemu z systemem UE. Do naszych priorytetów zaliczamy wzrost wydobycia krajowego.
Do rozstrzygnięcia mamy przetarg na
projekt Lubiatów-Międzychód-Grotów.
Złożone oferty są rozpatrywane pod
kątem opłacalności oraz czasu zwrotu
zainwestowanych pieniędzy. Realizacja
omawianego przedsięwzięcia umożliwi
zwiększenie wydobycia ropy do około
mln ton, czyli o prawie 50% więcej, oraz
wzrost wydobycia gazu. Bardzo ważnym zadaniem jest budowa i rozbudowa podziemnych magazynów oraz
zróżnicowanie kierunków importu gazu,
czyli realizacja takich inwestycji jak terminal LNG i gazociąg Baltic Pipe.
Są to dla nas niewątpliwie kluczowe zadania na najbliższe lata.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Jak wyglądają plany zwiększenia
wydobycia krajowego gazu?
Strategia związana ze zwiększeniem krajowego wydobycia została
zapisana w prospekcie emisyjnym w
momencie wchodzenia naszej ﬁrmy
na giełdę. Na pewno wzrost wydobycia, które wynosi dziś 4,2-4,3 mld m3
rocznie, nie może nastąpić z dnia na
dzień. Konieczne są pewne inwestycje
i oczywiście czas. Sądzę, że przyrost
krajowego wydobycia gazu w ciągu
3-5 lat może dojść do poziomu 5-5,5
mld m3. Poszukiwania, które prowadzimy pokazują, że nasze zasoby cały
czas rosną, ale nie przekłada się to na
wzrost wydobycia, które wymaga dodatkowych inwestycji i zagospodarowania złóż, budowy kopalń itd.

gazu w Świnoujściu oraz projekt budowy gazociągu Baltic Pipe. Gazociąg ten
jest częścią projektów pozwalających
na dostawy gazu z kierunku skandynawskiego, w tym umożliwiających dostęp do norweskich złóż gazu. Baltic Pipe pozwoli na dostawy gazu ziemnego
z Danii do Polski, da też możliwość eksportu gazu z terytorium Polski na północny rynek UE (Dania, Niemcy).
Jeśli chodzi natomiast o terminal
gazu, to powołana została spółka Polskie LNG, która zajmuje się realizacją
tej inwestycji.

fot. PGNiG

Jak ocenia pan sytuację na rynku
gazu w Polsce?
Obecnie PGNiG w pełni pokrywa
zapotrzebowanie na gaz dla odbiorców z przemysłu i z sektora komunalnego. Mając na uwadze prognozy, wg
których zapotrzebowanie na gaz będzie zwiększało się w przyszłości, intensywnie pracujemy nad rozwojem
rynku. Jednym słowem, przed nami
sporo wyzwań.
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dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz, prof. AGH, mgr inż. Maciej Zajączkowski
Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej

Branża
węgla brunatnego
w Polsce – część II

PALIWA DLA ENERGETYKI

O

becnie w Polsce istnieją cztery odkrywkowe
kopalnie węgla brunatnego, wydobywające ten surowiec na potrzeby pobliskich elektrowni. Należą do nich:
- KWB „Adamów” S.A.,
- KWB „Konin” S.A.,
- BOT KWB „Bełchatów” S.A.,
- BOT KWB „Turów” S.A.
 Kopalnia Węgla
Brunatnego „Adamów”
S.A.
KWB „Adamów” S.A. jest kopalnią wieloodkrywkową, znajdującą się w
centralnej Polsce. Wydobywany węgiel
brunatny jest wykorzystywany jako paliwo w położonej nieopodal Elektrowni
„Adamów”, o mocy 600 MW (tworzącej z elektrowniami konińskimi Zespół
Elektrowni PAK S.A.). Kopalnia powstała w latach 1959-1964 na złożu „Adamów”, i po wielu zmianach organizacyjnych, 1 lipca 1999 r. stała się spółką

akcyjną Skarbu Państwa. Pierwszy węgiel wydobyto tu w 1964 r., kiedy rozpoczęto eksploatację odkrywki „Adamów”, a pierwszy blok energetyczny
elektrowni uruchomiono w 1964 r. W latach 1977-1978 oddano do eksploatacji dwie nowe odkrywki: „Władysławów”
i „Bogdałów”. W odkrywce „Bogdałów” zakończono eksploatację węgla w
1991 r., zastępując ją jednocześnie uruchomioną w tym samym roku odkrywką „Koźmin”. W październiku 2007 r.
rozpoczęto prace udostępniające pola
centralnego tej odkrywki, nazwanego
odkrywką „Koźmin Północ”.
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 Odkrywka „Władysławów”

Rys. 1. Złoża eksploatowane i perspektywiczne KWB „Adamów”

Zdolność wydobywcza kopalni wynosi 4,5-5,0 mln Mg rocznie.
W okresie eksploatacji w KWB „Adamów” wydobyto ponad 173,5 mln Mg
węgla. Najwięcej z odkrywki „Adamów” – 99,1 mln Mg, „Władysławów” – około
35,1 mln Mg, „Bogdałów” – 16 mln Mg i „Koźmin” – 23,1 mln Mg. Średni N:W
dla całego okresu eksploatacji w KWB „Adamów” wynosi 6,6:1.

Zdejmowanie nadkładu w odkrywce
„Władysławów” rozpoczęto w 1976 r.,
wydobycie węgla w 1977 r. Nadkład
zdejmowany jest z trzech poziomów
roboczych przy użyciu dwóch koparek
kołowych typu SchRs 800. Urabianie
węgla prowadzi się jednym piętrem z
wykorzystaniem koparki SchRs 315.
Wydobywany węgiel transportowany
jest ciągiem przenośników taśmowych
z wyrobiska na powierzchnię terenu
do załadowni węgla. Zwałowanie nadkładu realizowane jest na zwałowisku
wewnętrznym w wyrobisku poeksploatacyjnym. Prowadzone jest ono przy
użyciu zwałowarki A2RsB 5000, zwałującej podpoziomowo.
Planowany jest rolny i wodny kierunek rekultywacji. Zakończenie zdejmowania nadkładu przewiduje się w 2010 r.

 Odkrywka „Koźmin”
i „Koźmin Północ”

Rys. 2. Wydobycie węgla w KWB „Adamów” w latach 1990-2007

 Odkrywka „Adamów”
Odkrywka „Adamów” jest najstarszą, a zarazem największą odkrywką.
Zdejmowanie nadkładu rozpoczęto w 1959 r., natomiast wydobycie węgla –
w 1964 r. Nadkład zbierany jest dwoma koparkami wielonaczyniowymi KWK
1500s, natomiast urabianie węgla prowadzone jednym piętrem, przy użyciu koparki łańcuchowej Rs 400. Wydobywany węgiel transportowany jest ciągiem
przenośników taśmowych z wyrobiska na powierzchnię terenu do załadowni
węgla. Zwałowanie nadkładu realizowane jest na zwałowisku wewnętrznym w
wyrobisku poeksploatacyjnym. Prowadzi się je zwałowarką ZGOT 8800 jednym
piętrem z wierzchowiny zwałowiska.
Planowany jest rolny, wodny i leśny kierunek rekultywacji. Zakończenie eksploatacji przewiduje się w 2021 r.

Zdejmowanie nadkładu w odkrywce „Koźmin” rozpoczęto w 1989 r.,
natomiast wydobycie węgla – w
1991 r. Zbieranie nadkładu odbywa
się z dwóch poziomów roboczych
przy użyciu koparek kołowych KWK
1200M oraz SchRs 800. Węgiel urabiany jest przy użyciu koparki łańcuchowej Rs 400. Wydobywany węgiel
transportuje się ciągiem przenośników taśmowych z wyrobiska na powierzchnię terenu, do załadowni węgla zlokalizowanej na terenie dawnej
odkrywki „Bogdałów”. Nadkład zwałowany jest na zwałowisku wewnętrznym, w wyrobisku odkrywki „Koźmin”.
Zwałowanie prowadzone jest zwałowarką A2RsB 5000, jednym piętrem
do wysokości otaczającego terenu.
W początkowym okresie eksploatacji
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Fot. 1. Odkrywka „Władysławów”.
Zwałowarka A2RsB 5000
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nadkład składowany był w wyrobisku końcowym odkrywki „Bogdałów”, do rzędnej powierzchni terenu.
Planowany jest rolny i wodny kierunek rekultywacji. Zakończenie wydobycia węgla przewiduje się w 2008 r. W tym roku rozpocznie się wydobycie w polu centralnym nazwanym odkrywką „Koźmin Północ”. Eksploatacja w tym polu
zakończy się w 2022 r.

Pierwsze pokłady węglowe w rejonie Konina zostały zbadane w 1926 r. W
czasie II wojny światowej Niemcy rozpoczęli budowę kopalni wraz z zakładem
przeróbczym – brykietownią. Po wojnie,
w 1945 r., na bazie istniejącej infrastruktury uruchomiono eksploatację odkrywki „Morzysław”, początkowo dla potrzeb
miejscowej ludności, a od 1946 r. również dla brykietowni. W 1953 r. rozpoczęto eksploatację odkrywki „Niesłusz”,
a następnie, po wybudowaniu w roku 1958 Elektrowni „Konin” i w latach
1967-69 Elektrowni „Pątnów”, uruchamiano sukcesywnie następne odkrywki.
Tab. 2. Harmonogram budowy odkrywek
w KWB „Konin”

Fot. 2. Udostępnienie odkrywki „Koźmin Północ”. 1 października 2007 r.
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Odkrywka

Adamów

Początek
budowy
[rok]

1959

Zakończenie
eksploatacji
[rok]

1964

Bogdałów

1975

1977

Koźmin

1989

1991

Władysławów

1976

Koźmin
Pole Północne

2004

Przewidywane
zakończenie
eksploatacji
[rok]

Średnia
miąższość
nadkładu
[m]

2023

41,7

1991

Średnia
grubość
węgla
[m]

6,5

Odkrywka

Rok uruchomienia

1.

Morzysław

1945

2.

Niesłusz

1953

3.

Gosławice

1958

4.

Pątnów

1962

5.

Kazimierz

1965

6.

Jóźwin

1971

7.

Lubstów

1982

8.

Kazimierz Północ

1995

6,4:1

9.

Jóźwin IIB

1999

10.

Drzewce

2005

Tab. 1. Charakterystyka odkrywek KWB „Adamów” S.A.
Przekazanie do
eksploatacji
[rok]

Lp

Liniowy
wskaźnik
N:W

33,6

7,0

4,8:1

2008

33,4

5,2

6,4:1

1977

2012

20,2

8,3

2,4:1

2008

2022

33,7

4,6

7,3:1

Obecnie wydobycie węgla prowadzone jest z czterech odkrywek: „Kazimierz Północ”, „Jóźwin IIB”, „Lubstów” oraz „Drzewce”.

 Zatrudnienie
Kopalnia Węgla Brunatnego „Adamów” systematycznie zmniejsza zatrudnienie
– z 3 299 osób w 1988 r. do 1 770 osób pracujących na terenie spółki w roku 2007.
Jest to spadek o 1 529 pracowników, co stanowi 46% zatrudnionych. Proces redukcji zatrudnienia rozpoczęto w 1989 r., kiedy to w Polsce zaczęła funkcjonować
gospodarka rynkowa. Zmniejszanie zatrudnienia następowało poprzez naturalne
odejścia, czyli przechodzenie pracowników na emerytury. Wydajność pracy liczona stosunkiem ilości wydobytego węgla do liczby pracowników wyniosła w 2007 r.
2 800 Mg/osobę.

 Kopalnia Węgla Brunatnego „Konin” S.A.
KWB „Konin” również położona jest w centralnej Polsce. Współpracuje z elektrowniami: „Konin”, o mocy 193 MW, i „Pątnów”, o mocy zainstalowanej 1200 MW
(„Pątnów I”) i 464 MW („Pątnów II”) – stan na marzec 2008 r., wchodzących w
skład Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin S.A.

Rys. 3. Rozmieszczenie czynnych
odkrywek w KWB „Konin”

Zdolność wydobywcza kopalni
wynosi 10-14 mln Mg rocznie.
Od początku istnienia w KWB „Konin” wydobyto ponad 524,6 mln Mg
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węgla i zdjęto około 2 744,9 mln m3 nadkładu, o ogólnym współczynniku objętościowym N:W 5,2:1. Najwięcej węgla wydobyto z wyeksploatowanej już odkrywki „Pątnów” – 129,8 mln Mg i z czynnej odkrywki „Kazimierz” – 121,3 mln Mg.
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 Odkrywka „Lubstów”
Odkrywka przekazana została do
eksploatacji w 1982 r. Urabianie nadkładu odbywa się na dwóch piętrach
koparką kołową KWK 1500, natomiast węgiel urabiany jest dwoma piętrami koparką łańcuchową Rs 560.
Zwałowanie prowadzone jest nadpoziomowo i podpoziomowo zwałowarką A2RsB 8800.
Do wydobycia na tej odkrywce
pozostało jeszcze około 6,9 mln Mg,
co pozwoli na eksploatację węgla do
około 2009 r. Rozpoczęto już prace
związane z wypełnianiem wyrobiska
wodą. Planuje się powstanie zbiornika
wodnego o powierzchni ok. 475 ha.

Rys. 4. Wydobycie węgla w KWB „Konin” w latach 1990-2007

Odkrywka „Kazimierz” jest najstarszą odkrywką w KWB „Konin”. Węgiel eksploatowany jest tu od 1965 r. Odkrywkę podzielono na dwa pola: „Kazimierz Południe” i „Kazimierz Północ”. W polu południowym eksploatację zakończono w
1997 r., natomiast wydobycie węgla w polu północnym rozpoczęto w październiku 1995 r. Obecnie urabianie nadkładu odbywa się na czterech piętrach dwoma
koparkami kołowymi SRs1200 i koparką łańcuchową Rs 560. Węgiel urabiany
jest koparką kołową SchRs 315 i koparką łańcuchową Rs 560. Zwałowanie prowadzone jest podpoziomowo zwałowarką A2RsB 8800. We wrześniu 2007 r. nastąpiło połączenie odkrywki „Kazimierz” z odkrywką „Jóźwin”.
Do wyeksploatowania pozostało jeszcze około 8,4 mln Mg, co umożliwi wydobywanie do końca 2010 r.

 Odkrywka „Jóźwin”
Od 1971 r. eksploatacja węgla prowadzona była na złożu Pątnów II i III, a
obecnie w części złoża Pątnów IV. W
1999 r. rozpoczęło się udostępnianie
złoża w polu IIB, oddzielonego od byłej
odkrywki na polu IIA ﬁlarem ochronnym
rurociągu naftowego „Przyjaźń”. Obecnie urabianie nadkładu odbywa się na
pięciu piętrach trzema koparkami kołowymi SRs 1200, koparką SchRs 1200
i SchRs 800 oraz koparką łańcuchową
ERs 710. Węgiel urabiany jest dwoma
piętrami koparkami łańcuchowymi: Rs
560 i ERs 710. Zwałowanie prowadzone jest podpoziomowo dwoma zwałowarkami: A2RsB 8800 i zwałowarką
A2RsB 5000.
Zasoby omawianego złoża wynoszą 50,9 mln Mg, a eksploatacja
trwać będzie do 2020 r.

Fot. 3. Widok odkrywki „Jóźwin IIB” w
KWB „Konin”

Uruchomiona została w 2005 r.,
a wydobycie węgla rozpoczęto w II
kwartale 2006. Złoże „Drzewce” składa się z trzech pól eksploatacyjnych:
„Bilczew”, „Drzewce A” i „Drzewce B”.
Obecnie eksploatacja odbywa się w
polu „Bilczew”. Urabianie nadkładu
odbywa się koparką kołową SchRs
900 i KWK 800M, a zwałowanie zwałowarką A2RsB 5000M.
Po raz pierwszy w historii górnictwa
odkrywkowego węgla brunatnego w Polsce zastosowano tu zwałowanie nadkładu na przedpolu odkrywki. Nadkład
zezwałowany na przedpolu w ilości 4,4
mln m3 zostanie w późniejszym okresie
urobiony razem z nadkładem i zezwałowany w zwałowisku wewnętrznym. Wydobycie węgla w O/Drzewce prowadzone będzie podpoziomowo koparką Rs
400 z załadunkiem węgla na przenośnik
do załadowni węgla.

Fot. 4. Widok odkrywki „Drzewce” w KWB
„Konin”
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 Odkrywka „Drzewce”
 Odkrywka „Kazimierz”
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Tab. 3. Charakterystyka odkrywek KWB „Konin”

Odkrywka

Początek
budowy
[rok]

Przekazanie do
eksploatacji [rok]

Zakończenie eksploatacji
[rok]

Średnia
miąższość
nadkładu
[m]

Średnia
grubość
węgla
[m]

Liniowy
wskaźnik
N:W

Morzysław

1945

1945

Niesłusz

1946

1953

1953

9,5

5,5

1,73

1961

14,5

9,5

1,53

Gosławice

1953

1958

1974

18,7

8,3

2,25

Pątnów

1957

1962

2002

50,5

8,8

5,74

Kazimierz

1962

1965

2011

47,5

6,6

7,20

Jóźwin

1965

1971

2023

54,9

9,0

5,32

Lubstów

1979

1982

2009

46,1

28,8

1,60

Drzewce

2005

2006

26,5

7,0

3,00

 Zatrudnienie
Proces ograniczania zatrudnienia nabrał szczególnej dynamiki w latach
1997-2006. Powodem takiego stanu rzeczy było dążenie do uzyskania jak najwyższej efektywności i wydajności, jak również konieczność obniżenia kosztów
pracy. Od roku 1988, kiedy zatrudnionych było w kopalni 8 335 osób, do końca
2007 zatrudnienie zmniejszyło się o ponad 50% i obecnie wynosi 4 156 osób.
Wydajność pracy liczona stosunkiem ilości wydobytego węgla do liczby pracowników wyniosła w 2007 r. 2 450 Mg/osobę.

Perspektywa liberalizacji rynku energii i zwiększona konkurencja
sprawiły, że podjęte zostały działania konsolidacyjne w polskim sektorze elektroenergetycznym. 9 marca
2004 powołano w Łodzi spółkę BOT
Górnictwo i Energetyka S.A. Następnie, 9 maja 2007, BOT GiE S.A. stało się częścią największej grupy energetycznej w Polsce – Polskiej Grupy
Energetycznej S.A.
Zdolność wydobywcza kopalni
wynosi 38,5 mln Mg.
W okresie eksploatacji węgla w
KWB „Bełchatów” wydobyto łącznie
ponad 783,2 mln Mg węgla brunatnego. Najwięcej – ponad 37 mln Mg
– w roku 1989. W ostatniej dekadzie
wydobycie węgla zawiera się w przedziale od 33,1 do 35,5 mln Mg na rok.
Średni N:W dla całego okresu eksploatacji w KWB „Bełchatów” to 4,29:1.
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 BOT KWB „Bełchatów” S.A.
BOT KWB „Bełchatów” S.A. znajduje się w południowej części województwa łódzkiego i jest najmłodszą i największą polską kopalnią węgla brunatnego,
współpracującą z największą w Europie elektrownią „Bełchatów”, o mocy zainstalowanej 4410 MW.
Odkryty w 1960 r. węgiel w złożu „Bełchatów” został bardzo szybko rozeznany geologicznie. Jego zasoby oszacowano na ponad 2,0 mld Mg. Złoże składa się z trzech pól: „Bełchatów”, „Szczerców” i „Kamieńsk”. Pole „Bełchatów”
udostępniono w czerwcu 1977 r., kiedy uruchomiono pierwszy układ KTZ. Pod
koniec 1980 r. z odkrywki „Bełchatów” wydobyto pierwsze tony węgla. W październiku 2002 r. rozpoczęto udostępnianie odkrywki „Szczerców”, przy pomocy przetransportowanej z odkrywki „Bełchatów” koparki kołowej SchRs 4600
i zwałowarki A2RsB 15400.

Rys. 5. Odkrywki KWB „Bełchatów”

Rys. 6. Wydobycie węgla w KWB
„Bełchatów” w latach 1990-2007

 Odkrywka „Bełchatów”
Odkrywka „Bełchatów” zajmuje
około 2 600 ha powierzchni, docelowa głębokość wynosi 310 m. Eksploatacja odbywa się z 9 poziomów wydobywczych, przy wysokości pięter
9-30 m. Łączna długość przenośników taśmowych wynosi 99 km.
Zdejmowanie nadkładu i urabianie
węgla realizowane jest układami KTZ
i odbywa się 12 koparkami wielonaczyniowymi, głównie kołowymi, typu:
SchRs 4600, SchRs 4000, SRs 2000,
oraz łańcuchowymi ERs 710. Zwałowanie nadkładu prowadzone jest 6
zwałowarkami trzech typów: ZGOT
15400, A2RsB 12500, A2RsB 15400.
Węgiel do elektrowni transportowany jest układem przenośników taśmowych. Do roku 1993 nadkład był zwa-
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Fot. 5. Zwałowisko wewnętrzne odkrywki
„Bełchatów”

 Odkrywka „Szczerców”
Koncesja na eksploatację węgla z
pola „Szczerców” wydana została na
41 lat i utraci ważność 17 września
2038 r. Do tego czasu kopalnia wydobędzie z tej odkrywki 700,5 mln Mg
węgla. W okresie budowy wkopu udostępniającego, do 2006 r., nadkład
zwałowano wyłącznie na zwałowisku
zewnętrznym odkrywki „Szczerców”.
Od 2013 r. rozpocznie się formowanie zwałowiska wewnętrznego odkrywki „Szczerców”. Począwszy od
2019 r. zwałowanie nadkładu prowadzone będzie tylko na zwałowiskach
wewnętrznych obu odkrywek. Wydobycie pierwszej tony węgla planowane jest w IV kwartale 2008 r., a pełną zdolność wydobywczą odkrywka
„Szczerców” osiągnie w 2020 r.

Fot. 6. Panorama odkrywki „Szczerców” w
KWB „Bełchatów”

Tab. 4. Charakterystyka odkrywek KWB
„Bełchatów”
O/Bełchatów O/Szczerców
Początek
budowy [rok]

1997

2002

Przekazanie
do eksploatacji
[rok]

1980

2008

Zakończenie
eksploatacji
[rok]

2019

2038

Średnia miąższość nadkładu
[m]

145

129,1

Średnia grubość węgla [m]

54

55,3

N:W liniowy

2,7

2,3

 Zatrudnienie

warzystwo akcyjne „Herkules”, zawiązane w 1904 r. W 1947 r., w wyniku
przejęcia na własność Skarbu Państwa polskiego mienia poniemieckiego, utworzono odkrywkową Kopalnię
Węgla Brunatnego „Turów”. W 1958 r.
przystąpiono do rozbudowy istniejącej odkrywki „Turów I” i budowy odkrywki „Turów II”.
W 2004 KWB Turów S.A. stała
się (razem z KWB Bełchatów S.A.)
częścią BOT Górnictwo i Energetyka S.A., a od 2007 r. – Polskiej Grupy
Energetycznej S.A.
Kopalnia „Turów” jest kopalnią
jednoodkrywkową. Obecnie wyrobisko odkrywkowe zajmuje 23,95 km².
Docelowo powierzchnia przekształcona robotami odkrywkowymi wyniesie 27,8 km².

Od największego poziomu zatrudnienia, wynoszącego 12 448 osób w
roku 1987, w KWB „Bełchatów” liczba pracowników systematycznie spada. W 2006 roku w kopalni „Bełchatów” zatrudnionych było 7 773 osób.
Jest to spadek o około 37%. Wydajność pracy liczona stosunkiem ilości wydobytego węgla do liczby pracowników wyniosła w 2007 r. 3 970
Mg/osobę i jest największa spośród
wszystkich kopalń.

 BOT KWB „Turów” S.A.
Kopalnia „Turów” jest najstarszą
i jedną z największych pod względem
powierzchni kopalń odkrywkowych w
Polsce. Zlokalizowana w zachodniej
części województwa dolnośląskiego,
w gminie Bogatynia, w tzw. „Worku
Turoszowskim”, na obszarze pomiędzy granicą państwową z Niemcami
od zachodu oraz z Czechami od południa i wschodu. Wydobycie węgla
brunatnego prowadzone jest na potrzeby położonej w pobliżu elektrowni
„Turów”, o mocy około 2100 MW.
Pierwsze zapisy kronikarskie o
wydobyciu węgla brunatnego w rejonie Turoszowa pochodzą z roku 1740.
Na skalę przemysłową eksploatację
turoszowskiego złoża rozpoczęło to-

Rys. 7. Mapa poglądowa obszaru
działalności KWB „Turów”

Kopalnia „Turów” od początku swojej działalności zdjęła 1,809
mld m3 nadkładu. Rekordową ilość
50,7 mln m3 zdjęto w roku 1995.
W ostatnich latach ilość zdejmowanego nadkładu sukcesywnie maleje. W roku 2006 było to już tylko
30 mln m3.
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łowany na zwałowisku zewnętrznym,
którego powierzchnia podstawy wynosi 1 480 ha, wysokość 195 m od powierzchni terenu, a objętość 1 350 mln
m3. Tworzy ono najwyższe wzniesienie w centralnej części Polski. Obecnie
wszystkie masy z odkrywki „Bełchatów” deponowane są w wyeksploatowanym wyrobisku, tworząc zwałowisko wewnętrzne.
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W okresie eksploatacji węgla w
KWB „Turów” wydobyto łącznie 828
mln Mg węgla. Najwięcej – ponad 25
mln Mg – w roku 1977. W ciągu ostatniej dekady wydobycie utrzymuje się
na poziomie 9-12 mln Mg. Średni N:W
dla całego okresu eksploatacji w KWB
„Turów” to 2,18:1.

Fot. 7. Koparka kołowa pracująca selektywnie w KWB „Turów”
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Rys. 8. Wydobycie węgla w KWB „Turów”
w latach 1990-2007

Eksploatacja węgla prowadzona jest metodą odkrywkową w układzie technologicznym KTZ. Urabianie
nadkładu i węgla na 18 poziomach
wydobywczych odbywa się 14 koparkami wielonaczyniowymi kołowymi
typu: SchRs 1200, KWK l500s, KWK
1400 i KWK 1200M, KWK 910 oraz
łańcuchowymi Rs 560. W wyrobisku
funkcjonują dwa pola wydobywcze
(północne i południowe) i dwa zwałowiska wewnętrzne (północno-zachodnie i północne). Większość pięter eksploatacyjnych stanowią piętra
mieszane
(węglowo-nadkładowe).
Urabianie oraz odstawę węgla i nadkładu prowadzi się selektywnie. Z
każdej koparki urobek odstawiany
jest ciągiem przenośników poziomowych do zbiorczego węzła transportowego odkrywki, tj. pochylni. Węgiel
transportowany jest dalej układem
przenośników taśmowych poprzez
rozdzielnię węgla do elektrowni.
W I kwartale 2006 r. zakończono
zwałowanie zewnętrzne. Na zwałowisku zewnętrznym łącznie ulokowano
ok. 1470 mln m3 nadkładu, co oznacza, iż jest to jedno z największych
zwałowisk w Europie.
Przewidywany okres funkcjonowania odkrywki „Turów” określono do
ok. 2040 r.

 Zatrudnienie
Proces ograniczania zatrudnienia
jest realizowany, tak jak i w pozostałych kopalniach, w sposób niezakłócający równowagi społecznej. Systematyczne zmniejszanie zatrudnienia
rozpoczęło się w roku 1995, kiedy w
kopalni pracowało 6 551 osób. Do
końca 2007 zatrudnienie zmniejszyło się o 39% i obecnie wynosi 3 988
osób. Wydajność pracy liczona stosunkiem ilości wydobytego węgla
do liczby pracowników wyniosła w
2007 r. 2 930 Mg/osobę.

 Podsumowanie
Eksploatacja węgla brunatnego
w Polsce prowadzona jest wyłącznie
metodą odkrywkową przez cztery kopalnie: KWB „Adamów” S.A., KWB
„Konin” S.A. oraz BOT KWB „Bełchatów” S.A. i BOT KWB „Turów” S.A. Kopalnie te dostarczają węgiel brunatny
do pobliskich elektrowni produkujących z tego paliwa najtańszą obecnie
energię elektryczną.
Największą kopalnią jest kopalnia
„Bełchatów”, która w 2007 r. wydobyła
30,9 mln Mg węgla brunatnego i jednocześnie zdjęła 132,2 mln m3 nadkładu. W kopalni „Turów” w tym samym
roku wydobyto 11,9 mln Mg węgla
i odpowiednio 32,4 mln m3 nadkładu.
Podobną wielkość osiągnięto w kopalni „Konin” gdzie wydobyto 10,2 mln

Mg węgla przy 67,2 mln m3 zdjętego nadkładu. Najmniejsze wydobycie
osiągnięto w kopalni „Adamów”, która wyeksploatowała 5,0 mln Mg węgla
i zdjęła 29,3 mln m3 nadkładu. Łącznie
dało to 58,0 mln Mg węgla brunatnego, co posłużyło do produkcji ok. 35%
energii elektrycznej w Polsce.
W czterech kopalniach zatrudnionych było w ubiegłym roku łącznie 17 687 osób. Kontynuowany jest
w dalszym ciągu proces redukcji zatrudnienia, głównie poprzez naturalne
odejścia na emeryturę jak i programy
dobrowolnych odejść. Przyczynia się
to do stałej poprawy wydajności pracy
zakładów, która w kopalni „Bełchatów”
wynosi 3 970 Mg/osobę, przy wydajności całej branży 3 260 Mg/osobę.
Z pewnością proces ten będzie dalej
kontynuowany.
Obecnie w kopalniach węgla brunatnego trwają prace przygotowujące nowe pola eksploatacyjne do
wydobycia. W kopalni „Adamów” w
2007 r. rozpoczęto udostępniania odkrywki „Koźmin Północ”, natomiast w
kopalni „Konin” na początku tego roku otrzymano koncesję na wydobycie złoża z odkrywki „Tomisławice”. W
kopalni „Bełchatów” kontynuowane
są dalej prace związane z udostępnieniem odkrywki „Szczerców”, która
swoją pełną zdolność wydobywczą
osiągnie w 2020 r.
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Kamień
węgielny
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roczystość wmurowania kamienia węgielnego
pod budowę nowej elektrociepłowni w Częstochowie odbyła się 11 kwietnia br. Świadkami uroczystości byli m.in.: Zygmunt Łukaszczyk – wojewoda
śląski, Tadeusz Wrona – prezydent Częstochowy.
Z ramienia Fortum w uroczystości udział wzięli m.in.:
Per Langer – prezes Fortum BU Heat, Zdzisław
Olejczyk – prezes Fortum Heat Polska Sp. z o.o.,
Piotr Górnik – prezes Fortum Częstochowa S.A.

nr 2/2008

Fortum
bazując na doświadczeniach
z innych rynków europejskich
zainteresowane jest intensywnym rozwojem na terenie
Polski. Grupa posiada dużo
doświadczeń związanych z
instalacjami wytwarzającymi
energię elektryczną w skojarzeniu, przy wykorzystaniu
biopaliw.

dzie w sposób zgodny z najnowszymi wymaganiami środowiskowymi.
Foster Wheeler Energia Polska Sp. z
o.o. dostarczy kocioł wraz z wyposażeniem, natomiast Alstom Power Sp.
z o.o. m.in. turbinę, generator, wymienniki ciepłownicze i regeneracyjne
oraz kompletny układ olejowy. Menadżerem projektu jest ﬁrma ILF Consulting Engineers Polska Sp. z o.o.
Aktualnie trwają przetargi m.in. na
fundament pod kocioł, system nawęglania oraz obróbki i podawania biomasy, zaplecze menadżera kontraktu
EPCM oraz dostawę materiałów na
rurociągi wysokoparametrowe.
Nowy zakład wykorzystywać będzie
węgiel (75-100% MWth), pozostałości
drzewne i wierzbę energetyczną (dwa
ostatnie z maksymalnym wkładem wysokości 25% MWth) jako paliwa.
W procesie kogenercyjnym energia zawarta w paliwie jest jednocześnie zamieniana na ciepło i energię
elektryczną. Jest to najefektywniejszy sposób wykorzystania paliw. Daje
oszczędność około 48% paliwa (przy
założeniu sprawności ciepłowni na poziomie 85% i elektrowni na poziomie
38%). Pozwala to na oszczędniejsze
korzystanie z zasobów paliwowych
i mniejszą emisję zanieczyszczeń do
atmosfery.
EC Częstochowa w swojej koncepcji wpisuje się scenariusz wspierania wysokosprawnej kogeneracji
wykorzystującej jednocześnie współspalanie biomasy. Jednostka będzie
podstawowym źródłem wytwórczym.
Eksploatowana obecnie kotłownia
stanie się źródłem szczytowym. Wykorzystanie nowoczesnych rozwiązań
ochrony środowiska przy wysokosprawnej kogeneracji oraz wykorzystaniu biopaliw wpisuje obiekt na listę
promowanych rozwiązań. Rozwiązania technologiczne pozwolą na pozyskiwanie certyﬁkatów pochodzenia
energii elektrycznej zarówno z procesu wysokosprawnej kogeneracji jak i
certyﬁkatów energii odnawialnej, co
pozwoli na poprawę efektywności
projektu.

Prezentowana inwestycja
wpisuje się w strategię rozwoju Fortum w Częstochowie oraz strategię wzmacniania pozycji grupy w Polsce.

Per Langer –
– prezes Fortum BU Heat
Dzisiejsza uroczystość związana
jest z wmurowaniem kamienia węgielnego pod nową elektrociepłownię w
Częstochowie. Dla mnie osobiście ten
kamień węgielny jest nie tylko symbolem elektrociepłowni. Jest on jednocześnie symbolem nowej ery w gospodarce energetycznej Częstochowy.
Realizowana inwestycja przyniesie
wiele korzyści. Po pierwsze w okresie
budowy zakładu zatrudnionych będzie około 200 osób. Po drugie elektrociepłownia zastąpi starzejące się
kotły oraz zakończy zakup ciepła z innych źródeł.
Inwestycja jest również znaczącym krokiem we wzmacnianiu pozycji
Fortum w Polsce. Jako jedna z przodujących ﬁrm w produkcji skojarzonej
energii i ciepła chcielibyśmy wykorzystać nasze doświadczenia w Polsce.

CIEPŁOWNICTWO

owy obiekt powstanie na terenie
przylegającym do istniejącej ciepłowni Rejtan w Częstochowie, gdzie
Fortum prowadzi działalność dystrybucyjną i wytwórczą. Moc zainstalowana w planowanym obiekcie wyniesie około 120 MWth oraz 64 MWel.
Planowana produkcja uzyskana z nowego bloku ciepłowniczego to 550
GWh energii cieplnej oraz 350/550
GWh (CHP/max) energii elektrycznej.
Produkcja z nowej jednostki zastąpi
dotychczasowy zakup ciepła ze źródeł zewnętrznych oraz część starych
kotłów wodnych.
Szacowany koszt inwestycji wynosi około 130 mln euro. Zakończenie
prac planowane jest w sezonie grzewczym 2009/2010.
Nowa elektrociepłownia działać będzie w oparciu o kogeneracyjny blok ciepłowniczy, wyposażony w
nowoczesny recyrkulacyjny kocioł ﬂuidalny ze złożem cyrkulacyjnym, przystosowany do współspalania biomasy
z węglem. Spalanie przebiegać bę-
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Zdzisław Olejczyk – prezes
Fortum Heat Polska Sp. z o.o.
Podczas projektowania nowych
instalacji dążymy do ograniczenia
emisiji CO2 do atmosfery. Wykorzystujemy różne rodzaje biomasy oraz inne
odnawialne źródła energii.

realizuje strategię zaspokajania potrzeb energetycznych, skutecznie minimalizując wpływ działalności na
środowisko.

fot. NE

Fortum

Piotr Górnik – prezes zarządu
Fortum Częstochowa S.A.
Przed nami wielkie wyzwanie – budowa nowej elektrociepłowni w Częstochowie. Jestem w stu procentach
przekonany o sukcesie tej inwestycji.
Elektrociepłownia będzie służyła miastu, całemu regionowi i pozwoli bezpiecznie funkcjonować Częstochowie.
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dr hab. inż. Marta Radecka, prof. AGH
Katedra Chemii Nieorganicznej, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej

Konwersja
energii słonecznej
na chemiczną

fot. NE
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R

osnące globalne zapotrzebowanie energetyczne
powoduje stopniowe wyczerpywanie się zasobów paliw
kopalnych. W związku z tym
poszukiwane są odnawialne źródła energii, których
stosowanie nie powoduje
zanieczyszczenia środowiska naturalnego. Możliwość
wykorzystania wodoru jako
wydajnego paliwa sprawia, że
badane są tanie i bezpieczne
dla środowiska sposoby jego produkcji. Jednym z nich
jest fotoelektroliza wody, czyli
rozkład katalityczny wody na
gazowy wodór i tlen, przy wykorzystaniu energii słonecznej.
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Rys. 1. Fotoelektroliza wody

rzystywana tylko w niewielkim stopniu.
Możliwość użycia wodoru jako wydajnego paliwa sprawia, że poszukiwane są tanie i bezpieczne dla środowiska sposoby jego produkcji. Jednym
z nich jest fotoelektroliza wody, czyli
rozkład katalityczny wody na gazowy
wodór i tlen z wykorzystaniem energii słonecznej w ogniwach fotoelektrochemicznych, ang. PhotoElectrochemical Cell – PEC (rys. 1). Energia
niezbędna do tego procesu dostarczana jest poprzez naświetlanie elektrod
półprzewodnikowych, pełniących rolę
katody i/lub anody w takim ogniwie.

”

Obecnie wodór
uzyskuje się
najczęściej w
wyniku elektrolizy
wody lub w
procesach
wykorzystujących
paliwa kopalne,
jak węgiel lub gaz
ziemny

Intensywne badania nad tym procesem zaczęto prowadzić w latach
70., gdy na skutek napiętej sytuacji politycznej doszło do znacznego podwyż-

szenia kosztów ropy naftowej. W roku
1972 A. Fujishima i K. Honda wykazali,
że w zbudowanym przez nich ogniwie,
gdzie elektrodą był monokryształ TiO2
i platyna pokryta czernią platynową,
możliwa jest samorzutna reakcja rozkładu wody wskutek absorpcji światła przez TiO2. Obecnie wodór uzyskuje się najczęściej w wyniku elektrolizy
wody lub w procesach wykorzystujących paliwa kopalne, jak węgiel lub gaz
ziemny (rozkład węglowodorów podczas reakcji katalitycznej – reforming,
gazyﬁkacja). Trwają także prace nad
wykorzystywaniem biomasy. Jednakże tradycyjna elektroliza wody, chociaż
pozwala na uzyskiwanie wodoru o najwyższej spośród wymienionych metod
czystości, jest kosztownym procesem,
wykorzystującym elektrody platynowe
i stężone roztwory, np. KOH. Ponadto
należy mieć na uwadze, że konieczna
do tego celu energia elektryczna aktualnie jest otrzymywana głównie ze spalania paliw kopalnianych. Natomiast
rozkład węglowodorów prowadzi do
produkcji dwutlenku węgla, odpowiedzialnego za zwiększający się efekt
cieplarniany. W związku z tym trwają badania nad zwiększeniem efektywności procesu fotoelektrolizy wody
poprzez uzyskiwanie materiałów półprzewodnikowych o najbardziej optymalnych właściwościach.

TECHNOLOGIE

1839 francuski naukowiec Edmond Becquerel odkrył efekt fotowoltaiczny. Becquerel skonstruował
ogniwo składające się z zanurzonych
w roztworze elektrolitu płytek platynowych, z których jedna pokryta była AgCl. Po naświetleniu tej elektrody
światłem słonecznym w obwodzie zewnętrznym pojawiła się różnica potencjałów, przy czym Becquerel wykazał,
że zjawisko to nie było związane z nagrzewaniem elektrody przez światło.
Mimo tak odległej daty odkrycia tego zjawiska, przez lata nie wzbudziło
ono większego zainteresowania, prowadzącego do opracowania metody
konwersji energii słonecznej w użyteczną energię elektryczną. Dopiero
w latach 50. XX wieku w laboratoriach
Bella rozpoczęto systematyczne badania nad zjawiskami fotowoltaicznymi.
Fotowoltaika wykorzystuje fakt, że
zaabsorbowane fotony światła przez
półprzewodnik kreują parę elektrondziura, na półprzewodnikowym łączu
n-p. Efekt ten powoduje powstanie
różnicy potencjałów wzdłuż złącza.
Dziedzina ogniw słonecznych została
zdominowana przez układy, w których
złącze występuje pomiędzy nieorganicznymi ciałami stałymi – zazwyczaj domieszkowanym krzemem w
postaci krystalicznej lub amorﬁcznej
czy związkami półprzewodników grupy III-V. Ograniczeniem w stosowaniu
ogniw słonecznych jest głównie cena
ich wytwarzania. Również długoczasowe (roczne) jak i dobowe wahania
w dostarczaniu przez słońce energii
stanowią pewne utrudnienia. Dodatkową przeszkodą jest brak możliwości magazynowania uzyskanej energii
użytecznej (można z niej korzystać jedynie wtedy, gdy ogniwo pracuje), bez
dodatkowych urządzeń.
Zużycie energii na świecie stale
się zwiększa, a głównymi jej źródłami
są w dalszym ciągu paliwa kopalne.
Uwarunkowania ekonomiczne sprawiają, że energia promieniowania słonecznego, ogólnie dostępna i praktycznie niewyczerpana (Słońce wypali
się za około 5 miliardów lat), jest wyko-
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Rys. 2.

Ogniwo PEC może być również
źródłem energii elektrycznej. Największą wydajność fotokonwersji w tych
ogniwach uzyskano stosując nanoporowate elektrody TiO2 o dużym rozwinięciu powierzchni właściwej, pokryte warstwą barwnika organicznego
(rys. 2). Proponowane w literaturze
zmiany konﬁguracji, w których występuje ogniwo fotoelektrochemiczne
PEC, mają na celu zwiększenie współczynnika efektywności konwersji energii słonecznej na energię chemiczną.
Jednym z nich jest tworzenie heteroukładów złożonych z dwóch półprzewodników znacznie różniących się
wartościami energetycznej przerwy
wzbronionej. Układ taki umożliwia rozszerzenie zakresu długości fali, dla
którego zachodzi absorpcja światła
oraz zwiększenie czasu rekombinacji
(ograniczenie procesów rekombinacji
poprzez rozdzielenie fotonośników).
Interesującym pomysłem jest wykorzystanie ogniw słonecznych jako
źródło energii wspomagającego proces
fotoelektrolizy wody w PEC. Ogniwo
tandemowe stanowi szeregowe połą-

czenie ogniwa fotoelektrochemicznego
typu PEC z ogniwem słonecznym (fotowoltaicznym) jako dodatkowym źródłem energii. W takim układzie hybrydowym obserwuje się zamianę energii
słonecznej na energię reakcji chemicznej (ogniwo PEC) oraz na energię elektryczną (ogniowo słoneczne). Przykładowym rozwiązaniem jest utworzenie
zintegrowanego, monolitycznego układu: ogniwo fotowoltaiczne-ogniwo.
PEC składa się z fotokatody z GaInP2
(w ogniwie PEC) (rys. 3). Efekt fotowoltaiczny zachodzi w ogniwie na ba-

Rys. 3.

zie GaAs na złączu n/p. Półprzewodnik ten absorbuje światło w zakresie
spektralnych fal dłuższych w porównaniu z absorpcją zachodzącą w ogniwie fotoelektrochemicznym z katodą
GaInP2. Pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie energii słonecznej do procesu elektrolizy. Współczynnik efektywności omawianego ogniwa
tandemowego wynosi 12% i jest
znacznie wyższy od wartości uzyskiwanych w ogniwach PEC (3%).
Wspomaganie procesu fotoelektrolizy realizowane może być także przy wykorzystaniu ogniw PEC z
barwnikami. Ogniwo tandemowe składa się z PEC z anodą na bazie WO3,
oddzielonego od ogniwa słonecznego
nanoporowatym TiO2 pokrytym barwnikiem. Efektywność konwersji całego
układu wynosi 7%, a koszty wytworzenia są znacznie niższe niż tandemowych ogniw monolitycznych.
Naturalne zasoby nieustannie się
kurczą. Pesymiści mówią o 2015 roku, optymiści o 2040, kiedy to powinno nastąpić przestawienie światowej gospodarki z paliw kopalnych
na gospodarkę bazującą na wodorze
(ekonomia wodoru). Energia ze źródeł odnawialnych jak na razie jest za
droga. Zastosowanie ogniw słonecznych czy instalacji geotermalnych
wymaga znacznego obniżenia kosztów produkcji jak i wzrostu efektywności ich pracy.
W drugiej połowie XX wielkie nadzieje wiązano z energią jądrową. Niestety nad jej szerszym wykorzystaniem
kładzie się cień Czarnobyla. Obecnie
zarówno opinia publiczna jak i rządy
wielu krajów są bardziej przychylne do
rozwijania energetyki jądrowej. Duże
oczekiwania związane są z wykorzystaniem energii termojądrowej, gdzie
w wyniku fuzji jąder atomów wodoru
można uzyskać niewyobrażalnie duże
ilości energii. Aktualnie zaawansowane są prace nad konstrukcją pierwszego reaktora termojądrowego. Jednak
szersze stosowanie energii termojądrowej należy do przyszłości.
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INSTALACJE
ODSIARCZANIA

SPALIN
Rozwój technologii i doświadczenia eksploatacyjne

T

TECHNOLOGIE

fot. NE

o temat dwudniowej konferencji naukowo-technicznej
zorganizowanej na początku marca w Słoku
k/Bełchatowa przez Fabrykę Kotłów RAFAKO S.A.
i Politechnikę Śląską, pod generalnym patronatem medialnym pisma „Energetyka Cieplna i Zawodowa” oraz
dwumiesięcznika „Nowa Energia”.
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Zastosowanie którejkolwiek z metod odsiarczania spalin wiąże się z
koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów inwestycyjnych oraz
eksploatacyjnych. Koszty kształtują się różnie w zależności od specyﬁki danego obiektu energetycznego,
jego wielkości, rodzaju i składu chemicznego paliwa, możliwości usytuowania instalacji itp. oraz od rodzaju
zastosowanej metody.
Podczas konferencji przedstawione zostały najnowsze propozycje
RAFAKO w zakresie nowych obiektów, a także rozwiązania udoskonalające istniejące konstrukcje. Referaty wygłosili zarówno specjaliści
reprezentujący inwestorów, jak i inżynierowie z RAFAKO S.A., a także
przedstawiciele innych ﬁrm, oferujących najnowocześniejsze urządzenia
i rozwiązania techniczne wchodzące
w skład instalacji odsiarczania spalin. Swój wkład merytoryczny wniosła również Politechnika Wrocławska oraz ﬁrma Energopomiar S.A.
z Gliwic.

Jerzy Thamm
wiceprezes zarządu,
dyrektor techniczno-produkcyjny
Fabryki Kotłów RAFAKO S.A.

Jaki był cel zorganizowanej przez was konferencji?
Jest to konferencja organizowana cyklicznie. Podczas tej imprezy
chcieliśmy pokazać osobom związanym z eksploatacją, biurom projektowym, jakie zaszły zmiany w proponowanych przez nas instalacjach.
Sama technologia jest w zasadzie taka sama, różni się tylko skalą projektu. Natomiast dookoła zmieniają się wszystkie urządzenia, które
wpływają na sprawność. Większość elektrowni zawodowych jest już
jednak odsiarczonych, za wyjątkiem Dolnej Odry.
Jakie problemy, tematy interesują uczestników konferencji?
Wiemy, że osoby odpowiedzialne za eksploatację instalacji odsiarczania nie oczekują od nas teorii nt. jej budowy, ale konkretnych informacji przydatnych do właściwej eksploatacji i to staramy się im zapewnić.
Chcemy w tym zakresie szkolić młody zespół, który stopniowo nabiera
doświadczenia.
Czy jest szansa na pozyskanie klientów za granicą jeśli chodzi
o IOS?
Widzimy tu szanse jeśli chodzi o Bułgarię, Węgry czy też Ukrainę, gdzie
nawet jeszcze się nie mówi o odsiarczaniu spalin. Dlatego liczymy, że
przynajmniej w jakimś stopniu pozyskamy ten rynek.
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Na rynku krajowym RAFAKO S.A.
posiada największe doświadczenie realizacyjne w zakresie budowy instalacji odsiarczania, oferując sprawdzone
technologie i rozwiązania. Biorąc pod
uwagę różnorodność instalacji kotłowych pod względem ich wielkości,
rodzaju spalanego paliwa, uwarunkowań lokalnych, trudno jest wskazać
jedną, uniwersalną technologię odsiarczania spalin. Proces doboru tej
optymalnej w danych warunkach musi być poprzedzony szczegółową analizą różnorodnych kryteriów.

fot. NE

łównym tematem konferencji był
rozwój technologii odsiarczania
spalin oraz doświadczenia eksploatacyjne ze zrealizowanych przez RAFAKO S.A. jednostek.
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Waldemar Daraż, Przedsiębiorstwo Enercom

SYSTEMATYKA
REMONTÓW
R

emonty planowane i nieplanowane wzajemnie
się uzupełniają w ramach ogólnego środowiska
remontów.
Fakt ten wywołuje pytanie o właściwe ustalenie granic pomiędzy nimi. Przyjęta polityka remontowa winna uwzględniać i rozwiązywać zarazem ten dylemat.

TECHNOLOGIE

N

iniejszy artykuł stanowi kontynuację cyklu tematycznego dotyczącego poszukiwania najskuteczniejszych metod zarządzania majątkiem
rzeczowym przedsiębiorstw.
W poprzedniej części („Proces
planowania remontów”, NE 1/08) rozpatrywane były istotne zagadnienia
związane z etapem przygotowywania planów remontowych. Konkluzją
tych rozważań jest przekonanie, że
planowanie remontów ma charakter
procesowy, odzwierciedlając i podkreślając równocześnie cykliczność działań odtworzeniowych eksploatowanego majątku. Stwierdzenie to urasta do
rangi jednej z podstawowych tez polityki remontowej. Odstępstwo od tej

idei stanowić może zagrożenie dla
bezpieczeństwa eksploatowanej infrastruktury technicznej, a w szerszej
perspektywie – dla procesu operacyjnego przedsiębiorstwa. W kategorii
ekonomii sytuacja powyższa skutkować może koniecznością ponoszenia
niewspółmiernie wysokich kosztów,
często niezaplanowanych.
Jako godną polecenia zarekomendowano metodę planowania remontów SDM – Schema Directeur de
Maintenance. Warto przypomnieć, że
metoda ta, pełniąc rolę ﬁltra, pozwala na systemową selekcję propozycji
zadań remontowych w sytuacjach,
gdy potrzeby remontowe przekraczają dysponowany budżet. Metoda

SDM stanowi alternatywę dla planowania intuicyjnego bazującego na subiektywnej ocenie i selekcji potrzeb remontowych.
Głównymi kryteriami metody SDM są:
 bezpieczeństwo ludzi i środowiska,
 znaczenie zadań dla ciągłości procesu operacyjnego przedsiębiorstwa,
 stan techniczny składników majątkowych przedsiębiorstwa.
Powodzenie zastosowania metody SDM, lub jakiejkolwiek innej metody selekcji, ściśle uwarunkowane jest
trafnością określenia zbioru propozycji
operacji remontowych. Działania te są
praktycznym przykładem systemowe-
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Jak w większości alternatywnych
dziedzin, każdy z wyżej wymienionych
wariantów ma przypuszczalnie tyluż
zwolenników co i przeciwników. Stawka jest wysoka – chodzi przecież o to,
aby etap realizacji remontów był godnym zwieńczeniem niełatwego przecież i wymagającego dużego nakładu
pracy etapu ich przygotowania.
Oczekiwania w stosunku do etapu

REMONTY

PLANOWANE

KAPITALNE

NIEPLANOWANE

WARUNKOWE

AWARYJNE
Rys. Schemat systematyki remontów

realizacji remontów są niemałe – wykonanie zadań w sposób zapewniający możliwie jak najwyższą jakość,
przy równoczesnym minimalizowaniu
ponoszonych kosztów. Etap ten rządzi się swoimi prawami i z całą pewnością wart jest wnikliwych analiz.
Wracając do zagadnienia planowania, za bezdyskusyjne przyjąć można stwierdzenie, że racją stanu każdego przedsiębiorstwa winno być to, aby
konﬁguracja przewidzianych do realizacji zadań remontowych odzwierciedlała najistotniejsze potrzeby remontowe, minimalizując w ten sposób ryzyko
konieczności obejmowania remontami
nieplanowanymi najważniejszych elementów majątku technicznego.

”

Podobnie jak
metoda SDM,
metoda RCM
jest pozytywnym
przykładem
nowoczesnego
podejścia do
zagadnień
zarządzania
infrastrukturą
techniczną

Można mieć nadzieję, że zagadnienia związane z racjonalnym wyważeniem wzajemnej rangi remontów planowanych i nieplanowanych
stanowić będą interesujący temat do
dalszych rozważań. Wszak w niektó-

rych sytuacjach warto wręcz decydować się świadomie na realizację remontów nieplanowanych. Co więcej,
fakt braku konieczności realizowania
remontów nieplanowanych może być
istotnym wskaźnikiem świadczącym
o ekonomicznie nieuzasadnionym,
zbyt wysokim poziomie nakładów na
remonty planowane. Pozostaje jedynak do rozstrzygnięcia dylemat, jakimi
przesłankami należy się kierować, aby
przyjęta polityka remontowa prowadziła do optymalizacji kosztów utrzymania majątku.
Interesującym przykładem poszukiwania takiego kompromisu jest np.
metoda RCM – Reliability-Centered
Maintenance (utrzymanie ukierunkowane na niezawodność). Opisowi metody RCM poświęcony będzie jeden z
kolejnych artykułów w podjętym cyklu
tematycznym.
Podobnie jak metoda SDM, metoda RCM jest pozytywnym przykładem nowoczesnego podejścia do
zagadnień zarządzania infrastrukturą
techniczną.
Stojąc obecnie na progu dalszych
rozważań dotyczących remontów,
warto zastanowić się przez chwilę nad
sprawą fundamentalną, mianowicie
nad systematyką remontów. Nad potrzebą takiej systematyki trudno zresztą nawet dyskutować, potrzeba ta jawi
się bowiem niemalże jako oczywista.
Pragnę obecnie przedstawić propozycję systematyki, która w mojej
ocenie dobrze oddaje specyﬁkę poszczególnych działań remontowych.
Jednym z podstawowych pojęć,
rzutujących na tę systematykę, jest

TECHNOLOGIE

go wyczerpywania możliwości technicznych. Dopiero na bazie tychże
propozycji możliwe jest skuteczne ﬁltrowanie w oparciu o przyjęte kryteria.
Warta podkreślenia jest również
sugestia dotycząca właściwej współpracy służb technicznych, ekonomicznych i logistycznych przedsiębiorstwa.
Te bowiem służby, i jakość ich współdziałania, w głównej mierze decydują
o powodzeniu przedsięwzięć remontowych. Tematyka owa omówiona została dokładniej w numerze 1/2008
„Nowej Energii”.
Produkt końcowy procesu planowania remontów jest w zasadzie oczywisty – stanowi go, w ramach dysponowanego budżetu, plan remontowy,
czyli skończony zbiór zadań remontowych, o ściśle zdeﬁniowanej perspektywie czasu ich realizacji. Tenże plan
remontowy jest wejściem do etapu realizacji remontów.
Postrzegając tę realizację z długiej
perspektywy czasowej funkcjonowania przedsiębiorstwa dostrzec w niej
można również charakter procesowy.
Analizując ją jednakże w zakresie tylko jednej kampanii remontowej, etap
realizacji remontów wykazuje charakter projektowy. Każde z zadań remontowych ma ściśle określony zakres
i czas realizacji.
Etap realizacji remontów stał się w
ostatnich latach szczególnie interesujący, w związku z wykształceniem się
dwóch podstawowych modeli organizacyjnych:
 remonty realizowane przez własne
służby wykonawcze,
 remonty na bazie usług ﬁrm zewnętrznych.
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deﬁnicja „AWARII” urządzenia. Proponuję stan ten interpretować jako zdarzenie limitujące dalszą pracę urządzenia, ze względu na utratę zdolności
ruchowej lub z uwagi na potencjalne
zagrożenie utraty takiej zdolności. To
potencjalne zagrożenie wiąże się ze
świadomym wyłączeniem urządzenia
z ruchu przez obsługę lub z zadziałaniem blokad ochronnych w momencie wystąpienia pierwszych objawów
utraty zdolności do ruchu, albo też (w
skrajnym przypadku) samozatrzymaniem w sytuacji niezadziałania zabezpieczeń lub braku zabezpieczeń.
Równolegle proponuję zdeﬁniować pojęcie „USTERKI”. Niech określenie to oznacza zdarzenie wpływające na stan techniczny urządzenia,
z tym jednak zastrzeżeniem, że nie

przesądza ono o jego zdolności ruchowej. Może jednakże wpływać na
jakość parametrów ruchowych i/lub
bezpieczeństwo obsługi.
Jak już zostało powiedziane, z
punktu widzenia procesu planowania
remontów, w ramach najbardziej pierwotnej klasyﬁkacji, wyróżnić można
remonty planowane i nieplanowane.


REMONTY PLANOWANE – remonty realizowane zgodnie z przyjętymi
planami, określonymi dla konkretnych urządzeń i przedziałów czasu. Jako cel tego rodzaju remontów
wskazać należy zapobieganie powstawaniu usterek i awarii. Z perspektywy utrzymania ruchu, remonty te należy zakwaliﬁkować do
działań prewencyjnych.



REMONTY NIEPLANOWANE –
remonty realizowane po wystąpieniu usterek lub awarii, w celu przywrócenia wymaganej sprawności
ruchowej.

Na kolejnym poziomie systematyki
proponuję wyszczególnić:
 REMONTY KAPITALNE – remonty planowane o największym zakresie prac występującym w cyklu życia urządzenia, obejmującym
wszystkie podzespoły istotne dla
zapewnienia sprawności ruchowej.
Remonty te obejmują również próby funkcjonalne i badania diagnostyczne, niezbędne do określenia
dalszej żywotności urządzenia.
 REMONTY ŚREDNIE – remonty
planowane, obejmujące swoim zareklama
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kresem naprawę lub wymianę poszczególnych podzespołów urządzenia, których stan techniczny nie
gwarantuje możliwości prowadzenia ruchu do następnego remontu planowanego, łącznie z próbami
funkcjonalnymi i badaniami diagnostycznymi, niezbędnymi do określenia dalszej żywotności urządzenia.
 REMONTY WARUNKOWE – remonty te bazują na wczesnym wykryciu usterki i nadzorowaniu jej
ewolucji. Remonty powyższe winny
być wykonywane możliwie najbliżej
momentu krytycznego ze względu na rozwój usterki, z uwzględnieniem uwarunkowań organizacji
procesu operacyjnego przedsiębiorstwa. Remonty te obejmują
również badania diagnostyczne po-

zwalające śledzić ewolucję usterki.
Ten rodzaj remontów wykazuje cechy pewnej dwoistości, lokując się
niemalże na granicy remontów planowanych i nieplanowanych.
 REMONTY BIEŻĄCE – remonty
nieplanowane, obejmujące wymianę lub naprawę szybko zużywających się elementów urządzenia
oraz usuwanie usterek w celu zachowania ciągłości ruchu.
 REMONTY AWARYJNE – remonty nieplanowane, obejmujące usuwanie awarii w celu przywrócenia
sprawności ruchowej urządzenia.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że
remonty planowane i nieplanowane
wzajemnie się uzupełniają w ramach
ogólnego środowiska remontów. Fakt

ten wywołuje pytanie o właściwe ustalenie granic pomiędzy nimi. Przyjęta
polityka remontowa winna uwzględniać i rozwiązywać zarazem ten dylemat. Podążając tym tokiem myślenia
łatwo popaść jednak w przekonanie,
że remonty planowane i nieplanowane tworzą dipolowy układ wagi – im
więcej remontów planowanych, tym
mniej nieplanowanych i odwrotnie. Ale
czy na pewno ta teza jest prawdziwa?
Czy nie tkwi w niej zbytnie uproszczenie? Jak przekłada się ona na ponoszone koszty utrzymania urządzeń?
Poszukiwanie odpowiedzi na takie i podobne pytania stanowić będzie
podstawę dalszych rozważań nad zagadnieniami związanymi z eksploatacją infrastruktury technicznej.
www.ener.com.pl
reklama
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Jerzy Cieślukowski, przedstawiciel ds. techniczno-handlowych/product manager, Schenck Process Polska Sp. z o.o.

Grawimetryczne

TECHNOLOGIE

S

chenck Process od
127 lat jest producentem wag oraz innych
urządzeń pomiarowych.
Inżynierskie podejście
do techniki ważenia oraz
stałe wprowadzanie nowych rozwiązań umożliwiło firmie rozwój szerokiego asortymentu wag,
wykorzystujących zawsze
najnowsze osiągnięcia
nauki i techniki. W ciągu ostatnich lat nasza
spółka zwiększyła zakres
oferowanych rozwiązań
o wagi dozujące przeznaczone wyłącznie dla
sektora energetycznego,
a także o urządzenia
do transportu materiałów sypkich. Poszerzenie gamy produktów
jest ściśle związane z
włączeniem do grupy
Schenck Process firm
Stock (producenta rozwiązań z dziedziny ważenia i sterowania elektrofiltrami dla sektora
energetycznego) i Redler
(producenta m.in. przenośników zgrzebłowych,
kubełkowych).

DOZOWNIKI WĘGLA
W

ęgiel jest podstawowym surowcem dla produkcji energii elektrycznej. W wielu krajach na świecie
elektrownie opalane węglem są tej
energii głównym dostawcą. Współczesne elektrownie dążą do osiągnięcia wydajniejszej pracy i redukcji emisji gazów do poziomu wymaganego
przez dyrektywę LCPD (Large Combustion Plant Directive). Większość siłowni dużych mocy opalanych jest pyłem
węglowym, wytwarzanym w młynach
poprzez zmielenie węgla. Z młynów
bardzo drobny pył jest wdmuchiwany
do palników kotła w celu spalenia.
W systemie dostarczania węgla
do kotła wymagana jest zabudowa
urządzenia mierzącego i sterującego
ilością podawanego węgla. To urządzenie to dozownik umieszczony pod
zasobnikiem węgla. Dozuje on węgiel
do młyna.
Dozowniki węgla odgrywają bardzo ważną rolę w działaniu bloku
energetycznego, ponieważ są najistotniejszą częścią systemu sterowania spalaniem, którego zadaniem jest
dostosowanie intensywności opalania kotła odpowiednio do zmian jego
obciążenia i utrzymywanie wskaźnika proporcji powietrze/paliwo na optymalnym poziomie.
Metody wolumetryczne dozowania węgla są od wielu lat akceptowane przez inżynierów spalania i eksploatacji. Jednak węgiel nie jest paliwem
o stałych właściwościach i próby po-

miarowe wykazują, że wartość opałowa z jednostki masy jest bardziej zbliżona do stałej niż wartość opałowa z
jednostki objętości.
Dozowniki grawimetryczne kompensują zmiany gęstości podawanego materiału sypkiego spowodowane
zmiennością jego wilgotności, uziarnienia oraz innych czynników i dlatego do palników kotła dostarczany
jest dokładniejszy wsad opałowy. To
bardzo ważny efekt, gdyż ściślejsze
utrzymanie właściwej proporcji powietrze/paliwo minimalizuje wytwarzanie
NOx, ogranicza zażużlanie paleniska
i zwiększa wydajność kotła.
Rysunek 1 przedstawia zapis „Odchylenia ilości paliwa podawanego do
kotła” przez dozownik w jednej z elektrowni. Wydajność dozowania w trybie grawimetrycznym jest utrzymywana na dość wyrównanym poziomie,
a w trybie wolumetrycznym staje się
ona bardzo zmienna wskutek ciągłych
zmian gęstości węgla.
Dozowniki wolumetryczne, od
dawna stosowane w europejskich
elektrowniach, są teraz stopniowo zastępowane przez dozowniki grawimetryczne, które potwierdzają swoje niezaprzeczalne zalety.
Dozownik grawimetryczny węgla
marki Stock jest wagą taśmową dozującą, zgodną z najnowszymi osiągnięciami techniki, zaprojektowaną do pracy w trudnym środowisku elektrowni.
Ma możliwość wytrzymania ciśnienia
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eksplozji do 3,5 bar. Mikroprocesorowy system sterowania zapewnia odpowiednie reagowanie dozownika na
zapotrzebowanie kotła na paliwo. Jest
on wyposażony w interfejs operatorski
umożliwiający kalibrację systemu ważącego oraz usuwanie usterek z wykorzystaniem samodiagnozy.
Przykładowa instalacja została zrealizowana w elektrowni RWE
Npower w Tilbury w Wielkiej Brytanii
(4 x 500 MW). Początkowo zestaw
pięciu dozowników zasilających jeden
kocioł został uruchomiony w październiku 2004 r., a komplet dla następnego kotła – w listopadzie 2005 r. Zestaw dla ostatniego kotła dostarczono
i uruchomiono we wrześniu 2006 r.
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Rys. 1. Zapis odchylenia ilości paliwa podawanego do kotła

Fot. 4. Grawimetryczne dozowniki Stock,
elektrownia Longanet, Wielka Brytania

Schenck Process Polska Sp. z o.o.
01-378 Warszawa
ul. Połczyńska 10
tel. +48 (022) 665 40 11
www.schenckprocess.pl

Rys. 3. Produkty grupy Schenck Process w elektrowni węglowej
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Rys. 2. Przekrój grawimetrycznego dozownika węgla Stock

Korzyści uzyskane z eksploatacji pierwszego zestawu dozowników
były bardzo znaczące. Dzięki redukcji nadmiarowego powietrza do spalania zmniejszono straty ciepła przez
komin oraz emisję NOx. Także dzięki
lepszemu odbieraniu węgla z zasobnika przez dozowniki Stock możliwe
jest teraz zagwarantowanie pełnego
zapotrzebowania kotła przez cztery
dozowniki zamiast pięciu. Dozowniki
te pozwalają na pokrycie pełnego zapotrzebowania kotła także przy węglu
o bardzo niskiej zawartości siarki, co
nie było możliwe w wypadku poprzednich zgrzebłowych dozowników wolumetrycznych.
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Rozmowa z Pawłem Szajnerem,
wiceprezesem zarządu, dyrektorem ds. ekonomicznych TERMOIZOLACJI S.A.

więcej
niż dobre
pomysły
W jakiej dziedzinie specjalizuje się
wasza ﬁrma?
TERMOIZOLACJA jest jedną z
wiodących ﬁrm specjalizujących się
w wykonywaniu izolacji przemysłowych. Roboty izolacyjne odgrywają
kluczową rolę dla ochrony wytwarzanego ciepła, a nasze prace mają bezpośrednie przełożenie na oszczędność kosztów oraz co najważniejsze
– na ochronę środowiska. Już od
ponad 60 lat upowszechniamy ideę
izolacji jako drogi do obniżania strat
cieplnych w przemyśle.

Co jest największą wartością ﬁrmy?
Naszym celem jest zapewnienie maksymalnego komfortu naszym
klientom. Staramy się zagwarantować
oczekiwaną jakość oraz sprawność

fot. NE

fot. Termoizolacja S.A.

TERMOIZOLACJA
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realizacji projektu. Zależy nam na
kompetentnym i partnerskim podejściu do klienta, począwszy od samego procesu ofertowania do momentu
realizacji konkretnego zadania.
Obecnie jednym z najważniejszych
naszych celów jest kwestia zapewnienia odpowiednich zasobów, czyli po-
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Czy również borykacie się z tym
problemem?
Nie spotykamy się ze wspomnianymi trudnościami, ale staramy się odpowiednio reagować na zaistniałą sytuację
rynkową. Nasza ﬁrma w ostatnich latach
osiągnęła znaczny wzrost zatrudnienia,
które obecnie wynosi ponad 1 tys. pracowników. To ludzie stanowią najważniejsze źródło sukcesu spółki, dlatego też cały czas inwestujemy w rozwój
kompetencji naszego personelu.
TERMOIZOLACJA bierze udział w
systemie edukacyjnym, prowadząc w
Tarnowie nauczanie w 3-letniej szkole zawodowej o kierunku izolacyjnym.
W naszym centrum szkoleniowym organizowane są również otwarte kursy
doskonalenia zawodowego. Ponadto
w ﬁrmie jest wdrażany międzynarodowy program rozwoju menadżerów
projektu.
Dla naszych pracowników ﬁrma
jest synonimem solidnego przedsiębiorstwa, gwarantującego trwałe zatrudnienie oraz możliwość niezłego zarobkowania na wielu renomowanych
budowach krajowych i zagranicznych.
Poprzez dziesięciolecia wypracowaliśmy markę, która kojarzona jest
z jakością, wiarygodnością, odpowiedzialnością i dobrą organizacją.
W jakim stopniu TERMOIZOLACJA zajmuje się zagadnieniami
oszczędności energii?
Nasza ﬁrma żywo interesuje się
tym zagadnieniem. Nasze izolacje w
miejscu wytwarzania ciepła pomagają
ich producentom, czyli elektrociepłowniom, sprzedawać więcej ciepła i paradoksalnie izolacje u odbiorców ciepła pozwalają im mniej ciepła zakupić.

Nasz udział w zagadnieniu oszczędności energii jest więc kluczowy. Klienci
muszą wiedzieć jak gruba powinna być
izolacja i jak zainwestować, aby izolacja na konkretnych instalacjach zwróciła się w postaci oszczędności energii.
Jest to niezmiernie istotne przy wzrastających cenach energii oraz fakcie,
że jej produkcja związana jest z ingerencją w środowisko naturalne, co
w dobie dyskusji o poziomach limitu
emisji CO2 nabiera szczególnego znaczenia. Realizacja nowych inwestycji,
zwłaszcza kotłów energetycznych,
opiera się na najnowszych technologiach. Koszt energetyczny jest podstawą kalkulacji, gdyż stanowi o zwrocie z konkretnej inwestycji.
Naszym celem jest więc współpraca z klientem przy wyborze optymalnej
technologii i kosztów rozwiązań.
Czy ﬁrma prowadzi badania w kierunku nowych technologii izolacyjnych?
W centrali naszego właściciela w
Bremie znajduje się centrum badawczorozwojowe, w którym testuje się i bada
nowe technologie izolacyjne. Niektóre z
nich odznaczają się niewiarygodnie dużą skutecznością izolacyjną, tak jak np.
izolacje próżniowe.
Firma prowadzi kilka projektów
równocześnie, w dodatku w różnych krajach.
Jedną ze zmian jakie nasza ﬁrma
obserwuje na rynku, jest nowa jakość
i podejście do samego procesu inwestycyjnego, np. przejście z dokumentacji papierowej na elektroniczną, które wynikło ze współpracy z światowymi
ﬁrmami. Nasza spółka wdraża nowoczesne rozwiązania informatyczne –
system SAP, automatyzację obiegu
dokumentów. Dzięki nowym technologiom możemy szybciej i trafniej podejmować decyzje, co ułatwia nam równoczesne prowadzenie projektów w 9
krajach Europy oraz na największych
budowach w Polsce.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

Świadczymy usługi budowlane jak i remontowe dla branży:
energetycznej, chemicznej,
petrochemicznej, budownictwa, przemysłu spożywczego
oraz stoczniowego.
Oferujemy: izolacje ciepłochronne oraz zimnochronne,
akustyczne, roboty obmurzowe, fasadowe, usługi z zakresu HVAC oraz rusztowania.
TERMOIZOLACJA posiada
oddziały w kraju oraz za granicą: w Niemczech, Francji,
Irlandii oraz Szwecji. Spółka
TERMOIZOLACJA S.A. wraz
z IZOKOR Płock S.A. tworzą
Grupę KAEFER Polska, znajdującą się w strukturze międzynarodowego
koncernu
KAEFER obecnego w ponad
40 krajach świata.
Większość naszych obrotów
jest realizowanych w eksporcie usług do Niemiec, Holandii,
Austrii, Irlandii, Francji, Hiszpanii i Skandynawii. W bieżącym
roku szczególnie mocno angażujemy się w wykonywanie robót na rynku niemieckim. Uczestniczymy również
w kluczowych inwestycjach
na rodzimym rynku, m.in. w
elektrowniach: Połaniec, Opole, Łaziska, Jaworzno, Zakładach Azotowych w Tarnowie
czy Raﬁnerii Jedlicze.

TERMOIZOLACJA S.A.
ul. Padlewskiego 6
41-800 Zabrze
tel. +48 32 277 75 00
fax +48 32 271 38 38
info@termoizolacja.com
www.termoizolacja.com
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tencjału przedsiębiorstwa, aby wykonać określone zadania. Planujemy duże
inwestycje w tym zakresie. Obserwujemy rynek i niestety z przykrością muszę
stwierdzić, że coraz mniej ﬁrm jest w
stanie dysponować takim potencjałem,
aby w sposób bezpieczny zagwarantować klientowi terminowość oraz odpowiednią realizację kontraktów.
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Rozmowa ze Sławomirem Noske,
kierownikiem Wydziału Technicznego, ENERGA-OPERATOR S.A. ODDZIAŁ W ELBLĄGU Rejon Energetyczny Elbląg

Testowany przez zespół pogotowia energetycznego laptop z dostępem do GIS

fot. Energa-Operator S.A.
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GIS
– system do zarządzania majątkiem sieciowym
Byliście jednym z pierwszych
przedsiębiorstw elektroenergetycznych w Polsce, które rozpoczęło
wykorzystanie GIS do zarządzania
majątkiem sieciowym. Co skłoniło was do zainteresowania się tą
technologią?
W 1995 roku w naszej ﬁrmie został
powołany zespół, którego zadaniem
było przeanalizowanie dostępnych
w Polsce systemów komputerowych
wspomagających eksploatację sieci.
Byliśmy zdecydowani na wdrożenie
systemu, którego kluczowym elementem miała być baza danych o sieciach energetycznych. We wrześniu
1996 r. dokonywaliśmy wyboru systemu. Spośród ofert tylko jedna w pełni
bazowała na GIS. Nie był to wprawdzie gotowy system, a jego projekt,
lecz mimo wszystko wybraliśmy to
rozwiązanie. GIS zawiera wszystkie
elementy, które do tej pory były w „papierowej” dokumentacji sieci energetycznych. Nie wyobrażam sobie, aby
obecnie w energetyce można opierać
się na informacjach bez odwzorowania sieci na mapach, bez schematów
elektrycznych czy też bez informacji
o układzie połączeń sieci – topologii.
Sądzę, że dzisiaj nikt nie ma wątpliwości, iż GIS jest jedynym sposobem na
paszportyzację sieci.

W jaki sposób, do jakich celów
i przez jakie grupy użytkowników
wykorzystywany jest system?
W wydziale technicznym rejonu
energetycznego każdy ma dostęp do
danych, każdy korzysta z systemu w
swojej codziennej pracy. Na każdym
etapie zarządzania majątkiem sieciowym potrzebna jest wiedza o sieci. To
już nie tylko kadra techniczna, ale także elektromonterzy w swej codziennej
pracy wspierają się danymi zgromadzonymi w systemie komputerowym.
Czy w ciągu ostatniego czasu pojawiły się nowe potrzeby? Jeżeli tak,
to jakie?

Sadzę, że dzisiaj mamy do czynienia z przełomowym momentem
w zakresie określania wymagań w
stosunku do systemów informatycznych. Wydzielenie się operatora systemu dystrybucyjnego to czas odejścia od eksploatacji sieci i tworzenia
polityki zarządzania majątkiem sieciowym. Z tej nowej filozofii powinny
wynikać dalsze działania związane
z rozwojem systemów informatycznych. Potrzebne jest bardzo otwarte
spojrzenie na te systemy i na to co
mogą zmienić. Jednocześnie musimy patrzeć na to działanie jako na
przedsięwzięcie biznesowe, które
ma przynosić wymierne efekty dla
firmy. Bardzo istotne jest wykorzystanie możliwości jakie niesie powiązanie informacji z wielu systemów informatycznych. Mam tu na
myśli powiązanie GIS z bilingiem,
SCADA, systemami klasy ERP. Tu
wchodzimy w problematykę zarządzania wiedzą.
Spójrzmy na przykład dyspozycji
ruchu – tu chyba do tej pory nastąpiły najmniejsze zmiany. Nadal najczęściej pracujemy w oparciu o wiedzę
o sieci i o terenie, zgromadzoną w
głowach ludzi. Wykorzystanie systemów informatycznych do zarządzania wiedzą może to zmienić. Ważny
jest system, który będzie korzystał
z informacji zgromadzonych w GIS,
SCADA i Biling, a następnie udostępnienie ich dyspozytorom i elektromonterom, i oczywiście odpowiednia komunikacja. Z dokonanej
przeze mnie analizy ﬁnansowej takiego przedsięwzięcia wynika, że inwestycja zwraca się w okresie 3 lat.
Nie można tu zapomnieć o efektach
niepoliczalnych, takich jak: odzyskanie wykształconego i doświadczonego personelu, skrócenie przerw
w dostawie, zadowolenie klientów,
większa pewność decyzji oparta o
zgromadzona wiedzę. Jest to tylko
jeden przykład, gdzie zarządzanie
wiedzą może wiele poprawić, a takich miejsc z pewnością da się znaleźć więcej.

Sławomir
Noske
Absolwent Wydziału Elektrycznego Politechniki Poznańskiej, Studium Podyplomowego Prawno-Menadżerskiego Politechniki Gdańskiej
oraz Studiów MBA Gdańskiej
Fundacji Kształcenia Menadżerów.
W 2006 r. otworzył przewód
doktorski w zakresie „Diagnostyki linii kablowych średniego
napięcia z wykorzystaniem
badania wyładowań niezupełnych metodą samogasnącej
fali napięciowej”.
Od 1995 r. zaangażowany
w przygotowanie oraz kierowanie wdrożeniem i rozwojem systemu komputerowego
wspomagającego eksploatację sieci energetycznych.
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Jakie były wówczas wasze oczekiwania wobec funkcjonalności systemu?
Mieliśmy bardzo duże oczekiwania jak na tamte czasy. GIS stanowił
podstawę sytemu, który wtedy planowaliśmy budować. Pozostałymi elementami były moduły związane z:
awaryjnością – moduł do zbierania
i analizy informacji o awariach w sieci SN i nn, przyłączaniem odbiorców
– system, którego celem było wspomaganie wydawania warunków technicznych. Założenia do tego modułu
zostały zmienione wraz z nowym Prawem energetycznym i stały się bardzo
użytecznym narzędziem wspomagającym cały proces przyłączania odbiorców do sieci. Ostatnim elementem było zarządzanie pracami – moduł, który
jest przykładem, że sukcesem projektu
może być wycofanie się z niego. Zrezygnowaliśmy z tego modułu w momencie, gdy gotowa była już jego pierwsza
wersja. Mimo dużego zaangażowania
ze strony naszej i dostawcy, nie udało
się nam wypracować satysfakcjonującego modelu tego systemu.
Z pewnością te oczekiwania, które
określiliśmy „na starcie” zostały spełnione. Nasze wymagania zmieniały się w czasie, rosły wraz z budową
systemu. Wraz z pojawianiem się nowych grup użytkowników potrzebna
była nowa funkcjonalność.
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Jakimi danymi dysponowaliście na
początku? Czy odczuwaliście brak
informacji? Czy było to istotnym
problemem lub ograniczeniem?
Posiadaliśmy przede wszystkim
nasze paszporty, gdzie była zgromadzona cała wiedza o sieci. Występowały tam pewne braki – im nowsza
sieć, tym lepsza dokumentacja. Potrzebne były mapy wektorowe, które
do dnia dzisiejszego sukcesywnie dokupujemy. Tam gdzie brak takich map
wykorzystujemy mapy rastrowe. Sadzę, że nie można mówić o problemie
braku danych, można się jedynie zastanawiać, jakimi metodami je najskuteczniej i szybo pozyskać.
W jaki sposób podeszliście do zagadnienia inwentaryzacji sieci?
Tych metod było bardzo wiele. Tak
jak powiedziałem wcześniej należy
przeanalizować możliwości i „wyszukać” najskuteczniejsze metody. Cały
czas trzeba pamiętać, że pozyskiwanie danych i ich przenoszenie do komputerowej bazy jest bardzo kosztowne i czasochłonne. Przy ograniczonym
budżecie to z pewnością wielkie wyzwanie. Można zlecić inwentaryzację
ﬁrmom zewnętrznym, co bardzo przyspiesza prace, ale wtedy należy się liczyć z dużymi kosztami i możliwością
wystąpienia większej ilości błędów.
Można wykonywać pracę wewnętrznymi siłami – będzie to dużo tańsze
i dane będą pewniejsze, ale wydłuża
się czas inwentaryzacji. Sadzę, że warto zastosować obie metody i tak było
w naszym przypadku. Szukaliśmy różnych rozwiązań, np. sukcesem okazało się wykorzystanie zestawów GPS do
inwentaryzacji sieci napowietrznych. W
Rejonie Elbląg w trakcie prac eksploatacyjnych, udało nam się zinwentaryzować całą sieć niskiego napięcia, ok.
800 km linii.
Czy w zakresie pozyskania danych
współpracujecie z ośrodkiem dokumentacji geodezyjnej?
Pierwsze prace związane z przeniesieniem danych o liniach SN zosta-

ły zlecone takiej ﬁrmie. Pozwoliło to na
szybkie stworzenie minimum bazy danych. Drugi moment współpracy to inwentaryzacja sieci kablowych w mieście Elbląg. Ponieważ w przeszłości
nie dla wszystkich linii kablowych wykonano inwentaryzację geodezyjną,
porozumieliśmy się z Urzędem Miejskim w Elblągu, właścicielem cyfrowej
mapy miasta, i podzieliliśmy obowiązki przy inwentaryzacji kabli: my z użyciem wozu pomiarowego określaliśmy
trasę kabla, przedsiębiorstwo geodezyjne na zlecenia miasta dokonywało
inwentaryzacji.

”

GIS stał się system
komputerowym
wspomagającym
zarządzanie
wiedzą w
przedsiębiorstwach
sieciowych. Jego
podstawą jest
paszportyzacja
sieci, zawierająca
dane opisowe,
topograﬁę
i topologię

W jaki sposób dbacie o aktualność
danych?
Dzisiaj wszystkie dokumentacje
powykonawcze najpierw traﬁają do zespołu wprowadzającego dane do GIS.
Każda praca eksploatacyjna wprowadzająca zmiany w danych, każda zmiana wynikająca z awarii jest dokumentowana i wprowadzana do systemu.
Obecnie, gdy korzystają na co
dzień z tych danych, wszyscy są zainteresowani ich aktualizacją i dbają,
aby była szybko dokonana.
Czy zmiany w technologii informatycznej takie jak dostępność
i szybkość infrastruktury sieciowej
i komunikacyjnej, pojawienie się

urządzeń mobilnych, zwiększenie
mocy obliczeniowej itp. wpłynęły
na system?
Jak powiedziałem wcześniej, to
polityka zarządzania majątkiem sieciowym powinna decydować o funkcjonalności systemu. Jest jednak sprzężenie zwrotne między pojawiającymi
się nowymi możliwościami informatycznymi i technicznymi a oczekiwanym kształtem systemu. Te wszystkie
nowości podpowiadają rozwiązania,
które do niedawna mogły wydawać
się science ﬁction. Czy 10 lat temu
potraktowałby ktoś poważnie pomysł
wyposażania elektromonterów w laptopy? Dzisiaj to normalne, że na wozach pomiarowych używa się laptopów z dostępem do GIS, oględziny
dokonuje się z GPS, zespoły pogotowia energetycznego używają przenośnych laptopów z GIS i GPS oraz korzystają z programów nawigacyjnych,
pomagających dotrzeć do wyznaczonych miejsc.
Jakie są pana przewidywania odnośnie rozwoju systemów GIS w
elektroenergetyce. Czy widzi pan
nowe zastosowania?
GIS jest podstawą systemów informatycznych wspomagających zarządzanie majątkiem sieciowym. To od
tych systemów powinno rozpocząć się
wdrożenie. Nie wyklucza to oczywiście
jednoczesnego wdrażania innych elementów systemu. GIS przestaje być
tylko systemem paszportyzacji – to dzisiaj znacznie więcej. Nowe możliwości
uzyskuje się dzięki powiązaniu z innymi
systemami. GIS stał się system komputerowym wspomagającym zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach
sieciowych. Jego podstawą jest paszportyzacja sieci, zawierająca dane opisowe, topograﬁę i topologię.
Należy jednak pamiętać, że to nie
sama wiedza, lecz sposób, w jaki się
będzie ją wykorzystywało, będzie decydował o konkurencyjności ﬁrmy.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

UKŁADY CENTRALNEGO SMAROWANIA
MASZYN, URZĄDZEŃ, POJAZDÓW,
LINII PRODUKCYJNYCH I TECHNOLOGICZNYCH
obniża koszty i ułatwia obsługę
zmniejsza zużycie powierzchni trących
minimalizuje ryzyko wystąpienia awarii
zwiększa niezawodność urządzeń
poprawia efektywność smarowania
optymalizuje zużycie środków smarnych

Oferujemy różnorodne systemy smarowania środkami
smarnymi stałymi klasy NLGI od 000 do 3 oraz olejami.

DYSTRYBUTOR LINCOLNA W POLSCE

50-110 Wrocław, ul. Kiełbaśnicza 24, tel. (071) 341 85 25, fax (071) 341 84 76

DORADZTWO * PROJEKTOWANIE * SPRZEDAŻ * MONTAŻ * SERWIS

e-mail: jutech@jutech.pl, www.jutech.com.pl
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GLOBALNA WSPÓŁPRACA
P

racownicy polskiego oddziału Intergraph zdobyli doświadczenie
realizując wiele projektów w kraju. Dzielą się nim z innymi. Poniżej
przedstawiamy relację inżyniera Jarosława Polaka z udziału w projekcie realizowanym przez Intergraph dla Aurora Energy na Tasmanii.

TECHNOLOGIE

K

iedy pod koniec 2006 przyszedł
nasz szef i zapytał, czy jesteśmy
gotowi na długą podróż, nie mieliśmy pojęcia, jaki dystans ma na myśli.
Zdarzały się już wcześniej wyjazdy do
Niemiec, Danii, nawet do Jerozolimy,
ale gdy usłyszeliśmy słowo Australia,
pomyśleliśmy w pierwszej chwili, że to
żart. Okazało się, że biuro Intergraph
w Melbourne pilnie potrzebuje wsparcia przy realizacji projektu w ﬁrmie Aurora Energy na Tasmanii, polegającego na wdrożeniu G/Electric.
Trzy lata wcześniej wdrożyliśmy
G/Electric w ENERGA – OPERATOR
S.A. oddział w Elblągu. Byliśmy bardzo
ciekawi, jak do tego zagadnienia podeszli nasi koledzy z biura australijskiego.
W naszym przypadku proces przejścia na nową platformę był dobrym
pretekstem do weryﬁkacji dotychczasowego modelu danych. W ramach
zespołu składającego się z przedstawicieli zakładu energetycznego i ﬁrmy
Intergraph dokonaliśmy analizy modelu
oraz zgromadzonych w nim informacji
pod kątem nowych możliwości platformy G/Technology. W wyniku tej analizy powstał nowy, bardziej dopasowany
do potrzeb klienta model danych.
Po załatwieniu wszystkich formalności (zaproszenia, wizy, itp.) nasza
podróż mogła się wreszcie rozpocząć.
Długa, bo przeszło 30-godzinna droga była męcząca, ale obﬁtowała w nie-

spodzianki, np. przelot nad Kaukazem.
Australia przywitała nas ciepło, w końcu tam było jeszcze lato i +25°C – spora różnica w porównaniu do –15°C w
momencie startu z Okęcia.
Następnego dnia po przylocie rozpoczęła się instalacja środowiska projektowego i rozmowa z kierownikiem
projektu na temat migracji danych oraz
szczegółów projektu. Naszym zadaniem było rozwiązanie problemów z
przeniesieniem około 3,5 miliona rekordów danych, rozszerzenie funkcjonalności istniejącego modelu oraz przetestowanie działania całego systemu.
Dzięki doświadczeniom zdobytym podczas modernizacji systemu w ENERGA udało nam się uprościć i skrócić cały proces. Przy okazji przyjrzeliśmy się
też, jak wygląda sieć energetyczna w
Australii i jej paszportyzacja.
Aurora Energy obejmuje swoim
działanie całą Tasmanię, tj. obszar o
powierzchni 67 800 km2 (jest to więc
teren porównywalny z całym koncernem ENERGA) i sprzedaje rocznie
10 484 mln kWh energii. Jej majątek
obejmuje:
 15 tys. km linii napowietrznych Sn,
 7,3 tys. km linii napowietrznych nn,
 1,7 tys. km odcinków kablowych
Sn i nn,
 220 tys. słupów,
 28,7 tys. stacji.

Widać wyraźnie, że prawie cała
sieć „wisi na słupach”.
Przeglądając roczny raport o ﬁrmie
nie sposób nie zauważyć, że Aurora
zarządza tą siecią bardzo efektywnie
i to mimo dość częstych na tym terenie pożarów, które jednorazowo potraﬁą błyskawicznie strawić wiele kilometrów buszu, a przy okazji także
i sieci elektroenergetycznej. Skuteczność działania jest wynikiem współpracy systemu do paszportyzacji oraz
systemu dyspozytorskiego (InService), który w oparciu o aktualną informację o stanie sieci umożliwia sprawne zarządzanie zespołami w terenie.
W sumie Aurora może się pochwalić, że prowadząc serwis 24h na dobę i przyjmując 380 000 spraw rocznie od klientów może aż 81% z nich
obsłużyć w ciągu 20 sekund.
Model danych jest bardzo zbliżony do amerykańskiego, tzn. trzeba
pamiętać, że ich wysokie napięcie to
nasze średnie, a nasze wysokie to u
nich wyodrębniona sieć przesyłowa.
W odróżnieniu od przyjętych w Polsce
standardów Aurora nie tworzy szczegółowych schematów wewnętrznych
stacji, zastępując je uproszczonymi
wersjami rysowanymi na mapie, chociaż z zachowaniem pełnej obiektowości i topologii sieci.
Ciekawą stroną tego projektu jest
pełna wymiana danych pomiędzy

nr 2/2008

Konferencja GISowska
W marcu w Krokowej k/Gdańska odbyła się konferencja poświęcona
systemom informatycznym wspomagającym zarządzanie majątkiem
sieciowym w przedsiębiorstwach energetycznych: „GIS – 10 lat doświadczeń”. Organizatorem imprezy była ENERGA-OPERATOR S.A.
oddział w Elblągu, SEP oraz Intergraph Polska Sp. z o.o.
Powodem przygotowania konferencji była dostrzegalna potrzeba w
zmianie sposobu zarządzania majątkiem sieciowym, wynikająca z wydzielenia się niezależnego operatora systemu energetycznego, oraz
chęć podzielenia się przez elbląski oddział ENERGA-OPERATOR 10letnim doświadczeniem we wdrożeniu i rozwoju takiego systemu.
Referat wprowadzający wygłosił Janusz Figielski – dyrektor techniczny
oddziału Elbląg.
Pracownicy elbląskiego ENERGA-OPERATOR S.A. przedstawili następnie historię wdrożenia i obecny sposób wykorzystywania systemu.
Ważną rolę w trakcie konferencji odegrał Sławomir Noske – kierownik
Wydziału Technicznego RE Elbląg – entuzjasta nowoczesnych technologii w energetyce – który wygłosił wiele interesujących referatów na
temat systemu zarządzania majątkiem sieciowym oraz nowych możliwości organizacji służb ruchowych dzięki możliwościom stworzonym
przez najnowsze rozwiązania techniczne i informatyczne.
Szczególnie interesujące było wystąpienie Andrzeja Korzeniewskiego –
administratora systemu w RE Elbląg, który – z wykorzystaniem licznych
przykładów – porównał obecny sposób prowadzenia dokumentacji
technicznej dotyczącej majątku sieciowego z tym dawnym. W prezentacji na temat integracji danych oraz ich wykorzystania za pośrednictwem wewnętrznego portalu intranetowego Andrzej Starukiewicz – administrator systemu z RE Braniewo – przedstawił praktyczne przykłady
wykorzystania otwartości systemu i możliwość jego rozwoju przez użytkownika.
Intergraph zademonstrował funkcjonalność systemu GIS wykorzystywanego w oddziale, a także omówił nowe możliwości dotyczące zarządzania pracami eksploatacyjnymi i wspomagania obsługi awarii. Przedstawiciel niemieckiego oddziału Intergraph Jiri Vodslon przybliżył z kolei
możliwości i sposoby integracji pomiędzy systemem SAP a Intergraph,
stosowane w projektach w Niemczech i innych krajach regionu.
Znaczna część prezentacji poświęcona była nowoczesnym technikom
pozyskania informacji przestrzennej: fotogrametrii i GPS.
Intergraph Polska Sp. z o.o.
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różnymi platformami i grupami użytkowników.
G/Electric jest częścią, która
wprowadza i modyﬁkuje dane (alfanumeryczne oraz relacje) dotyczące sieci elektroenergetycznej, dbając o ich
poprawność poprzez rozbudowany
zestaw metadanych. Ponadto za pomocą predeﬁniowanego zestawu zapytań i śledzeń topologicznych pozwala na szybkie wykonywanie nawet
bardzo skomplikowanych analiz.
InService wykorzystuje informacje o
sieci podczas przydzielania prac planowych oraz w procesach obsługi awarii.
GeoMedia służy do szybkiego
agregowania danych pochodzących z
różnych źródeł i tworzenia na ich podstawie różnorodnych map tematycznych czy wykonywania rozbudowanych analiz przestrzennych. Ich wyniki
są później wykorzystywane w procesach planowania i do przygotowania
cyklicznych raportów.
Obiekty, komponenty, atrybuty, listy
wartości, katalogi, relacje – kolejne elementy modelu danych zdeﬁniowane w
postaci tysięcy parametrów w metadanych systemu były dzień po dniu korygowane i dostosowywane do wymogów klienta. Pod tym względem praca
nad systemem to duże ułatwienie.
Żadnego kodowania, żadnego kompilowania, linkowania i tym podobnych
czynności. Poza tym można niemal na
bieżąco sprawdzać poprawność wniesionych poprawek. Doświadczenia
zdobyte podczas realizacji podobnych
projektów w kraju i za granicą pozwoliły w szybkim czasie zakończyć tworzenie modelu i jego testowanie.
Przygotowany system został napełniony danymi i uruchomiony. W
międzyczasie udało nam się też co
nieco zobaczyć w samym Melbourne i najbliższej okolicy. W końcu nie
samą pracą człowiek żyje, a okazja spędzenia czasu w tak odległym
miejscu była wyjątkowa. Przeglądając zdjęcia liczymy na to, że podczas
kolejnych projektów również okażemy się niezbędni.

101

102

nr 2/2008

D

ziałalność naszej firmy oraz oferta urządzeń pozwala nie tylko
na zminimalizowanie szkodliwych
dla zdrowia pracowników efektów
stosowania w różnych czynnościach
narzędzi, lecz również zabezpieczenie
układów elektrycznych, elektronicznych
przed działaniem pyłów czy (szczególnie w elektrowniach) redukcja zagrożenia wybuchu pyłów zalegających posadzki i elementy konstrukcji kotłów.

O

fot. Nederman Polska Sp. z o.o.
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FILTROWENTYLACYJNE

SYSTEMY

Stanisław Nieświec, dyrektor ds. sieci dystrybucyjnej, z-ca dyrektora generalnego Nederman Polska Sp. z o.o.

ferujemy swoją pomoc w rozwiązaniu wszelkich problemów
z emisją zanieczyszczeń, popartą
ponad 60-letnim doświadczeniem w
produkcji urządzeń i systemów ﬁltrowentylacyjnych. Nasza oferta zawiera pełen program produktów przeznaczonych do skutecznego odciągnięcia
zanieczyszczenia, przetransportowania do zespołu ﬁltracyjnego i skutecznego oczyszczenia powietrza.
Prace serwisowe i remontowe są
codziennością w każdym zakładzie, nie
omijają również i zakładów energetycznych. Czynności te wiążą się z stosowaniem technologii emitujących szkodliwe dla zdrowia pyły i gazy podczas
spawania, szlifowania i innych. Oferujemy systemy miejscowej ﬁltrowentylacji
eliminujące rozprzestrzenianie się tych
zanieczyszczeń poza strefę ich emisji,
zabezpieczając przed ich szkodliwym
działaniem nie tylko robotnika, ale również osoby postronne mogące w pobliżu wykonywać inne prace. Zadanie to
możemy, w zależności od warunków,
zrealizować w dwóch technologiach

umownie podzielonych przez nas na:
niskie lub wysokie podciśnienie.
System wentylacyjny niskiego podciśnienia możemy zastosować dla tych
stanowisk, gdzie występuje niewielka
powierzchnia na jakiej odbywa się realizowana czynność, co jest uzależnione od zasięgu ramion odciągowych lub
dla tych stanowisk, które mogą być zabudowane okapem. Strumień powietrza transportującego zanieczyszczenia
przepływa kanałami wentylacyjnymi o
przekrojach rur od 160 mm do ponad
630 mm, co jest wynikiem jego znacznej objętości. Wymusza to także bardzo
duże powierzchnie ﬁltracyjne. Przykładem z naszej oferty może być urządzenie ﬁltracyjne FILTERBOX z ramieniem
odciągowym o zasięgu do 4 m i wielkości powierzchni ﬁltracyjnej 13 m2. Urządzenie to ze względu na możliwość jego przewożenia jest szczególnie często
stosowane przez służby remontowonaprawcze do odpylania podczas spawania czy szlifowania.
Przykładem przenośnego urządzenia do bezpośredniej pracy z uchwy-
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tem spawalniczym ze zintegrowaną dyszą odciągową jest FE840. Jego mała
kompaktowa konstrukcja pozwala na
przenoszenie i zastosowanie w trudnodostępnych miejscach, takich jak na
przykład zbiorniki. Stacjonarne systemy ﬁltrowentylacyjne wysokiego podciśnienia charakteryzują się niewielkimi
przepływami i małymi wymiarami. Jest
to zasługą zastosowania szybkich przepustnic otwierających, które pozwalają
na przepływ powietrza wyłącznie w czasie pracy narzędzia, jak i węży o średnicach od 25 mm do maksymalnie 44 mm,
wystarczających do skutecznego odciągania i transportu pyłów oraz niepowodujących utrudnień w posługiwaniu się
narzędziami. Mała średnica węży transportujących powietrza jest odpowiednia
do niewielkiej ilości powietrza odciągającego pył z zamkniętych stref pracy ele-

mentu roboczego narzędzia jak i wysokiego podciśnienia wytwarzanego przez
urządzenie ﬁltrowentylacyjne.
Szczególnym problemem dla ciepłowni i elektrociepłowni są zagrożenia wynikające z pyłów zalegających
na posadzkach, elementach konstrukcji i urządzeń. Urządzenia i systemy
centralnego odkurzania Nederman
Norclean Line są najlepszym rozwiązaniem tych problemów. Oferta zarówno
urządzeń przejezdnych jak i systemów
centralnych pozwala na odkurzanie
ciężkich pyłów, granulatów oraz pyłów
wybuchowych. Urządzenia przejezdne
występują w wykonaniu EX z głowicami pneumatycznymi, o konstrukcji bazującej na dyszach Venturiego, z elementami konstrukcyjnymi wykonanymi
z materiałów przewodzących ładunki
elektrostatyczne.

Nederman może zaprojektować
systemy centralne opasające nitką rurociągu galerię nawęglania, młyny i inne strefy. Urządzenia separujące i zespoły ﬁltracyjne mogą pracować w
streﬁe zagrożenia wybuchem, co wymaga ich odpowiedniego przygotowania konstrukcyjnego od strony „zewnętrznej”. Jednak najistotniejszym
problemem jest fakt występowania
strefy wewnątrz tych urządzeń.
Nasza oferta zawiera także systemy dystrybucji mediów w postaci
zwijaczy węży i przewodów, odciągi
spalin samochodowych oraz bardzo
bogaty program akcesoriów i elementów dodatkowego wyposażenia stanowisk pracy w ochronę przed propagacją hałasu, promieniowania UV lub
rozprzestrzeniania się pyłu.
reklama
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Roman Masek, BELSE

Kompozyty polimerowe

BELZONA
TECHNOLOGIE

W

wymiennikach ciepła, w których czynnikiem umożliwiającym dostateczną
wymianę ciepła jest woda, podstawowym
zjawiskiem pogarszającym wydajność urządzenia jest korozja. To właśnie z tego powodu większość wymienników wykonanych
jest tak, że elementy dające największą
powierzchnię wymiany ciepła, a więc rurki, wykonywane są z materiałów na ogół
uznawanych za nierdzewne (stal nierdzewna, mosiądz, miedź itp.). I rzeczywiście.
Pomĳając bardzo cienką warstewkę pasywną utworzoną na powierzchni, stanowiącą
niewielki opór cieplny, rurki te nie ulegają
korozji i w zasadzie są bardzo trwałe.

P

roblemy jednak powstają w miejscu
osadzenia rurek w dnie sitowym
oraz wszędzie tam, gdzie w wymienniku mamy do czynienia z bezpośrednim
kontaktem dwóch różnych metali (o różnych potencjałach elektrochemicznych,
rys. 1). Powierzchnie metali w zależności od ich rodzaju posiadają różne potencjały, a ściślej tzw. energie swobodne powierzchni. Energia ta, zależna od
ﬁzykochemicznych własności danego materiału, jest podstawowym „motorem” zjawisk zachodzących na jego
powierzchni (np. korozja, tarcie itp.).
Połączenie dwóch metali o różnych
potencjałach (energiach powierzchni) wywoła w naturalny sposób proces
wyrównywania potencjałów w styku.
Możemy mieć wówczas do czynienia
z powstaniem nowej warstwy międzyfazowej, utworzonej ze stykających się
metali. Znacznie gorzej jest w sytuacji,
gdy tak skojarzone metale zostaną za-
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Rys. 1. Szereg elektrochemiczny niektórych metali konstrukcyjnych stosowanych w
budowie wymienników ciepła

Gdzie:
 K0 – ubytek korozyjny stali bez
zwarcia jej z innym metalem (szlachetnym).
 K – ubytek korozyjny stali po zwarciu jej z metalem szlachetnym.
 SA – powierzchnia stali (anody).
 SK – powierzchnia metalu bardziej
szlachetnego.

w wymiennikach ciepła, w których
(jak wspomniano na wstępie) istnieje bardzo dużo takich korozyjnych
połączeń? Po pierwsze można wykonać wymiennik z materiałów nierdzewnych, a po drugie z materiałów
o takich samych potencjałach elektrochemicznych. Takie wykonanie jest
jednak bardzo kosztowne. Znacz-

Z powyższej zależności widać,
że gdy powierzchnia katody (rurek)
jest znacznie większa od powierzchni anody (dno sitowe, przegrody) ubytek korozyjny K stali rośnie (dno sitowe ulega silnej korozji, fot.1).
Fot. 2. Protektor magnezowy w
komorze wodnej kondensatora bloku
energetycznego

Fot. 1. Silna korozja dna sitowego oraz
płaszcza komory wodnej wymiennika ciepła

W jaki sposób można zapobiec
skutkom tej korozji, a szczególnie

nie tańsze jest zastosowanie odpowiedniej ochrony przeciwkorozyjnej.
Powszechnym rozwiązaniem stosowanym w wymiennikach jest montowanie w komorach wodnych protektorów, np. magnezowych. Chronią one
w ten sposób, że przejmują (ze względu na wyższy potencjał) skutki korozji
elektrochemicznej „na siebie”, tzn. są
materiałem poświęcenia i podlegają
co jakiś czas wymianie (fot. 2).

TECHNOLOGIE

nurzone w wodzie. Wówczas woda
staje się elektrolitem, a połączone elementy zamieniają się w elektrody, których różnica potencjałów już od ok. 50
mV wywołuje przepływ niewielkiego
prądu. W takim ogniwie energia chemiczna ulega zamianie na elektryczną i
dlatego przepływa prąd zarówno w obwodzie metalicznym jak i elektrolitycznym. To zjawisko nazywamy korozją
elektrochemiczną, tj. procesem anodowym oznaczającym przechodzenie korodującego metalu do roztworu w postaci uwodnionych jonów. Zjawisko to
będzie tym intensywniejsze, im większa różnica potencjałów skojarzenia.
Korodującym (ulegającym erozji) metalem lub stopem metalu będzie ten o
wyższym potencjale elektrochemicznym. Np. korodować będzie stal węglowa połączona z miedzią (Cu) lub
stalą stopową (rys. 1). W praktyce korozja elektrochemiczna (galwaniczna)
najintensywniej rozwija się w pobliżu
miejsca zetknięcia się różnych metali,
co szczególnie wyraźnie można zaobserwować na powierzchniach den sitowych wymienników, w których osadza
się duże ilości rurek metalowych. Wielkość zaatakowanej powierzchni zależy
także od przewodnictwa elektrolitycznego środowiska: im jest ono lepsze,
tym większa powierzchnia ulega zaatakowaniu (korozja stalowych płaszczy i
przegród komór wodnych, np. skraplacza, chłodnicy oleju itp.). W wymiennikach ciepła takich jak chłodnice oleju,
skraplacze (kondensatory) anodą będzie dno sitowe, przegrody w pokrywach oraz płaszcz stalowy komory
wodnej. Natomiast katodą będą rurki.
Silna korozja dna sitowego, zwłaszcza
w streﬁe styku z rurkami, powoduje
znaczne ubytki grubości płyty dna sitowego, co w konsekwencji może doprowadzić do utraty szczelności, więc i
pogorszenia procesu wymiany ciepła.
Analogiczna sytuacja zachodzi przy
korozji przegród w pokrywach wymienników. Wzrost korozji stalowego dna
po połączeniu go z ogromną ilością rurek, np. miedzianych, można zapisać
równaniem:
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Fot. 3. Wymiennik ciepła przed i po dokonaniu reproﬁlacji (odbudowy ubytków)
kompozytami BELZONA

Drugim sposobem ochrony powierzchni komory wodnej oraz den sitowych przed działaniem korozji jest
nakładanie powłok ochronnych. Najczęściej spotykane powłoki to powłoki
organiczne (malarskie) oraz metalowe
(natryskiwane cieplnie – metalizacja).
Podstawowym zagadnieniem w stosowaniu powłok będzie ocena ich jakości. Powłoka bowiem, która ma chronić powierzchnię przed kontaktem z
elektrolitem (wodą), musi być szczelna
(niska porowatość, brak mikropęknięć
itp.) oraz powinna posiadać wysoką
przyczepność do powierzchni metalowej. Szczelność powłoki organicznej
można osiągnąć stosując wielokrotne malowanie (3-4 krotne); dużo trudniej jednak będzie z uzyskaniem dobrej
przyczepności. Przyczepność większości powłok nie przekracza 5-7 MPa
(50-70 kG/cm2). To szczególnie istotna
właściwość powłoki, gdy zależy nam
na bardzo dobrej przyczepności w
streﬁe osadzenia rurki w dnie sitowym,
a więc tam, gdzie intensywność korozji
jest największa i gdzie brak właściwej
ochrony prowadzi do przecieków pomiędzy rurką a dnem.
Skutecznym zabezpieczeniem powłokowym może być zastosowanie po-

włok kompozytowych BELZONA, wytworzonych na osnowie polimerowej.
Przyczepność powłoki BELZONA1321
Ceramic S Metal osiąga na powierzchni
stalowej poziom od 22 do 25 MPa! Odpowiednie przygotowanie powierzchni
dna sitowego (obróbka strumieniowo
ścierna) gwarantuje wysoką przyczepność oraz szczelność powłoki BELZONA1321 także w streﬁe osadzenia rurki.
Dzięki temu powłoka BELZONA1321
daje skuteczną ochronę, również dzięki
wysokiej szczelności (brak mikroporów
i spękań – pozbawiona części lotnych,
bezskurczowa).

liwiające odbudowę znacznych ubytków korozyjnych powstałych w wyniku
wieloletniej eksploatacji wymiennika.
Najczęściej stosowanym do tego celu kompozytem jest BELZONA(1111)
Super Metal lub BELZONA(1311) Ceramic R Metal. Dzięki tym kompozytom możemy reproﬁlować uszkodzone powierzchnie (fot. 3).
Przeprowadzono bardzo wiele regeneracji oraz zabezpieczeń także
nowych wymienników ciepła z wykorzystaniem technologii ochrony przeciwkorozyjnej BELZONA. Zabezpieczano dna sitowe oraz komory wodne
chłodnic oleju oraz kondensatorów. Aby
zapewnić jednakową grubość powłoki BELZONA na całej powierzchni dna
sitowego, koniecznym jest zastosowanie odpowiednich korków (kołkowanie
otworów/rurek – fot. 4), co zapewni wystarczającą szczelność powłoki, szczególnie w streﬁe osadzenia rurki.

Fot. 4. Przygotowanie dna sitowego
kondensatora bloku 215 MW do nałożenia
powłoki BELZONA. Kołkowanie otworów
– użyto 15 500 kołków wykonanych z PE

Wśród kompozytów BELZONA
dostępne są również materiały umoż-

Fot. 5. Nakładanie powłoki kompozytowej BELZONA (zdjęcie po lewej) oraz ekstrakcja
(usunięcie) kołków po utwardzeniu powłoki (zdjęcie po prawej)

Fot. 6. Zabezpieczenie powierzchni
komory wodnej kondensatora bloku 215
MW powłoką kompozytową BELZONA
(5811) w systemie dwuwarstwowym
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FLIR P660

RozdzielczoÊç obrazu termowizyjnego - 640x480 pikseli

Opcjonalne, bezprzewodowe (WiFi), zdalne sterowanie kamerà

PiP (Picture in picture)

Wbudowana kamera dzienna z rozdzielczoÊcià 3.2 megapiksela oraz
automatycznym dostrojeniem ostroÊci
Algorytm “optymalizacji kontrastu” DDE

Picture in Picture (obraz w obrazie) - prezentowanie obrazu
termowizyjnego na obrazie fotograficznym
Rejestracja komentarza g∏osowego i tekstowego

Zintegrowany odbiornik GPS

Przedstawicielstwo FLIR Systems AB, ul. Zimowa 13/18, Nowa Iwiczna, 05-509 Piaseczno,
tel.: +48 (22) 703 36 30 do 32, fax: +48 (22) 703 36 34, e-mail: agema@flir.com.pl, www.flir.com.pl
Autoryzowani dystrybutorzy FLIR SYSTEMS:
Gabriel Miczka Przedsi´biorstwo - ul. Plebaƒska 16/1, 44-100 Gliwice, tel.: 032 40 11 580; EC Test Systems Sp. z o.o. - ul. Lublaƒska
34, 31.476 Kraków, tel.: 012 62 77 773; EVDIC sp. z o.o. - ul. Zakopiaƒska 73, 30-418 Kraków, tel.: 012 260 30 40; IrPomiar
s.c. - ul. Rolna 7/11, 20-317 Lublin, tel.: 081 74 57 707; BTH - ul. Szegedyƒska 5/81, 01-957 Warszawa, tel.: 022 835 73 48;
Centrum Mikroskopii - ul. Arkuszowa 58, 01-934 Warszawa, tel.: 022 835 44 43; Termo-Pomiar - ul. Ogórkowa 30, 04-998
Warszawa, tel.: 022 872 49 05; Wod.En.Gaz-Test - ul. Przy Ba˝antarnii 8/14, 02-793 Warszawa, tel.: 022 649 23 82
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Badania
TERMOGRAFICZNE
w elektroenergetyce
I część

TECHNOLOGIE

P

ewność zasilania w energię elektryczną
jest dla współczesnej cywilizacji podstawowym warunkiem istnienia. Stąd waga, jaką przykłada się do technik diagnostycznych w elektroenergetyce – począwszy
od wytwarzania, poprzez dystrybucję, aż
do „konsumpcji”. Jedną z najlepszych, bo
zdalnych, jest technika termowizyjna. Wykrycie stanu przedawaryjnego możliwe jest
na pracującym urządzeniu, bez konieczności jego wyłączania, czego wymagały
klasyczne techniki diagnostyczne. Mało
tego – obciążenie, praca urządzenia jest
warunkiem koniecznym wykrycia wady.

 Wykrywanie anomalii
termicznych
Technika zdalnej termodetekcji w
elektroenergetyce pozwala na szybkie
wykrywanie miejsc potencjalnych awarii czy wad w instalacji i nie wymaga
wyłączeń. Z deﬁnicji bowiem wadą złącza jest jego zwiększona rezystancja,
która tylko podczas przepływu prądu
prowadzi do podwyższenia temperatury złącza, proporcjonalnie do lokalnej
rezystywności oraz prądu obciążenia.
Stopień tego podgrzania jest podstawowym kryterium klasyﬁkowania wad.
W różnych krajach różne są wymagania dotyczące stopnia obciążenia instalacji podczas badania termograﬁcznego. W Polsce, jeszcze w
latach 70. jako minimum przyjęto 40%
obciążenie toru prądowego. Obecnie
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mentów porównuje się z tymi samymi w innych fazach, zwłaszcza gdy
można przyjąć, że obciążenie prądowe we wszystkich fazach tego samego toru jest takie samo. Pozwala to na
uproszczenie metodyki badań i ułatwienie procesu interpretacji.

 Przyrost temperatur,
przegrzanie, klasyﬁkacja
wad
W wyniku „oględzin” przy pomocy urządzenia termograﬁcznego i rejestracji obrazów otrzymuje się termogramy elementów poddanych
badaniom.
Interpretacja termogramu pod
względem termicznym, uwzględniająca wpływ czynników zewnętrznych,
obciążenia i zastosowanych materiałów, powinna doprowadzić do zakwaliﬁkowania anomalii do określonego
„stopnia zagrożenia” i związanej z nim
pilności interwencji.
Kryteria klasyﬁkacji wad elementów urządzeń elektrycznych wyglądają różnie w zależności od przyrostu temperatury w różnych krajach.
Pewien wpływ ma tu inna konstrukcja
i normy dopuszczalnej gęstości prądu
w zestykach, lecz przeważającą rolę
ma chyba niewiedza „jak gorąco jest
za gorąco”.
W światowej literaturze specjalistycznej spotyka się różne priorytety interwencji związane z przyrostem
temperatury (z klasyﬁkacją wady).
Dostawca przytłaczającej większości sprzętu termowizyjnego użytkowanego w Polsce (AGA, później
AGEMA, obecnie FLIR) opracował
szacunkowe zalecenia postępowania dla zaobserwowanych przyrostów
temperatury w warunkach nominalnego obciążenia.
Przyrost temperatury deﬁniuje się
tutaj jako różnicę między temperaturą maksymalną zarejestrowaną przez
kamerę na elemencie, a temperaturą powietrza panującą w najbliższym
otoczeniu. Temperatura ta odczytywana jest przez kamerę jako temperatura

elementów najbliższych nieczynnych
elektrycznie. W zamkniętych szafkach
elektroenergetycznych lub sterowania
i automatyki temperatura ta może się
znacznie różnić od temperatury w pomieszczeniu.
W przypadku urządzeń na wolnym
powietrzu jest to temperatura powietrza, ale tylko w sytuacji nienagrzewania przez słońce.
Dla urządzeń tych rolę nagrzewającą pełni słońce, a rolę chłodzącą – wiatr. Wiatr już o prędkości 5 m/s
obniża ponaddwukrotnie przyrosty
temperatury obiektów o średnio rozwiniętej powierzchni!
W przypadku obciążeń mniejszych
od nominalnych niezbędne jest przeliczenie otrzymanego przyrostu temperatury do 100% maksymalnego obciążenia możliwego w tym obwodzie,
zgodnie z zasadą, że przyrost temperatury proporcjonalny jest do kwadratu prądu obciążenia.

Przyrost temperatury

Zalecenie

Ponad 50 K

Natychmiastowa
interwencja

30 K do 50 K

Niezbędna naprawa
tak szybko jak to tylko
możliwe

10 K do 29 K

Poprawić w pierwszym
dogodnym terminie

mniej niż 10 K

Monitorować

Są to zalecenia „miękkie”, których
stosowanie zależy od wielu czynników
takich jak: możliwość wystąpienia obciążeń większych od zarejestrowanych w czasie badań termograﬁcznych (niekoniecznie muszą to być
obciążenia nominalne dla danego
aparatu elektrycznego); możliwość
przełączenia na czas naprawy; skutki ewentualnej awarii (groźne przy zasilaniu istotnej maszyny w ruchu ciągłym, a nieistotne np. dla jednego z
wentylatorów hali) itp.
Ostateczna decyzja o naprawie należy zawsze do użytkownika instalacji.
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jednak, ze względu na ogólnie mniejsze obciążenia, dopuszcza się 30%.
W praktyce jednak często bywa
tak, że obciążenia obwodów czy linii
są mniejsze od wymaganych przy diagnozie termograﬁcznej. Pomiary powinno się wykonać nawet w takich
warunkach, gdyż ich zaniechanie nie
zmieni wiedzy o instalacji, natomiast
wykrycie wady dowodzić będzie rangi
zagrożenia w przypadku gdy obciążenie będzie zwiększone.
Wykonywanie w takich sytuacjach
pomiarów uzasadnione jest również
faktem, że same „termiczne oględziny”
jednego toru prądowego nie są pracochłonne i trwają zwykle bardzo krótko.
Jednoczesna obserwacja znacznego
obszaru, a przy tym wysoka wyróżnialność małych różnic temperatury
powoduje, że pominięcie ewidentnej
wady, nawet słabo skontrastowanej,
jest bardzo mało prawdopodobne.
Kamery termowizyjne mają rozdzielczości termiczne na poziomie poniżej 0,1K, podczas gdy istotne wady to
przyrosty temperatury kilkunasto- czy
kilkudziesięciostopniowe.
Jedyny mankament badań przy
niskim obciążeniu to mniej precyzyjna
klasyﬁkacja wady niż przy większych
obciążeniach.
Wpływ różnych czynników (środowisko, uwarunkowania techniczne,
konstrukcyjne, aparaturowe itd.) powoduje, że w ogóle o precyzji i kryteriach obiektywnych trudno jest tu mówić. W tym świetle znaczenia nabiera
doświadczenie ekipy termograﬁcznej, która na miejscu klasyﬁkuje wady, uwzględniając liczne czynniki, zarówno związane z wiedzą o badanym
elemencie, o warunkach i metodzie
pomiaru, jak też o specyﬁce stosowanego urządzenia pomiarowego.
Termograﬁa jest metodą porównawczą, dlatego dla właściwej oceny wady i jej lokalizacji niezbędne jest
uwzględnienie również wpływu i stanu
sąsiednich, takich samych elementów,
geometrii obiektu, symetrii budowy itp.
W torach prądowych trójfazowych
oczywiste jest, że obrazy cieplne ele-
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IZOLACJA

CIEPLNA RUROCIĄGÓW

P

rzemysł, ciepłownictwo i energetyka są segmentami gospodarki zużywającymi, przesyłającymi i produkującymi duże ilości energii cieplnej. Całość
powierzchni, które biorą udział w wymianie ciepła, ogólnie podzielić można na
powierzchnie płaskie (rzeczywiście płaskie oraz okrągłe o średnicy większej niż
3 metry) i okrągłe (m.in. rury, zbiorniki o średnicy do 3 metrów).
Aby przemysłowe, ciepłownicze i elektrowniane procesy technologiczne działały
optymalnie, a transportowana energia cieplna, występująca w większości pod
postacią gorącej wody lub pary wodnej, nie przenikała w sposób niekontrolowany do atmosfery, wszelkie urządzenia i zasilające je rurociągi muszą być odpowiednio zaizolowane.
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zolacja rurociągów jest więc istotnym elementem, mającym zasadniczy wpływ na efektywność procesów
technologicznych. Nowe normy europejskie, doceniając wagę izolacji rurociągów, zawierają nowe podejście do
ich izolacji. Obliczając i projektując izolację rurociągów należy brać pod uwagę układ jaki tworzy materiał izolacyjny, ewentualna konstrukcja wsporcza
płaszcza oraz płaszcz izolacji.
W poniższym tekście znajdą się
porównania najpopularniejszych, „tradycyjnych” rozwiązań izolacji rurociągów z rozwiązaniami alternatywnymi,
dostępnymi na rynku od niedawna.

 Co mówią normy?
Zgodnie z normą PN EN ISO
12241:2001 Izolacja cieplna wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych:
„...Zamocowania rur, podpory
i armatura mogą być mostkami cieplnymi, które nie mogą być obliczane
z zastosowaniem prostych wzorów.

Mostki te są przyczyną dodatkowych
strat ciepła, które mogą być uwzględnione różnymi sposobami. W przypadku rur elementy znajdujące się w
warstwie izolacyjnej, takie jak połączenia i podpory, są uwzględniane w
wyniku przyjęcia dodatku Dl do obliczeniowej przewodności cieplnej
materiału izolacyjnego”.
Punkt 9 c powyższej normy stwierdza: jeśli w rurociągach występuje stalowa konstrukcja wsporcza płaszcza
izolacji należy dodać 0,010 W/(m*K)
do współczynnika przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego. Oznacza to,
że dla tej samej grubości izolacji straty ciepła dla rurociągów bez konstrukcji wsporczych płaszcza izolacji są o
około 25% mniejsze niż ma to miejsce
w przypadku rurociągów z konstrukcją
wsporczą płaszcza izolacji.

 Tradycyjne sposoby
izolacji rurociągów
Najczęściej

spotykanym

spo-

sobem rozwiązania izolacji rurociągów jest zastosowanie (w zależności od temperatury medium) dwóch
lub trzech warstw mat. W większości
przypadków za pomocą wysokotemperaturowych mat na siatce PAROC
Wired Mat obniża się temperaturę poniżej 250oC, by następnie wykorzystać matę niskotemperaturową znaną
na rynku jako PAROC Felt bądź mata LW. Innym sposobem jest użycie
dwóch lub trzech warstw mat na siatce. Jako ochronę izolacji przed czynnikami atmosferycznymi oraz ewentualnymi uszkodzeniami mechanicznymi
stosuje się płaszcze z ocynkowanej
blachy stalowej lub aluminiowej.
W obydwu przypadkach wymagana jest konstrukcja wsporcza płasz-
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 Alternatywny
dotychczasowy sposób
izolacji rurociągów
Innym, coraz częściej spotykanym w praktyce sposobem wykonania
izolacji rurociągu, jest zastosowanie
dwóch lub trzech warstw otulin. Kolej-

ne warstwy układa się z przesunięciem
względem siebie eliminując w ten sposób mostki cieplne. Tak jak w poprzednim przypadku również i tu grubość
izolacji, a co za tym idzie ilość warstw
izolacji, zależy od temperatury czynnika. Zasadniczą różnicą pomiędzy rozwiązaniem z izolacją matami a otulinami jest brak konieczności stosowania
konstrukcji wsporczej płaszcza rurociągu w przypadku otulin. Budowa otuliny
oraz jej właściwości ﬁzyczne pozwalają
na zakładanie płaszcza bezpośrednio
na izolację. Dzięki brakowi konstrukcji
wsporczej w warstwie izolacji nie trzeba korygować współczynnika przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego.
W skład systemów do izolacji rurociągów otulinami wchodzą kształtki na
odcinki proste oraz specjalnie docinane kształtki na kolana.

 Najnowszy sposób
izolacji rurociągów
Nowością na rynku izolacji rurociągów przemysłowych, ciepłowniczych i
energetycznych jest jednowarstwowa

izolacja otulinami wyposażonymi w
zamki typu Z. Zamki znajdują się zarówno na długości otuliny jak i na jej
końcach. Bez względu na temperaturę czynnika izolacja zawsze występuje w jednej warstwie. Różna jest tylko
jej grubość. Podobnie jak w poprzednim przypadku nie ma potrzeby stosowania konstrukcji wsporczej płaszcza izolacji ani korekcji współczynnika
przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego. W skład systemów do izolacji

rurociągów otulinami wchodzą kształtki na odcinki proste oraz specjalnie
docinane kształtki na kolana.

 Wnioski, czyli dlaczego
warto stosować otuliny
1. Zastosowanie jednego z systemów izolacji bazującego na otulinach i gotowych kształtkach na
kolana umożliwia minimalizację
czasu montażu izolacji.
2. Użycie jednej warstwy otulin zamiast dwóch pozwala zaoszczędzić około 30% czasu montażu.
3. Użycie jednej warstwy otulin zamiast dwóch warstw mat na siatce (+ konstrukcja wsporcza) daje oszczędność około 50% czasu
montażu. W rozwiązaniu tym nie
występują mostki cieplne, nie trzeba więc korygować współczynnika przewodzenia ciepła materiału
izolacyjnego.
4. Przy założeniu takich samych grubości izolacji – 25% mniejsza strata ciepła niż w przypadku mat na
siatce. Przy założeniu takich samych strat ciepła – mniejsza grubość izolacji. Mniejsza grubość
izolacji oznacza zaś mniejszą ilość
blachy użytej na płaszcz izolacji.
5. Brak konstrukcji wsporczej płaszcza izolacji.
6. Więcej miejsca pomiędzy rurociągami.
7. Krótszy czas wykonywania prac
izolacyjnych. Krótszy czas przebywania na placu budowy (ludzie,
rusztowania, etc).
8. Koszt wykonania izolacji i płaszcza (M+R+S) niższy o około 15%
w porównaniu do mat na siatce.

PAROC POLSKA Sp. z o.o.
ul. Gnieźnieńska 4
62-240 Trzemeszno
tel. +48 (052) 568 21 90
fax +48 (052) 568 23 04
paroc.polska@paroc.com
www.paroc.pl
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cza izolacji. Konstrukcja ta utrzymuje
stałą odległość pomiędzy rurociągiem
a płaszczem izolacji, zapobiegając
przed osiadaniem izolacji pod wpływem ciężaru płaszcza i pogorszeniem
jej właściwości izolacyjnych. Ponieważ
w warstwie izolacji znajdują się elementy będące mostkami cieplnymi, zgodnie z normą PN EN ISO 12241:2001
trzeba skorygować współczynnik przewodzenia ciepła materiału izolacyjnego. Jak wpływa to na grubość izolacji
pokażemy w dalszej części.
Należy zastanowić się jeszcze,
czemu służy siatka w macie. Częstym
widokiem podczas rozbierania płaszczy rurociągów są luźne włókna izolacji wypadające spod płaszcza. Dlaczego materiał, który jakiś czas temu
był matą, zamienił się w luźne, niepołączone ze sobą włókna? Otóż w materiale niepoddanym działaniu temperatur wyższych niż 100oC materiałem
scalającym włókna izolacji jest spoiwo.
Spoiwo jednak zaczyna odparowywać w temperaturze powyżej 100oC.
I wtedy „do akcji” wkracza siatka bądź
np. welon. Ich zadaniem jest utrzymanie włókien tam, gdzie dotychczas się
znajdowały. By proces ten przebiegał
efektywnie muszą być spełnione dwa
warunki: 1 – oczko siatki musi być odpowiednio małe (duże nie będzie w
stanie utrzymać luźnych włókien), 2 –
materiał powinien mieć gęstość min.
100 kg/m3 (dzięki temu włókna będą
mogły klinować się między sobą).
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ZE ŚWIATA ENERGETYKI
 Geotermia być może

TECHNOLOGIE

będzie „konsumować”
CO2
W elektrowniach geotermalnych
klasycznej konstrukcji woda przetłaczana jest pod powierzchnię ziemi,
gdzie pobiera energię cieplną, a następnie, już po wydostaniu się na powierzchnię w postaci pary, napędza
turbinę. Dziś jednak istnieją przesłanki, by wodę przynajmniej częściowo
zastąpił dwutlenek węgla. Z uwagi
na mniejszą gęstość gaz przepływałby szybciej niż woda przez złoże geotermalne i mógłby wchłonąć większą
ilość energii cieplnej. Ponadto część
CO2 pompowanego pod powierzchnię mogłaby być zatrzymywana przez
naturalne geologiczne „pułapki”.
Według nowych teorii pompowanie
dwutlenku węgla przez gorące źródła
geotermalne może być wykorzystane
do jednoczesnego generowania energii elektrycznej i deponowania pewnej
części dwutlenku węgla pochodzącego ze spalania paliw kopalnych.
Karoten Pruess, hydrogeolog z
amerykańskiego laboratorium Lawrence Berkely, przeprowadził badania i potwierdził, że dwutlenek węgla teoretycznie mógłby zwiększyć ilość energii
produkowanej w elektrowniach geotermalnych nawet o 50%. Pruess przeanalizował również w jaki sposób ta nowa
technika mogłaby posłużyć do pozbycia się dwutlenku węgla produkowanego przez konwencjonalne elektrownie,
uznawane obecnie za jedno głównych
źródeł emisji CO2.
Naukowiec przeprowadził modelową analizę na przykładzie elektrowni
geotermalnej w Solultz, zlokalizowanej

w północno-zachodniej części Francji.
Zakład w Soultz w normalnych warunkach pracy wpompowuje wodę przez
wywiercone otwory do wewnątrz ziemi, która zostaje tam nagrzewana do
temperatury około 200°C i ponownie
wydostaje się na powierzchnię, by napędzać turbiny i generator.
Preuess odkrył, że zastosowanie dwutlenku węgla do napędzania turbin i produkcji energii elektrycznej, zarówno w sposób bezpośredni
jak i pośredni przez użycie pary, daje
możliwość produkowania 50% więcej
energii. Chociaż dwutlenek węgla nie
akumuluje tak dużo energii cieplnej jak
woda, to i tak może zwiększyć wydajność systemu, gdyż jest w stanie przepływać instalacją elektrowni znacznie
szybciej. W dodatku pompowanie CO2
pod gorącą powierzchnię mogłoby być
znacznie prostsze, ponieważ ogrzany gaz na wyjściu miałby mniejszą gęstość niż zimny gaz pompowany pod
powierzchnię ziemi. Różnica gęstości
gazu pozwoliłaby na łatwiejszy i mniej
energochłonny obieg gazu.
Źródło: greenoptimistic.com

 Energetyka jądrowa
to za mało, żeby
ograniczyć CO2
Przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną w
najbliższych latach niesie wiele obaw
dotyczących bezpieczeństwa energetycznego. Jednym ze sposobów na
sprostanie rosnącemu popytowi na
energię, przy jednoczesnym zachowaniu minimum emisji CO2, ma być
rozbudowa infrastruktury energetyki
atomowej. Powstają jednak wątpliwo-

ści czy dynamiczny rozwój bloków jądrowych to dobre i rzeczywiście ekologiczne rozwiązanie.
Produkcji energii elektrycznej ze
źródeł atomowych towarzyszy szereg
podprocesów, które są źródłem emisji
gazów. Ponadto sam proces konwersji energetycznej bazującej na przemianie jądrowej ma niską sprawność,
a wydzielone ciepło, stanowiące produkt uboczny, jest z reguły emitowane
do otoczenia.
Fizyk z uniwersytetu Clarion Pensylwania (USA) Joshua Pearce, analizując
perspektywę wzrostu liczby nowo budowanych elektrowni atomowych, zauważył kilka istotnych problemów, które
– jak twierdzi – nie zostaną rozwiązane
jeśli energia atomowa będzie traktowana w sposób uprzywilejowany w stosunku do odnawialnych źródeł energii.
Według szacunków produkcja
energii jądrowej powinna wzrastać w
rocznym tempie 10% w latach 2010-2050, by sprostać przyszłemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną
i jednocześnie zastąpić spalanie paliw
kopalnych. Artykuł autorstwa Pearce’a
opublikowany w międzynarodowym
magazynie Inderscience’s International
Journal of Nuclear Governance,
Economy and Ecology sygnalizuje, że
tak duży współczynnik wzrostu udziału energii jądrowej wymaga podniesienia sprawności tego sposobu generacji. W przeciwnym razie każda nowa
elektrownia atomowa będzie „pożerać”
energię produkowaną przez wcześniej
wybudowane jednostki.
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