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Konferencja i Targi
1 – 4 września 2009 r.

EXPO Silesia, Katowice, Polska
www.coal-gen-europe.com

Autor i organizator: Główny patronat medialny: 

technologie spalania 
węgla

Zielone

Kontakt w sprawach dot. 
uczestnictwa w targach oraz 
możliwości sponsorowania: 

Leon Stone
T: +44 1992 656 671
F: +44 1992 656 700
E: exhibitcge@pennwell.com 
 

Kontakt w sprawach dot. uczestnictwa 

w konferencji:

Emily Pryor
Menadżer konferencji
T: +44 1992 656 614
F: +44 1992 656 735
E: paperscre@pennwell.com

Przy wsparciu: 

Patronat medialny:

COAL-GEN Europe to pierwsza ogólnoeuropejska konferencja i targi poświęcone 
przemysłowi energii uzyskiwanej ze spalania węgla oraz rewolucyjnym technologiom, 
które umożliwią firmom europejskim spełnienie restrykcyjnych norm związanych z 
ochroną środowiska.  

ó  Międzynarodowi prelegenci omawiający zagadnienia dotyczące technologii 
CCS, udane wdrożenia nowych rozwiązań oraz najnowsze osiągnięcia

ó  Wiodący na rynku producenci i dostawcy czystych technologii węglowych
ó Prezentacje najnowszych produktów i technologii

Ze względu na szybko rosnące obecnie zapotrzebowanie na energię węglową oraz 
potrzebę zapewnienia Europie niezawodnego i taniego źródła energii, inwestuje się 
bardzo dużo pieniędzy i wysiłku w programy poświęcone rozwojowi procesu produkcji 
i czystych technologii węglowych.

Prelegenci występujący podczas sesji przewodniej: 
ó  Jacek Piekacz, Przewodniczący Polskiej Platformy Czystych Technologii 

Węglowych 
ó  dr Thorsten Diercks, Sekretarz Generalny Europejskiego Stowarzyszenia Węgla 

Kamiennego i Brunatnego (EURACOAL) 
ó  Przedstawiciel polskiego Ministerstwa Gospodarki, Departament Energetyki

Pełny program konferencji znajduje się na stronie www.coal-gen-europe.com, 

która służy również do rejestracji. 

Rabaty przy wczesnej rejestracji 
Osoby, które dokonają rejestracji przed 31 lipca 2009 r. będą mogły skorzystać z 

15%-rabatu.

Czy chcieliby Państwo mieć wpływ na szybko rozwijający się 
przemysł węglowy w Europie?

Rejestracja online na stronie www.coal-gen-europe.com

Impreza towarzysząca 

Tłumaczenie symultaniczne –  
angielski / polski – polski / angielski
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Szanowni
PAŃSTWO

Polska energetyka jest obecnie zdo-
minowana przez węgiel kamienny i węgiel 
brunatny. Tylko około 3% energii elektrycz-
nej wytwarzanej jest z gazu. Jednak uwa-
runkowania prawne, które żądzą rynkiem 
gazu i energii elektrycznej w naszym kra-
ju, istotnie zmieniły się w ostatnim czasie. 
Wynika to przede wszystkim z konieczno-
ści ochrony środowiska. Wprowadzone 
w całej UE normy dotyczące emisji dwu-
tlenku węgla oraz emisji innych substan-
cji szkodliwych zasadniczo wzmacniają 
pozycję konkurencyjną gazu ziemnego 
wobec innych paliw kopalnych. Jedno-
cześnie konieczne jest odtworzenie i roz-
budowa mocy wytwórczych w Polsce, ze 
szczególnym uwzględnieniem energety-
ki rozproszonej i modyfi kacji istniejącego 
„energy mix”. 

Struktura wiekowa elektrowni oraz 
informacje o planowanych inwestycjach 
jednoznacznie wskazują, iż gaz ziemny 
zajmie ważne miejsce w nowych inwe-
stycjach w najbliższym czasie. Energe-
tyka gazowa pozwala budować bowiem 
wiele małych jednostek, dostosowanych 
dokładnie do potrzeb odbiorców, niewy-
magających dużych nakładów inwesty-
cyjnych oraz omijających kosztowne pro-

blemy dotyczące przyłączeń i rozbudowy 
sieci, poprawę jakości energii i zabezpie-
czenia jej dostaw przy zapewnieniu współ-
pracy źródeł wiatrowych i gazowych.

Grupa Tauron oraz PGNiG współpra-
cują w zakresie wspólnej budowy i eks-
ploatacji zasilanego gazem bloku ener-
getycznego w „tauronowskiej” Elektrowni 
Stalowa Wola. 20 listopada 2008 r. podpi-
sano list intencyjny, który określił główne 
obszary współpracy, powołano zespoły, 
które bezpośrednio współpracują przy 
tym projekcie.

Tauron, jako krajowy lider sprzedaży 
energii, zakłada w swej strategii korpora-
cyjnej - w obszarze wytwarzanie - dywer-
syfi kację struktur wytwórczych poprzez 
wykorzystanie paliwa gazowego. PGNiG 
natomiast w swojej strategii zakłada wy-
dłużenie łańcucha wartości i poszerze-
nie zakresu działalności o wytwarzanie 
oraz obrót energią elektryczną. Partnerzy 
przewidują realizację projektu na równych 
zasadach, zarówno w zakresie praw, jak 
i obowiązków.

Zapraszamy do lektury artykułów bie-
żącego wydania.

Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Tauron 
i PGNiG 
Tauron Polska Energia SA oraz Polskie 

Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA będą 
kontynuować współpracę w zakresie wspólnej 
budowy i eksploatacji zasilanego gazem bloku 
energetycznego w należącej do Grupy Tauron 
Elektrowni Stalowa Wola SA. Planowana 
inwestycja może być zakończona w 2013 r. 
Jej szacunkowy koszt to ok. 1,8 mld złotych.

1 czerwca w Elektrowni Stalowa Wola odbyła 
się konferencja prasowa na temat budowy 

bloku 400 MW wykorzystującego gaz. Na 
pytania mediów odpowiadali: Jan Bury - 
sekretarz stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, 
Dariusz Lubera - prezes zarządu Tauron Polska 
Energia SA, Michał Szubski - prezes zarządu 
PGNiG oraz Janusz Teper - prezes zarządu 
Elektrowni Stalowa Wola (Grupa Tauron).

Dorota Kubek, Nowa Energia

ZBUDUJĄ BLOK GAZOWY
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Zgodnie z założeniami nowy blok energetyczny w Stalo-
wej Woli będzie miał moc ok. 400 MW i będzie najwięk-

szym oraz najbardziej nowoczesnym obiektem wytwórczym 
w Polsce opartym na gazie. W zależności od stopnia wy-
korzystania jednostki zapotrzebowanie elektrowni na pali-
wo może wynieść do 0,5 mld m³ gazu ziemnego rocznie. 
Zastosowana technologia zapewni dotrzymanie wszystkich 
parametrów ekologicznych przy bardzo wysokiej sprawno-
ści. Nowy blok gazowy jest szansą dla rozwoju regionu 
i przyczyni się do wzmocnienia bezpieczeństwa energe-
tycznego Podkarpacia poprzez dywersyfi kację paliw, przy-
niesie zwrot z zaangażowanego kapitału oraz długotrwałe 
zyski dla akcjonariuszy ESW.

Od czasu podpisania przez Tauron SA i PGNiG SA, je-
sienią 2008 r., listu intencyjnego o współpracy w zakresie 
budowy zasilanych gazem elektrowni i elektrociepłowni, wy-
twarzania energii elektrycznej w oparciu między innymi o gaz 
ziemny, przygotowano m.in. studium wykonalności projektu, 
zaakceptowano większość kwestii o charakterze technicz-
nym. Podjęto również decyzję o wspólnej wycenie ewentu-
alnych aportów oraz całej należącej do Grupy Tauron Elek-
trowni Stalowa Wola SA w jej obecnym kształcie. 

Dotychczasowe prace wskazują na zasadność realiza-
cji projektu dla obu partnerów, m.in. pod kątem ich strategii. 
Tauron, jako krajowy lider sprzedaży energii, zakłada w swej 
strategii korporacyjnej (w obszarze wytwarzanie) dywersy-
fi kację struktur wytwórczych poprzez wykorzystanie paliwa 
gazowego. PGNiG w swojej strategii zakłada wydłużenie 
łańcucha wartości i poszerzenie zakresu działalności o wy-
twarzanie oraz obrót energią elektryczną. Partnerzy prze-
widują realizację projektu na równych zasadach, zarówno 
w zakresie praw, jak i obowiązków.

PGNiG SA jest gotowe zapewnić dostawy gazu ziem-

Janusz Teper 
– prezes zarządu 

Elektrownia 
Stalowa Wola SA

Dokonaliśmy wielu wariantów rozbudowy Elek-
trowni Stalowa Wola. Z przeprowadzonych 

analiz jednoznacznie wynika, że dla tej lokalizacji 
najlepszą inwestycją będzie budowa bloku parowo-
gazowego z możliwością produkcji ciepła w wyso-
kosprawnej kogeneracji. Daje nam to szansę, aby 
dalej funkcjonować.

Będzie to jednostka typowa, wykorzystująca dostęp-
ne rozwiązania na rynku. Zostały spełnione wszyst-
kie warunki pozwalające zbudować właśnie taką 
jednostkę w tej lokalizacji. Łatwy jest dostęp rów-
nież do paliwa, gdyż gazociągi przebiegają wzdłuż 
terenu elektrowni. Łatwa dostępność paliwa gazo-
wego z sieci zewnętrznej w sąsiedztwie Elektrowni, 
powoduje, że nie ma problemu z doprowadzeniem 
gazu do nowego bloku. Rozbudowa do 2012 r. roz-
dzielni 220 kV przez PSE Operator SA pozwoli na-
tomiast na wyprowadzenie mocy.

Cieszę się, że jest możliwość odbudowania elek-
trowni w najnowszych technologiach, po to aby za-
bezpieczyć potrzeby naszych odbiorców zarówno 
komunalnych, jak i przemysłowych w energię ciepl-
ną i elektryczną. 
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nego do projektu oraz zainteresowane jest wykorzystaniem 
50% mocy bloku, w celu produkcji energii elektrycznej dla 
własnych potrzeb handlowych. Ostateczną decyzję o for-
mie realizacji projektu partnerzy podejmą po zakończeniu 
analiz biznesowych.

Blok gazowo-parowy  
z wysokosprawną kogeneracją

Elektrownia Stalowa Wola położona jest na obrzeżu mia-
sta Stalowa Wola. Jest elektrownią systemową i równocze-
śnie podstawowym dostawcą energii cieplnej dla miast Sta-
lowa Wola i Nisko oraz pary technologicznej dla okolicznych 
zakładów przemysłowych. W tym regionie nie ma innych 
producentów energii elektrycznej i cieplnej, którzy mogliby 
przejąć jej rolę. Aby Elektrownia mogła nadal i w przyszłości 
produkować, konieczne są wielokierunkowe działania.

Podstawowym miejscem przewidzianym dla budowy no-
wego bloku jest wolny rejon powstały po wyburzeniu budynku 
głównego Elektrowni I. Istniejący układ dróg wewnętrznych 
i torów kolejowych zapewnia dojazd do wszystkich obiektów 
oraz do terenu przewidzianego dla rozbudowy.

Elektrownia posiada wodę technologiczną do chłodzenia 
układów technologicznych i turbin, korzystając z rzeki San. 
Inwestycja znacznie obniży emisję gazów cieplarnianych 
(CO2) oraz innych emisji (SO2, NOx, pyłów). Praca przebie-
gać będzie w wysokosprawnej kogeneracji poprzez zasilenie 
ciepłownictwa parą upustową z turbozespołu. 

Elektrownia II, opalana biomasą, będzie rezerwować 
dostawy ciepła bloku gazowo-parowego. Prowadzone są 
intensywne prace, aby kocioł na Elektrowni III również przy-
stosować do spalania biomasy. 

Dariusz Lubera 
– prezes zarządu 

Tauron Polska 
Energia SA

Jesienią ub.r. przyjęta została strategia Grupy, 
która przewiduje porządkowanie łańcucha war-

tości, przede wszystkim jej rozwój oraz inwestycje. 
Naszym celem w zakresie wytarzania jest do 2012 
r. rozpoczęcie budowy i modernizacja prawie 3 tys. 
MW. Projekt w Elektrowni Stalowa Wola jest ele-
mentem tej strategii. Większość jednak inwestycji 
będzie inwestycjami modernizacyjnymi, gdyż część 
bloków musi zostać odstawionych. Pierwszy przy-
rost pojawi się dopiero w okolicach 2017 r. i będzie 
to przyrost przekraczający 1000 MW. 

Tauron zamierza zainwestować około 13-14 mld 
zł, z czego inwestycje na wydobycie i wytwarzanie 
będą na poziomie 8 mld zł. Do 2020 r. zainwesto-
wanych będzie minimum 20 mld zł. 

Prace związane z budową bloku w Elektrowni Sta-
lowa Wola zostały już rozpoczęte. Mam nadzie-
ję, że w IV kwartale dopniemy wszystkie decy-
zje związane z tym projektem, tak aby w połowie 
przyszłego roku fi zycznie rozpocząć prowadzenie 
tej inwestycji. 
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Marcin Lewenstein, dyrektor biura 
nowych przedsięwzięć PGNiG SA

PROJEKT BUDOWY BLOKU GAZOWO-
PAROWEGO W STALOWEJ WOLI

Strategia PGNiG SA przyjęta przez Zarząd jesienią 
ub.r. zakłada budowę koncernu multienergetycznego, 

oferującego klientom zarówno gaz, jak i energię 
elektryczną pochodzącą ze źródeł gazowych oraz 
odnawialnych źródeł energii. Nowy segment ma 
obejmować zarówno handel energią elektryczną, jak 
i wytwarzanie energii. Planujemy inwestycje w nowe 
jednostki z kogeneracją gazową, źródła rozproszone 
o małej i średniej mocy, biogazownie, jak również inne 
źródła gazowe. Zakładamy też obrót energią wytwarzaną 
we własnych źródłach, opracowywanie oferty „dual 
fuel” oraz budowę kompetencji traderskich. Wszystkie te 
zadania będą najprawdopodobniej realizowane przez 
dedykowaną spółkę, natomiast PGNiG pozostanie 
odpowiedzialne za sprzedaż detaliczną produktów. 
Zamierzamy iść za dobrym przykładem dużych fi rm 
europejskich sektora energii i paliw, które oferują swoim 
klientom zarówno gaz, jak i energię elektryczną. 

na tle strategii PGNiG SA
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Zaangażowanie  
PGNiG SA w energetykę 
gazową 

Uwarunkowania prawne, które żą-
dzą rynkiem gazu i energii elektrycznej 
w naszym kraju, istotnie zmieniły się 
w ostatnim czasie. Wynika to przede 
wszystkim z konieczności ochrony śro-
dowiska. Wprowadzone w całej UE nor-
my dotyczące emisji CO2 oraz emisji 
innych substancji szkodliwych zasad-
niczo wzmacniają pozycję konkurencyj-
ną gazu ziemnego wobec innych paliw 
kopalnych. Jednocześnie konieczne 
jest odtworzenie i rozbudowa mocy wy-
twórczych w Polsce, ze szczególnym 
uwzględnieniem energetyki rozproszo-
nej i modyfi kacji istniejącego „energy 
mix”. PGNiG zależy na wydłużeniu łań-
cucha wartości, dlatego w naszych pla-
nach jest sprzedaż energii elektrycznej, 
jako produktu wytwarzanego z gazu. 
Zakładamy również, że będzie w naj-
bliższym czasie okazja do lepszego 
wykorzystania własnych źródeł gazu, 
w tym również złóż pozasystemowych 
oraz możliwość łatwiejszego zagospo-
darowania dużych ilości gazu z projek-
tów dywersyfi kacyjnych. Zamierzamy 
również skorzystać z możliwości tań-
szego pozyskania energii elektrycznej 

na własne potrzeby z wykorzystaniem 
własnego surowca.

Ta sytuacja - w połączeniu ze zwięk-
szaniem przez naszą spółkę w najbliż-
szym czasie możliwości związanych 
z dostawą gazu ziemnego do Polski 
- decyduje o tym, że będziemy starali 
się budować rynek poprzez inwesty-
cje w segment, który naszym zdaniem 
ma kluczowe znaczenie na rozwój po-
pytu na gaz w Polsce w nadchodzącej 
dekadzie. Dlatego w naszych planach 
inwestycyjnych znalazł się projekt bu-
dowy bloku w Stalowej Woli.

Chciałbym także zwrócić uwagę 
na zagadnienie rozwoju i promocji wy-
sokosprawnej kogeneracji. UE mocno 
wspiera skojarzone wytwarzanie ener-
gii elektrycznej i ciepła. Paliwo gazowe 
nadaje się do tego bardzo dobrze. Za-
kładamy, że uda nam się wykorzystać 
mechanizmy wsparcia, które ustawo-
dawca przewidział dla tego typu źródeł 
w postaci systemu żółtych certyfi katów. 
Jednak dla właściwej oceny perspek-
tyw rozwoju energetyki gazowej w Pol-
sce konieczne jest przesądzenie kwestii 
związanej ze wsparciem kogeneracji 
gazowej na okres dłuższy niż to ma 
miejsce obecnie, czyli do 2012 r. Mamy 
nadzieję, że podobny system zostanie 
wdrożony także po 2012 r., kiedy to 

obecnie obowiązujące regulacje kra-
jowe przestaną obowiązywać.

Wykorzystując gaz ziemny w ener-
getyce, trzeba pamiętać również o kwe-
stii zabezpieczenia potrzeb regulacyj-
nych operatorów: operatora systemu 
przesyłowego oraz operatorów sys-
temów dystrybucyjnych, zwiększają-
cych zapotrzebowanie na źródła gazo-
we o pożądanej charakterystyce. Gdy 
mamy niedobory, wówczas źródła ga-
zowe są w stanie pokryć dużo lepiej 
i w dużo bardziej efektywny sposób 
szczytowe zapotrzebowanie, niż inne 
źródła. Może to mieć duże znaczenie 
także w kontekście rozwoju energetyki 
wiatrowej w Polsce. 

Obszary zainteresowań  
PGNiG SA 

Jesteśmy zainteresowani również 
mniejszymi inwestycjami niż ta pla-
nowana w Stalowej Woli. Oczywiście 
wspomniany projekt jest dla nas projek-
tem o dużym znaczeniu, jednak budu-
jąc nowy segment będziemy starali się 
również sięgnąć do źródeł rozproszo-
nych, czy też małych i średnich źródeł 
kogeneracyjnych. W zakresie naszych 
zainteresowań jest również produkcja 
energii elektrycznej na własne potrzeby 
i z wykorzystaniem własnej infrastruktu-
ry (PMG Wierzchowice, kopalnia LMG, 
Terminal LNG, itd.). 

Zalety energetyki  
gazowej 

Na korzyść energetyki gazowej 
przemawiają: wysoka sprawność - 
szczególnie w przypadku zastosowa-
nia kogeneracji wspieranej systemem 
żółtych certyfi katów, duża elastyczność 
jeśli chodzi o wybór skali przedsięwzięć, 
mniejsze niż w przypadku elektrow-
ni węglowych emisje zanieczyszczeń, 
możliwość budowania wielu rozproszo-
nych źródeł, które nie wymagają dużej 
obsługi i można nimi sterować w dużo 
prostszy i mniej pracochłonny sposób, 
krótki cykl technologiczny uruchamiania 
i odstawiania źródeł gazowych – tzw. 

Tab. 1. Największe podmioty sektora energii i paliw działające na rynku europejskim 
oferują swoim klientom zarówno energię elektryczną, jak i gaz

Firma Kraj
Rynek, z którego się 

wywodzi
Udział w rynku 

energii
Udział w rynku 

gazu

Enel Włochy Elektroenergetyka 39% 14%

Edison Włochy Elektroenergetyka 12% 10%

ENI Włochy Gaz 9% 52%

E.ON Ruhrgas Niemcy Elektroenergetyka 26,5% 52%

RWE Niemcy Elektroenergetyka 26,5% 16%

British Gas Wielka Brytania Gaz 21% 46%

Powergen (E.ON UK) Wielka Brytania Elektroenergetyka 19% 13%

Scottish and Siuthern 
Energy

Wielka Brytania Elektroenergetyka 18% 13%

Npower (RWE) Wielka Brytania Elektroenergetyka 16% 12%

Scottish Powet Wielka Brytania Elektroenergetyka 12% 9%

EDF Energy Francja Elektroenergetyka 14% 7%
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elastyczność ruchowa. Energetyka ga-
zowa pozwala budować wiele małych 
jednostek, dostosowanych dokładnie 
do potrzeb odbiorców, niewymagają-
cych dużych nakładów inwestycyjnych 
oraz omijających kosztowne proble-
my dotyczące przyłączeń i rozbudowy 
sieci, poprawę jakości energii i zabez-
pieczenia jej dostaw przy zapewnieniu 
współpracy źródeł wiatrowych i gazo-
wych oraz lepsze wykorzystanie źró-
deł gazu, odległych od systemu ga-
zociągów.

Elektroenergetyka  
gazowa w Polsce 
– stan obecny 

Polska energetyka jest obecnie 
zdominowana przez węgiel kamien-
ny i węgiel brunatny. Około 3% energii 
elektrycznej wytwarzanej jest z gazu. 
W 2008 roku ok. 8% gazu ziemnego 
sprzedanego przez PGNiG SA odbior-
com przemysłowym nabyły elektrow-
nie i elektrociepłownie. W tym samym 
roku w UE 27 sprzedaż dla energety-
ki wyniosła 26% całkowitej sprzedaży, 
a gaz stanowił 23% w zużyciu energii 
fi nalnej. 

Warto również zwrócić uwagę na 
fakt, że te elektrownie, które już istnie-
ją w UE, jak i te które są planowane, 
w większości przypadków są to duże 
jednostki oparte na gazie. 

Struktura wiekowa elektrowni oraz 
informacje o planowanych inwestycjach 
jednoznacznie wskazują, iż gaz ziemny 
zajmuje ważne miejsce w nowych in-
westycjach w ostatnich latach

Projekt budowy bloku  
gazowo-parowego 
w ESW 

Projekt z Tauronem jest projektem 
dużym jak na polskie warunki. Cieszy 
nas możliwość udziału PGNiG w bu-
dowie i eksploatacji największego 
w Polsce (ok. 400 MWe) źródła ener-
gii opartej na gazie ziemnym. Korzyst-
ne jest ulokowanie całej infrastruktury 

bezpośrednio na terenie ESW, co uła-
twia pozyskanie niezbędnych zezwoleń, 
umożliwia wykorzystanie istniejących 
przyłączy gazowych i energetycznych, 
bliskość rzeki zapewniającej chłodzi-
wo, rozbudowaną całą infrastrukturę. 
Nie ma również żadnych problemów 
z otoczeniem i opinią publiczną. 

Nowy blok będzie zabezpieczał lo-
kalne zapotrzebowanie na energię ciepl-
ną, która zostanie wytworzona w tej jed-
nostce, co będzie stanowiło kluczowy 
element wysokiego współczynnika sko-
jarzenia dla kogeneracji gazowej.

Myślę że z punktu widzenia naszej 
spółki – spółki gazowej – jest to bardzo 
perspektywiczny projekt, gdyż istnieją 
tutaj bardzo dobre warunki dostarczania 
gazu, biorąc pod uwagę sieć przesyło-
wą. Można powiedzieć, że bardzo du-
żo elementów korzystnych wpisało się 
w ten projekt i dało pozytywne synergie, 
które spowodowały że jesteśmy na tym 
etapie rozmów z Grupą Tauron. 

Tab. 2. Przykłady bloków gazowo-parowych zasilanych gazem ziemnym

Moc elektryczna Moc cieplna

EC Lublin Wrotków 235 150

EC Zielona Góra 198 135

Kostrzyn Arctic Paper 20,7 126

EC Gorzów 65 113

EC Nowa Sarzyna 116 70

EC Rzeszów 96 76

Władysławowo 11 18

Rys. 1. Struktura wieku istniejących elektrowni - UE 27

Rys. 2. Struktura planowanych inwestycji do 2025 roku
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Michał Szubski 
– prezes zarządu 

PGNiG SA 

PGNiG już dwukrotnie w okresie lat 90. sta-
rało się zainwestować w elektroenergetykę. 

Nie udało się to takim zakresie jak wówczas 
planowano. Wierzę, że teraz sukces będzie 
miał miejsce. Obecnie zmieniły się uwarun-
kowania w jakich funkcjonuje zarówno polska 
energetyka, jak i PGNG. 

Zdaję sobie sprawę z faktu, że nawet w dłu-
giej perspektywie nie będziemy konkurentem 

dla węgla kamiennego i brunatnego, które to zasoby zlokalizowane w naszym kraju. Dlatego Polska jeszcze przez 
wiele lat będzie opierała swój bilans o węgiel. 

Mam jednak nadzieję, że gaz ziemny z uwagi na jego proekologiczne właściwości, stanie się istotnym surowcem 
energetycznym i zwiększy swój udział w bilansie paliw pierwotnych w ogólnym naszego kraju.    

Zaletą bloków gazowych jest to, że buduje się je szybciej, a rozruch również trwa krócej, co powoduje, że elastycz-
ność pracy jest znacznie większa. Mogą one stać się doskonałym uzupełnieniem polskiego systemu elektroener-
getycznego, zarówno dostarczając na stałe energię elektryczną, ale również jako jednostki szczytowe pozwalające 
na zapewnienie energii w momentach szczytu polskiego systemu elektroenergetycznego. 

Mam również nadzieję, że właściwości proekologiczne oraz obowiązek bilansowania różnych rodzajów energii, 
stanowią istotną zachętę dla grup energetycznych do współpracy z PGNiG. Grupa Tauron Polska Energia jest 
pierwszą i najbardziej zaawansowaną w rozmowach z naszą fi rmą. Podjęta została decyzja o współpracy przy 
budowie nowego bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli. Trwa ustalanie szczegółów biznesowych, które za-
pewnią obustronne poczucie bezpieczeństwa w tym projekcie. 

Moim zdaniem to przedsięwzięcie ma w najbliższym czasie największe szanse powodzenia z udziałem PGNiG. 
Wierzę, że przyczyni się również do poprawy zaopatrzenia w energię regionu Podkarpacia. 

Zamierzamy również skorzystać 
z wieloletniego, gdyż ponad 50-letnie-
go doświadczenia ESW w prowadze-
niu elektrowni oraz inwestycji związa-
nych z budową i eksploatacją źródeł 
wytwórczych.

 
Przebieg projektu  

Od czasu podpisania 20 listopa-
da 2008 r. listu intencyjnego, który 
określił główne obszary współpracy, 

powołano zespoły, które bezpośred-
nio współpracują przy projekcie (ko-
rzystają one z najlepszych zespołów 
doradczych w kraju).

Wiele elementów projektu udało 
się już zrealizować. Jako PGNiG ma-
my za sobą już due diligence prawne, 
środowiskowe i fi nansowo-podatko-
we w Stalowej Woli. Zostały wykona-
ne analizy techniczne i analizy inżynie-
ryjne. Poprowadzone zostały również 
wstępne rozmowy z OGP Gaz-System 

i PSE-Operator w sprawie budowy lub 
modernizacji przyłączy.

Obecnie pracujemy nad kwestiami 
związanymi z wyceną Elektrowni Stalo-
wa Wola w jej obecnym kształcie oraz 
nad przesądzeniem w jakiej ostatecz-
nej formule będziemy realizowali ten 
projekt, który jest najbardziej zaawan-
sowanym i największym projektem jaki 
obecnie analizujemy. Prowadzimy rów-
nież wstępne rozmowy z dostawcami 
urządzeń. 
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Beata Ostrowska, rzecznik prasowy Grupy ENERGA SA

Konsorcjum buduje 
ELEKTROCIEPŁOWNIĘ 

Grupa ENERGA, Grupa LOTOS oraz PGNiG, 
partnerzy utworzonego konsorcjum, 

podpisali na początku maja br. umowę w sprawie 
opracowania studium wykonalności, budowy 
i eksploatacji nowoczesnej elektrociepłowni 
na paliwo gazowe o mocy elektrycznej 200 MW. 
Szacowane nakłady inwestycyjne wyniosą 
ok. 800 mln zł. Uruchomienie elektrociepłowni 
planowane jest na jesień 2013 r. 

Podpisanie umowy w sprawie nowoczesnej elektrociepłowni 

Zgodnie z zapisami porozumienia 
ENERGA będzie organizatorem bu-

dowy elektrociepłowni i większościo-
wym udziałowcem powołanej w tym 
celu spółki celowej, PGNiG dostarczy 
surowiec, natomiast głównym klientem 
nowego zakładu zostanie Grupa LO-
TOS. W ten sposób elektrociepłownia 
zapewni energię elektryczną i parę tech-
nologiczną dla rozbudowanej rafi nerii, po 
zakończeniu realizacji Programu 10+.

Nowoczesna elektrociepłownia przy-
czyni się ponadto do zbilansowania po-
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trzeb energetycznych Pomorza oraz 
poprawy stanu bezpieczeństwa ener-
getycznego Polski. Będzie to druga pod 
względem wielkości mocy elektrycz-
nej elektrociepłownia gazowa w Polsce. 
Ilość ciepła wyprodukowanego w ciągu 
roku przekroczy 5 mln GJ, a energii elek-
trycznej 1,5 mln MWh. Oznacza to, że 
na rynek energii elektrycznej trafi  dodat-
kowo 1,05 mln MWh (już po odliczeniu 
zużycia przez Grupę LOTOS). Energią tą 
można zasilić aż 330 tys. gospodarstw 
domowych.

Roczne zużycie gazu potrzebnego 
do wyprodukowania takiej ilość energii 
szacowane jest na ok. 370 mln Nm3. 
Przewidywane rozwiązania technolo-
giczne będą charakteryzowały się niski-
mi wskaźnikami wpływu na środowisko, 
co jest zgodne z pakietem klimatyczno-
energetycznym UE.

Ze względu na dużą czystość paliwa 
gazowego takie zanieczyszczenia, jak 
tlenki siarki oraz pyły praktycznie nie bę-
dą występowały. Natomiast emisja CO2 
dla tego obiektu będzie o 40% mniejsza 
w porównaniu do jednostki węglowej 
o takiej samej mocy i skali produkcji.

- Inwestycja ta otwiera nam moż-
liwość realizacji kolejnych programów 
rozwojowych gdańskiej rafi nerii - pod-
kreśla Paweł Olechnowicz, prezes Gru-
py LOTOS S.A. - Powstałe konsorcjum 
to kolejny krok w niezwykle ważnej dla 
regionu i fi rm sektora energetycznego 
współpracy, której pierwszym efektem 
będzie planowana budowa elektrocie-
płowni.

- Budowa nowych źródeł wytwarza-
nia energii jest realizacją naszej strategii 
rozwoju. W przypadku tej inwestycji waż-
ny jest fakt, że pojawi się ona w miejscu 
największego defi cytu mocy, przyczy-
niając się do poprawy bezpieczeństwa 
energetycznego Pomorza, tym bardziej, 
że planujemy kolejne tego typu przed-
sięwzięcia - ocenia Mirosław Bieliński, 
prezes ENERGA SA.

- Wzrost sprzedaży gazu, a także po-
szerzenie pola działania spółki o projek-
ty elektroenergetyczne to ważne punkty 
naszej strategii. Realizując ten projekt 
zyskujemy długoterminowego odbiorcę 

gazu, co jest ważne w kontekście rozwo-
ju rynku gazu na północy kraju, zwłasz-
cza w związku z budową terminalu LNG 
w Świnoujściu - mówi Michał Szubski, 
prezes Zarządu PGNiG SA.

Po podpisaniu listu intencyjnego je-
sienią 2008 r., spółki przez ostatnie 6 
miesięcy zbadały możliwości współpra-
cy dotyczących zabezpieczenia zwięk-
szonych potrzeb energetycznych rafi -
nerii Grupy LOTOS SA w Gdańsku, po 
realizacji Programu 10+. W celu realizacji 
ww. zadań powołany został zespół robo-
czy, którego celem było wstępne rozpo-
znanie technicznych i biznesowych moż-
liwości podjęcia przedsięwzięcia.

Po przeprowadzeniu wstępnej ana-
lizy wykonalności projektu koncerny 
wspólnie zdecydowały, iż inwestycja 
przeprowadzona zostanie na zasadzie 
project fi nance, bez obciążania bilansu 
uczestników konsorcjum. Oznacza to, 
że ok. 75% wartości inwestycji zostanie 
sfi nansowane z kredytów zabezpieczo-
nych długoletnimi umowami, gwarantu-
jącymi - na odpowiednich dla określone-
go rodzaju zabezpieczenia warunkach 
- dostawy gazu (PGNiG), odbiór ciepła 
i energii elektrycznej (LOTOS) oraz od-
biór energii elektrycznej (ENERGA).

Firmy ustaliły również, że w celu re-
alizacji projektu nastąpi powołanie spółki 
kapitałowej specjalnego przeznaczenia, 
która będzie bezpośrednio odpowie-
dzialna za realizację procesu budowy 
elektrociepłowni. W spółce tej udziały 
obejmą: Grupa ENERGA 60%, Grupa 
LOTOS 20%, PGNiG 20%.

Wspólny projekt energetycz-
ny w Gdańsku jest zgodny zarówno 
z Programem inwestycyjnym 10+ Gru-
py LOTOS, jak i strategią rozwoju Gru-
py ENERGA, która zakłada inwestycje 
rzędu 20 mld zł, w tym w nowe źródła 
wytwarzania energii elektrycznej.

W ramach realizowanego w gdań-
skiej rafi nerii Programu 10+ powsta-
je szereg nowych i zaawansowanych 
technologicznie instalacji, które pozwo-
lą przede wszystkim na zwiększenie 
zdolności przerobowych ropy naftowej 
o 75%, z poziomu 6 mln ton do 10,5 mln 
ton rocznie. Przy rozbudowie gdańskiej 

rafi nerii już teraz stosowane są najbar-
dziej zaawansowane technologie, za-
pewniające wysoki poziom odsiarcza-
nia produktów ropopochodnych oraz 
minimalizujące wpływ na środowisko. 
Program 10+ realizowany jest we współ-
pracy z renomowanymi fi rmami, takimi 
jak m.in. Shell, Technip, Uhde, Fluor czy 
Lurgi, co gwarantuje Grupie LOTOS uzy-
skanie wytyczonych celów związanych 
ze stabilną produkcją paliw i innych pro-
duktów naftowych spełniających surowe 
wymogi UE. Pierwsze instalacje wybu-
dowane w ramach „Programu 10+” zo-
staną uruchomione już późną wiosną 
tego roku.

Zgodnie z nową strategią, w najbliż-
szych latach Grupa ENERGA zamierza 
wydać ok. 20 mld zł, głównie na inwe-
stycje poprawiające bezpieczeństwo 
energetyczne. Plany inwestycyjne za-
kładają budowę zarówno konwencjo-
nalnych, opartych na węglu elektrow-
ni, jak i mniejszych źródeł wytwarzania, 
w tym gazowych. Grupa ENERGA za-
mierza inwestować również w innowa-
cyjną energetykę rozproszoną, odna-
wialno-gazową, czyli elektrownie bio-
gazowe, elektrownie opalane biomasą, 
farmy wiatrowe oraz lokalne elektrownie 
wodne. Inwestycje te będzie realizować 
samodzielnie lub z udziałem partnerów 
zewnętrznych. 

Podpisany harmonogram 
zakłada następujące etapy 
realizacji projektu: 

opracowanie studium wy- –
konalności projektu - koniec 
2009, 
utworzenie spółki - początek  –
2010, 
opracowanie dokumentacji  –
i specyfi kacji przetargowych 
- jesień 2010, 
wyłonienie wykonawcy obiek- –
tu pod klucz (EPC) - wiosna 
2011, 
uruchomienie działalno- –
ści Elektrociepłowni - jesień 
2013.
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spraw administracyjnych 
przez prezesa URE
Nie trzeba nikogo przekonywać, iż postępowania administracyjne należące 

do kompetencji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, czyli postępowania: 
taryfowe (o zatwierdzenie taryfy dla ciepła, energii elektrycznej lub gazu), 
koncesyjne (o udzielenie koncesji na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję czy 
obrót), sporne postępowania w trybie art. 8 ust. 1, o których mowa w ustawie 
dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89 poz. 
625) oraz o nałożenie kary pieniężnej, są (co do zasady) sprawami szczególnie 
skomplikowanymi i wymagającymi wiedzy specjalistycznej oraz zebrania 
obszernego materiału dowodowego.

Gabriela Kaczmarek, 
Środkowo-Zachodni 

Oddział Terenowy URE 
z siedzibą w Łodzi
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Zgodnie z art. 35 § 5 K.p.a., Prezes 
URE - jako organ administracji rzą-

dowej - obowiązany jest załatwiać spra-
wy bez zbędnej zwłoki, co oznacza za-
kaz nieuzasadnionego przetrzymywania 
spraw bez nadania im właściwego proce-
duralnie biegu. Niezwłocznie powinny być 
załatwiane sprawy, które mogą być roz-
strzygnięte w oparciu o dowody przed-
stawione przez stronę (wnioskodawcę) 
łącznie z żądaniem wszczęcia postę-
powania lub w oparciu o fakty notoryjne 
(powszechnie znane lub znane organowi 
z urzędu), bądź możliwe do ustalenia na 
podstawie danych, którymi rozporządza 
ten organ. A zatem, jak wskazuje przy-
wołany przepis, załatwienie sprawy wy-
magającej postępowania wyjaśniającego 
powinno nastąpić nie później niż w ciągu 
miesiąca, a sprawy szczególnie skompli-
kowanej nie później niż w ciągu 2 miesię-
cy od dnia wszczęcia postępowania1.

W praktyce samo zawiadomienie 
stron o wszczęciu postępowania oraz 
wymiana (najczęściej „za zwrotnym po-
twierdzeniem odbioru”) podstawowej ko-
respondencji między stronami powoduje 
upływ co najmniej 1 miesiąca. Dopusz-
cza się (korzystając z zasady ekonomi-
ki procesowej) możliwość dokonywania 
niektórych czynności telefonicznie, faxem, 
mailem (jeśli dotyczy to uzgodnienia termi-
nu przybycia przez strony do organu czy 
dokonania innych czynności, od których 
nie zależy skutek prawny w postaci, np. 
zwrotu podania). Następnie, ma miejsce 
utrwalanie tych czynności w formie nota-
tek służbowych i ich potwierdzenia przez 
strony, czy to po przybyciu przez nie do 
organu w celu złożenia wyjaśnień, czy 
w ramach zapoznawania się z zebranym 
w sprawie materiałem dowodowym, czy 
poprzez stosowne pismo.

Do terminów określonych w przepi-
sach poprzedzających nie wlicza się ter-
minów przewidzianych w przepisach pra-
wa dla dokonania określonych czynno-
ści, okresów zawieszenia postępowania 
oraz okresów opóźnień spowodowa-
nych z winy strony albo z przyczyn 
niezależnych od organu.

Orzecznictwo (czyli wykładnia prak-
tyczna ukształtowana na tym tle), dopre-

cyzowuje powyższą regulację, formułując 
tezy takie jak np.:

przekroczenie terminu dwóch miesię- 
cy na załatwienie sprawy szczególnie 
skomplikowanej nie świadczy o zbęd-
nej zwłoce, czyli o niezgodności dzia-
łania organu władzy z prawem, jeżeli 
przyczyna wydłużania się postępo-
wania była konieczność uzyskania 
opinii – por. wyrok Sądu Najwyższe-
go z dnia 18 czerwca 2003 r., sygn. 
akt II CKN 238/01,
jeżeli organ wezwie stronę, na pod- 
stawie art. 64 K.p.a. do uzupełnienia 
braków, to do terminów określonych 
przepisami prawa nie powinno się 
wliczać okresu od złożenia przez 
stronę niekompletnego wniosku do 
jego uzupełnienia – por. wyrok Woje-
wódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 19 paździer-
nika 2005 r., sygn. akt VII SA/Wa 
260/05,
skoro nie było możliwe działanie or- 
ganu, to nie można mu zarzucić, że 
pozostaje on w zwłoce – por. wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z dnia 13 października 
1998 r., sygn. akt II SA 937/98,
działanie „bez zbędnej zwłoki”, jak  
już wcześniej wspomniano, należy 
rozumieć jako zakaz nieuzasadnio-

nego przetrzymywania spraw oraz 
obowiązek przeprowadzenia postę-
powania bez niepotrzebnych zaha-
mowań i przewlekłości w działaniu. 
Obowiązek niezwłocznego zała-
twienia sprawy nie może naruszać 
obowiązków spoczywających na 
organie z mocy innych przepisów 
w szczególności wynikających 
z art. 7, 9, 77 K.p.a. – por. wyrok 
Wojewódzkiego Sądu Administracyj-
nego w Warszawie z dnia 21 kwietnia 
2005 r., sygn. akt VII SAB/Wa 3/05,
okresy opóźnień powstałe z przyczyn  
niezależnych od organu spowodowa-
ne są działaniem czynników, na któ-
re organ nie miał wpływu. Konieczne 
jest zgromadzenie całokształtu ma-
teriału dowodowego – por. wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjne-
go w Warszawie z dnia 10 sierpnia 
2001 r., sygn. akt I SAB 1/01,
z bezczynnością organu administracji  
publicznej mamy do czynienia wów-
czas, gdy w prawnie ustalonym ter-
minie organ ten nie podjął żadnych 
czynności w sprawie lub wprawdzie 
prowadził postępowanie, ale nie pod-
jął stosownej czynności – por. wyrok 
Naczelnego Sądu Administracyjne-
go w Warszawie z dnia 19 lutego 
1999 r., sygn. akt IV SAB 153/98.

W praktyce często jest tak, że to sa-
me strony postępowań administracyjnych 
(co nie oznacza, że czynią to wyłącznie 
przedsiębiorstwa energetyczne) zgłasza-
jąc wnioski proceduralne, nie składając 
stosownych wyjaśnień w sprawie, unie-
możliwiają organowi szybkie i wszech-
stronne załatwienie sprawy.

O każdym przypadku niezałatwie-
nia sprawy w terminie ustawowym Pre-
zes URE (a w praktyce Urząd Regulacji 
Energetyki, przy pomocy którego organ 
ten wykonuje swoje zadania) obowiązany 
jest zawiadomić strony postępowania, po-
dając przyczyny zwłoki i wskazując nowy 
termin załatwienia sprawy. 

W praktyce często 
jest tak, że to same 
strony postępowań 
administracyjnych 
(co nie oznacza, że 
czynią to wyłącznie 
przedsiębiorstwa 
energetyczne) 
zgłaszając wnioski 
proceduralne, nie 
składając stosownych 
wyjaśnień w sprawie, 
uniemożliwiają 
organowi szybkie 
i wszechstronne 
załatwienie sprawy

”

Datą wszczęcia postępowania jest dzień doręczenia 1) 
organowi żądania strony w postaci wniosku, podania itd., 
a nie data oznaczona na piśmie zawierającym żądanie 
rozstrzygnięcia.
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Mirosław Barszcz, Henryk Kaliś, Business Centre Club

Zagrożenia dla 
polskiej gospodarki

W latach 90. XX 
wieku polski 

przemysł przeszedł 
intensywny proces 
restrukturyzacji. Proces 
ten był okupiony dużym 
wysiłkiem, pochłonął 
wielomilionowe środki, 
a jego realizacja 
pozwoliła fi rmom, 
które go przetrwały, 
na dorównanie 
europejskim i światowym 
standardom. Polski 
przemysł stał się zdolny 
do konkurowania na 
światowych rynkach.

Istotnym atutem polskiej gospodarki 
były niższe niż w Europie Zachodniej 

koszty energii elektrycznej. To mię-
dzy innymi dzięki nim cieszyliśmy się 
w ciągu kilku ostatnich lat ponad 5% 
wzrostem produktu krajowego brut-
to. Korzystna dla polskiego przemysłu 
sytuacja zaczęła się jednak radykalnie 
zmieniać. Systematycznemu pogor-
szeniu uległa sytuacja polskich zakła-
dów przemysłowych, w szczególności 
branż zużywających duże ilości energii 
elektrycznej. Polskie przedsiębiorstwa 
są coraz mniej konkurencyjne na rynku 
europejskim i światowym. 

Kraje Europy Zachodniej chronią in-
teresy własnego przemysłu redukując – 
w ramach obowiązującego prawa wspól-
notowego – koszty energii elektrycznej 
zużywanej przez przemysł. Szczególnie 
istotne są narzędzia w zakresie opodat-
kowania oraz wspierania rozwoju ener-
getyki odnawialnej i skojarzonej. 

W Polsce nie wykorzystuje się 
żadnych, z dopuszczalnych w Unii 
Europejskiej rozwiązań chroniących 
energochłonne branże przemysłu.

Przemysł energochłonny nie będzie 
w stanie sprostać takiej sytuacji. Gwał-
towny wzrost cen energii elektrycznej, 
który nastąpił w ciągu ostatnich 3 lat, 
w połączeniu z rosnącymi obciążeniami 

związanymi z polityką energetyczną już 
spowodował wstrzymanie lub ogranicze-
nie produkcji w wielu zakładach.

Brak rozwiązań podobnych do 
tych, które są stosowane przez inne 
kraje UE, spowoduje upadek zakła-
dów energochłonnych, utratę przez 
budżet państwa znacznych przycho-
dów z odprowadzanych przez nie po-
datków oraz konieczność wypłacania 
zasiłków dla tysięcy bezrobotnych 
pracowników, którzy już wkrótce za-
czną tracić miejsca pracy.

Stan obecny – wzrost  
kosztów energii 
elektrycznej w latach 
2007-2009

Rok 2007 miał być przełomowy dla 
rozwoju rynku energii elektrycznej w Pol-
sce. 1 lipca 2007 r. wszyscy odbiorcy 
uzyskali prawo kupowania energii elek-
trycznej od dowolnego, wybranego przez 
siebie sprzedawcy. Od 1 stycznia 2008 r. 
ówczesny prezes Urzędu Regulacji Ener-
getyki zapowiedział pełne uwolnienie 
rynku energii elektrycznej i zwolnienie 
wszystkich przedsiębiorstw obrotu z obo-
wiązku zatwierdzania taryf. Wprowadze-
nie tych rozwiązań miało prowadzić do 
obniżenia cen energii elektrycznej.

POLITYKA 
ENERGETYCZNA
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Niestety, okazało się, że podejmując 
decyzję o uwolnieniu cen energii elek-
trycznej prezes URE nie wziął pod uwa-
gę struktury rynku stworzonej w wyniku 
realizacji rządowego programu pionowej 
konsolidacji energetyki. Umożliwienie 
swobodnej zmiany sprzedawcy (zasa-
da TPA) nie przyniosło oczekiwanego 
rezultatu i nie wpłynęło na stabilizację 
cen energii.

Odnotowany w 2007 r. wzrost cen 
o 13% zapoczątkował okres podwyżek. 
W 2008 r. podwyżki kosztów energii 
elektrycznej dla odbiorców przemysło-
wych wyniosły 20-25%. Dla odbiorców 
indywidualnych (chronionych taryfami 
URE) wzrost był niższy i wynosił 16%. 

Dodatkowo, w latach 2005-2007 
nastąpił znaczny wzrost kosztów ener-
gii spowodowany polityką energetyczną 
(podatek akcyzowy, systemy wspierania 
energetyki odnawialnej i skojarzonej).

Faktyczna sytuacja przemysło-
wych konsumentów energii elektrycznej 
w 2008 r. była uzależniona od stosowa-
nej przez nich formy zakupów. Odbior-
ców przemysłowych można podzielić 
na 3 grupy:

korzystających z zasady TPA i mają- 
cych kontrakty pokrywające roczne 
zapotrzebowanie (w tej grupie koszty 
energii elektrycznej, pomimo podej-
mowanych przez przedsiębiorstwa 
obrotu prób renegocjowania kon-
traktów były stabilne i w większości 
przypadków do końca roku nie uległy 
zmianie) – średnia cena energii czar-
nej w tej grupie to 145 zł/MWh, 
korzystających z zasady TPA i mają- 
cych kontrakty pokrywające jedynie 
część zapotrzebowania - oferowana 
im cena „energii czarnej”, obejmująca 
niezakontraktowany wolumen, oscy-
lowała od 190 do 200 zł/MWh, co 
stanowiło wzrost jej kosztów w sto-
sunku do 2007 r. o około 50%;
kupujących energię elektrycz- 
ną w oparciu o cenniki przedsię-
biorstw energetycznych (dla tej 
grupy po podwyżce od stycznia 
2008 r. o około 23% wprowadzo-
no od marca lub kwietnia kolejną, 
o około 20%).

Rys. 1. Wzrost kosztów energii elektrycznej w zakładach produkujących cynk 
elektroilityczny

Rys. 2. Wzrost kosztów energii elektrycznej w hucie produkującej żelazostopy

Rys. 3. Wzrost kosztów energii elektrycznej w hucie aluminium
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W efekcie, w latach 2007-2009 na-
stąpił gwałtowny wzrost kosztów ener-
gii elektrycznej, które spowodowały wy-
równanie cen energii „czarnej” w Polsce 
do poziomu notowanego w starych kra-
jach Unii Europejskiej.

Na rysunkach 1-3 przedstawiono 
wzrost kosztów energii w przykłado-
wych przedsiębiorstwach z branży me-
talurgicznej.

Gwałtowny wzrost cen energii spo-
wodował poważny spadek konkuren-
cyjności polskich przedsiębiorstw w po-
równaniu do konkurencji działającej w in-

nych krajach Unii Europejskiej.
Dzieje się tak dlatego, że wiele 

z krajów UE-15 wspiera swój ener-
gochłonny przemysł poprzez stoso-
wanie dostępnych zgodnie z prawem 
UE rozwiązań, takich jak np.

 zwolnienia lub obniżki opodatko- 
wania dla zakładów energochłon-
nych,
redukowanie kosztów rozwoju ener- 
getyki odnawialnej i skojarzonej,
redukowanie kosztów usług przesy- 
łowych i dystrybucyjnych. 

W efekcie koszty energii elek-
trycznej wykorzystywanej przez ener-
gochłonne przedsiębiorstwa w Niem-
czech są niższe od obciążających 
polskie przedsiębiorstwa! Sytuację 
tę ilustruje rysunek 4.

Po uwzględnieniu różnicy w wysoko-
ści opodatkowania energii elektrycznej, 
kosztów przesyłu oraz kosztów wynika-
jących ze wspierania energii odnawialnej 
i skojarzonej, polski odbiorca przemy-
słowy zapłaci więcej od odbiorcy nie-
mieckiego o: 

8,01 euro w IV kwartale 2009 r. 
13,08 euro w 2010 r. 
10,65 euro w 2011 r. 
12,49 euro w 2012 r. 

Bardzo istotny wpływ na różnice 
w kosztach energii elektrycznej w Pol-
sce i w Niemczech ma również kurs eu-
ro. Dla kursu euro = 3,87 zł w obu kra-
jach następuje zrównanie cen energii 
elektrycznej „czarnej” notowanych na 
2010 r. Dalszy wzrost kursu złotego 
może spowodować, iż polski odbior-
ca zapłaci więcej nie tylko za przesył 
i „politykę energetyczną", ale również 
za energię „czarną”!

Powrót kursu euro do poziomu 
poniżej 3,5 zł, spowoduje wzrost róż-
nicy w kosztach ponoszonych przez 
najbardziej energochłonnych odbior-
ców polskich i niemieckich do ponad 
30 euro/MWh.

Dla aktualnego poziomu cen ener-
gii „czarnej” wynoszącego 210 zł/MWh, 
(osiąganego na rynku polskim na 2010 r.) 
i dla kursu euro = 4,39 zł koszty energii 
elektrycznej ponoszone przez odbiorcę 
energochłonnego w Polsce będą wyż-
sze od ponoszonych przez odbiorcę 
niemieckiego o 13,08 euro.

Polityka energetyczna 

Pasywna i nieuwzględniająca spe-
cyfi ki przemysłów energochłonnych Pol-
ska polityka energetyczna ma wyraź-
ny wpływ na pogarszanie pozycji kon-
kurencyjnej polskich przedsiębiorstw. 
Wzrost cen energii elektrycznej – choć 
nie w tak radykalnym stopniu jak to na-

Rys. 4. Koszty energii elektrycznej - rynek polski i niemiecki, lata 2009 do 2012 
z uwzględnieniem wpływu polityki energetycznej (podatków, wspierania energetyki 

odnawialnej i skojarzonej oraz przesyłu) dla 1 euro=4,39 zł. 

Rys. 5. Wpływ kursu euro na różnice kosztów energii elektrycznej w Polsce 
i w Niemczech dla transakcji zawieranych na 2010 r. 
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stąpiło w ciągu ostatnich kilku lat – moż-
na było przewidywać, a jego negatywne 
skutki dla przemysłów energochłonnych 
łagodzić. 

Mając świadomość, iż istotna część 
polskiego przemysłu jest oparta na tech-
nologiach energochłonnych, rząd po-
winien zaplanować i wprowadzić z wy-
przedzeniem rozwiązania równorzędne 
z tymi, które stosują kraje sąsiadujące 
z Polską. Poniżej przedstawiamy kilka 
z najistotniejszych elementów polity-
ki energetycznej mających negatywny 
wpływ na pogorszenie konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw energochłon-
nych. Pod opisem każdego z nich pre-
zentujemy rozwiązania stosowane w da-
nym zakresie w Niemczech.

Wysokie stawki podatku  
akcyzowego

Przepisy unijne pozwalają na całko-
wite zwolnienie od podatku akcyzowego 
energii elektrycznej wykorzystywanej do 
celów redukcji chemicznej oraz w proce-
sach elektrolitycznych i metalurgicznych 
stosowanych przez przemysł energo-
chłonny. Minimalne stawki podatku ak-
cyzowego wynoszą 0,5 euro/MWh dla 
fi rm i 1 euro/MWh dla pozostałych pod-
miotów. Wśród nowo przyjętych krajów 
UE jedynie Węgry i Malta opodatkowują 
energię elektryczną.

W Polsce stawka akcyzy (20 zł/
MWh) wielokrotnie przekracza stawki 
minimalne. W rezultacie jesteśmy w gro-
nie 5 państw pobierających najwyższą 
akcyzę od energii elektrycznej w UE. 
Podatek akcyzowy jest liczony w cenę 
zużywanej energii elektrycznej, a sposób 
naliczania nie różnicuje w żaden sposób 
odbiorców ani według kryterium celu 
stosowania energii elektrycznej, ani we-
dług kryterium wielkości jej zużycia.

Podane w tabeli 1 stawki dla odbior-
ców przemysłowych mogą być obniżane 
w oparciu o Dyrektywę Rady 2003/96/
WE. Z możliwości tych korzysta więk-
szość z krajów EU-15. 

W Niemczech obok akcyzy istnieje 
specjalny podatek od elektryczności. 
Jego stawki wynoszą:

Tab. 1. Stawki dla odbiorców przemysłowych

Kraj
Przemysł VAT

Odbiorcy nieprzemy-
słowi

VAT

Stawka €/MWh % stawka euro/MWh %

Dania DK z podatkiem od CO2 91,82 25 - 82,84 25

Szwecja SE  28,99 25  28,99 25

Austria AT * 15,00 20 * 15,00 20

Niemcy DE  12,30 19  20,54 19

Polska PL  5,91 22  5,91 22

Estonia EE  3,20 18  3,20 18

Włochy IT  3,10 20  4,70 20

Finlandia FI  2,63 22  8,83 22

Czechy CZ  1,15 19  1,15 19

Węgry HU  1,04 20  1,04 20

Malta MT * 0,84 18 * 0,84 18

Łotwa LV  0,78 21  0,78 21

Bułgaria BG  0,72 20  0,72 20

Słowacja SK * 0,66 19 ** - 19

Irlandia IE  0,50 13,5  1,00 13,5

Hiszpania ES  0,50 16  1,00 16

Słowenia SI  0,50 20  1,00 20

Holandia

NL 0-10 MWh 108,50 19 * 108,50 19

NL 10-50 MWh 39,80 19 ** 39,80 19

NL 50-10 000 MWh 10,60 19 *** 10,60 19

NL > 10 000 MWh 0,50 19 **** 1,00 19

Rumunia RO * 0,42 19 * 0,84 19

Luksemburg
 

LU > 25 000 kWh 0,50 6
<25000 1,00 6

LU
metalurgia, elektroliza, 

chemia.
0,10 6

Belgia

BE > 1 kV 0,00 21

1,91 21BE ≤ 1 kV 1,91 21

BE energochłonny 0,00 21

Grecja EL * 0,00 9 * 0,00 9

Francja FR * 0,00 19,6 * 0,00 19,6

Cypr CY  0,00 15 * 0,00 15

Litwa LT  0,00 19  0,00 19

W. Brytania UK  0,00 15  0,00 15

Portugalia PT  - 5  - 5
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stawka podstawowa:  
20,50 euro/MWh,
przemysł energochłonny: 3% stawki  
podstawowej, tj. 0,62 euro/MWh.

Stawki akcyzy od energii elektrycz-
nej wynoszą odpowiednio:

stawka podstawowa:  
12,30 euro/MWh,
branże energochłonne: zwolnione  
z podatku akcyzowego.

W związku z powyższym, wyso-
kość łącznych obciążeń podatko-
wych związanych z zakupem energii 
elektrycznej jest w przypadku nie-
mieckich branż energochłonnych 
wielokrotnie niższa od kosztów po-
noszonych przez polskie przedsię-
biorstwa.

Wspieranie rozwoju  
energetyki odnawialnej

W Polsce rozwój energetyki odna-
wialnej jest realizowany poprzez system 
zielonych certyfi katów. Jest on uciążliwy 
dla odbiorców i mało skuteczny z punk-
tu widzenia efektywności pozyskiwa-
nych środków. W systemie tym opłaty 
są wliczane w cenę energii elektrycznej 
sprzedawanej wszystkim odbiorcom 
końcowym. System nie tylko nie różni-
cuje źródeł z uwagi na datę ich budowy, 
technologię produkcji czy koszty inwe-
stycyjne. Nie umożliwia również kontro-
lowania łącznych kosztów jego funkcjo-
nowania (przyłączenia, bilansowania, 
rezerw systemowych). 

Co najważniejsze jednak, w obec-
nym kształcie nie pozwala na różnicowa-
nie kosztów, jakie generuje dla różnych 
grup odbiorców, w szczególności – dla 
odbiorców przemysłowych.

Tymczasem w Niemczech koszty 
wspierania produkcji energii odnawialnej 
są przenoszone na odbiorców poprzez 
tzw. „taryfy stałe”. Ich wysokość zależy 
od rocznego zużycia (w 2008 17% po 
117 euro/MWh). Dla odbiorców energo-
chłonnych, których koszt nabycia ener-
gii elektrycznej stanowi więcej niż 15% 
wartości dodanej brutto, opłata dodatko-

wa jest zmniejszona z 9,4 do 0,5 euro/
MWh. Odbiorcy, dla których koszt na-
bycia energii elektrycznej jest większy 
niż 20% wartości dodanej brutto oraz 
o rocznej konsumpcji powyżej 100 GWh 
nie mają obowiązku uiszczania żadnej 
opłaty dodatkowej.

Wspieranie rozwoju  
produkcji energii 
elektrycznej w skojarzeniu 
z produkcją ciepła

System wspierania rozwoju produk-
cji energii elektrycznej w skojarzeniu 
z produkcją ciepła funkcjonuje na wzór 
systemu wspierania rozwoju energetyki 
odnawialnej (czerwone i żółte certyfi ka-
ty). Wadą systemu jest to, że w obec-
nym kształcie nie umożliwia różnicowa-
nia kosztów, jakie generuje dla różnych 
grup odbiorców.

W systemie niemieckim koszty 
wspierania produkcji energii elektrycz-
nej w kogeneracji są przenoszone na 
odbiorców energii poprzez „taryfy stałe” 
dystrybutorów. Ich wysokość zależy od 
rocznego zużycia. Dla odbiorców zuży-
wających rocznie powyżej 100 MWh 
opłata jest ograniczana do 0,25 euro/
MWh.

Koszty przesyłu energii 

Polskie prawo teoretycznie umoż-
liwia przedsiębiorcom energochłon-
nym skorzystanie z możliwości obni-
żania kosztów przesyłu energii elek-

Rys. 6. Udział poszczególnych składników kosztowych w cenie EE w Niemczech

Rys. 7 Podstawowe składniki kosztu 
energii elektrycznej wynikające 

z prowadzonej przez polski rząd polityki 
energetycznej
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trycznej. Jednak w praktyce zapisy 
odpowiednich aktów prawnych są 
martwe – w Polsce nie ma żadnej 
fi rmy spełniającej wymagane w nich 
warunki.

W Niemczech odbiorcy, których cał-
kowity czas użytkowania mocy szczyto-
wej jest większy niż 7500 godzin rocznie 
mają kalkulowane indywidualne stawki 
sieciowe. Oznacza to redukcję opłat 
o 40-50%.

Władze lokalne zwalniają przedsię-
biorstwa dystrybucyjne z opłat koncesyj-
nych za użytkowanie ziemi pod dystry-
bucję elektryczności w zakresie dostaw 
energii elektrycznej poniżej średniej ceny,  
tj. dla przemysłów energochłonnych. 

Efektem prowadzenia takiej polityki 
jest znaczące obniżenie kosztów energii 
elektrycznej u przemysłowych odbior-
ców energochłonnych:

w zakresie usług przesyłowych  
zostały one zredukowane do 3%, 
tj. 2,31 euro/MWh,
w zakresie polityki energetycznej  
(podatków i systemów wsparcia 
energetyki odnawialnej i skojarzo-
nej) do 1,9%, tj. 1,46 euro/MWh.

W związku z powyższym, polskie 
przedsiębiorstwa energochłonne ponoszą 
koszty niewspółmiernie wysokie w porów-
naniu z konkurencją np. w Niemczech. 

Konkluzje 

Różnice w prowadzonej przez Pol-
skę oraz Niemcy polityce energetycznej 
ilustrują wykresy 6 i 7. Rys. 6 przed-
stawia sytuację niemieckich przedsię-
biorstw energochłonnych w porównaniu 
z niemieckimi odbiorcami indywidualny-
mi. Rys. 7 pokazuje podstawowe skład-
niki kosztu energii elektrycznej wynika-
jące z prowadzonej przez polski rząd 
polityki energetycznej. 

O ile w Niemczech udział różne-
go rodzaju obciążeń o charakterze 
administracyjnym oraz związanych 
z przesyłem nie przekracza 10% ceny 
energii elektrycznej nabywanej przez 
przedsiębiorców energochłonnych, 
o tyle w Polsce osiąga już 30%.

Polityka energetyczna  
– perspektywa 
długoterminowa

O ile obecna sytuacja polskich 
przedsiębiorstw nie jest optymistycz-
na, o tyle perspektywa średnio- i dłu-
goterminowa napawa grozą. Utrzyma-
nie istniejących trendów, problemy 
wynikające z prowadzonej przez UE 
polityki klimatycznej, struktura pol-
skiego przemysłu energetycznego 
oparta w 95% na prostych paliwach 
naturalnych takich jak węgiel, mo-
gą do 2030 r. spowodować nawet 
czterokrotny wzrost kosztów energii 
elektrycznej!

W konsekwencji trudności zwią-
zane z recesją, z którymi borykają 
się energochłonne zakłady przemy-
słowe będą się pogłębiać. Może to 
spowodować trwałą utratę rentow-
ności, a w rezultacie ograniczenia 
i likwidację produkcji i masowe zwol-
nienia pracowników. W związku z tym, 
podjęcie radykalnych kroków przeciw-
działających drastycznym podwyżkom 
cen energii elektrycznej w przyszłości 
jest niezwykle istotne.

Wpływ „nawęglenia”  
polskiej energetyki na 
koszty produkcji energii 
elektrycznej

Rys. 8. Wzrost kosztów energii elektrycznej dla dużych odbiorców przemysłowych 
w latach 2006 do 2030 – efekt realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2030 r.”

Rys. 9. Emisyjność właściwa energetyki w krajach UE-27
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Struktura paliw wykorzystywanych do 
produkcji energii elektrycznej w Polsce 
powoduje, iż polska energetyka ma obok 
Estonii największą emisyjność spośród 
wszystkich krajów Unii Europejskiej.

Po 2013 r., kiedy uprawnienia do 
emisji trzeba będzie kupować na au-
kcjach, koszty energii elektrycznej w Pol-
sce wzrosną znacznie powyżej średniej 
europejskiej.

Co prawda tempo tego wzrostu zo-
stało spowolnione poprzez odsunięcie 
obowiązku zakupu 100% niezbędnych 
polskiej energetyce uprawnień do emi-
sji CO2 do 2020 r., ale już w 2014 r. bę-
dziemy ich musieli kupić tyle samo ile 
wynika ze średniej europejskiej (40%). 
Z każdym kolejnym rokiem różnica po-
między ilością kupowanych uprawnień 
w Polsce i średnią ilością przypadają-
cą na wszystkie kraje UE będzie rosła 
w tempie 10% rocznie. Przy zachowa-
niu aktualnej struktury produkcji energii 
elektrycznej w 2020 r. różnica ta wynie-
sie 60%. Oznacza to, iż polski odbior-
ca poniesie 2,5 krotnie wyższe kosz-
ty ochrony klimatu niż statystyczny 
odbiorca europejski!

Zwiększanie produkcji  
energii ze źródeł 
odnawialnych i gazu 
ziemnego

Polityka energetyczna Polski do 
2030 r. zakłada spadek produkcji energii 

elektrycznej z węgla kamiennego i bru-
natnego na rzecz zwiększenia genera-
cji ze źródeł odnawialnych, gazu i – po 
2020 r. – z elektrowni jądrowych. Prze-
widuje również dwukrotne zwiększenie 
produkcji energii w wysokosprawnej ko-
generacji. 

Ceny energii elektrycznej produko-
wanej w powyższych technologiach są 
znacznie wyższe niż w technologiach 
węglowych. Prowadzona w ten sposób 
polityka energetyczna spowoduje zna-
czący wzrost kosztów energii elektrycz-
nej „czarnej”, stanie się również przy-
czyną gwałtownego wzrostu kosztów 
wynikających z konieczności zakupu 
kolorowych certyfi katów.

Jeśli szybko nie nastąpi dostoso-
wanie polskiej polityki energetycznej 
dedykowanej producentom energo-
chłonnym do rozwiązań stosowanych 
w innych krajach UE, odbiorcy prze-
mysłowi utracą możliwość konkuro-
wania na światowych rynkach.

Problemy rynku energii –  
perspektywa do 2013 r.

Oprócz zagrożeń wynikających 
z nieefektywnej polityki energetycznej, 
istnieją problemy związane z obecnym 
kształtem rynku energii elektrycznej. 
Wynikają one między innymi z braku 
efektywności, przestarzałych techno-
logii, ale również ze struktury rynku, 
która umożliwia przedsiębiorstwom 

energetycznym nadużywanie pozycji 
rynkowej.

Brak konkurencyjnego rynku  
energii elektrycznej

W warunkach wolnego rynku cenę 
energii elektrycznej „czarnej” powinna 
wyznaczać swobodna gra popytu i po-
daży. Jednakże w warunkach polskich 
stworzonych w wyniku przeprowadzonej 
konsolidacji pionowej, rynek energii nie 
funkcjonuje prawidłowo. Skonsolidowane 
przedsiębiorstwa energetyczne dyspo-
nują bardzo dużą siłą rynkową, a wielcy 
przemysłowi odbiorcy energii elektrycz-
nej zostali odsunięci od rynku hurtowego 
i utracili wpływ na kształtowanie cen. 

Kluczową rolę w ukształtowanym 
po konsolidacji rynku zaczęły odgrywać 
przedsiębiorstwa obrotu hurtowego, któ-
re kupują energię elektryczną głównie od 
własnych elektrowni i sprzedają ją głów-
nie spółkom obrotu detalicznego należą-
cym do tej samej grupy kapitałowej. 

W modelu tym nie ma miejsca dla 
odbiorców końcowych, którzy jeszcze 
do niedawna mieli możliwość zakupu 
energii bezpośrednio u wytwórców. Od-
biorcy przemysłowi zostali zmuszeni do 
dokonywania zakupów u pośredników, 
co wymusza płacenie marży naliczanej 
odrębnie przez przedsiębiorstwa obro-
tu hurtowego i przedsiębiorstwa obrotu 
detalicznego. 

W tej sytuacji, do czasu zaistnienia 
na polskim rynku energii realnej konku-
rencji, cena energii, jako parametr klu-
czowy dla polskiej gospodarki, winna 
podlegać kontroli administracyjnej eli-
minującej możliwość nadużywania do-
minującej pozycji przedsiębiorstw ener-
getycznych.

Nieuzasadniony wzrost  
cen energii elektrycznej 
„czarnej”

Od długiego czasu toczy się dysku-
sja nad sposobem kształtowania cen 
energii „czarnej”. Jako argumenty uza-
sadniające wzrost cen podawane są 
zazwyczaj: 

Rys. 10. Struktura produkcji energii elektrycznej z różnych paliw do 2030 r. [TWh]
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wytwórczych, 
ograniczenia emisyjne i koniecz- 
ność ich redukcji w efekcie między-
narodowych zobowiązań przyjętych 
przez Polskę,
wzrost cen paliw (węgla), 
niską efektywność energetyczną  
generującą niepotrzebne koszty. 

Tymczasem w Polsce praktycznie 
nie prowadzi się aktualnie inwestycji po-
wodujących odczuwalny wzrost kosztów 
produkcji energii elektrycznej. Istniejące 
elektrownie były budowane 20-40 lat te-
mu, nie są więc obciążone dziś wyso-
kimi kosztami fi nansowymi. Wzrost cen 
paliw oczywiście jest realnym czynni-
kiem wpływającym na cenę energii elek-
trycznej, nie uzasadnia jednak poziomu 
wzrostów, jakie miały miejsce w ciągu 
ostatnich 3 lat.

Kalkulując ceny energii elektrycz-
nej na 2009 r., przewidywano wzrost 
cen węgla kamiennego z 8,0 zł/ GJ do 
12,0 zł/GJ, a węgla brunatnego z 6,8 do 
8,5 zł/GJ w stosunku do 2008 r. Miało to 

spowodować wzrosty kosztów produkcji 
energii elektrycznej odpowiednio o:

40 zł/MWh dla węgla kamiennego, 
17 zł/MWh dla węgla brunatnego. 

Tymczasem, krajowy rynek węgla 
kamiennego notuje transakcje na po-
ziomie 10,5 zł/GJ. 

Niska sprawność produkcji  
energii elektrycznej

Polskie elektrownie produkują 
energię elektryczną ze sprawnością 
wynoszącą 36%. Jest ona istotnie niż-
sza od średniej uzyskiwanej w UE-15. 
Oznacza to, iż z tej samej ilości pali-
wa pierwotnego produkujemy mniej 
energii elektrycznej (czerwone pola 
na wykresie). 

Niska sprawność produkcji powodu-
je niepotrzebne koszty zarówno w związ-
ku z koniecznością spalania większej ilo-
ści węgla jak i związane z nadmierną 
emisją CO2. Ogranicza przychody wy-
twórców z tytułu niewyprodukowanej 
energii elektrycznej. 

Straty sieciowe 

Polski system elektroenergetyczny 
cechują jedne z najwyższych w Euro-
pie straty sieciowe. Większe występu-
ją jedynie w Bułgarii, Estonii i Rumunii. 
Różnica w wielkości strat sieciowych 
w Polsce, w stosunku do średniej euro-
pejskiej wynosi 2,85%. Oznacza to, że 
polski odbiorca musi dopłacić do zuży-
wanej przez siebie energii elektrycznej 
o 2,85% więcej niż statystyczny odbior-
ca w UE. Powoduje to dodatkowe kosz-
ty oszacowane w tabeli 4.

Duże zużycie własne sektora  
energetycznego

Polski sektor energetyczny cechuje 
się również: 

Tab. 2. Średni koszt produkcji energii elektrycznej w Polsce w 2009 r. 
bez podatku akcyzowego

Produkcja i 
koszt produkcji

Elektrownie
węgiel 

kamienny
węgiel brunatny  Gaz ∑

GWh 93 133 51 142 3 908 148 183

zł/MWh 158 115 240 145

Tab. 3. Koszty i utracone przychody z tytułu 
niskiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej w 2009 r. 

strata węgla kamiennego emisja CO2 niewyprodukowana energia el.

ilość wartość ilość wartość ilość Wartość

8 300 tys. ton 2 250 mln zł 22 700 tys. ton 1 400 mln zł 23, 9 mln MWh 4 302 mln zł

Rys. 11. Straty energii „niewyprodukowanej” z powodu 
niskiej sprawności wytwarzania

Tab. 4. Koszty z tytułu wyższych o 2,85% od średniej europejskiej 
strat sieciowych w 2009 r.  

strata węgla kamiennego emisja CO2 utracona energia elektryczna

ilość Wartość ilość wartość ilość wartość

1 360 tys. ton 374 mln zł 3 200 tys. ton 200 mln zł 3,4 mln MWh 612 mln zł
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dużym zużyciem energii elektrycz- 
nej na potrzeby własne generacji 
i Krajowego Systemu Elektroener-
getycznego,
znacznym zużyciem energii (jako  
odbiorca końcowy). 

Wszystkie wymienione powyżej 
czynniki powodują, iż przy krajowym zu-
życiu na poziomie 120 mln MWh gene-
racja musi być wyższa o ponad 25%. 

Wszystkie koszty wynikające z nie-
efektywności polskiego sektora energe-
tycznego przenoszone są bezpośrednio 
na odbiorców.

 
Rekomendacje 

Najważniejszym działaniem koniecz-1. 
nym dla ocalenia energochłonnych 
branż polskiego przemysłu jest 
wprowadzenie rozwiązań stoso-
wanych przez kraje UE-15 w celu 
wyrównania szans polskich przed-
siębiorstw w konkurencji z fi rmami 
z UE:
zwolnienie lub obniżka podatku ak- 
cyzowego od energii elektrycznej 
dla zakładów energochłonnych,
zmiana warunków uprawniających  
do korzystania z obniżonych stawek 
opłaty systemowej i przejściowej,
ograniczenie wolumenów obowiąz- 
kowych zakupów kolorowych cer-
tyfi katów.

Konieczne jest podjęcie dzia-2. 
łań mających na celu zmniejsze-
nie negatywnych skutków polityki 
klimatycznej Unii Europejskiej na 
energochłonne branże przemysłu 
poprzez:
przydział darmowych uprawnień do  
emisji CO2,
wynegocjowanie takich zasad  
benchmarkingu w oparciu o które 
będą przyznawane limity darmo-
wych uprawnień, które uwzględnią 
specyfi kę polskiej energetyki pole-
gającą na jej 95% „nawęgleniu”.
 Niezbędna jest zmiana zasad pro-3. 
wadzenia obrotu energią elektrycz-
ną poprzez:
zlikwidowanie barier formalnych  
i stworzenie warunków umożliwia-
jących dostęp do obrotu hurtowego 
odbiorców przemysłowych, 
zwiększenie płynności, transparent- 
ności i przejrzystości Rynku Energii 
Elektrycznej
wprowadzenie obligatoryjnego ob- 
rotu giełdowego.
Konieczne jest również wyposażenie 4. 
prezesa URE w narzędzia umożliwia-
jące skuteczne działanie w przypad-
ku zaistnienia zagrożeń wynikają-
cych z nierównowagi rynkowej.
W celu budowania otwartego i kon-5. 
kurencyjnego rynku energii wskaza-
na jest rozbudowa połączeń trans-
granicznych z Litwą, Niemcami, 
Czechami i Słowacją oraz moder-
nizacja i wykorzystanie istniejących 
linii elektroenergetyczne łączących 
Polskę z Białorusią i Ukrainą.
Konieczne jest podjęcie działań ma-6. 
jących na celu ograniczenie strat 
w przesyle i dystrybucji poprzez mo-
dernizację infrastruktury sieciowej.
Należy również jak najszybciej 7. 
wprowadzić ustawę o efektywno-
ści energetycznej która winna być 
zgodna z założeniami i celami na-
kreślonymi w dyrektywie 2003/96/
WE Parlamentu Europejskiego i Ra-
dy w sprawie efektywności końco-
wego wykorzystania energii i usług 
energetycznych.

Rys. 12. Straty sieciowe w Polsce i w innych krajach UE

Rys. 13. Straty sieciowe, zużycie własne sektora zużycie na potrzeby własne w latach 
2006 do 2012
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Rozmowa z prof. Tadeuszem Skoczkowskim, prezesem zarządu Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. 

W połowie kwietnia minęło 15 lat 
funkcjonowania Agencji. Czy uważa 
Pan dorobek KAPE za satysfakcjonu-
jący z perspektywy tego okresu? 

Rzeczywiście, w dniu 15 kwiet-
nia 1994 r. założyciele spółki podpisali 
umowę powołującą ją do życia. Decyzja 
Rządu, będąca wynikiem rezolucji Sej-
mu o utworzeniu agencji mającej wspo-
magać Rząd we wszystkich pracach 
związanych ze wzrostem efektywności 
energetycznej, była niewątpliwie dowo-
dem na dalekowzroczność ówczesnych 
polityków i dość wąskiego kręgu eks-
pertów myślących o przyszłości ener-
getyki w kategoriach strategicznych, 
nieobciążonych dogmatem ciągłej roz-

budowy mocy wytwórczych. 
Gdybym to ja nosił kapelusz, to 

uchyliłbym go przed profesorem Żmi-
jewskim, dzięki którego energii i wybie-
ganiu pomysłami daleko w przyszłość 
agencja w ogóle powstała, zresztą na-
trafi ając już przy narodzinach na zdecy-
dowany opór części środowiska ener-
getyków.

Ostatecznie agencja utworzona zo-
stała jako spółka akcyjna i zgodnie z za-
pisami kodeksu spółek handlowych 
działa na zasadach rynkowych. Czę-
ściowo realizuje również zadania o cha-
rakterze publicznym, nienastawione na 
maksymalizację zysku. Niestety zorga-
nizowanie agencji w postaci spółki ak-

cyjnej, nastawionej w z swojej istocie 
na zysk okazała się błędna. Działanie 
każdego podmiotu gospodarczego na 
rynku, który de facto ten podmiot ma 
kreować, brak badań rynku poprzedza-
jącego utworzenie agencji już na po-
czątku jej działania pokazały na wadli-
wy i nieefektywny sposób fi nansowania 
jej działalności. Brak środków fi nanso-
wych ograniczał zawsze nasze moż-
liwości działania, w tym w projektach 
międzynarodowych, które zazwyczaj 
wymagają wkładu krajowego. Tak więc 
KAPE nie jest fi nansowana z budżetu 
państwa, jak to często jest postrzega-
ne przez instytucje zewnętrzne. Trzeba 
zaznaczyć, że nasi akcjonariusze prze-

15 lat 
funkcjonowania KAPE
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znaczają zysk na dalszy rozwój fi rmy, 
wspierając w ten sposób efektywność 
energetyczną.

Poprzez realizację różnego rodzaju 
projektów międzynarodowych, w tym 
unijnych, twinningowych i bilateral-
nych edukujemy różne grupy społeczne 
oraz promujemy zagadnienia związane 
z energooszczędnymi technologiami. 
Oczywiście usługi doradcze, usługi PR 
i marketingowe na rzecz innych pod-
miotów, szkolenia dla przemysłu oraz 
w niewielkim stopniu konferencje i se-
minaria organizowane przez KAPE są 
wykonywane odpłatnie. 

Trochę racji mają ci, którzy twierdzą, 
że agencja powstała zbyt wcześnie, wy-
przedziła świadomość polityczną, a jej 
przesłanie zostało fałszywie przez wielu 
odczytane jako zagrożenie dla produ-
centów energii. Stosunek taki możny 
uznać za normalny, spotykany w wielu 
innych krajach, z tą jednak różnicą, że 
tam agencje efektywność energetycz-
nej są oczkiem w głowie rządzących, 
zarówno na szczeblu narodowym, jak 
i lokalnym. Kończąc ten wątek dodam 
tylko, że w KAPE jak w lustrze odbi-
jał się przez lata brak zainteresowania 
w tym kraju zagadnieniami oszczęd-
ności energii.

Ocenę działalności agencji pozosta-
wiam innym, przede wszystkim jej ak-
cjonariuszom. Ze swej strony chcę tylko 
dodać, że problem nie w tym co zrobili-
śmy, ale w tym co należało przez te 15 
lat w Polsce zrobić w zakresie wzrostu 
efektywności energetycznej.

Żeby nie popaść w pesymizm 
muszę stwierdzić, że dla efektywno-
ści energetycznej pogoda jest lepsza 
a będzie jeszcze pogodniej. Ciepły po-
wiew polityki klimatycznej i energetycz-
nej dociera do Polski i oprócz licznych 
wyzwań i problemów przynosi nam 
również europejskie doświadczenia, 
jak sobie z nimi radzić. Efektywność 
energetyczna jest jednym ze skutecz-
niejszych środków łagodzących objawy 
energetycznej choroby Europy i zaczy-
namy powoli przyzwyczajać się do my-
śli, że i Polska może na ograniczeniu 
strat energii coś zyskać.

Jakie działania uznałby Pan za szcze-
gólnie ważne w historii KAPE?

Zaczynaliśmy od efektywności 
energetycznej w budownictwie, szcze-
gólnie jeśli chodzi o zagadnienia zwią-
zane z termomodernizacją budynków. 
W ciągu kilkunastu lat tematykę racjo-
nalnej gospodarki energią stopniowo 
rozszerzaliśmy na inne obszary, takie 
jak: przemysł, gminy czy transport, nie 
zapominając oczywiście o gospodar-
stwach domowych. 

Od początku naszego istnienia zor-
ganizowaliśmy ok. 100 konferencji, se-
minariów, szkoleń i warsztatów, zre-
alizowaliśmy ok. 200 różnych projek-
tów międzynarodowych, nasi eksperci 
opracowali ok. 100 różnego rodzaju 
ekspertyz na rzecz administracji cen-
tralnej oraz innych podmiotów. Pra-
cownicy KAPE dzielili się swoją wie-
dzą z uczestnikami kilkuset konferen-
cji organizowanych przez instytucje 
zewnętrzne. 

Do spektakularnych sukcesów na-
leży otwarcie w 2005 r., po 10-letniej 
współpracy rządów Polski i Japonii 
w zakresie efektywności energetycz-
nej, Polsko-Japońskiego Centrum Efek-
tywności Energetycznej KAPE S.A. Ten 
projekt międzyrządowy, który ofi cjal-
nie zakończył się w czerwcu 2008 r., 
pozwolił na stworzenie pionierskiego, 
nowoczesnego, opartego na doświad-

czeniach japońskich, ośrodka szko-
leniowego i doradczego dla polskich 
przedsiębiorstw, które w chwili obecnej 
działa już na zasadach rynkowych. Atu-
tami Centrum są m.in. wysoki poziom 
wiedzy teoretycznej i praktycznej jego 
pracowników zdobytej również w Japo-
nii, unikatowe przemysłowe laborato-
rium efektywności energetycznej, grupa 
stałych współpracowników, dostęp do 
najnowszych rozwiązań organizacyj-
nych i technicznych w zakresie efek-
tywności energetycznej w przemyśle, 
doświadczenie w wykonywaniu audy-
tów energetycznych oraz współpraca 
z Politechniką Warszawską, na terenie 
której Centrum jest zlokalizowane. Do 
chwili obecnej Centrum przeszkoliło 
800 osób, przedstawicieli kadry zarzą-
dzającej, menadżerskiej i technicznej 
przedsiębiorstw oraz wykonało audyty 
energetyczne dla kilkunastu przedsię-
biorstw reprezentujących różne branże 
gospodarki. Cieszą nas potwierdzone 
badaniami wysokie oceny uczestników 
tych szkoleń.

Od 2005 r. KAPE prowadzi Kon-
kurs na najbardziej efektywną energe-
tycznie gminę w Polsce. Początkowo 
Konkurs odbywał się rokrocznie, obec-
nie w cyklu dwuletnim. Jury konkur-
sowe ocenia uzyskane w danym roku 
kalendarzowym w stosunku do dwóch 
lat poprzednich konkretne oszczęd-
ności energii w budynkach użytecz-
ności publicznej, znajdujących się na 
terenie gminy lub osiągnięte poprzez 
różnego rodzaju inicjatywy podejmo-
wane na rzecz społeczności lokalnej, 
takie jak: energooszczędne oświetle-
nie uliczne, czy modernizacja systemu 
ciepłowniczego. Dotychczas w trzech 
edycjach Konkursu wzięło udział pra-
wie 120 polskich gmin. Świadczy to 
o tym, że Konkurs ma raczej charakter 
elitarny chociaż, do tej pory jak nam 
wiadomo jest jedyną formą rywaliza-
cji polskich gmin na polu efektywności 
energetycznej. 

Oczywiście mógłbym wymieniać 
jeszcze długo nasze inicjatywy, ale po-
przestanę na tych, o których już wspo-
mniałem. 

”Błędne wdrożenie 
systemu białych 
certyfi katów może 
doprowadzić do tego, 
że będzie on wspierać 
przedsięwzięcia 
ekonomicznie 
opłacalne, które 
powinny być 
zrealizowane bez 
wsparcia publicznego 
oferowanego przez 
ustawę
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Obecnie coraz głośniej mówi się 
o efektywności energetycznej 
w związku z będącymi na fi niszu - 
przygotowywanymi przez Rząd do-
kumentami: „Polityka energetyczna 
Polski do 2030 roku” oraz ustawą 
o efektywności energetycznej. Czy 
Pana zdaniem te dokumenty wpłyną 
stymulująco na wzrost efektywności 
energetycznej polskiej gospodarki?

W przygotowywanym projekcie „Po-
lityki...” efektywność energetyczna zna-
lazła się na pierwszym miejscu listy 
priorytetów i mam nadzieję, że ta po-
zycja przełoży się na praktyczną stro-
nę działań Rządu w tym obszarze. W 
dokumencie rządowym określono dla 
efektywności energetycznej dwa am-
bitne cele ilościowe: dążenie do osią-
gnięcia zeroenergetycznego wzrostu 
gospodarczego, tj. rozwoju gospodar-
ki następującego bez wzrostu zapo-
trzebowania na energię pierwotną oraz 
obniżenie do 2030 r. poziomu energo-
chłonności gospodarki w Polsce do 
poziomu UE-15 z 2005 r. 

Przyjęcie i konsekwentne dążenie 
do osiągnięcia tych celów ma podsta-
wowe znaczenie dla realizacji celów 
polityki klimatycznej. Pozwoli złagodzić 
zarzut Komisji Europejskiej o upomi-
nanie się Polski o większe prawa do 
emisji mając tak energochłonną go-
spodarkę. 

Jeśli chodzi o projekt ustawy o efek-
tywności energetycznej może niepokoić 
tak długi okres jej przygotowywania. Po-
czątkowo, jak wiemy, miała ona obowią-
zywać od 1 stycznia 2009 r., w chwili 
obecnej mówi się o 1 stycznia 2010 r. 
Oczywiście niezależnie od jej wejścia 
w życie, cieszy mnie fakt, że taka usta-
wa powstaje chociaż jest to rezultat 
obowiązku wdrożenia przez Polskę unij-
nej dyrektywy w sprawie efektywności 
końcowego użytkowania energii oraz 
usług energetycznych. Konsekwen-
cją wdrożenia tej dyrektywy w Polsce 
było przygotowanie w 2007 r. „Kra-
jowego Planu dotyczącego efektyw-
ności energetycznej”, obecnie - usta-
wy o efektywności energetycznej. Przy 

okazji chciałbym wspomnieć, że kra-
jowe regulacje w zakresie efektywno-
ści energetycznej posiada większość 
państw europejskich. Jeśli chodzi o kra-
je naszego regionu wyprzedzili nas już 
dawno Bułgarzy i Rumuni, nie mówiąc 
o Czechach. Z tego co mi wiadomo ta-
ka ustawa jest przygotowywana przez 
Serbię, która przecież nie jest krajem 
członkowskim UE i mam nadzieję, że 
w tym wyścigu legislacyjnym nie zosta-
niemy wyprzedzeni. 

Jak widać, zarówno uwarunkowania 
zewnętrzne, jak i wewnętrzne potwier-
dzają fakt, że ustawa jest bardzo po-
trzebna. Obawiam się jednak, że zapi-
sy ustawy mogą być niezrozumiałe dla 
społeczeństwa, które nie zrozumie jej 
celów i nie będzie potrafi ło w praktyce 
zrealizować wielu zapisów tej ustawy. 
Mam tu na myśli wpisany do ustawy 
system białych certyfi katów, jako głów-
ny mechanizm wzrostu efektywności 
energetycznej. Chociaż oceniam go 
pozytywnie, jest to jednak system bar-
dzo skomplikowany, wymagający głę-
bokiej wiedzy i dobrego przygotowania 
od wszystkich jego uczestników, szcze-
gólnie na etapie jego wdrożenia. Cho-
dzi przede wszystkim o to, aby nie do-
fi nansowywał on przedsięwzięć, które 
są rynkowo opłacalne. Białe certyfi katy 
powinny zachęcać do przeprowadze-
nia inwestycji energooszczędnych, bio-
rąc pod uwagę przyszłe oszczędności 
energii i zysk ze sprzedaży certyfi katu. 
Błędne wdrożenie systemu białych cer-
tyfi katów może doprowadzić do tego, 
że będzie on wspierać przedsięwzięcia 
ekonomicznie opłacalne, które powinny 
być zrealizowane bez wsparcia publicz-
nego oferowanego przez ustawę. 

Niedawno po raz kolejny znowelizo-
wano ustawę - Prawo energetyczne. 
Między innymi znalazły się w niej za-
pisy uszczegóławiające obowiązek 
przygotowania przez gminy projek-
tu założeń do planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i pa-
liwa gazowe. Plany mają być przy-
gotowane na lat 15 i aktualizowane 
co 3 lata. Jakie jest zdanie KAPE 

S.A. w tym temacie? Czy pomoże to 
w egzekwowaniu obowiązku przygo-
towywania planów energetycznych 
przez gminy?

Rzeczywiście mamy kolejną noweli-
zację Prawa energetycznego. Obawiam 
się, że zamiast przygotować zupełnie 
nowe Prawo energetyczne odzwiercie-
dlające cele społeczne i gospodarcze 
kraju, stawiamy na kolejne jego mody-
fi kacje. Staje się ono tym sposobem 
coraz bardziej nieczytelne.

Natomiast obowiązek przygotowa-
nia przez gminy projektu założeń do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe został po 
raz pierwszy wpisany do Ustawy - Pra-
wo energetyczne w 1997 r. Jeszcze do 
niedawna w skali kraju takie plany mia-
ło ok. 36-38% polskich gmin. Obecna 
nowelizacja wprowadza jedynie okres, 
na który mają być przygotowane i ak-
tualizowane założenia do planu. Nowe 
przepisy nie wymieniają nadal termi-
nu ich wykonania oraz nie przewidują 
żadnych sankcji dla gmin w przypadku 
braku takiego planu. 

W większości krajów zachodnich 
nie ma ustawowego obowiązku przy-
gotowania planu energetycznego przez 
gminy, co jest wynikiem zapewne bar-
dziej konkurencyjnego charakteru ich 
rynków energetycznych. Jeśli chodzi 
o kraje naszego regionu, np. w Słowe-
nii prawo krajowe reguluje obowiązek 
posiadania takich planów. 

Jako przedstawiciel KAPE, któ-
ra jest organizatorem wspomniane-
go wcześniej Konkursu na najbardziej 
efektywną energetycznie gminę w Pol-
sce, uważam, że takie plany są jak naj-
bardziej potrzebne i powinny wpisywać 
się w ogólną strategię rozwoju gminy. 
Myślę, że takie podejście reprezentują 
uczestnicy naszego Konkursu, którzy 
udowadniają, że nie tylko przepisy, ale 
przede wszystkim gospodarskie po-
dejście w zarządzaniu gminą przynosi 
wymierne efekty. 

Jak Pan ocenia wdrażanie w Polsce 
systemu świadectw energetycznych 
budynków?
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Niestety muszę stwierdzić, że wy-
lano dziecko z kąpielą. Świadectwa 
energetyczne według obowiązującego 
prawa nie są wymagane dla wszyst-
kich budynków, znaleziono skuteczne 
sposoby obejścia wymagalności tych 
świadectw. Instytucje i osoby przygo-
towujące przepisy prawa nie zrozu-
miały idei wprowadzenia certyfi katów 
energetycznych. Podeszliśmy w typowy 
dla nas sposób - jak ominąć wymóg, 
a nie jak się do niego dostosować. Nie 
pokazano społeczeństwu, że za świa-
dectwo energetyczne warto zapłacić, 
ponieważ jego posiadanie jest nie tyle 
wymagane przez prawo, co przynosi 
korzyści ekonomiczne. 

Gdybyśmy chcieli powrócić do pier-
wotnej idei, która kryła się za wpro-
wadzeniem certyfi katów, to znaczy 
ograniczenia marnotrawstwa energii 
w budownictwie, to trzeba by wykonać 
olbrzymią pracę. Państwo nie stanęło 
dostatecznie wyraźnie po stronie użyt-
kowników energii, rozwodniono proces 
ze szkodą dla społeczeństwa. Urucho-
miono ogromny proces kształcenia cer-
tyfi katorów, a nie spowodowano, że 
certyfi katy będą powszechnie wyma-
gane. Niepokoi mnie ogromna ilość 
błędów w rozporządzeniach wykonaw-
czych, brak interpretacji niektórych za-
pisów. Rodzi to konfl ikty w relacjach Mi-
nisterstwa Infrastruktury z audytorami 
energetycznymi i certyfi katorami. 

Polska nie jest jedynym krajem, któ-
ry ma kłopot z wdrażaniem świadectw 
energetycznych, jednak inne państwa 
UE zrozumiały, że wprowadzenie cer-
tyfi katów ma zdecydowanie zmniej-
szyć zapotrzebowanie na energię w bu-
downictwie, głównie poprzez dotar-
cie do świadomości mieszkańców, że 
oszczędność energii jest możliwa i co 
więcej opłacalna. Stworzono w ten spo-
sób rynkowy mechanizm wymuszają-
cy wzrost efektywności energetycznej 
budownictwa. 

Komisja Europejska przygotowuje 
nowelizację dyrektywy o wydajności 
energetycznej budynków, która będzie 
jeszcze bardziej restrykcyjna i będzie 
obejmować również budynki mniejsze, 

do 250 m2. Uważam, że zmarnowali-
śmy szansę, aby wprowadzić w Polsce 
system świadectw energetycznych bu-
dynków według wymogów starej dyrek-
tywy unijnej. 

Podkreśla Pan, że w Polsce brak 
jest świadomości potrzeby oszczę-
dzania energii. Jak tę świadomość 
zwiększyć?

Potrzebne są krajowe kampanie 
na rzecz racjonalnego gospodarowa-
nia energią o charakterze społecznym, 
jak też skierowane do określonych grup 
docelowych (przedsiębiorcy, gminy, pro-
ducenci sprzętu RTV i AGD, itp.).W in-
nych krajach europejskich tego typu 
kampanie fi nansowane są ze środków 
państwowych, do wielu z nich dołączają 
także duże fi rmy energetyczne. 

Inwestycje energooszczędne wy-
magają dużych środków fi nansowych. 
KAPE S.A. od początku swojego ist-
nienia mówi o konieczności utworzenia 
funduszu efektywności energetycznej, 

być może ze środków zgromadzonych 
w NFOŚiGW. Utworzenie takiego fun-
duszu umożliwiałoby każdemu obywa-
telowi odzyskanie nakładów na prze-
prowadzone działania proefektywno-
ściowe. Z systemu białych certyfi katów 
będą korzystać tylko najwięksi inwesto-
rzy. Tym systemem nie zostanie obję-
tych wiele drobnych działań, jak np. 
wymiana kotła w domu jednorodzin-
nym czy wymiana okien. Powinniśmy 
pokazać, że małe inwestycje energo-
oszczędne nie są tylko naszą prywat-
ną inicjatywą, ale działaniem wpisują-
cym się w nowoczesne społeczeństwo 
obywatelskie.

Mówiąc konkretnie, potrzebne jest 
kształcenie audytorów na potrzeby bu-
downictwa, przemysłu i transportu, trze-
ba uruchomić szkolenia dla administra-
cji publicznej pokazujące, jak poprawić 
efektywność energetyczną w budyn-
ków publicznych, jak prowadzić tzw. 
„zielone zamówienia publiczne”, jak 
oszczędnie energetycznie eksploato-
wać sprzęt biurowy.

Wzorcowa rola administracji pu-
blicznej w zakresie efektywności ener-
getycznej wpisana jest w projekcie 
ustawy o efektywności energetycznej 
i trzeba stwierdzić, że większość pod-
miotów publicznych jest do tej roli nie-
przygotowana. 

Edukacja na temat poszanowania 
energii i odnawialnych źródeł energii po-
winna rozpoczynać się już w szkołach 
podstawowych. KAPE S.A. przygoto-
wała serię książek dla dzieci na temat 
oszczędzania energii i OZE, które były 
dystrybuowane, głównie w szkołach 
podstawowych i gimnazjach. Przygo-
towaliśmy również scenariusze lekcji do 
wykorzystania przez nauczycieli. Prze-
szkoliliśmy ponad 600 nauczycieli, aby 
mogli w profesjonalny sposób wpro-
wadzić zagadnienia z zakresu efek-
tywności energetycznej do programów 
nauczania. Na kontynuację tego typu 
działań potrzebne są dodatkowe środ-
ki fi nansowe. 

Rozmawiali: 
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

Polska nie jest 
jedynym krajem, 
który ma kłopot 
z wdrażaniem 
świadectw 
energetycznych, 
jednak inne państwa 
UE zrozumiały, 
że wprowadzenie 
certyfi katów ma 
zdecydowanie 
zmniejszyć 
zapotrzebowanie 
na energię 
w budownictwie, 
głównie poprzez 
dotarcie do 
świadomości 
mieszkańców, że 
oszczędność energii 
jest możliwa i co 
więcej opłacalna

”
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Dariusz Marzec, dyrektor w Zespole ds. Energii i Zasobów Naturalnych w KPMG

CENY 
ENERGII

W ostatnich miesiącach wiele dyskutuje się na 
temat funkcjonowania różnych obszarów 

gospodarki w tzw. „dobie kryzysu”. Eksperci, 
ekonomiści, zawodowi komentatorzy prześcigają 
się w formułowaniu specjalnych scenariuszy i analiz 
potencjalnych zachowań uczestników rynku w tak 
trudnych przecież czasach. Czasami można odnieść 
wrażenie, że wielu z nas zapomina o jednej 
z podstawowych zasad ekonomii, czyli tzw. „cyklu 
koniunkturalnego”. Gospodarka zawsze miewa 
okresy wzrostu, po których następują spadki, po 
których przychodzą kolejne wzrosty… Nie ma w tym 
nic nienaturalnego, czy sprzecznego z ekonomią. 
Oczywiście obecny spadek koniunktury jest dużo 
głębszy niż korekty, które miały miejsce na początku 
dekady, ale mieliśmy przecież do czynienia 
z kilkuletnim nieprzerwanym okresem hossy, która 
musiała się przecież kiedyś skończyć… To tak jak 
z wycieczkami na rowerze górskim. Im dalej zjedzie 
się łatwo i przyjemnie w dół, tym więcej i dłużej za 
chwilę trzeba będzie „pedałować” pod górę… 

W DOBIE KRYZYSUF
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Biorąc powyższe pod uwagę, wy-
daje się, że najgorszą rzeczą, jaką 

możemy robić, to próbować „zawracać 
rzekę kijem” i łudzić się, że jakieś pro-
gramy rządowego wsparcia dla „wybra-
nych” sektorów pozwolą nam odwró-
cić trend bądź spowodować zmianę 
cyklu w gospodarce. To po prostu nie 
ma prawa się udać! Udział sektora pu-
blicznego w gospodarce jest po prostu 
zbyt mały. Polska gospodarka nie jest 
też (i całe szczęście) odizolowana od 
reszty świata i gorsza koniunktura bądź 
spowolnienie gospodarcze na naszych 
głównych rynkach eksportowych (jak 
na przykład Niemcy) musi spowodo-
wać kłopoty dla naszych eksporterów 
i nikt tu nic nie poradzi. Fikcją jest prze-
konanie, że taki bądź inny (ograniczony 
możliwościami budżetu) strumień pie-
niądza może „odwrócić” makroekono-
miczny cykl. Nie jest to możliwe nawet 
na Kubie, gdzie Państwo kontroluje ca-
łość procesów gospodarczych, a eko-
nomia działa na zasadzie mocno „wy-
izolowanej” od reszty świata wyspy.

Ale miało być przecież  
o cenach energii 
w dobie kryzysu…

Miejmy nadzieję, że doczekamy sy-
tuacji na polskim rynku elektroenerge-
tycznym, kiedy niezależnie od doby czy 
to kryzysu czy koniunktury, ceny energii 
będą kształtować się na zasadzie swo-
bodnej gry podaży i popytu na płynnym 
i konkurencyjnym rynku. Póki co, dale-
ko nam jeszcze do tego… 

Od początku łańcucha kreowania 
ceny energii czyli segmentu wydobycia 
(a ok. 90% polskiej energii produkowa-
ne jest z węgla) nie mamy do czynienia 
z efektywnym mechanizmem konkuren-
cji i nacisku na obniżkę kosztów. Dosko-
nale widać jak „efektywne” i „konkuren-
cyjne” jest polskie górnictwo. W następ-
nej kolejności węgiel ten trafi a do, de 
facto państwowego, sektora wytwór-
czego, gdzie również pomarzyć można 
o efektywności i realnej konkurencji. 

Następnym ogniwem jest system 
przesyłowy i dystrybucyjny, który z na-

tury rzeczy ma charakter monopolu. 
I gdzie w tym łańcuchu ma się pojawić 
presja na obniżkę kosztów czy realna 
konkurencja? Dochodzi do tego jesz-
cze konieczność inwestycji, odnowy 
majątku produkcyjnego i przesyłowe-
go, coraz ostrzejsze normy ekologicz-
ne, żądania podwyżek płac bardzo sil-
nych związków zawodowych...

Na szczęście nie jest to  
jedyna strona medalu… 

Po drugiej stronie tego łańcucha 
jest klient. I dochodzimy tutaj do sedna 
tematu, czyli doby kryzysu. Klient (du-
ży, przemysłowy), który boryka się ze 
z problemem recesji, a co za tym idzie 
spadkiem zamówień, niestabilnym kur-

sem walutowym, niższymi przychodami 
i spadkiem zysków. Dodatkowo załóż-
my, że klient ten działa w energochłon-
nym dziale gospodarki jak: metalurgia, 
przemysł materiałów budowlanych czy 
motoryzacja. Koszty energii stanowią u 
niego kilkanaście, a czasami kilkadzie-
siąt procent. Każdy element kosztów 
jest teraz poddawany gruntownej ana-
lizie, czy aby jest niezbędny do ponie-
sienia albo czy nie można by go było 
ograniczyć. Sprawdza się, czy są ja-
kiekolwiek opcje w zakresie „tańszego 
zaopatrzenia”. A energia jest przecież 

towarem o bardzo ujednoliconej tech-
nicznej specyfi kacji i zmiana dostaw-
cy nie powoduje praktycznie żadnego 
ryzyka. W przypadku tak poważnej re-
cesji liczy się nawet niewielka obniżka 
kosztów i żadna możliwość takiej re-
dukcji nie powinna być zmarnowana. 
Zmniejszone zamówienia i kontrakty 
od partnerów handlowych powodują 
dodatkowo spadek zużycia, a co za 
tym idzie popytu na energię ze strony 
odbiorców przemysłowych. A mniejszy 
popyt to z kolei presja na obniżkę ceny 
i może pierwsze zalążki konkurencji.

Czas analizy 

Podsumowując tę grę różnych sił 
na rynku energii, można powiedzieć, 
że doba kryzysu to dla odbiorców czas 
analizy, czy aby kupują tyle energii, ile 
muszą, po najniższej możliwej do osią-
gnięcia cenie, a po stronie dostawcy 
zmniejszony popyt, spadek uzyskiwanej 
ceny i walka o to, aby klienci odchodzili 
od konkurencji a nie od niego samego. 
Dla decydentów zaś, cały czas aktual-
ny jest kierunek na kreowanie konku-
rencji, prywatyzację, tworzenie rynku, 
z co najmniej kilkoma konkurencyjnymi 
fi rmami, które zaczną wreszcie walczyć 
o klienta. Bo póki co, w zgodnej rodzi-
nie kilku państwowych molochów takiej 
walki nie widać… 

Miejmy nadzieję, że 
doczekamy sytuacji 
na polskim rynku 
elektroenergetycznym, 
kiedy niezależnie od 
doby czy to kryzysu 
czy koniunktury 
ceny energi będą 
kształtować się na 
zasadzie swobodnej 
gry podaży i popytu 
na płynnym 
i konkurencyjnym 
rynku
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Wojciech Ślenzak, prezes Spółdzielczej Grupy 
Producentów Roślin Energetycznych „Agroenergia”

Brak jasnej, stabilnej polityki dotyczącej 
produkcji i wykorzystania biomasy nie służy 

rozwojowi tego kierunku produkcji rolnej. 
Po trzech latach płacenia marnych groszy, jako 
dopłaty do roślin energetycznych, zostanie ona 
zlikwidowana. Jeżeli do tego dodamy słabe 
zainteresowanie tą problematyką zdecydowanej 
większości samorządów, to rysuje się obraz 
„polskiego bicia piany”.

Doskonale wychodzi nam organizowanie 
szkoleń (często o wątpliwym poziomie) 

i tracenie ogromnych kwot na te cele. 
Na to najłatwiej dostać środki i nie ponosić 
odpowiedzialności. Nikt nie bada efektów 
szkoleń. Natomiast wnioski produkcyjne 
o dotacje nie mogą się niestety przebić.

Brak jasnej
polityki
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Czas konkretnych  
działań

Producenci wierzby energetycznej 
województwa podkarpackiego powie-
dzieli „dosyć” praktykom pozorowanych 
szkoleń. Nadeszła chwila praktycznego 
działania. W listopadzie 2006 r. powsta-
ła Spółdzielcza Grupa Producentów 
Roślin Energetycznych „Agroeneregia” 
z siedzibą w Boguchwale.

Przy ogromnym rozdrobnieniu pod-
karpackiego rolnictwa potrzebna jest 
wspólna reprezentacja. Ponad dwulet-
nia działalność potwierdza słuszność 
decyzji. Rolnik w dalszym ciągu jest 
tylko petentem dla urzędników, a jeżeli 
do tego ma jeszcze zaledwie kilkuhek-
tarowe gospodarstwo, to już w starciu 
z biurokratyczną machiną nie ma więk-
szych szans.

Tworząc grupę producencką, po-
stawiliśmy kilka celów:

reprezentowanie wobec odbiorców  
biomasy,
doskonalenie metod produkcji, 
zapewnienie odpowiednich maszyn  
do zbioru i przetwarzania biomasy 
(głównie wierzby energetycznej),
rozwijanie upraw, w tym własnych  
spółdzielczych.

Wiele problemów sama grupa nie 
rozwiąże, dlatego postawiliśmy na 
współpracę z rzeszowskimi uczelnia-
mi: politechniką i uniwersytetem. Szcze-
gólnie cenimy sobie współpracę z Po-
litechniką Rzeszowską. W tym krót-
kim okresie czasu mamy dwa wspólnie 
zgłoszone patenty na urządzenia do 
zbioru i rozdrabniania wierzby krza-
czastej.

Można powiedzieć, że przecież ta-
kie urządzenia są już produkowane, że 
wyważamy otwarte drzwi. To prawda, 
lecz wszystkie dostępne maszyny nie 
są na naszą kieszeń, ale także często 
nie są przydatne dla naszych plantacji. 
Przykładowo kombajn do zbioru wierz-
by w ciągu ostatnich trzech lat nie ze-
brałby u nas ani tony , gdyż większość 
upraw jest prowadzona na znacznie 
uwilgotnionych polach, a mroźne zimy 

nie wystąpiły. Produkcja, od kilku mie-
sięcy, tanich prostych maszyn owocu-
je pracą kilkunastu sztuk na polach nie 
tylko Podkarpacia, ale również innych 
regionów kraju.

Istotnym zagadnieniem w naszych 
uprawach jest nawożenie wierzby krza-
czastej komunalnymi osadami ście-
kowymi. Ich używanie jest w zgodzie 
z dbaniem o środowisko. Współpra-
cujemy w tym zakresie z Politechniką 
Rzeszowską. Inną dziedziną współpra-
cy jest laserowa stymulacja zrzezów 
wierzbowych. Z Uniwersytetem Rze-
szowskim Wydziałem Biologiczno-Rol-
niczym prowadzone są prace w zakre-
sie ochrony przed szkodnikami i wypra-
cowania nowych technologii zakładania 
i uprawy wierzby energetycznej.

Rolnik i energetyk 

Od kilku lat szokuje mnie stanowi-
sko osób kierujących produkcją energii 
elektrycznej. Głoszą oni tezę, iż w wo-
jewództwie podkarpackim jest nad-
produkcja biomasy. Powoduje to, że 
producenci biomasy traktowani są jak 
petenci, a nie jako partnerzy.

Nie wyobrażam sobie współpracy 
pojedynczych rolników z elektrownia-
mi, jeżeli my - jako grupa producentów 
- mamy problemy. Z całą odpowiedzial-
nością stwierdzam, że oceny są błędne 

co do ilości biomasy na rynku. Nie mo-
żemy przekonać energetyków, że bez 
ich pomocy, w różnej formie, rolnicy nie 
sprostają zapotrzebowaniu na bioma-
sę, a zwłaszcza na biomasę tę najcen-
niejszą - drzewiastą. Wymaga to prze-
wartościowania myślenia. To nie jedzie 
pociąg załadowany węglem.

Oddzielnym zagadnieniem jest kwe-
stia transportu biomasy od rolnika do 
elektrowni. Koszty transportu są zna-
czącym wydatkiem w całości produkcji 
biomasy. Złożenie ich wyłącznie na bar-
ki rolnika, zwłaszcza z dalszych okolic 
od odbiorcy, często stawia zyski pod 
znakiem zapytania. Rozwój transportu 
elektrowni pozwoliłby zagospodarować 
zyski przewoźników zewnętrznych (o ile 
nie będzie zarządzać przewozami ar-
mia urzędników). 

Problem opłacalności produkcji wy-
maga stałego monitorowania i podej-
mowania wspólnych decyzji – rolnika 
i odbiorcy biomasy. Nie może być mowy 
o szukaniu okazji niby do „przechytrze-
nia” jeden drugiego.

Nie może być mowy o niewłaści-
wym pobieraniu próbek przy badaniu 
wartości opałowej dostarczanej partii 
biomasy. W naszym wypadku jest to 
jeden z punktów zapalnych. Rolnik ce-
ni sobie rzetelność. Rzetelność i to na 
każdym polu, jest jednym z warunków 
przywiązania dostawcy do odbiorcy. 
W przeciwnym wypadku plantatorzy 
szukać będą nowych odbiorców. We-
dług mojej oceny, rynek zużywających 
biomasę, z każdym rokiem będzie wzra-
stał. Na Podkarpaciu planuje się kilka 
inwestycji, gdzie wystąpią poważne 
potrzeby biomasy. Nie wolno również 
pominąć dynamicznie rozwijającego się 
rynku indywidualnego.

Dobre prawo  
i przemyślana stabilna 
strategia 

Wszystkim działaniom oddolnym 
winny służyć przemyślane decyzje ludzi 
tworzących prawo. Fakty są często in-
ne. Obowiązujące przepisy nie odzwier-
ciedlają faktycznych potrzeb. Istnieje 

”Według mojej oceny, 
rynek zużywających 
biomasę, z każdym 
rokiem będzie 
wzrastał. Na 
Podkarpaciu planuje 
się kilka inwestycji, 
gdzie wystąpią 
poważne potrzeby 
biomasy. Nie wolno 
również pominąć 
dynamicznie 
rozwijającego się 
rynku indywidualnego.
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wrażenie, że tworzą je ludzie nie mający 
pojęcia o danym zagadnieniu. Stwier-
dzam to na podstawie dziedziny którą 
się zajmuję – uprawą wierzby krzacza-
stej. Ma to miejsce przy dopłatach do 
uprawy, jak i zakładaniu plantacji. Two-
rzący prawo będą twierdzili, że projekty 
były konsultowane w różnych środowi-
skach rolniczych i będzie to prawda. 
Okaże się jednak, że nie było tam osób 
mających pojęcie o uprawie tej rośliny. 
Literatura w tym zakresie jest wyłącznie 
powielaniem danych sprzed lat, kiedy 
zakładano plantacje doświadczalne na 
małych powierzchniach. Często takie 
wnioski są wytyczną dla decydentów 
w zakresie dopłat. Ignoruje się zupeł-
nie inne technologie. Dlaczego dopłaty 
nie obejmują plantacji, np. zakładanych 
w lipcu i sierpniu? Dlaczego dopłaty nie 
obejmują plantacji, gdzie nie stosowano 
tradycyjnej uprawy roli?

Agrotechnika w ujęciu naszym 
znacznie się różni od tej, którą wy-
maga AMiRR i ARR. Problemem jest 
również, że każda ekipa dochodząca 
do władzy skażona jest jakąś ideą. 
Można tu przytoczyć euforię na te-
mat biopaliw - problemu nierozwiąza-
nego do chwili obecnej, poprzez nie-
załatwioną do końca biomasę, utopię 
wiatrową – tam gdzie nie ma do tego 
warunków, do ostatnio hołubionych 
biogazowni. 

Podczas konferencji w Boguchwa-
le, która się odbyła na początku czerw-
ca br. z udziałem ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, roztoczono taką wizję 
dla województwa podkarpackiego. Mo-
że to wywołać tylko uśmiech. To tak jak-
by mówić o wiatrownicach, tam gdzie 
nie ma wiatrów czy o geotermii, gdzie 

nie ma wód geotermalnych. Nie zna-
czy to, że nie mogą powstawać jed-
nostkowe urządzenia, lecz nie może 
to być strategia. 

Województwo Podkarpackie posia-
dające blisko 200 tys. ha odłogów, które 
nie wrócą już do tradycyjnej produkcji 
rolniczej, winno iść w kierunku tworze-
nia plantacji biomasy zwłaszcza, gdzie 
nie ma alternatywy dla tysięcy drobnych 
rolników. Zatem tu powinno kierować 
się środki na budowę małych elektro-
ciepłowni wokół tworzonych plantacji 
roślin energetycznych, tworząc ener-
getykę rozproszoną. Konkluzja jest jed-

na: środki na rozwój energii odnawialnej 
winny być kierowane do rejonów i to one 
winny decydować, jak je wykorzystać, 
czy np. na budowę wiatraków, czy na 
zakładanie plantacji roślin energetycz-
nych, czy na geotermię lub elektrownie 
wodne. Powstawać powinny programy 
rejonowe, obejmujące np. 2-3 powiaty, 
gdyż już na takich obszarach występu-
je często zróżnicowanie w zasobach. 
Oceną winna być efektywność. Jestem 
przekonany, że na Podkarpaciu biomasa 
powinna być numerem jeden, w zdecy-
dowanej większości rejonów.

”(…) środki na rozwój 
energii odnawialnej 
winny być kierowane 
do rejonów i to one 
winny decydować jak 
je wykorzystać
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www.nowa-energia.com.pl
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dr inż. arch. Katarzyna Mazur-Belzyt, dr inż. arch. Szymon Opania, 
Katedra Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Politechniki Śląskiej

REGIONALNE UWARUNKOWANIA 
WYKORZYSTANIA OZE

Województwo 
śląskie, 

zróżnicowane 
w swojej strukturze 
przestrzennej, z wyraźnie 
wyodrębnionymi 
terenami przemysłowymi 
i poprzemysłowymi, 
obszarami cennymi 
przyrodniczo, posiada 
podstawy i warunki 
pozyskiwania 
i stosowania 
odnawialnych źródeł 
energii. 

Idea zrównoważonego rozwoju oraz 
rozwój nowoczesnych technologii 

są podstawą restrukturyzacji i odno-
wy śląskiej przestrzeni.

W tym kontekście, rozwój OZE po-
przez: możliwość krystalizacji struktury 
i przeciwdziałania suburbanizacji, ochro-
nę terenów rolniczych i przyrodniczo 
cennych, wpływa na przyszły kształt 
metropolii górnośląskiej. Dodatkowo, 
istniejący wizerunek regionu, kojarzony 
z terenami przemysłowymi i zdegrado-
wanym środowiskiem, stanowi wyzwa-
nie dla planistów i urbanistów.

Perspektywiczne planowanie prze-
strzenne, skierowane na poprawę ja-
kości przestrzeni terenów poprzemy-
słowych wraz z możliwościami wyko-
rzystania nowoczesnych technologii 
oraz funduszy zewnętrznych, może 
dać gwarancję właściwego wykorzy-
stania potencjału regionu wraz z je-
go ciągłym, dynamicznym rozwojem 
w przyszłości.

Ogólna charakterystyka  
województwa śląskiego 

Województwo śląskie zajmuje ob-
szar 12.331 km² i zamieszkuje je 4,8 mln 
osób, co stanowi 12,4% ludności Polski. 
Wśród 16 województw w kraju, woje-
wództwo śląskie jest najbardziej zurba-
nizowanym regionem Polski.

Jest głównym regionem przemysło-
wym Polski i odgrywa decydującą rolę 
w gospodarce narodowej jako podsta-
wa krajowych zasobów paliwowo-ener-
getycznych.

Mimo intensywnej wielowiekowej 
działalności gospodarczej prowadzonej 
na terenie województwa śląskiego, pra-
wie 32% powierzchni regionu zajmują 
lasy z dobrze zachowanymi zespołami 
roślinnymi i różnorodnością szaty roślin-
nej: rezerwaty przyrody, parki krajobra-
zowe (tj. aż 4,3% ogólnej powierzchni 
lasów kraju).

W tym obszary objęte ochroną zaj-
mują powierzchnię 270.276,1 ha, co 

ŚLĄSK – PRZYKŁAD 
SZCZEGÓLNY REGIONU 
PRZEMYSŁOWEGO
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stanowi 22% powierzchni wojewódz-
twa. Zalicza się do nich 8 parków kra-
jobrazowych, 59 rezerwatów przyrody, 
5 zespołów przyrodniczo-krajobrazo-
wych oraz jeden obszar chronionego 
krajobrazu.

Część centralną województwa ślą-
skiego, najbardziej uprzemysłowioną, 
tworzy obecnie związek 14 gmin sku-
pionych w tzw. Górnośląskim Związku 
Metropolitalnym – czyli metropolii gór-
nośląskiej. Swym zasięgiem obejmuje 
około 1200 km2, zamieszkałych przez 
ponad 2.5 miliony mieszkańców. Gę-
stość zaludnienia wynosi 1642 osoby 
na km2 i jest kilkunastokrotnie więk-
sza od średniej krajowej (Polska-122 
osób/km2) i europejskiej (EU-116 osób/
km2). 

Charakterystyczne dla niej jest 
przemieszanie terenów mieszkanio-
wych, przemysłu i poprzemysłowych, 
terenów odpadów i wysypisk jak i te-
renów nieużytków oraz zieleni. Około 
25% terenu zurbanizowanego to tere-
ny funkcjonującego przemysłu lub po-
przemysłowe. W tym obszary zdegra-
dowane przez przemysł stanowią 9% 
terenu metropolii. 

Planowanie przestrzenne i polityka 
regionalna w Polsce, w odniesieniu do 

trenów przemysłowych i poprzemysło-
wych, stoi przed kilkoma wyzwaniami. 
Do najważniejszych i powszechnie ak-
ceptowanych zadań należy niewątpliwie 
nadrobienie zaległości w wyposażeniu 
infrastrukturalnym Polski do średnich 
standardów UE. Proces integracji euro-
pejskiej wymaga przede wszystkim wy-
korzystania szans rozwoju związanych 
z globalizacją przy unikaniu zagrożeń 
i konfl iktów przestrzennych.

Jednocześnie, w ramach rozwo-
ju regionalnego, zagwarantowane po-
winno zostać zachowanie zrównowa-
żonego rozwoju poprzez łagodzenie 
konfl iktu interesów pomiędzy rozwojem 
gospodarczym, ochroną środowiska 
i spójnością społeczną.

Potencjał i możliwości  
wykorzystania OZE 
w regionie śląskim 

Biorąc pod uwagę współczesne 
możliwe do zastosowania technolo-
gie oraz podstawowe dane (Bujakow-
ski W., 2005), stwierdzić można, iż na 
terenie województwa występują śred-
nie w skali Polski możliwości produkcji 
energii z odnawialnych źródeł energii. 
Wyjątkiem jest energia biomasy, której 

potencjał na terenie województwa ślą-
skiego można uznać za duży.

Część północna charakteryzuje się 
dużym w skali województwa potencja-
łem energii wiatru przy założeniu wyko-
rzystania siłowni wiatrowych zainsta-
lowanych na wysokościach powyżej 
40 m n.p.t. W okolicach Częstochowy 
występują również perspektywiczne 
największe możliwości wykorzystania 
energii geotermalnej. 

W części północno-zachodniej wy-
stępuje niewielki potencjał wykorzy-
stania wód kopalnianych. Lokalnie na 
tym terenie istnieją obszary z korzyst-
nymi w skali województwa zasobami 
energii wiatru.

Część północno-wschodnia woje-
wództwa posiada średni potencjał bio-
gazu rolniczego oraz perspektywiczne 
duże możliwości wykorzystania energii 
geotermalnej. Na tym terenie istnieją 
kopalnie węgla kamiennego z dużym 
potencjałem wykorzystania wód ko-
palnianych. 

W części południowo-zachodniej 
województwa istnieją kopalnie węgla 
kamiennego z dużym potencjałem wy-
korzystania wód kopalnianych. Obszar 
charakteryzuje się dużym potencja-
łem biogazu rolniczego oraz potencja-
łem biogazu ze składowiska odpadów 
i z oczyszczalni ścieków. W tej części 
regionu istnieje większy niż średni poten-
cjał energii wiatru. Na terenie wszystkich 
powiatów istnieje również perspektywa 
wykorzystania energii geotermalnej.

W części południowo-wschodniej 
istnieją kopalnie węgla kamiennego 
z dużym potencjałem wykorzystania 
wód kopalnianych. Obszar ten charak-
teryzuje się także dużym potencjałem 
biogazu rolniczego i pewnymi możliwo-
ściami wykorzystania energii wody.

Część południowa województwa 
charakteryzuje się najkorzystniejszymi 
w skali województwa zasobami energii 
wiatru na wszystkich rozpatrywanych 
wysokościach.

Na terenie całego województwa wy-
stępują korzystne warunki do wykorzy-
stania energii słonecznej do produkcji 
ciepłej wody użytkowej.

Rys. 1. Struktura przestrzenna metropolii górnośląskiej (Opania Sz., 2009).
1 – tereny zurbanizowane, 2 – granica metropolii.
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Wybrane regionalne  
kryteria rozwoju 
i wykorzystania OZE 

Wynikający z naturalnych uwarun-
kowań potencjał odnawialnych źródeł 
energii (OZE) w Polsce i na Śląsku, 
możliwe obecnie technologie pozy-
skiwania energii odnawialnej oraz ra-
chunek ekonomiczny, zmuszają do 
określenia predyspozycji przestrzen-
nych do rozwoju poszczególnych od-
nawialnych źródeł energii. Zakłada 
się bowiem, że zielona energia elek-
tryczna będzie produkowana w Polsce 
w 2020 r. z energii wiatrowej i wodnej 
oraz z biomasy odpadowej, ale przede 
wszystkim będzie to energia produko-
wana w źródłach skojarzonych, opa-
lanych biometanem pozyskiwanym 
z roślin energetycznych. Można zało-
żyć, że docelowa struktura będzie na-
stępująca: energia elektryczna, poza 
energią z upraw energetycznych, sta-
nowić będzie ok. 20-25%, zaś energia 
elektryczna z upraw energetycznych 
- ok. 80-75%. 

Biorąc pod uwagę proporcje 
udziału w produkcji różnych rodza-
jów energii oraz to, że pozyskiwanie 
energii wiatrowej i z upraw energe-
tycznych ma charakter przestrzen-

ny, można wnioskować o istotnym 
znaczeniu tego rodzaju OZE w go-
spodarce przestrzenią, a w szcze-
gólności o konieczności rezerwacji 
odpowiednich obszarów (Popczyk 
i inni, 2007).

Ze względu na warunki przestrzen-
ne, dla centralnych, przemysłowych te-
renów Śląska, krystalizują się podsta-
wowe czynniki, mające wpływ na moż-
liwości pozyskiwania i wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii.

Rys. 2. Zestawienie możliwej do pozyskania energii z odnawialnych źródeł w województwie śląskim – dane w % 
(Kubicka A., Opania Sz., 2009) 

Rys. 3. Wyznaczenie najkorzystniejszej lokalizacji, alternatywnych sposobów 
pozyskiwania energii o zmniejszonej emisji CO2 dla powiatów województwa śląskiego 

(Kubicka A., Opania Sz., 2009)
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Kryterium ochrony  
terenów przyrodniczo 
cennych 

Jakość przestrzeni części nieprze-
mysłowych, posiada wysoką wartość, 
usankcjonowaną licznymi formami 
ochrony przyrody i środowiska.

Cenne systemy przyrodnicze oraz 
szczególnie wartościowe formacje kra-
jobrazowe w Polsce podlegają ochro-
nie dzięki krajowemu systemowi ob-
szarów chronionych oraz przez liczne 
sieci międzynarodowych programów 
służących godzeniu celów ochron-
nych i gospodarczych oraz zachowa-
niu dziedzictwa kulturowego związa-
nego z konkretnymi formacjami przy-
rodniczymi. Do obszarów, dla których 
sąsiedztwo poszczególnych źródeł 
energii odnawialnej może stwarzać 
ryzyko wystąpienia znacznych nega-
tywnych oddziaływań środowiskowych 
należy zaliczyć:

wielkopowierzchniowe formy  
ochrony przyrody, w tym: parki na-
rodowe, rezerwaty przyrody, parki 
krajobrazowe oraz obszary chro-
nionego krajobrazu;
sieć obszarów Natura 2000; 
sieć ekologiczną ECONET-PL; 
rezerwaty Biosfery MaB (Światowa  
Sieć Rezerwatów Biosfery – pro-
gram „człowiek i biosfera” UNE-
SCO);
obszary wodno-błotne RAMSAR  
(konwencja o obszarach wod-
no-błotnych mających znaczenie 
międzynarodowe, zwłaszcza jako 
środowisko życiowe ptactwa wod-
nego).

Działania przestrzenne w obsza-
rach ochrony przyrody powinny zmie-
rzać do ograniczenia niekorzystnego 
oddziaływania pozyskiwania energii 
z OZE na cenne przyrodniczo obszary 
lub gatunki. Dlatego, przed podjęciem 
decyzji i lokalizacji źródła energii odna-
wialnej należy odpowiedzieć sobie na 
ewentualne pytania:

czy tereny objęte ochroną obsza- –
rową nie powinny być wykluczo-

Rys. 4. Formy ochrony przyrody w centralnej części województwa śląskiego 
(Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego, 2007)

Elementy Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET.PL:
- węzły (międzynarodowe i krajowe);
- korytarze (międzynarodowe i krajowe);

Elementy sieci Natura 2000:
- specjalne obszary ochrony siedliskowej
- obszary specjalnej ochrony ptasiej

Obszary przyrodnicze prawnie chronione:
- rezerwaty przyrody
- parki krajobrazowe z otulinami
- obszary chronionego krajobrazu
- otulina Babiogórskiego Parku Narodowego

Elementy ekologicznej struktury przyrodniczej:
- biocentra i wyspy przyrodnicze

Elementy ekologicznej struktury przestrzeni przyrodniczej, poza zasięgiem obszarów ochrony:
- biocentra, wyspy przyrodnicze i ostoje
- korytarze ekologiczne o znaczeniu ponadregionalnym.
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ne z możliwości pozyskiwania 
energii z wody oraz biomasy?
czy w parkach krajobrazowych  –
wraz z ich otuliną oraz obszarach 
chronionego krajobrazu, gdzie 
grunty rolne i leśne znajdujące 
się w ich granicach pozostawia 
się w gospodarczym wykorzysta-
niu, możliwe jest pozyskiwanie 
produktów leśnych i rolnych prze-
znaczanych dla celów energe-
tycznych oraz energii słonecznej, 
geotermalnej i wiatrowej w skali 
lokalnej, nie zagrażającej ochro-
nie fauny i fl ory, jakości krajobrazu 
oraz potrzebom rekreacyjno-wy-
poczynkowym człowieka?
w jakim stopniu obszary Natura  –
2000, powinny być wykluczone 
z możliwości pozyskiwania OZE 
w skali regionalnej?
uwzględniając mozaikę natural- –
nych i antropogenicznych ekosys-
temów i kulturowych w granicach 
obszarów Natura 2000 i na tere-
nach objętych krajową siecią eko-
logiczną ECONET-PL, czy nie 
należy zachować w niektórych 
przypadkach dotychczasowej 
struktury i tradycyjnych metod go-
spodarowania oraz krajobrazów 
o wartościach przyrodniczych? 
Wyklucza to wykorzystanie znacz-
nej powierzchni terenów rolnych 
na cele energetyczne, sprzyjają-
cych ujednoliceniu krajobrazu czy 
pozyskiwaniu odpadków drzew-
nych na szeroką skalę.

Kryterium ochrony  
terenów rolniczych 

Wychodząc z założenia o koniecz-
ności zapewnienia produkcji żywości 
dla terenów metropolitalnych, wyzna-
czając tereny dla odnawialnych źró-
deł energii, należy wziąć pod uwagę 
postulat koniecznej ochrony gruntów 
ornych. Ponadto przyjmując perspek-
tywę rozwoju, trzeba założyć również 
konieczność rozwoju rolnictwa ekolo-
gicznego, bazującego na tradycyjnych 
metodach uprawy ziemi.

Stąd zakłada się ochronę gruntów 
rolnych i leśnych, polegających m.in. 
na:

ograniczeniu przeznaczania  –
gruntów rolnych i leśnych na in-
ne cele,
zapobieganiu procesom ich de- –
gradacji i dewastacji oraz szko-
dom w produkcji rolniczej lub 
leśnej oraz w drzewostanach po-
wstającym wskutek działalności 
nierolniczej lub nieleśnej,
rekultywacji i zagospodarowaniu  –
gruntów na cele rolnicze,
przywracaniu i poprawianiu war- –
tości użytkowej gruntom, które 
utraciły charakter gruntów le-
śnych wskutek działalności nie-
leśnej, a także na zapobieganiu 
obniżania produktywności grun-
tów leśnych.

Kryteria wydzielenia obszarów 
przydatnych dla rolnictwa ekologicz-
nego oparte zostały na analizie uwarun-
kowań glebowo-przyrodniczych, wzoro-
wanych na założeniach metodycznych 
opisanych dla Polski (Ochrona środowi-
ska …, 2006). W analizie wykorzystano 
tzw. metodę „wag wielokrotnych”, która 
umożliwia przypisanie różnej siły po-
szczególnym czynnikom, istotnym dla 
rolnictwa ekologicznego, poprzez nada-
nie im odpowiednich współczynników. 
Poszczególne wskaźniki są zagregowa-
ne do poziomu gminy, szczebla plano-

wania przestrzennego w Polsce.
Wartość poszczególnych wag 

(współczynników), przyjęta na pod-
stawie ich przewidywanego pływu na 
rozwój produkcji ekologicznej dla po-
szczególnych czynników, przedstawia 
się w tabeli 1 (Ochrona środowiska…, 
2006):

Dla przykładu: wskaźnik obszarów 
chronionych: WOCHR = OCHR x P, 
gdzie - OCHR - % powierzchni ogól-
nej zajmowanej przez obszary prawnie 
chronione, P – wartość wagi: 1,0.

Użytki rolne położone na terenie 
obszarów chronionych lub w ich bez-
pośrednim otoczeniu są szczególnie 
przydatne dla rolnictwa ekologicznego, 
ze względu na brak zanieczyszczeń 
środowiska oraz dużą różnorodność 
biologiczną. Do obszarów chronionych, 
zgodnie z obowiązującym ustawodaw-
stwem zalicza się: parki narodowe i ich 
strefy ochronne, rezerwaty przyrody, 
parki krajobrazowe i ich strefy ochron-
ne, obszary chronionego krajobrazu.

Wpływ OZE na przyszły  
kształt przestrzeni 
Śląska

Odnawialne źródła energii ma-
ją charakter rozproszony. Natomiast 
energetyka biometanowa oraz wiatrowa 
mogą wpływać na kształtowanie regio-
nalnego i lokalnego systemu przyrodni-
czego. Dodatkowo, do najważniejszych 

Tab. 1. Wartość poszczególnych wag (współczynników), przyjęta na podstawie 
ich przewidywanego pływu na rozwój produkcji ekologicznej dla poszczególnych 
czynników

Wskaźnik Symbol Waga

Jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej WJRPP +1,5

Trwałe użytki zielone WTUZ +1,5

Obszary chronione WOCH +1,0

Gleby marginalne WGM - 1,5

Kwasowość gleb WKG - 0,5

Próchniczność gleb WPG +1,5

Zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi WZG - 1,5
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korzyści z wykorzystania OZE zalicza 
się rozwój gospodarczy regionu, ak-
tywizację lokalnej społeczności, moż-
liwość zagospodarowania odłogów, 
ugorów poprzemysłowych i wprowa-
dzenie dodatkowego źródła dochodów 
dla rolników, np.: poprzez uprawę roślin 
energetycznych, zwiększenie upraw 
przemysłowych, powstanie wyspecja-
lizowanych podmiotów zajmujących się 
zbiorem lub dostawą biomasy.

Rozwój energetyki odnawialnej, mo-
że w przyszłości przynieść szereg ko-
rzyści dla rozwoju regionu aglomera-
cji górnośląskiej, jego struktury prze-
strzennej i systemu przyrodniczego. 
Oprócz tak oczywistych, jak: wzrost 
bezpieczeństwa energetycznego re-
gionu, ograniczenie emisji zanieczysz-
czeń, powstanie dodatkowych miejsc 
pracy, obniżenie kosztów pozyskania 
energii, mówić można także o (Gasi-
dło red., 2007):

przeciwdziałaniu suburbanizacji  
przestrzeni obrzeżnych metropolii, 
dla zapewnienia odpowiedniej prze-
strzeni do rozwoju rolnictwa energe-
tycznego. Wykorzystanie terenów 
rolniczych pod uprawy energetycz-
ne, wymaga powierzchni wielkoob-
szarowych, dlatego pożądane jest 
zapewnienie rezerw terenowych 
w istniejących terenach wiejskich 
wchodzących w skład obszarów 
metropolitalnych lub otaczających 
wielkie miasta;
działaniu dla  zwiększenia wskaź-
nika lesistości kraju. Zalesienie 
nieużytków i gruntów niższych klas, 
pozwoli na zwiększenie powierzch-
ni lasów oraz uzyskanie drewna 
przemysłowego i odpadów drew-
na do celów energetycznych;
zapobieganiu niekorzystnym  
zmianom krajobrazu związa-
ne z ograniczeniem nadmiernego 
rozlewania się zabudowy na tere-
ny o niemieszkalne, ale również ze 
zbytnim rozproszeniem lokalizacji 
elektrowni wiatrowych. Istotne jest 
dążenie do lokalizacji farm wiatro-
wych w skupiskach wokół węzłów 
sieci przesyłowych, zapobiegające 

ich nadmiernemu rozproszeniu jak 
i poszanowaniu obszarów ochrony 
Natura 2000 i Econet PL;
promowaniu regionu jako czyste- 
go ekologicznie - w szczególności 
ma to znacznie w regionie Śląska 
o utrwalonym wizerunku regionu 
przemysłowego oraz w tych jego 
obszarach, w których przewiduje 
się rozwój funkcji rekreacyjno–wy-
poczynkowych.
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Instytut Energetyki Odnawialnej

II FORUM PRZEMYSŁU 
ENERGETYKI SŁONECZNEJ

– podsumowanie i wnioski

II Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej odbyło się 
21 maja br. w Poznaniu, podczas po raz pierwszy 

organizowanych targów energetyki odnawialnej 
GreenPower. Forum, poświecone problematyce 
rozwoju polskiego przemysłu energetyki słonecznej 
termicznej, stało się jedną z głównych, obok 
Kongresu OZE organizowanego przez Polską Izbę 
Gospodarczą Energii Odnawialnej (PIGEO), atrakcji 
targów. Przemysł energetyki słonecznej był branżą 
najszerzej z całego sektora energetyki odnawianej 
reprezentowaną na targach. 

Otwierający II Forum Grzegorz Wi-
śniewski - prezes Instytutu Ener-

getyki Odnawialnej (EC BREC IEO) 
nawiązał do ustaleń I Forum, zgodnie 
z którymi przedsiębiorcy za najbardziej 
interesujące tematy uznali kierunki roz-
woju termicznej energetyki słonecznej 
z punktu widzenia dostawców techno-
logii, analizy rynkowe sprzedaży urzą-
dzeń, stworzenie platformy do integra-
cji i współpracy w obrębie przemysłu 
energetyki słonecznej, w tym: corocz-
ne Forum organizowane przy okazji tar-
gów branżowych, dyskusyjne forum in-
ternetowe, powołanie stowarzyszenia 
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przemysłowego, stworzenie znaczącej 
sekcji w ramach izby gospodarczej (np. 
PIGEO) lub zorientowanej na potrzeby 
przemysłu platformy technologicznej. 
Ponadto prezes Wiśniewski podkreślił, 
że polski sektor energetyki słonecznej 
wymaga zacieśnienia współpracy ze 
względu na niezbędny w tym okresie 
lobbing na rzecz pełnego uwzględnienia 
energetyki słonecznej termicznej i sze-
rzej „zielonego ciepła” w opracowywa-
nym w Ministerstwie Gospodarki krajo-
wym planie działań na rzecz energety-
ki odnawialnej do 2020 r. (tzw. „Action 
plan”) oraz takich zmian w krajowym 
systemie wsparcia dla energetyki odna-
wialnej, aby energetyka słoneczna ter-
miczna była wspierana na warunkach 
nie gorszych niż zielona energia elek-
tryczna i biopaliwa transportowe.

Statystyki sprzedaży  
kolektorów słonecznych 
w 2008 r.

Aneta Więcka oraz Michał Kwa-
siborski z EC BREC IEO przedstawi-
li wyniki najnowszych badań Instytutu 
dotyczących statystyki sprzedaży ko-
lektorów słonecznych w 2008 r., spo-
rządzone na podstawie ankiet uzyska-
nych od krajowych producentów i dys-
trybutorów. Wyniki badań napawają 
optymizmem, wskazują że w 2008 r. 
na rynku krajowym sprzedano ogółem 
prawie 130 000 m2 kolektorów słonecz-
nych, co oznacza, że roczne tempo 
wzrostu rynku przekroczyło 90% i było 
jednym z najwyższych w UE. Roczne 
obroty na krajowym rynku systemów 
słonecznych grzewczych (co i cwu) 
można szacować na 400 mln zł. Cał-
kowita powierzchnia kolektorów sło-
necznych w Polsce przekroczyła 365 
000 m2 (odpowiednik 255 MW mocy 
termicznej). Roczna produkcja i wyko-
rzystanie ciepła z kolektorów słonecz-
nych na poziomie ok. 500 TJ przekro-
czyła w 2008 r. lub prawdopodobnie 
w 2009 r. przekroczy ilość zielonego 
ciepła zarówno z geotermii i biogazu 
(głównie odzysk ciepła z kogeneracji). 
Szczegółową strukturę rynku przed-

stawiono w oparciu o dane uzyskane 
z Fundacji EkoFundusz. Dyskusja uzy-
skanych wyników, potwierdziła coraz 
lepszą jakość i wiarygodność pozy-
skiwanych danych statystycznych, ale 
także wskazała, na potrzebę rozwinię-
cia w przyszłym roku ankiet o pytania 
dotyczące stanu zatrudnienia (miej-
sca pracy) w ankietowanych fi rmach 
oraz zweryfi kowania danych dotyczą-
cych fi rm zagranicznych, które wraz 
z rozwojem krajowego rynku przecho-
dzą z grupy „zagranicznych dystrybu-
torów” gotowych urządzeń do produ-
centów urządzeń w Polsce (np. fi rma 
Viessmann). Pełny raport obejmujący 
badania rynku kolektorów słonecznych 
w 2008 r. dostępny jest na stronie www.
sklepieo.pl. 

Udział krajowego rynku  
kolektorów słonecznych 
w rynku UE

Prezentacja Prezesa ESTIF, Olivie-
ra Drücka potwierdziła, że udział kra-
jowego rynku kolektorów słonecznych 
w rynku UE w 2008 r. osiągnął prawie 
3%, a Polska znalazła się na 7 miejscu 
w UE, zaraz po Grecji. Sektor energe-
tyki słonecznej termicznej w UE dys-
ponuje mocą zainstalowaną 3,3 GW, 
osiągnął obroty roczne rzędu 3 mld eu-
ro i daje zatrudnienie 40 000 osobom 
(w zdecydowanej większości w MŚP). 
Prezentacja dr Wernera Weissa, Wice-
przewodniczącego ESTTP, pokazała 
szerszą perspektywę i wizję rozwoju 
sektora. Prelegent podkreślił obecne 
znaczenie sektora wytwarzania ciepła 
i chłodu, który dostarcza ok. 50% koń-
cowego zużycia energii w UE (energia 
elektryczna – 20%, transport - 30%). 
Choć obecnie udział energetyki sło-
necznej w zużyciu ciepła nisko- i śred-
niotemperaturowego wynosi poniżej 
1%, to zdaniem ESTTP w 2050 r. wzro-
śnie do 50%, osiągając moc zainstalo-
waną ponad 2500 GW, a powierzch-
nia kolektorów słonecznych termicz-
nych na głowę mieszkańca przekroczy 
8 m2. Będą to zupełnie nowe generacje 
technologii energetyki słonecznej zin-

tegrowane z budynkami i wytwarzają-
ce jednocześnie ciepłą wodę, ciepło 
i chłód lub nastawione na wytwarzanie 
ciepła średniotemperaturowego (120-
180°C), wykorzystywanego szeroko 
m.in. w przemyśle.

Światowe rynki  
energetyki słonecznej 
i stan ich rozwoju

Uczestnikom Forum zaprezento-
wane zostały też kluczowe europejskie 
i światowe rynki energetyki słonecznej 
i stan ich rozwoju w 2008 r. Światowa 
moc energetyki słonecznej termicz-
nej sięga 150 GW (ponad 210 mln m2 
funkcjonujących kolektorów słonecz-
nych), z dużym zróżnicowaniem mocy 
na 1000 mieszkańców, w UE średnio – 
4 kW. Austria jest liderem w UE z wyni-
kiem ponad 250 kW na 1000 mieszkań-
ców i znajduje się (po Cyprze - 650 kW 
i Izraelu - 500 kW) na trzecim miejscu 
w świecie. Efekt ten w Austrii uzyskano 
dzięki konsekwentnemu, choć umiarko-
wanemu wparciu dotacjami dla nabyw-
ców systemów słonecznych. Obecnie 
roczny budżet na wsparcie energetyki 
słonecznej w tym kraju wynosi 40-50 
mln euro. Na rynku użytkowników coraz 
większą rolę odgrywają systemy „com-
bi” (cwu+co) oraz systemy scentralizo-
wane dla mieszkalnictwa wielorodzinne-
go, razem 40% rynku (60% budownic-
two jednorodzinne). Dr Uwe Hartmann, 
wiceprezes Niemieckiego Stowarzysze-
nia Energetyki Słonecznej (DGS) zwró-
cił uwagę na znaczenie w Niemczech 
szkolenia (przez DGS) profesjonalnych 
instalatorów systemów słonecznych. 
Kursy DGS ukończyło już 4000 insta-
latorów. Tamtejszy przemysł stawia na 
jakość i innowacyjność oraz konkuren-
cyjność (i w tym celu, ze wsparciem 
m.in. DGS powołał do życia niemiec-
ką platformę technologiczną energetyki 
słonecznej, która posiada już ok. 100 
członków z sektora przemysłu i nauki). 
Dzięki rozwojowi technologii i inżynierii 
materiałowej oraz efektowi skali, platfor-
ma przewiduje konsekwentny wyraźny 
spadek kosztów systemów z 1200 eu-
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ro/m2 do 650 w 2020 r. i 400 euro/m2 
w 2030 r. Niemcy, gdzie w 2008 r. za-
instalowano 2 100 000 m2 kolektorów 
słonecznych, to obecnie największy 
rynek w UE. Inwestorzy mogą korzy-
stać z następujących systemów wspar-
cia: dotacji przeznaczonych tylko i wy-
łącznie dla nabywców kolektorów sło-
necznych (60–105 euro/m2), dotacji 
w ramach wieloletniego programu MIT 
wsparcie zielonego ciepła (400 mln 
euro/rok) oraz od 2009 r. tzw. prawne-
go obowiązku udziału zielonego ciepła 
w bilansie potrzeb energetycznych no-
wo budowanych budynków. 

Rynek azjatycki  
i amerykański

Przeglądu rynków azjatyckich i ame-
rykańskich dokonała pani Baerbel Epp, 
znany analityk rynków kolektorów sło-
necznych i założycielka fi rmy badaw-
czej Solrico oraz redaktor światowego, 
należącego do Global Solar Thermal 
Energy Council, portalu poświeconego 
energetyce słonecznej. Największe zain-
teresowanie uczestników Forum wywo-
łały informacje o trendach na chińskim 
rynku kolektorów słonecznych, który sil-
nie oddziałuje na cały rynek europejski, 
w tym polski. Rynek chiński tworzy pra-
wie 3000 producentów próżniowych ko-
lektorów słonecznych, którzy w Chinach 
w 2008 r. zainstalowali ok. 30 mln m2 
kolektorów słonecznych. Chiny inaczej 
niż inne kraje, rozpoczęły tworzenie sek-
tora energetyki słonecznej od produkcji 
próżniowych kolektorów słonecznych i, 
także dzięki dotacjom i znacznie niższym 
kosztom pracy niż w UE, osiągnęły nie-
spotykaną gdzieindziej na świecie masę 
krytyczną produkcji i konkurencyjność. 
Jednak w ostatnich latach, a w szcze-
gólności w ubiegłym roku kilka fi rm chiń-
skich opanowało technologie produkcji 
kolektorów słonecznych płaskich, któ-
re stopniowo zdobywają rynek chiński 
i choć obecnie mają jedynie kilkunasto-
procentowy udział, to zapewne niedługo 
pojawią się także zauważalne dostawy 
tych produktów na terenie UE. Chiny, 
pomimo olbrzymiej skali produkcji, przez 

całe ostatnie 10-lecie utrzymywały wy-
sokie tempo wzrostu sektora energetyki 
słonecznej na poziomie 30% rocznie. In-
ne pozaeuropejskie, wielkie i jednocze-
śnie dalej szybkorosnące w ostatnich 
latach rynki zagraniczne, jak australijski, 
czy brazylijski utrzymują wysokie tem-
po rozwoju rzędu 30% dzięki aktywnie 
i skutecznie stosowanym takim instru-
mentom wsparcia, jak ulgi podatkowe 
i zielone certyfi katy dla ciepła z kolek-
torów słonecznych. 

Nowy system wsparcia  
przemysłu energetyki 
słonecznej

Na zakończenie Forum odbył się 
panel dyskusyjny, którego głównym te-
matem były skutki, jakie dla energetyki 
słonecznej przyniesie nowa dyrektywa 
UE o promocji stosowania odnawial-
nych źródeł energii i oczekiwany nowy 
system wsparcia przemysłu energe-
tyki słonecznej. Grzegorz Wiśniewski 
zaprezentował ideę nowych systemo-
wych propozycji wsparcia energetyki 
słonecznej termicznej co uwzględnia 
m.in. w „RES Action Plan’2020”. Pro-
pozycje dotyczyły: ulg w podatku od 
osób fi zycznych i przedsiębiorców przy 
zakupie instalacji słonecznych, całko-
witego zniesienia podatku VAT na ko-
lektory słoneczne, udzielania dotacji na 
zakup instalacji słonecznych indywidu-
alnym benefi cjentom poprzez samorzą-
dy, a te z kolei mogłyby czerpać środki 
z NFOŚiGW. Poza tym proponowane 
zmiany w prawie miałyby dotyczyć: 

Prawa budowlanego - obowiązek  
uwzględnienia możliwości insta-
lowania kolektorów słonecznych 
w projektach architektonicznych 
nowo powstających budynków. 
Obowiązek byłby weryfikowany 
podczas ubiegania się o  pozwole-
nie budowlane. W przypadku, kiedy 
możliwe jest instalowanie kolekto-
rów słonecznych, przepis powinien 
określać minimalny udział energii 
słonecznej w pokryciu zapotrzebo-
wania na cwu (30-60%), w zależ-
ności od typu i funkcji budynku.

Prawa energetycznego – wpro- 
wadzenie (rozszerzenie) systemu 
„zielonych certyfi katów” także dla 
instalacji słonecznych termicznych, 
wielkowymiarowych, np. powyżej 
100 m2, dla dwóch rodzajów in-
stalacji: instalacja, z której ciepło 
byłoby sprzedawane odbiorcom 
końcowym (objęta obowiązkiem 
umarzania świadectw pochodze-
nia) oraz instalacja, z której ciepło 
byłoby wykorzystywane tylko do 
celów własnych (tzn. bez sprzeda-
wania ciepła odbiorcom końcowym 
- nieobjęta obowiązkiem umarzania 
świadectw pochodzenia.) Prawa 
majątkowe wynikające ze świa-
dectw pochodzenia byłby zbywa-
ne, tak jak w przypadku zielonej 
energii elektrycznej, na Towarowej 
Giełdzie Energii na Rynku Praw 
Majątkowych dla OZE na sesjach 
giełdowych lub w transakcjach bi-
lateralnych pozasesyjnych. Liczba 
certyfi katów z danej instalacji była-
by określana przez niezależny po-
miar i weryfi kowana okresowo. 

Prezes Wiśniewski podkreślił zasad-
ność promowania zielonego ciepła jako 
ważnej składowej realizacji 15% celu 
(udziału energii z OZE w zszyciu energii 
fi nalnej w Polsce w 2020 r.) z uwagi na 
3 krotnie niższy koszt jego pozyskania 
w porównaniu z zieloną energię elek-
tryczną i biopaliwami. 

Ścieżka dochodzenia do  
osiągnięcia 15% udziału 
OZE

Następny głos w dyskusji zabrała 
Iwona Gawłowska z Departamentu Ener-
getyki w Ministerstwie Gospodarki (MG), 
przedstawiając kierunki Polityki Energe-
tycznej Polski do 2030 r. (PEP). Obecnie 
najistotniejszym dla energetyki słonecz-
nej elementem PEP jest wypracowa-
nie ścieżki dochodzenia do osiągnię-
cia 15% udziału OZE w zużyciu energii 
fi nalnej, w podziale na poszczególne 
rodzaje energii wraz z planem działań 
- tzw. Action Plan. Zgodnie z nową dy-
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rektywą 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie promowania stoso-
wania energii ze źródeł odnawialnych, 
Krajowy Plan Działań (Action Plan) na-
leży przedstawić Komisji Europejskiej do 
końca czerwca 2010 r. do ostatecznej 
akceptacji. Podczas prac przygotowaw-
czych MG liczy na współpracę z sekto-
rem energetyki odnawialnej. Gawłowska 
podkreśliła również, że obecnie sektor 
energetyki słonecznej jest słabo widocz-
ny na tle innych sektorów OZE, brakuje 
dialogu pomiędzy przemysłem energe-
tyki słonecznej a MG, dlatego też Fo-
rum Przemysłu Energetyki Słonecznej 
powinno stać się łącznikiem pomiędzy 
polskim przemysłem produkcji kolekto-
rów słonecznych, a MG. Gawłowska za-
apelowała o współpracę w formułowa-
niu systemowych propozycji w zakresie 
wsparcia rozwoju termicznej energetyki 
słonecznej.

Działania NFOŚiGW 

Michał Piskorz, przedstawiciel Na-
rodowego Funduszu Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
przedstawił działania Funduszu na 
rzecz energetyki słonecznej. W cią-
gu 20 lat działalności fundusz zreali-
zował łącznie ponad 14,5 tys. projek-
tów, w tym, w latach 2001-2009 ponad 
181 projektów z zakresu energetyki 
słonecznej na łączną kwotę ponad 12 
mln zł, wspierając jednostki samorzą-
dowe, rzadziej przedsiębiorców i kon-
centrując się na wsparciu dużych insta-
lacji. Budowę instalacji słonecznych dla 
użytkowników indywidualnych fundusz 
zamierza wspierać za pośrednictwem 
jednostek samorządu terytorialnego. 
Gmina podpisując umowę z Fundu-
szem, może przekazać środki miesz-
kańcom gminy. 

Problemy z jakimi  
spotyka się polski 
przemysł energetyki 
słonecznej

Leszek Skiba – prezes fi rmy Hewa-
lex, zauważył, iż brak bezpośrednich 

środków na dofi nansowanie instala-
cji słonecznych dla małych projektów 
i klienta indywidualnego jest jednym 
z największych problemów, z jakim spo-
tyka się polski przemysł energetyki sło-
necznej. Wyjątkiem są gminne (miej-
skie) programy ograniczenia niskiej emi-
sji realizowane szerzej na Śląsku, ale 
brakuje tego typu prostych subwencji 
w pozostałych regionach Polski. Prezes 
Skiba dostrzega też problem z brakiem 
kadr w instytucjach fi nansujących ener-
getykę słoneczną. 

Roland Krause – prezes fi rmy Vies-
smann podkreślił znaczenie innowacji 
oraz poruszył problem braku wykwa-
lifi kowanych instalatorów, monterów 
systemów słonecznych, co jest ważne 
z punktu widzenia zapewnienia wyso-
kiej jakości budowanych instalacji oraz 
wypełnienia dyrektywy w sprawie pro-
mocji stosowania OZE. Podkreślił zna-
czenie szkoleń dla instalatorów prowa-
dzonych przez producentów kolektorów 
słonecznych, w tym np. przez Akademię 
Viessmann i branżowych szkół tech-
niki instalacyjnej i grzewczej. W dys-
kusji podkreślono, że każde z państw 
członkowskich UE zobowiązane jest 
do opracowania i wdrożenia systemów 
certyfi kacji dla instalatorów. Instalatorzy 
będą certyfi kowani w ramach akredy-
towanego programu szkoleń lub przez 
akredytowanego organizatora szkoleń. 
Uczestnicy Forum podkreślali też zna-
czenie szeroko rozumianej edukacji 
społeczeństwa, także poprzez budowę 
instalacji demonstracyjnych, np. insta-
lacje demonstracyjne i edukacyjne „w 
każdej szkole”.

Podsumowanie 

Prezes Wiśniewski, podsumowu-
jący Forum w imieniu organizatorów, 
wyraził obawę, że nie wypracowana 
została alternatywa wobec planowa-
nego zakończenie działalności Ekofun-
duszu, jako najważniejszej do chwili 
obecnej instytucji wspierającej sek-
tor energetyki słonecznej i zauważył, 
że choć tematy poruszane w czasie 
panelu wymagają dalszej refl eksji, to 

z przebiegu dyskusji wyłania się po-
trzeba głębszej, systemowej rewizji 
obecnego systemu wsparcia. Najlep-
szym rozwiązaniem dla energetyki sło-
necznej byłoby systemowe skorelowa-
nie dotychczas stosowanych dotacji 
(wsparcie na etapie inwestycji) z in-
strumentami podatkowymi (wsparcie 
użytkowników na wstępnym etapie 
eksploatacji) oraz z możliwościami wy-
dawania certyfi katów operatorom wiel-
kowymiarowych instalacji słonecznych 
(wsparcie w okresie eksploatacji). W 
związku z tym, że sektor energety-
ki słonecznej, w przeciwieństwie do 
większości innych sektorów energe-
tyki odnawialnej w Polsce, dysponuje 
już stosunkowo dobrze rozwiniętym 
krajowym przemysłem, zasadne wy-
daje się poważne rozważenie bezpo-
średniego wsparcia samych produ-
centów urządzeń (rozwój technologii, 
środki na szkolenia, promocja ekspor-
tu). Uznał za niezbędne opracowanie 
mapy drogowej rozwoju energetyki 
słonecznej w Polsce do 2020 r. z pro-
pozycją elementów zapewniających 
wsparcie. Jako przedstawiciel organi-
zatora zapowiedział podjęcie działań 
na rzecz upowszechnienia materiałów 
i stanowisk zaprezentowanych na II 
Forum oraz przekazanie postulatów 
do Ministerstwa Gospodarki podejmu-
jącego prace nad planem działań na 
rzecz wykorzystania OZE w Polsce do 
2020 r. oraz do Ministerstwa Środowi-
ska i Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej do 
wykorzystania w procesie formułowa-
nia nowych programów i priorytetów 
wsparcia OZE z krajowych funduszy 
ekologicznych. Podkreślił wiodącą rolę 
w krajowej energetyce słonecznej fi rm 
produkujących urządzenia i ich partne-
rów, zapowiedział organizację III Forum 
w 2010 r. (bezpośrednio przed zatwier-
dzeniem „Action Plan”), a w okresie 
poprzedzającym bieżące konsultacje 
z uczestnikami w sprawach związa-
nych z odbytą dyskusją i postulata-
mi II Forum. 
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MONITOROWANIE 
KOROZJI
Woda w układach 

ciepłowniczych pełni 
funkcję nośnika energii. 
To powszechnie 
wykorzystywane medium 
wykazuje określoną 
agresywność korozyjną 
w stosunku do rożnych 
elementów instalacji. 
Zaatakowania korozyjne 
wywołują szybkie powstawanie 
produktów korozji, które 
z jednej strony przyczyniają 
się do spadku efektywności 
systemu grzewczego, 
zwiększając rezystancję 
przepływu wody wewnątrz 
rurociągów, wymienników 
ciepła lub pomp. Z drugiej 
strony procesy korozyjne 
są przyczyną wielu awarii 
związanych z perforacją 
rurociągów włącznie.

W INSTALACJACH CIEPŁOWNICZYCH

Rys. 1. Widok przekroju rurociągu wody ciepłej

Rys. 2. Obraz z mikroskopu skaningowego powierzchni produktów korozji

magnetyd 
(produkty korozji)

granica 
powierzchni stali
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Na rys. 1 przedstawiono widok wy-
cinka rury ciepłowniczej z widocz-

ną dużą ilością produktów korozji zna-
cząco ograniczającą przepływ wody.

Procesy korozyjne w warunkach 
przepływu gorącej wody ciepłowniczej 
mogą być opisane przez ogólne rów-
nania:

Fe +2H2O ⇒ Fe(OH)2 + H2 
(reakcja powstawania 
wodorotlenku żelaza)

3Fe + 4H2O ⇒ Fe3O4 + 4H2 
(reakcja powstawania magnetydu)

Produktami procesów korozyjnych 
są głównie magnetyt (Fe3O4) oraz wo-
dorotlenek żelaza (Fe(OH)2). Na rys.2 
przedstawiono obraz z mikroskopu ska-
ningowego powierzchni stali wraz z pro-
duktami korozji.

Rozpuszczalność wodorotlenku że-
laza rośnie wraz ze wzrostem tempe-
ratury i maleje znacznie w przypadku 
wzrostu rozpuszczalności magnetydu 
w zakresie od 200 do 250°C. W rezul-
tacie tego procesu magnetyt osadza się 
na powierzchni w tym zakresie tempe-
ratur. W temperaturze 250°C występuje 
równowaga pomiędzy wodorotlenkiem 
żelaza i magnetytem.

Na rys. 3. przedstawiono wykres 
zmian szybkości korozji stali niskosto-
powej w funkcji czasu w zależności 
od liniowej szybkości przepływu wody, 
w temperaturze 300°C.

Przepływ wody ma znaczący wpływ 
na obecność warstw produktów ko-
rozji oraz na transport jonów przez te 
warstwy. Efekty te obrazuje schema-
tyczny rys.4. 

Dla zakresu niskich szybkości  
przepływu w miarę wzrostu szyb-
kości przepływu następuje ograni-
czenie stężenia produktów korozji 
(rozpuszczonych jonów żelaza) 
w wodzie w rejonie powierzchni ru-
rociągu. W miarę spadku stężenia 
jonów przy powierzchni, następu-
je wzrost szybkości korozji związa-
na z przepływem jonów z warstwy 
produktów korozji do wody. Na tym 
etapie szybkość korozji kontrolowa-
na jest szybkością przepływu wody 
w rurociągu.
Dla zakresu wyższych szybkości  
przepływu kinetyka transportu jo-
nów jest większa niż szybkość 
procesów elektrochemicznych na 
powierzchni metalu. W wyniku tego 
procesu całkowita szybkość pro-
cesów korozyjnych jest kontrolo-
wana poprzez kinetykę procesów 
elektrochemicznych na powierzch-
ni metalu. W tym zakresie szybko-
ści przepływu, całkowita szybkość 
procesów korozyjnych nie zależy 
od szybkości przepływu.
Powyżej krytycznej szybkości prze- 
pływu następuje mechaniczne 
zrywanie korozyjnych warstw tlen-

kowych z powierzchni metalu, roz-
poczynając procesy erozyjne.

Monitorowanie korozji 

Jeżeli uwzględnimy kwestie ma-
teriałowe oraz różne metody ochrony 
przed korozją stosowane w instalacjach 
ciepłowniczych, przedstawiony krót-
ki wstęp uświadamia złożoność pro-
cesów korozyjnych. W celu ilościowej 
oceny przebiegu procesów korozyjnych 
konieczne jest zastosowanie monito-
rowania korozji w sposób bezpośred-
ni. Celem monitorowania korozyjnego 
jest zastosowanie środków zaradczych 
pozwalających na przedłużenie czasu 
eksploatacji instalacji i urządzeń, a tak-
że kontrola i ochrona środowiska oraz 
bezpieczeństwo ludzi. Pomiary szyb-
kości korozji pozwalają przewidzieć po-
wstanie perforacji i innych uszkodzeń 
korozyjnych. Monitorowanie pozwala 
także określić rozległość zagrożeń ko-
rozyjnych. Bardzo ważnym aspektem 
monitorowania korozyjnego jest także 
kontrola efektywności zastosowanych 
technologii ochrony przed korozją. Dla 
użytkownika instalacji ochrony kato-
dowej (protektorowej), instalacji dozo-
wania inhibitorów czy instalacji obrób-
ki chemicznej niezwykle istotna jest 
rzeczywista szybkość korozji instalacji 
wodnych. Znajomość tego parametru 
w różnych miejscach pozwala ocenić 

Rys. 3. Zależności szybkości korozji 
stali węglowej od czasu, wyznaczone 

dla różnych szybkości przepływu 
w temperaturze 300°C

Rys. 4. Wpływ szybkości przepływu na mechanizm procesów korozyjnych
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zasięg zastosowanej metody ochrony 
przed korozją oraz warunki jej eksplo-
atacji rozumiane jako optymalne daw-
ki dozowania inhibitorów lub modyfi -
katorów, liczbę i rozmieszczenie anod 
oraz parametry prądowo/napięciowe 
w ochronie katodowej. 

Monitorowaniem obejmuje się 
przede wszystkim miejsca krytyczne, 
które są najbardziej zagrożone koro-
zją lub miejsca o zasadniczym zna-
czeniu dla sprawnego i bezpiecznego 
funkcjonowania instalacji. Elementem 
kluczowym w sprawnie działających 
systemach monitorowania jest więc 
rozmieszczenie sond pomiarowych 
w wybranych miejscach. Wyboru miejsc 
monitorowania dokonuje się na pod-
stawie analizy konstrukcji i/lub analizy 
procesu technologicznego, uwzględ-
niając takie elementy jak: zawirowania 
przepływu wody, rodzaj i grubość wy-
dzielanych osadów korozyjnych, lokalne 
zmiany odczynu pH, zmiany natlenie-
nia, połączenia galwaniczne elemen-
tów konstrukcji lub obecność biofi lmu 
bakteryjnego. 

Uniwersalną i niebudzącą wątpliwo-
ści metodą monitorowania agresywno-
ści korozyjnej wody oraz jej zmian jest 
bezpośredni pomiar szybkości korozji 
w warunkach rzeczywistych. Pomiar 
szybkości korozji można przeprowadzić 
grawimetrycznie poprzez pomiar wagi 
odpowiednich wzorców przed ekspo-
zycją i po określonym czasie. Szyb-
kości korozji można wyznaczyć także 
volumetrycznie, metodami analizy che-
micznej na zawartość jonów Fe2+ lub in-
nych jonów metali. Metody te mają sze-
reg wad, do których należy względnie 
duży koszt, brak szybkiej odpowiedzi 
oraz uśredniony charakter wyznaczonej 
szybkości korozji. Wadą wymienionych 
technik jest niemożliwość automatyza-
cji pomiaru. 

Czujniki korozyjne 

Nowoczesnymi metodami moni-
torowania są metody elektrochemicz-
ne i rezystometryczne. Dlatego syste-
my monitorowania szybkości korozji 

oparte na metodzie re-
zystometrycznej i me-
todach elektrochemicz-
nych zostaną przedsta-
wione w sposób bardziej 
szczegółowy.

Procesy korozyjne 
przebiegające w wodzie 
posiadają naturę elektro-
chemiczną, dlatego na-
turalnymi metodami po-
miaru szybkości są me-
tody elektrochemiczne. 
Na rys. 5. przedstawiony 
jest typowy trójelektro-
dowy czujnik elektroche-
miczny wraz z elektrycz-
nym przyłączem.

Każda z trzech elek-
trod czujnika może pra-
cować jako elektroda 
wskaźnikowa, gdy pozo-
stałe dwie pełnią funkcję 
elektrody pomocniczej 
i elektrody odniesienia. 
Z tego względu przed-
stawiony czujnik jest bar-
dzo uniwersalny i może 
być wykorzystany do po-
miaru szybkości korozji 
metodą rezystancji pola-
ryzacyjnej, metodą szu-
mu elektrochemicznego 
lub techniką analizy har-
monicznej. 

Każdy pomiar elek-
trochemiczny szybkości 
korozji sprowadza się do 
bezpośredniego lub po-
średniego wyznaczenia gęstości prądu 
korozyjnego. W tym celu napięciowy-
(prądowy) sygnał pobudzający przy-
kładany jest pomiędzy elektrodę pra-
cującą a elektrodę referencyjną. Aby 
sygnał przyłożony był utrzymany po-
między elektrodą pracującą a elektro-
dą pomocniczą przepływa odpowiedni 
prąd(napięcie). W technice polaryzacji 
liniowej wyznacza się rezystancję po-
laryzacyjną, której wartość jest odwrot-
nie proporcjonalna do gęstości prądu 
korozyjnego. W przypadku wodnych 
środowisk o dużej rezystywności po-

miar szybkości korozji 
metodą polaryzacji linio-
wej obarczony jest du-
żym błędem wynikają-
cym z wkładu rezystan-
cji elektrolitu do wartości 
rezystancji polaryzacyj-
nej. W przypadku tech-
niki szumu elektroche-
micznego wyznaczana 
jest natomiast rezystan-
cja szumowa. Istotnym 
elementem poprawne-
go wyznaczenia szyb-
kości korozji tą metodą 
jest określenie właściwe-
go pasma częstotliwo-
ściowego. W metodzie 
analizy harmonicznej 
wyznaczane są relacje 
pomiędzy amplitudami 
poszczególnych składo-
wych harmonicznych, 
co w konsekwencji pro-
wadzi do wyznaczenia 
gęstości prądu koro-
zyjnego. Wadą metody 
analizy harmonicznej 
jest konieczność stoso-
wania względnie wyso-
kich amplitud zmienne-
go sygnału pobudzają-
cego. Niezaprzeczalną 
zaletą przedstawione-
go czujnika korozyjne-
go jest jego uniwersal-
ność, która sprawia, że 
może być on zastoso-
wany do wyznaczenia 

szybkości korozji każdą z wymienio-
nych technik.

Nie zawsze istnieje możliwość za-
stosowania technik elektrochemicznych 
do wyznaczania szybkości korozji. W 
tym przypadku rozwiązaniem mogą 
być rezystometryczne czujniki korozyj-
ne. Na rys. 6 przedstawiona jest przy-
kładowa konstrukcja czujnika rezysto-
metrycznego. 

W przypadku czujnika rezystome-
trycznego nie stosujemy sygnału po-
budzającego w celu wywołania odpo-
wiedniego elektrochemicznego sygna-

Rys. 5. Trójelektrodowy 
elektrochemiczny czujnik 

korozyjny

Rys. 6. Korozyjny czujnik 
rezystometryczny wraz 

z pomiarowym układem 
elektronicznym
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łu odpowiedzi. W przypadku czujnika 
rezystometrycznego mierzona jest re-
zystancja pętli pomiarowej, wykona-
nej z badanego materiału. W wyniku 
przebiegających procesów korozyjnych 
przekrój poprzeczny pętli zmniejsza się 
prowadząc do wzrostu rezystancji elek-
trycznej. W rzeczywistości rezystancja 
elektryczna pętli pomiarowej porówny-
wana jest z rezystancją elektryczną pę-
tli odniesienia nieulegającej procesom 
korozyjnym, schemat pomiaru został 
przedstawiony na rys. 7.

Stosując układ referencyjny unika-
my problemu wyznaczenia bezwzględ-
nych wartości rezystancji, a pomiar 
szybkości korozji sprowadza się do 
wyznaczenia stosunku pomiędzy po-
wierzchnią przekroju pętli odniesienia 
do powierzchni przekroju pętli pomia-
rowej. Zaletą tej metody jest możność 
wyznaczania szybkości korozji w wo-
dzie o bardzo wysokiej rezystywności, 
a pomiar szybkości korozji nie zależy od 
obecności osadów produktów korozji 
pod warunkiem, że ich rezystywność 
jest dużo większa od rezystywności 
materiału pętli pomiarowej. 

Systemy monitorowania 

Czujniki korozyjne instaluje się 
w newralgicznych punktach instalacji 
wytypowanych na podstawie analiz in-
żynierskich oraz historii awarii i remon-
tów. Pomiar szybkości korozji przy po-

mocy czujników elektrochemicznych 
powinien odbywać się kilkoma meto-
dami jednocześnie. Wskazane jest tak-
że porównywanie wyników pomiarów 
elektrochemicznych z pomiarami rezy-
stometrycznymi. Takie postępowanie 
eliminuje przypadkowość i uwiarygod-
nia przeprowadzane pomiary. 

Pomiar szybkości korozji metodami 
elektrochemicznymi i rezystometrycz-
nymi, przesyłanie danych i stworzenie 
stosownego protokołu można w pełni 
zautomatyzować, tworząc bezobsłu-
gowy system monitorowania szybkości 
korozji. Systemy takie zostały opraco-
wane i wdrożone przez Katedrę Elektro-
chemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej. 
Schemat automatycznego systemu mo-
nitorowania korozji przedstawiony jest 
na rys. 8.

Czujniki korozyjne „A” omówione 
wcześniej stanowią podstawową część 
systemu. W bezobsługowym układzie, 
pomiary szybkości korozji wykonywa-
ne są automatycznie przy pomocy od-
powiednich cyfrowych kart pomiaro-
wych. Taki sposób pomiaru wymaga 
wprowadzenia odpowiedniego układu 
kondycjonowania danych. Wymagana 
jest także możliwość realizacji pomia-
rów na kilku czujnikach jednocześnie 
przy pomocy jednego systemu pomia-
rowego „C”. To wymaganie realizuje się 

przy pomocy multiplexera „B”. Bezob-
sługowy system wymaga zastosowa-
nia bezprzewodowej transmisji danych, 
którą można stworzyć na bazie mode-
mu GPRS/EDGE/UMTS „D”. Wyniki po-
miarów z wielu punktów pomiarowych 
przesyłane są na serwer http oznaczo-
ny przez „E”. Pomiary szybkości korozji 
mogą być udostępnione wielu użytkow-
nikom poprzez sieć internetową „F”. 
Kontrolę pracy systemu monitorowania 
w każdym czasie i w każdym miejscu, 
zapewniają terminale PDA a nawet te-
lefony komórkowe. W jednostce cen-
tralnej, zarządzającej, dane o szybko-
ści korozji zbierane są ze wszystkich 
punktów pomiarowych, tworzone są 
protokoły pomiarowe, a wyniki przed-
stawione w postaci zależności szyb-
kość korozji od czasu „G”. 

Przedstawione zasady monitoro-
wania korozji w sposób automatycz-
ny należą do najnowocześniejszych 
metod oceny zagrożenia korozyjnego. 
Modułowa budowa pozwala na obni-
żenie kosztów instalacji, zwiększając 
w ten sposób uniwersalność stoso-
wania metody. Monitorowanie korozji 
w oparciu o systemy automatyczne 
wykorzystywane zostało z powodze-
niem w kilku ciepłowniach geotermal-
nych w Polsce.Rys. 7. Schemat działania czujnika 

rezystometrycznego

Rys. 8. Blokowy schemat bezobsługowego systemu monitorowania szybkości korozji. 
A – czujniki pomiarowe, B - multiplexer, C – komputer pomiarowy, D - modem GPRS/

EDGE/UMTS, E - serwer www, ftp, F- sieć komputerowa, G - kontrola szybkości korozji 
sterowanie systemem
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PRZESŁANKI ROZWOJU 
ENERGETYKI ŹRÓDEŁ 
ODNAWIALNYCH

W artykule 
przedstawiono 

analizę rozwoju 
energetyki w oparciu 
o obowiązujące akty 
prawne. W rozwój 
ten wpisują się 
agregaty absorpcyjne. 
Zaprezentowano 
przesłanki ekonomiczne 
oraz potrzebę 
wykorzystania urządzeń 
absorpcyjnych 
w układach centralnego 
chłodzenia i ogrzewania. 
Z pomocą prezentacji 
rzeczywistych układów 
zbudowanych na terenie 
Polski, wykorzystujących 
urządzenia absorpcyjne, 
zwrócono uwagę 
na szeroki wachlarz 
i potrzebę zastosowań 
takich urządzeń.

Z uwagi na kurczące się światowe 
zasoby paliw kopalnych, a tak-

że ze względu na potrzebę ochrony 
środowiska naturalnego przed de-
gradacją, coraz większą popularność 
zdobywają metody wykorzystujące al-
ternatywne źródła energii do realizacji 
określonych celów. Potrzebę taką wy-
muszają również uwarunkowania eko-
nomiczne, przez wzgląd na rosnące 
ceny surowców oraz politykę zmierza-
jącą do możliwie dużego uniezależnie-
nia gospodarki od zewnętrznych su-
rowców energetycznych. 

Jednym z bardziej korzystnych roz-
wiązań problemu jest wykorzystanie cie-
pła odpadowego, o stosunkowo niskich 
parametrach termicznych, do napędu 
obiegów chłodniczych sorpcyjnych. 
W metodzie tej, zwanej gospodarką 
skojarzoną, wykorzystuje się ubocz-
ne efekty procesów technologicznych 
(strumień ciepła odpadowego) do reali-
zacji określonych celów (np. uzyskanie 
efektu chłodzenia w klimatyzacji).

 
Ważniejsze akty prawne  
określające rozwój 
energetyki

21 lutego 2004 r. weszła w życie 
dyrektywa 2004/8/WE [1] Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 
z dnia 11 lutego 2004 r. Dokument ten 

zobowiązuje państwa członkowskie do 
wprowadzenia mechanizmów promo-
wania kogeneracji w oparciu o zapo-
trzebowanie na ciepło użytkowe na we-
wnętrznym rynku energii. Zmienia ona 
postanowienia dyrektywy 92/42/EWG. 
Zadaniem dyrektywy 2004/8/WE jest 
zwiększenie wydajności energetycznej 
oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw, 
poprzez stworzenie warunków dla pro-
mocji i rozwoju kogeneracji o wysokiej 
sprawności, w oparciu o zapotrzebowa-
nie na ciepło użytkowe oraz oszczęd-
ności energii pierwotnej na wewnętrz-
nym rynku energii, z uwzględnieniem 
specyfi cznych okoliczności krajowych 
dotyczących warunków klimatycznych 
i ekonomicznych.

Państwo polskie ratyfi kowało także 
protokół z Kioto oraz stosując się do dy-
rektyw UE, zobowiązało się do zmniej-
szenia emisji zanieczyszczeń towarzy-
szących spalaniu przy jednoczesnym 
wzroście produkcji energii skojarzonej 
do poziomu 30% w 2012 r. Spełnić te 
warunki można jedynie stosując jako 
paliwo gaz ziemny, biogaz oraz układy 
kogeneracyjne. W układach takich do 
produkcji „chłodu” coraz szerzej stoso-
wane są urządzenia absorpcyjne, wy-
korzystywane jednocześnie jako pompy 
ciepła. Ich stosowanie umożliwia więc 
w zależności od potrzeb, produkcję 
chłodu i podwyższenie parametrów 

na tle absorpcyjnych pomp ciepła
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ciepła (np. dociążanie sieci ciepłow-
niczych).

Analiza ekonomiczna  
celowości stosowania 
układów absorpcyjnych

Akceptacja projektu wymaga, by 
zastosowanie agregatu absorpcyjnego 
doprowadziło do wytwarzania chłodu 
po niższych kosztach niż ma to miej-
sce w alternatywnym układzie sprężar-
kowym. Zdecydowanie na efektywność 
ekonomiczną projektu wpływają nakła-
dy inwestycyjne na system z chłodziar-
ką absorpcyjną, około 1,5 do 2 razy 
wyższe niż nakłady na układ sprężar-
kowy o takiej samej mocy chłodniczej. 
Urządzenia absorpcyjne posiadają rów-
nież niższy współczynnik wydajności 
chłodniczej. Na rysunku 1 zaprezento-
wane zostało porównanie nakładów in-
westycyjnych z mocą chłodniczą agre-
gatów absorpcyjnych. 

Z powyższych powodów agrega-
ty absorpcyjne stosowane są głównie 
w układach skojarzonych, wykorzystu-
jąc do napędu źródła ciepła odpado-
wego. Ze względu na długi czas pracy 
chłodziarki absorpcyjnej wynoszący od 
25 do 30 lat (urządzenie sprężarkowe 
od 10 do15 lat) oraz niewielkie wyma-
ganie serwisowe, w odpowiednich wa-
runkach stosowanie takich urządzeń 
jest ekonomicznie pożądane. W za-
stosowaniach praktycznych najczę-
ściej wykorzystywane są dwa rodzaje 
chłodziarek absorpcyjnych: bromoli-
towe (LiBr-H2O) i amoniakalne (H2O-

NH3). W chłodziarkach absorpcyjnych 
bromowo litowych czynnikiem chłodni-
czym jest woda, przez co ich zastoso-
wanie jest ograniczone do wytwarza-
nia „chłodu” o parametrach ok. 5oC. 
Wyższych nakładów inwestycyjnych 
wymagają chłodziarki amoniakalne, 
jednak można z ich pomocą uzyskać 
temperatury chłodzenia poniżej 0oC 
(nawet do -60oC), umożliwiając głębo-
kie mrożenie.

Zasada działania  
urządzenia 
absorpcyjnego

Chłodziarki sorpcyjne [3], są to 
urządzenia, w których dla zrealizowa-
nia obiegu doprowadzana jest energia 
z zewnątrz w postaci ciepła. Urządzenia 
te są chłodziarkami parowymi, w związ-
ku z tym czynnik podlega przemianom 
fazowym. W parowniku odbywa się 
proces wrzenia czynnika chłodnicze-
go kosztem ciepła doprowadzonego 
od środowiska ochładzanego. Proces 
przebiega w niskiej temperaturze i przy 
niskim ciśnieniu. W skraplaczu zaś od-
daje ciepło do otoczenia przy wyższej 
temperaturze i przy wysokim ciśnieniu 
ulęgając skropleniu. Przejście z ciśnie-
nia skraplania na ciśnienie parowania 
uzyskuje się przez dławienie w zawo-
rze rozprężnym. Realizacja procesu 
sprężania czynnika wymaga odprowa-
dzenia ciepła do otoczenia (absorber) 
oraz doprowadzenie w innym miejscu 
ciepła przy temperaturze wyższej od 
temperatury otoczenia (desorber). Ze-

spół ten nosi nazwę sprężarki termicz-
nej i zastępuje sprężarkę mechaniczną 
trzema przemianami:

izobaryczną absorpcją pary czyn- –
nika chłodniczego przez ciekły 
absorbent,
izentalpowym zwiększaniem ci- –
śnienia cieczy przez pompę,
desorpcją pary czynnika chłod- –
niczego przez doprowadzenie 
ciepła.

Korzystając ze sprężarki termicz-
nej nie mamy do czynienia z czystym 
czynnikiem, lecz z jego roztworem, to 
znaczy z układem dwuskładnikowym 
zwanym układem sorpcyjnym. Układ 
taki składa się z substancji pochłania-
nej (absorbowanej), która jest czynni-
kiem chłodniczym i absorbenta zwane-
go pochłaniaczem. W układzie takim 
czynnikiem chłodniczym jest ten czyn-
nik, który posiada niższą temperaturę 
wrzenia przy stałym ciśnieniu. Zjawisko 
sorpcji może mieć charakter fi zyczny 
lub chemiczny. Jeżeli proces pochła-
niania przebiega w całej objętości, to 
nosi nazwę absorpcją. Na powierzch-
ni granicy faz następuje zagęszczenie 
czynnika pochłanianego. W przypadku 
gdy podczas zjawiska pochłaniania wy-
stępują związki chemiczne, to proces 
taki nazywany jest chemisorpcją.

Praca urządzenia chłodniczego ab-
sorpcyjnego jest możliwa, jeżeli przyj-
mie się, że obieg realizowany jest przy 
pomocy zespołu sorpcyjnego, w któ-
rym pochłaniaczem jest ciecz two-
rząca z czynnikiem chłodniczym roz-
twór o nieograniczonej rozpuszczalno-
ści. Z desorbera płynie para czynnika 
chłodniczego zawierająca domieszkę 
pary pochłaniacza (w chłodziarkach Li-
Br-H20 desorber opuszcza praktycznie 
czysta para wodna), która kierowana 
jest do skraplacza. Następuje tam skro-
plenie pary czynnika chłodniczego, przy 
stałym ciśnieniu, w związku z czym zo-
staje odprowadzone przy pomocy wo-
dy chłodzącej ciepło skraplania Qskr. Po 
skropleniu czynnik zostaje izentalpowo 
dławiony, przepływając poprzez zawór 
rozprężny przy ciśnieniu parowania P0, 

Rys. 1. Szacunkowe nakłady inwestycyjne na agregaty absorpcyjne w funkcji mocy 
chłodniczej (a agregat absorpcyjny LiBr-H20 małej mocy, (b agregat absorpcyjny 

amoniakalny [2]
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przy czym temperatura nasycenia jest 
odpowiednio niska, tak że w parowniku 
może być pobrane ciepło Qpar. W wy-
niku doprowadzenia ciepła powstają 
pary, które przepływają do absorbera. 
Pary czynnika chłodniczego, stykając 
się ze z roztworem bogatym, są absor-
bowane (pochłaniane).

Roztwór o małej zawartości „czyn-
nika chłodniczego” nazywany jest roz-
tworem bogatym. W miarę trwania 
procesu absorpcji roztwór pochłania 
czynnik chłodniczy. Podczas procesu 
pochłaniania generowane jest ciepło 
rozpuszczania Qabs, które odprowadza-
ne jest od układu przy pomocy wody 
chłodzącej absorber. W absorberze, 
jeśli zaniedbać spadek ciśnienia w ru-
rociągu łączącym oba aparaty, panuje 
to samo ciśnienie P0. 

Po osiągnięciu odpowiedniego stę-
żenia (rozcieńczenia LiBr wodą) roztwór 
zwany roztworem ubogim Xu zasysany 
jest przez pompę kosztem pracy Npom 
i przetłaczany do desorbera. W desor-
berze roztwór jest podgrzewany, wyko-
rzystując ciepło odpadowe (np. para, 
woda gorąca). W związku z doprowa-
dzeniem ciepła powstaje para czynnika 
chłodniczego (niższa temperatura wrze-
nia), która przepływa do skraplacza. Do 
roztworu ubogiego doprowadzane jest 
ciepło Qnap. W desorberze panuje ciśnie-
nie skraplania, jeśli pominąć spadek ci-
śnienia w rurociągu, którym płynie para 
do skraplacza. W wyniku odparowa-
nia czynnika chłodniczego (desorpcji) 
stężenie roztworu wzrasta do wartości 
dopowiadającej stężeniu bogatemu Xb. 

Obieg roztworu zamyka się w obrębie 
desorbera i absorbera poprzez zawór 
oraz pompę. W części urządzenia panu-
je ciśnienie skraplania, w części ciśnienie 
parowania. Linia podziału na poszcze-
gólne części przebiega poprzez pompę 
i oba zawory (rys. 2). 

W chłodziarce absorpcyjnej dopro-
wadzane jest ciepło Qpar przy ciśnieniu 
P0 oraz doprowadzane jest ciepło Qnap 
przy ciśnieniu panującym w skraplaczu. 
Od układu należy odprowadzić ciepło 
Qskr oraz ciepło Qabs przy ciśnieniu P0. 
Ciśnienie Pskr określone jest warunkiem 
chłodzenia skraplacza to znaczy tem-
peraturą wody chłodzącej, natomiast P0 

wynika z wymagań odnośnie tempera-
tury obiektu chłodzonego, stawianych 
przez użytkownika. 

Zasada działania pompy ciepła jest 
analogiczna do urządzenia chłodnicze-
go z tą różnicą, że wykorzystanie ener-
gii jest odwrotne. Istnieją też systemy 
działające w zimie jako pompy ciepła, 
a w lecie jako klimatyzatory. Najwięcej 
takich rozwiązań można spotkać w Sta-
nach Zjednoczonych, Norwegii, Szwe-
cji, Niemczech, Francji i Włoszech.

Przykłady zastosowań  
urządzeń absorpcyjnych 
w układach 
skojarzonych

Ekonomiczne i prawne przesłanki 
określają rozwój energetyki. W kierunki 
te dobrze wpisują się urządzenia wy-
korzystujące zjawisko sorpcji. Wykorzy-
stanie do napędu ciepła odpadowego 
o stosunkowo niskich parametrach, 
umożliwia ich szerokie wykorzystanie 
w rozmaitych układach skojarzonych. 
Do układów takich coraz szerzej stoso-
wanych, należą ciepłownie geotermal-
ne. Różnią się one między sobą stoso-
wanymi rozwiązaniami technicznymi. 

Tab. 1. Podstawowe parametry ciepłowni geotermalnych pracujących w Polsce [4]

Parametr 
charakteryzujący

Bańska 
- Biały 

Dunajec
Pyrzyce Mszczonów Uniejów

Bańska Niż.
- Biały 

Dunajec

Słomniki
k. Krakowa

Rok uruchomienia 1994 1996 1999 2001 2001 2002

Temperatura wody
w złożu [°C]

86 61 40 67-70 76-80 17

Głębokość złoża [m] 2000-3000 1500-1650 1600-1700 ~2000 2500 300

Mineralizacja [g/l] 3 120 0,5 6,8-8,8 3 -

Wydatek [m3/h] 120 2x170 60 68 550 260

Całkowita moc cieplna 
[MWt]

9 50 12 4,6 125 3,5

Rys. 2. Schemat ideowy jednostopniowej chłodziarki absorpcyjnej
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Różnice te wynikają przede wszyst-
kim z różnych parametrów wód geo-
termalnych, wielkości pozyskanych mo-
cy cieplnych a także liczby i rodzajów 
odbiorców ciepła. Podstawowe dane 
przedstawione zostały w tabeli 1.

Należy się spodziewać że, liczba 
elektrociepłowni geotermalnych będzie 
wzrastać przez wzgląd na ekonomię 
jak i potrzebę ochrony środowiska na-
turalnego. Polska posiada największe 
w Europie, udokumentowane zaso-
by energii geotermalnej (około 25-100 
mld ton paliwa umownego) zgroma-
dzone w skałach osadowych, których 
miąższość przekracza 10 km. Objętość 
wód termalnych szacuje się na 6000 
km3÷30.000 km3. Zasoby geotermal-
ne występują pod powierzchnią 80% 
obszaru naszego kraju. Temperatury 
wód, na poziomie do 4000 m, są rzędu 
od 20÷300°C. Oprócz energii zgroma-
dzonej w wodzie, energia geotermalna 
występuje w wysadach solnych i gorą-
cych suchych skałach. 

Zastosowanie urządzenia  
absorpcyjnego w układzie 
skojarzonym na przykładzie 
elektrociepłowni 
geotermalnej w Pyrzycach 

Na układ elektrociepłowni geoter-
malnej w Pyrzycach składają się trzy 
główne obiegi:

obieg wody geotermalnej, –
obieg wody sieciowej, –
obieg wody wysokotemperatu- –
rowej.

Głównym elementem ciepłowni 
geotermalnej jest instalacja obiegu wo-
dy geotermalnej, zbudowana z dwóch 
otworów czerpalnych GT1 i GT3 oraz 
dwóch otworów chłonnych GT2 i GT4. 
Głębokość otworów geotermalnych wy-
nosi około 1620 m. Średnia tempera-
tura wody w złożu wynosi około 64°C. 
Poziom zwierciadła wody w otworach 
czerpalnych stabilizuje się na głębo-
kości 34 m. Woda geotermalna wydo-
bywana jest za pomocą wielostopnio-
wych pomp głębinowych zasilanych 

napięciem 2000 V, zainstalowanych 
na głębokości 110 m. W zależności od 
zapotrzebowania na ciepło, natężenie 
z jednego otworu czerpalnego wynosi 
90÷170 m³/h. Wydobyta woda geoter-
malna o temp. 61°C po przejściu przez 
fi ltry skierowana do wymiennika I stop-
nia, gdzie przekazuje ciepło wodzie sie-
ciowej powracającej z miasta. Następu-
je tam podgrzanie wody sieciowej w za-
leżności od potrzeb od 40°C do 60°C. 
Całkowita moc cieplna przekazywana 
w wymienniku wynosi 7,2 MW. W celu 
dalszego wykorzystania energii cieplnej 
zawartej w wodzie geotermalnej kiero-
wana jest ona do wymiennika II stopnia, 
gdzie schłodzona zostaje temperatu-
ry około 26°C, na skutek przekazania 
energii cieplnej wodzie pochodzącej 
z parownika urządzenia absorpcyjnego 
o temperaturze 25°C, do którego kiero-
wany jest strumień wody sieciowej „po-
wracający z miasta”. Po wyjściu z dru-
giego wymiennika woda geotermalna 
przechodzi przez drugą baterię fi ltrów 
i tłoczona jest powtórnie do tej samej 
warstwy geologicznej, z której została 
wydobyta. Otwory chłonne znajdują się 
w odległości około 1,5 km od otworów 
produkcyjnych.

Na obieg wody sieciowej składa się 
woda powracająca z miasta, która roz-
dzielona zostaje na kilka równoległych 
strumieni. Jeden płynie do wymienni-
ka I stopnia, drugi do parownika urzą-
dzenia absorpcyjnego połączonego 
z wymiennikiem II stopnia, dalej kie-

rowany jest do ekonomizerów gazo-
wych kotłów wysoko i niskotempera-
turowych, gdzie odbiera ciepło spalin 
powstałych na skutek spalania gazu. 
Dzięki temu ograniczona zostaje stra-
ta energii cieplnej zawartej w produk-
tach spalania. Część strumienia wody 
sieciowej o temp. 40°C kierowana jest 
do absorbera i skraplacza urządzenia 
absorpcyjnego, pracującego jako pom-
pa ciepła, gdzie zostaje podgrzana do 
temperatury 78°C. Następnie miesza 
się ona z wodą sieciową podgrzaną 
w wymienniku geotermalnym I stop-
nia. W wyniku połączenia kilku stru-
mieni pochodzących z pompy cieplnej, 
z wymiennika I stopnia i ekonomizerów 
otrzymuje wodę sieciową o tempera-
turze ok. 75°C. W zależności od po-
trzeb można ją skierować „do miasta” 
lub dalej podgrzewać do temperatury 
95°C w wysokotemperaturowym wy-
mienniku płaszczowo-rurowym oraz 
do temperatury 100°C w szczytowych 
kotłach przepływowych gazowych (ni-
skotemperaturowych) wyposażonych 
w ekonomizery. 

Woda do miasta tłoczona jest za 
pośrednictwem dwóch równolegle pra-
cujących pomp sieciowych wyposażo-
nych w przetwornice częstotliwości, 
które umożliwiają prowadzenie płynnej 
regulacji ilościowej.

Obieg wysokotemperaturowy zbu-
dowany jest z przepływowych wysoko-
temperaturowych kotłów gazowych, 
wymiennika płaszczowo-rurowego oraz 

Rys. 3. Ideowy schemat elektrociepłowni geotermalnej w Pyrzycach [5]
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urządzenia absorpcyjnego pracujące-
go jako pompa ciepła. Podstawowym 
zadaniem obiegu jest wykorzystanie 
wody pochodzącej z chłodzenia ko-
tłów gazowych wysokotemperaturo-
wych o temperaturze 160°C do napę-
du procesu desorpcji zachodzącego 
w warniku urządzenia absorpcyjnego. 
W ten sposób rozwiązany został spo-
sób napędu urządzenia absorpcyjne-
go LiBr-H2O. 

Zastosowanie urządzeń  
absorpcyjnych w układzie 
skojarzonym na przykładzie 
Kopalni Węgla Kamiennego 
Pniówek

Decyzja o budowie klimatyzacji 
w KWK Pniówek podyktowana była 
koniecznością poprawy warunków pra-
cy pod ziemią, gdzie ze względu na 
przekraczanie dopuszczalnych tem-
peratur powietrza czas pracy musiał 
ulegać skróceniu, a także perspekty-
wą eksploatacji niższych pokładów, 
gdzie warunki geotermiczne są jesz-
cze trudniejsze.

Stosowane do tej pory lokalne urzą-
dzenia schładzające powietrze nie mo-
gły sprostać temu zadaniu. Wynika to 
z zapotrzebowania na dużą moc chłod-
niczą, a co za tym idzie z konieczności 
wyprowadzenia znacznych ilości ciepła 
poza rejony ochładzane, do prądów po-
wietrza wentylacyjnego. Jako alternaty-
wa dla lokalnych urządzeń schładzają-
cych powstał projekt budowy central-
nej klimatyzacji w oparciu o skojarzony 
układ energetyczno-chłodniczy zlokali-
zowany na powierzchni.

Ogólna koncepcja tego projektu 
polega na wytworzeniu energii elek-
trycznej za pomocą generatorów na-
pędzanych silnikami gazowymi spa-
lającymi metan, odzyskaniu ciepła ze 
spalin i chłodzenia silników do napędu 
agregatów absorpcyjnych, przesyła-
nie „chłodu” za pomocą zimnej wody 
wytworzonej w chłodziarkach absorp-
cyjnych i w chłodziarce sprężarkowej 
zasilanej energią elektryczną z gene-
ratorów. Nadwyżki energii elektrycznej 

i ciepła są sprzedawane do sieci elek-
troenergetycznej i ciepłowniczej. 

Ciepło odzyskane z generatorów 
w pierwszej kolejności służy do napę-
du chłodziarek absorpcyjnych a przy 
zmniejszonym zapotrzebowaniu (pra-
ca ze zmniejszoną mocą chłodniczą) 
jest kierowane do sieci ciepłowniczej 
kopalni. 

Układy absorpcyjne mają dwa po-
ziomy odzysku strumienia ciepła: 

obieg ciepłowodny o nominalnym  
gradiencie 85°C/70°C dla odzysku 
ciepła z chłodzenia korpusu silni-
ka, oleju i powietrza po turbodoła-
dowaniu,
obieg gorącowodny o nominalnym  
gradiencie 125°C/100°C dla odzy-
sku ciepła ze spalin.

Wytworzona w układzie chłodni-
czym zimna woda chłodnicza, o tem-
peraturze 1,5÷2°C jest przesyłana na 
dół kopalni z wykorzystaniem rurociągu 
o średnicy ø 300 i przepływie 300 m3/h. 
Woda lodowa kierowana jest szybem 
na poziom 853 m do podajnika trójko-
morowego SIEMAGDRK 200, gdzie na-
stępuje redukcja ciśnienia z 9,5 MPa do 

ciśnienia 2,0 MPa. W obiegu dołowym 
woda zimna wypycha wodę ogrzaną 
o temperaturze ok. 18°C na powierzch-
nię w kierunku chłodziarek. 

Dla zapewnienia ciągłości przepływ 
u wody chłodniczej w obiegu pierwot-
nym i wtórnym podajnik tworzą trzy 
komory rurowe, których cykle pracy 
są przesunięte w fazie o 120°. Strata 
ciepła na podajniku wynosi ok. 0,5°C, 
a jego praca jest nadzorowana przez 
system kontrolny, który alarmuje w przy-
padku wystąpienia nieprawidłowości.

Dzięki zastosowaniu chłodziarek 
absorpcyjnych możliwe jest bardzo 
efektywne wykorzystanie ciepła gene-
rowanego w układzie (np. w sezonie 
grzewczym do produkcji ciepła, a w 
sezonie letnim do celów klimatyzacyj-
nych). Produkcja energii chłodniczej 
prowadzona jest z przeznaczeniem na 
potrzeby KWK „Pniówek” i realizowana 
jest więc w trzystopniowym układzie 
chłodniczym z wykorzystaniem agre-
gatów absorpcyjnych i śrubowych fi r-
my YORK. Układ ten zbudowany jest 
następująco [6]:

stopień pierwszy - agregat chłodniczy 1. 
absorpcyjny typu YIA-HW-3B3,

Rys. 4. Schemat układu skojarzonego w Kopalni „Pniówek” (WC1, WC2, WC3, WC4 – 
wymienniki ciepła układu CHP, TS – turbosprężarka, CHW – chłodnica wentylatorowa, 

CHA1, CHA2 – chłodziarki absorpcyjne, CHS – chłodziarka sprężarkowa, SK – 
skraplacz, W – warnik, A – absorber, ZD – zawór dławiący, S – sprężarka, P – parownik) 

[6] 
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stopień drugi - agregat chłodniczy absorpcyjny 2. 
typu YIA-HW-6C4,
stopień trzeci - agregat chłodniczy śrubowy sprę-3. 
żarkowy typu YLC, w którym jako czynnika chłod-
niczego użyto R717.

Podsumowanie 

W najbliższych latach, na skutek ciągłego zmniej-
szania się zasobów surowców naturalnych, należy 
spodziewać się ciągłego wzrostu cen energii. Rów-
nocześnie wzrastać będzie znaczenie racjonalnej 
polityki energetycznej, której celem jest wzrost wy-
korzystania alternatywnych źródeł energii jak i ogra-
niczenie strat poprzez pełniejsze jej wykorzystanie. 
Trendy te zostały dostrzeżone przez organy ustawo-
dawcze, które opracowały stosowne ramy prawne 
promujące takie rozwiązania. W rysujące się kierun-
ki rozwoju energetyki dobrze wpisują się urządzenia 
wykorzystujące zjawisko sorpcji. Dzięki wykorzystaniu 
do napędu źródeł energii o stosunkowo niskich pa-
rametrach oraz jednoczesny tryb pracy jako pompa 
ciepła, umożliwiają szerokie wykorzystanie w szero-
kim wachlarzu układów. Stosowanie agregatów ab-
sorpcyjnych pozwala ograniczyć straty energii dzięki 
wykorzystaniu źródeł odpadowych, a także wyko-
rzystać do ich napędu alternatywne źródła energii 
(np. źródła geotermalne). Dalsze zwiększanie roz-
wiązań z ich udziałem zapewni również spełnienie 
zobowiązań dotyczących układów kogeneracyjnych 
i ochrony środowiska naturalnego. Praktyka dowo-
dzi, że rozwiązania takie są ekonomicznie pożądane 
i spodziewać się należy sukcesywnego zwiększania 
się popularności takich rozwiązań. 
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bromolitowa”. Materiały i opracowania wewnętrzne IMP 

Gdańsk,

Nowak W., Stachel A.: „Ciepłownie geotermalne w Pol-[4] 

sce - stan obecny i planowany” Czysta Energia 07/08 
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Materiały i prezentacje fi rmy York (1999) .

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

DORADZTWO * PROJEKTOWANIE * SPRZEDAŻ * MONTAŻ * SERWIS

e-mail: jutech@jutech.pl,  www.jutech.com.pl

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

BEZPIECZNIEJ
Z AKUMULATOREM CIEPŁA

W marcu rozpoczęła się eksploatacja 
akumulatora ciepła, który jest pierwszym 

etapem modernizacji Elektrociepłowni Siekierki 
należącej do Grupy Vattenfall. Nowa inwestycja 
w znacznym stopniu poprawi bezpieczeństwo 
dostaw ciepła sieciowego dla mieszkańców 
Warszawy. To pierwsza tego typu inwestycja 
w dużym miejskim systemie ciepłowniczym 
w Polsce. 
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Akumulator to zbiornik ciepła, który 
gromadzi energię cieplną w posta-

ci gorącej wody. Wyrównuje pracę elek-
trociepłowni w cyklu dobowym, przez co 
ogranicza ilość paliwa spalanego w ko-
tłach i tym samym wpływa korzystnie 
na ograniczenie emisji szkodliwych sub-
stancji do środowiska. Gromadzi ciepło, 
gdy zapotrzebowanie na nie jest mniej-
sze, oddaje, gdy jego zużycie rośnie (ra-
no i wieczorem). Akumulator wyrównuje 
pracę elektrociepłowni w cyklu dobo-
wym, umożliwiając przesunięcie pro-
dukcji na bardziej efektywne jednostki 
i zwiększenie produkcji w kogeneracji. 

Siekierkowski akumulator ciepła, 
który został zaprojektowany i wykona-
ny przez polskie fi rmy na podstawie do-
świadczeń skandynawskich. Ilość ener-
gii, jaką można w nim zgromadzić, to 
1 600 MWh. Energia ta wystarczy do 
jednoczesnego ogrzania około 25 000 
mieszkań w Warszawie przez całą dobę. 
Inwestycja kosztowała ok. 50 mln zł.

Zasada działania  
akumulatora

Akumulator ciepła jest włączonym 
w system ciepłowniczy bezciśnienio-
wym zbiornikiem wody. Podczas łado-
wania akumulatora gorąca woda jest 
podawana do górnej części zbiornika, 
a jednocześnie zimna woda jest odbie-

rana z dolnej jego części. W ten spo-
sób warstwa pośrednia między gorącą 
i zimną wodą przesuwa się do dolnej 
części zbiornika i zwiększa się ilość 
ciepła zmagazynowanego w akumu-
latorze (poziom wody w zbiorniku jest 
praktycznie niezmienny). Rozładowa-
nie akumulatora odbywa się poprzez 
odbiór gorącej wody z górnej części 
zbiornika i podawanie schłodzonej wo-
dy do dolnej jego części. Warstwa po-
średnia przesuwa się w stronę górnej 
części zbiornika.

Dane techniczne: 

Pojemność – 30 400 m – 3 (to po-
nad 40 milionów termosów o po-
jemności 0,75 l)

Wysokość zbiornika – 47 m –
Średnica zbiornika – 30 m –
Pojemność cieplna – 1 600 MWh –
Moc cieplna – 300 MWt –
Grubość izolacji – 500 mm –
Prędkość ładowania / rozłado- –
wania – 4 500 t/h
Temperatura wody sieciowej –  –
40-99°C
Typ zbiornika – bezciśnieniowy –
Zabezpieczenie antykorozyjne –  –
poduszka parowa.

Zasadność stosowania  
akumulatorów ciepła

Skojarzona produkcja energii elek-
trycznej i cieplnej pozwala na osiągnię-
cie wyższej sprawności ogólnej wytwa-
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rzania energii. Jednak w takiej produkcji 
występuje problem niejednoczesno-
ści zapotrzebowania na energię elek-
tryczną i cieplną. Zapotrzebowanie na 
energię cieplną podlega sezonowości; 
w szczególności w okresach przejścio-
wych i okresie letnim podlega dużym 
zmianom dobowym. Ceny energii elek-
trycznej różnią się w zależności od pory 
dnia i tygodnia, natomiast ceny energii 
cieplnej są stałe. W niektórych przypad-
kach jest możliwe zwiększenie efektyw-
ności wytwarzania i tym samym możli-
wa jest poprawa opłacalności produkcji 
w elektrociepłowni poprzez zainstalo-
wanie układu akumulacji ciepła w sys-
temie ciepłowniczym. Takim układem 
jest wodny akumulator ciepła, który 
w zależności od wielkości pozwala na 
akumulowanie ciepła w postaci dużej 
ilości gorącej wody i daje możliwość 
zwiększenia efektywności wytwarza-
nia poprzez:

zmniejszenie nierównomierności  
obciążenia bloku energetycznego,
zwiększenie stopnia skojarzenia, 
zwiększenie stopnia elastyczności  
i sprawności całkowitej,
wzrost produkcji energii elektrycz- 
nej w porach przy wyższej cenie 
energii elektrycznej,
możliwość wyeliminowania pracy  
w pseudokondensacji w okresie 
letnim,
możliwość wyeliminowania pracy  
kotłów szczytowych w okresach 
przejściowych,
zapewnienie dostawy ciepła w przy- 
padku awarii bloku,
zapewnienie dłuższej żywotności  
pracujących urządzeń i zmniejsze-
nie ich awaryjności poprzez za-
pewnienie stałego (niezmiennego) 
obciążenia urządzeń.

Układy automatycznej  
regulacji

Instalacja wyposażona jest w spe-
cjalistyczne oprogramowanie i układ 
sterowania, pozwalające na optyma-
lizację pracy. 

System sterowania akumulatora:
UAR poziomu w akumulatorze, 
UAR ciśnienia poduszki parowej, 
UAR temperatury wody do akumu- 
latora,

System sterowania bloku:
UAR temperatury wody sieciowej  
za XB,

System sterowania CDC:
UAR ilości wody do akumulatora, 
UAR ciśnienia na ssaniu pomp  
PS.

Rys. 4. Przykładowy wykres pracy

Rys. 1. Praca elektrociepłowni z akumulatorem Rys. 2. Akumulator w miejskiej sieci ciepłowniczej

Rys. 3. Współpraca akumulatora ciepła z blokami
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Rozmowa z Piotrem Górniakiem - głównym inżynierem ds. ruchu, Elektrownia Stalowa Wola S.A.

INNOWACYJNE
rozwiązanie w ESW
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W jaki sposób prowadzona jest 
optymalizacja procesów produkcji 
w Elektrowni Stalowa Wola?

Na blokach 125 MW wdrożono 
w 1992 r. nowoczesne systemy kom-
puterowe WDPF fi rmy Westinghouse 
dla potrzeb sterowania, automatyzacji, 
zbierania danych i obliczeń techniczno-
ekonomicznych oraz optymalizacji i roz-
liczeń produkcji. W 2000 r. dokonano 
implementacji nowej generacji systemu 
WDPF - OVATION do nadzoru i stero-
wania układów ciepłowniczych. System 
ten jest następcą systemu WDPF, jed-
nakże ma zdecydowanie dużo większe 
możliwości i szerszy zakres pola dzia-
łania. Jest to system dający szerokie 
możliwości poprzez sterowanie, auto-
matykę oraz optymalizację do zarzą-
dzania blokiem, kotłem czy też turbiną. 
Zainstalowany jest w ESW praktycznie 
na wszystkich urządzeniach produkcyj-
nych, a przy jego pomocy każdy układ 
można doprowadzić do optymalnych 
parametrów sprawnościowych.

Pomiary mocy i energii elektrycz-
nej oraz ciepła sprzedawanego odbior-
com, realizowane są na bieżąco przez 
komputerowe systemy rozliczeniowe 
z możliwością zdalnego przekazywa-
nia odczytów. Dyżurny inżynier ruchu 
posiada komputerowy system zbierania 
danych pomiarowych i kontroli pracy 
urządzeń. W dyspozytorni ruchu elek-
trowni istnieje możliwość wglądu w ak-

tualne układy pracy siłowni i śledzenia 
bieżących i historycznych przebiegów 
wybranych parametrów.

Ponadto w ESW wprowadzono Zin-
tegrowany System Zarządzania, przy 
pomocy którego prowadzi się kontrolę 
wskaźników techniczno-ekonomicz-
nych.

Jakie wykonuje się prace w ESW 
w celu utrzymania dobrego stanu 
technicznego eksploatowanych 
urządzeń?

Prowadzone są systematyczne prze-
glądy stanu eksploatowanych urządzeń 
i instalacji. Wiedza nabyta podczas tych 
przeglądów pozwala na planowanie odpo-
wiednich remontów: bieżących, średnich, 
kapitalnych, jak również przedsięwzięć 
modernizacyjnych. Utrzymanie dobrego 
stanu technicznego eksploatowanych 
urządzeń ma wpływ na wysoką dyspozy-
cyjność urządzeń. Do analizy stanu tech-
nicznego urządzeń w szerokim zakresie 
wykorzystuje się również wiedzę z prze-
biegu procesów eksploatacyjnych archiwi-

Tab. 1. Wskaźniki dyspozycyjności i awaryjności urządzeń podstawowych ESW za 2008 r.

Lp. Urządz. Ruch Rezerwa Rem.k. Rem.śr. Rem.br. Awaria Awaryjn. Dyzpoz.

- - h h h h h H % %

1 K-8 2992 5792 0 0 0 1 0,03 99,99

2 K-9 3121 5663 0 0 0 0 0,0 100,00

3 K-10 2643 5397 0 744 0 0 0,0 91,53

4 K-11 3208 5576 0 0 0 1 0,02 99,99

5 TG-5 1954 3514 3216 0 0 1 0,02 63,38

6 TG-6 6833 1882 0 0 64 4 0,06 99,22

7 Bl. I 3112 2976 2208 0 41 445 12,52 69,33

8 Bl. II 5412 3099 0 0 80 194 3,46 96,89
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zowaną przez system WDPF – OVATION. 
Utrzymanie dobrego stanu technicznego 
eksploatowanych urządzeń zapobiega 
groźnym w skutkach awariom i nieplano-
wanym postojom.

Urządzenia zainstalowane w ESW 
pochodzą z lat pięćdziesiątych i sześć-
dziesiątych ubiegłego wieku i pomimo 
przeprowadzonych licznych moderni-
zacji i utrzymywania ich w dobrym sta-
nie technicznym nie osiągają poziomu 
sprawności, jakie są stawiane nowo-
czesnym urządzeniom wytwórczym. 
Aby skutecznie konkurować na rynku 
energii, konieczne jest odtworzenie mo-
cy w oparciu o wysokosprawne urzą-
dzenia pracujące przy mniejszym od-
działywaniu na środowisko naturalne.

Czy Elektrownia Stalowa Wola ma 
na swoim koncie szczególne roz-
wiązanie?
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Rys. 1. Schemat ideowy Elektrowni „Stalowa Wola” S.A.
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Możemy pochwalić się innowacyj-
nym rozwiązaniem w postaci przedpa-
leniska kotła OP150 do spalania bio-
masy. Instalacja przedpaleniska składa 
się z układu przygotowania, dozowania 
i transportu biomasy, pieca obrotowe-
go do suszenia i zgazowania bioma-
sy oraz kotła fl uidalnego do spalania 
gazów pizolitycznych oraz karboni-
zatu (węgla drzewnego) powstałego 
w piecu obrotowym. Część powstałe-
go w ten sposób ciepła jest odbierana 
w parowalniku kotła fl uidalnego, reszta 
przechodzi w formie gorących spalin 
do kotła OP150, który jest opalany py-
łem węgla kamiennego. Moc cieplna 
przedpaleniska po przeprowadzeniu 
modernizacji wynosi 40 MWt. Przy mo-
dernizacji przedpaleniska korzystano 

z wiedzy i doświadczeń pracowników 
Politechniki Częstochowskiej. Zale-
tą tego rozwiązania jest możliwość 
spalania różnych rodzajów biomasy 
nieprzetworzonej (surowej) w tym rol-
niczej o stosunkowo niskim koszcie 
pozyskania.

W ESW poza przedpaleniskiem ko-
tła OP 150 biomasę spala się również 
w pozostałych kotłach przy współspa-
laniu z węglem kamiennym w ilości od 
5% do 10% udziału wagowego paliwa. 
W 2009 r. przewiduje się produkcję 
około 100 000 MWh energii elektrycz-
nej z odnawialnych źródeł energii.

Czy spalając różne rodzaje biomasy 
w wielu postaciach, napotykacie na 
jakieś problemy?

Czasem pewne problemy się poja-
wiają. Każdy rodzaj biomasy ma inne 
odpowiadające mu warunki i parame-
try spalania. Przejście z jednego ro-
dzaju biomasy w inny wymaga zmiany 
parametrów spalania, przesterowania 
pracy przedpaleniska. Problemem jest 
również spiekanie materiału złoża ko-
tła fl uidalnego oraz szlakowanie części 
przepływowej spalin.

Aktualnie jesteśmy w fazie poszu-
kiwania środków podnoszących tem-
peraturę spiekania popiołu. W tej dzie-
dzinie prowadzone są wspólne badania 
z pracownikami Politechniki Śląskiej.

Rozmawiali: 
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak 
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dr inż. Jerzy Trzeszczyński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych PRO NOVUM Spółka z o.o.

WYDŁUŻANIE CZASU PRACY 
URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH

– strategia bez alternatywy

Wydłużanie czasu pracy długoeksploatowanych 
urządzeń to w równym stopniu konieczność, 

jak i techniczno-ekonomicznie uzasadniona 
potrzeba. Alternatywą dla wydłużania eksploatacji 
powinno być budowanie nowych źródeł. Rzecz 
w tym, że elektrownie skarbu państwa mogą 
występować raczej w roli deweloperów niż 
inwestorów, a inwestorzy zagraniczni czekają na 
bardziej atrakcyjne warunki do budowania nowych 
bloków energetycznych. „Stare” bloki trzymają 
się mocno, a raczej mogłyby się trzymać mocno 
gdyby kolejne, wykładniczo rosnące wymagania 
ekologiczne nie prowadziły do wykluczenia ich 
z rynku. Brak strategii dla sektora elektroenergetyki, 
brak rynku po dwóch latach od …uwolnienia rynku, 
szum informacyjny wytworzony przez dostawców 
urządzeń m.in. licytujących z dnia na dzień coraz 
bardziej odległy termin realizacji zamówień, 
ekologów przeliczających każdą tonę CO2 na 
wielkość wzrostu temperatury na… Antarktydzie 
oraz przeróżnych ekspertów i analityków sprawia, że 
pole dla racjonalnych działań sektora jest znacznie 
ograniczone. 

Mimo wszystko, nawet w takich 
warunkach, w środku wielkiego 

kryzysu światowego, gdy sprzedaż 
energii spada, taryfy maleją, a banki 
raz po raz ogłaszają nowe restrykcje 
kredytowe, entuzjazm dla budowania 
nowych źródeł niewiele zmalał. Nawet 
ci, których stać wyłącznie na fi nanso-
wanie inwestycji długiem, wykazują 
spory entuzjazm w tym zakresie. 

Mówić o budowaniu, a budować to 
jednak zasadnicza różnica. Nowe bloki 
zaczną, w większej liczbie, powstawać 
pewnie począwszy od 2016-18 r., gdy 
kolejne wymagania ekologiczne unie-
możliwią pracę starych urządzeń. To 
jednak nie koniec niewiadomych. Nowe 
bardzo sprawne bloki (ca 50%) bardzo 
szybko mogą zmniejszyć swoją spraw-
ność do poziomu nawet dzisiaj ucho-
dzącego, za żałośnie niski (ca 30%), jeśli 
nikt nie wymyśli technologii CCS bardziej 
ekonomicznie sensownych od dzisiaj te-
stowanych. To oznacza, że ryzyko, za-
równo dla tych którzy będą budować 
nowe źródła jak i tych, którzy zdecydują 
się wydłużać czas pracy starych bloków, 
jest znaczne. Jednych i drugich mimo 
wszystko nie powinno opuszczać prze-
świadczenie, że postępują prawidłowo, 
w przeciwnym razie prąd zaczniemy im-
portować i reglamentować.
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Wydłużanie czasu  
pracy urządzeń 
energetycznych – 
historia koncepcji

Można zaryzykować pogląd, że wy-
dłużanie czasu pracy urządzeń jest pra-
wie tak stare jak energetyka. Gdy czas 
pracy podstawowych urządzeń zaczął 
przekraczać 100.000 godzin, wtedy 
zaprojektowane na ten właśnie czas 
urządzenia zaczęto diagnozować pod 
kątem określenia warunków ich dal-
szej eksploatacji. Przekraczanie bariery 
czasu pracy w postaci 200.000 godzin 
także traktowano jako wydłużanie cza-
su eksploatacji. Bardzo podobne sta-
wia się zadanie teraz, gdy poprzecz-
kę oczekiwań podnosi się do poziomu 
nawet 350.000 godzin pracy. Czy coś 
odróżnia przekraczanie poszczegól-
nych barier czasu pracy? Czy wydłużać 
czas pracy urządzeń energetycznych 
można bez końca?

Pierwszym i najprostszym pomy-
słem na wydłużenie eksploatacji było 
obniżenie parametrów pracy. Ulga, jakiej 
doznały w ten sposób elementy pracują-
ce w warunkach pełzania, była ogromna. 
Uwzględniając prawa termodynamiki, nie 
był to na pewno sukces, ograniczano 
istotnie sprawność, jednak dla urządzeń 
elektrociepłowni pracujących w kogene-
racji korzyści przewyższały straty. Nadal 
pracują w krajowych elektrociepłowniach 
urządzenia, których czas pracy dawno 
przekroczył 300.000 godzin. Dla ener-
getyki zawodowej dysponującej bloka-
mi powyżej 100 MW koncepcja j.w. by-
ła i jest nie do przyjęcia. Skutecznym 
technicznie i atrakcyjnym ekonomicznie 
sposobem na dalszą eksploatację takich 
bloków (urządzeń) okazało się:

usuwanie przyczyn uszkodzeń  
z powodu błędów konstrukcyj-
nych,
stosowanie bardziej skutecznych  
technologii remontowych, w tym:

regeneracji, –
rewitalizacji, –

stosowanie profi laktyki, 
łagodzenie skutków stanów niesta- 
cjonarnych.

Po latach eksploatacji „starych” blo-
ków okazało się, że pomimo niższej 
sprawności mają one szereg atutów:

trwałość krytycznych elementów  
kotłów (walczaki) i turbin (wirniki, 
kadłuby, komory zaworowe) może 
przekroczyć 300.000 godzin [1],
elementy uszkodzone stosunkowo  
łatwo i tanio można naprawiać, re-
generować i rewitalizować,
po wyposażeniu ich w nowoczesną  
automatykę można je komfortowo 
i bezpiecznie eksploatować,
po wyposażeniu ich w odpowiednio  
sprawne elektrofi ltry oraz instalacje 
odsiarczania i redukcji tlenków azo-
tu spełniają wszystkie – rozsądnie 
zdefi niowane – wymagania ekolo-
giczne.

Długoeksploatowane  
bloki energetyczne – 
fakty i mity

Dosyć często w mediach można 
spotkać opinię, że znaczna część pol-
skiej energetyki to obiekty muzealne 
lub/i nadające się na złom. Wszyscy, 
chociaż trochę zorientowani w stanie 
polskich elektrowni wiedzą, że tzw. 
„stare” bloki energetyczne to, w rzeczy-
wistości obiekty w których wymieniono 
nawet do 70% części ciśnieniowej ko-
tłów, wymieniono części niskoprężne 
turbin oraz orurowania skraplaczy, wy-
budowano instalacje odsiarczania spa-
lin i redukcji NOx. W wariancie najbar-
dziej ambitnym, przed upływem 200 
tys. godzin wymieniono m.in. części 
WP, SP, NP turbin oraz główne ruro-
ciągi parowe, części ciśnieniowe ko-
tłów, podnosząc jednocześnie para-
metry pracy. Nazywanie tak zmoder-
nizowanych bloków energetycznych 
j.w. „starymi” to szczyt przewrotności... 
lub ignorancji. 

Długa, często bardzo długa eks-
ploatacja bloków energetycznych (z 
uwzględnieniem ich modernizacji j.w.) 
nie jest polskim wynalazkiem. Takie blo-
ki eksploatowane są w krajach (m.in. 
USA, Japonia) nie tylko od nas bogat-
szych.

Ogólne warunki  
wydłużania czasu pracy 
urządzeń cieplno-
mechanicznych 
elektrowni

Prace studialne poprzedzające do-
stosowanie bloków do wydłużenia cza-
su pracy powinny obejmować zagad-
nienia:

strategiczne - wizja pracy elektrow- 
ni w długim horyzoncie czasowym 
min. 20 lat,
ekonomiczne - dostępność i ceny  
paliwa,

taryfy, –
stopy zwrotu inwestycji, –
warunki kredytowania inwesty- –
cji,
koszty modernizacji, –
koszty utrzymania majątku pro- –
dukcyjnego,
koszty ekologiczne, –

techniczne - aktualny stan urzą- 
dzeń,

aktualny stopień spełnienia wy- –
magań ekologicznych oraz w da-
jącej się przewidzieć przyszłości,

Rys. 1. Schemat strategii wydłużania 
czasu pracy z uwzględnieniem faz: 
planowania, realizacji i nadzoru nad 

warunkami eksploatacji
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przegląd dostępnych techno- –
logii remontowych zapewnia-
jących wymagany czas pracy 
urządzeń,
zakres remontów i moderniza- –
cji zapewniających spełnienie 
oczekiwań zdefi niowanych na 
poziomie strategicznym i eko-
nomicznym.

Ogólny schemat procesu dot. za-
gadnień technicznych wydłużania 
czasu pracy przedstawiono na rys. 1. 
Ocena aktualnego stanu urządzeń po-
siada znaczenie podstawowe. Stan 
techniczny bloku musi być określo-
ny w remoncie poprzedzającym re-
mont modernizacyjny. Żeby zweryfi ko-
wać możliwość wydłużenia pracy na 
określony czas, przy możliwie niskich 
nakładach, jednak przy spełnieniu 
wszystkich oczekiwań eksploatacyj-
nych (warunki pracy, dyspozycyjność, 
koszty utrzymania) należy wykonać ba-
dania diagnostyczne w odpowiednim 
czasie i zakresie [2].

Aktualnie znanych i sprawdzonych 
jest szereg technologii możliwych do 
wykorzystania w remontach moderni-
zacyjnych (rys. 2):

rewitalizacje staliwnych elementów  
turbin (kadłubów, komór zaworo-
wych i obejm) [3],
rewitalizacje walczaków kotłów po- 
łączone z modernizacjami zwięk-
szającymi trwałość [4],
wydłużanie czasu pracy rurociągów  
parowych [5],
regeneracja tarcz kierowniczych, 
wydłużanie czasu pracy długoek- 

sploatowanego [6] oraz nowego [7] 
orurowania skraplaczy,
regeneracja układów łopatkowych  
turbin [8].

W zależności od rodzaju i wariantu 
technologii można zwiększyć trwałość 
krytycznych elementów turbin i kotłów 
nawet o ca 100.000 godzin.

Wydłużanie czasu pracy głównych 
rurociągów parowych może w odpo-
wiedni sposób łączyć klasyczny remont, 
modernizacje (system zawieszeń) oraz 
wymiany elementów najbardziej wy-
czerpanych (kolana, kształtki) (rys. 3). 
Korzyści w takich przypadkach biorą 
się z możliwości uniknięcia kosztów 
zbędnych wymian. Dotychczasowe do-
świadczenia wskazują, że za cenę nie- 
przekraczającą 30% nowego elementu 
(kadłuby turbin) lub instalacji (np. głów-
ne rurociągi parowe) można wydłużyć 
czas pracy o ca 100.000 godzin.

Technicznie  
uwarunkowane limity 
wydłużania czasu pracy

Trwałość elementów pracujących 
w warunkach pełzania jest ograniczona. 
Jeśli ryzyko uszkodzenia takich elemen-
tów przekracza 70%, powinny zostać 
wymienione. W blokach energetycznych 
na parametry obniżone (p = ca 9 MPA, 
t = ca 500°C) po przepracowaniu ca 
320.000 godzin ryzyko to nie przekracza 
50%. Z identyczną sytuacją można się 
liczyć na blokach 200 MW, które prze-
pracowały ca 250.000 godzin. Jednym 
z łatwych do wykrycia objawów wyczer-
pania trwałości są trwałe deformacje 

o niedopuszczalnych wartościach, pęk-
nięcia oraz zmiany mikrostruktury.

Elementy pracujące poniżej tem-
peratury granicznej podlegają lokalnym 
uszkodzeniom bez istotnych zmian wła-
sności materiału. Takie elementy mogą 
być zazwyczaj naprawiane wielokrotnie, 
zwłaszcza wtedy gdy uszkodzenia zo-
staną wykryte odpowiednio wcześnie.

Skutkiem długotrwałej eksploatacji 
najważniejszych elementów krytycznych 
(wirników WP i SP, elementów staliw-
nych, możliwe, że także walczaków ze 
stali 15NCuMNb może być wzrost kru-
chości objawiający się m.in. przesunię-
ciem temperatury przejścia w stan kru-
chy w kierunku wyższych temperatur.

Bez wątpienia zjawiska te muszą 
być przedmiotem odpowiednio zapla-
nowanych badań diagnostycznych oraz 
takiego prowadzenia eksploatacji, aby 
niebezpieczny poziom naprężeń wystę-
pował powyżej temperatury przejścia 
w stan kruchy.

Warunki pracy urządzeń  
jako ważna okoliczność 
limitująca trwałość 
i bezpieczeństwo pracy

Błąd określania trwałości (żywot-
ności) elementu metodą obliczeniową 
wynosi ok. ±30%. Dla elementów dłu-
goeksploatowanych rzeczywisty stan 
materiału (obecność pęknięć, zmiany 
w strukturze, deformacje) jest najważ-
niejszym kryterium rozstrzygającym 
o stanie technicznym elementu. Wyniki 
obliczeń stopnia wyczerpania trwałości 
oraz propagacji pęknięć zmęczeniowych 
i kruchych mają więc na ogół charakter 

Rys. 2. Możliwe sposoby wydłużania 
czasu pracy elementów urządzeń 

energetycznych

Rys. 3. Przykład ogólnej koncepcji modernizacji głównych rurociągów parowych w celu 
wydłużenia ich czasu pracy
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orientacyjny i wymagają prawie zawsze 
weryfi kacji za pomocą odpowiednio za-
planowanych badań diagnostycznych.

Dobór właściwych metod badań 
(także niszczących) ma podstawowe 
znaczenie dla bezpiecznej pracy ele-
mentu (i urządzenia).

Sytuacja opisana wyżej bierze się 
nie tylko z niedoskonałości metod ob-
liczeniowych, ale także z:

indywidualnych cech geometrycz- 
nych, materiałowych i technologicz-
nych poszczególnych elementów,
indywidualnych warunków pracy  
elementów.

Drugi warunek jest często niedoce-
niany. Warunki pracy sprowadza się na 
ogół do czasu pracy, łatwiej identyfi ko-
walnych stanów niestacjonarnych (uru-
chomienia/odstawienia) oraz temperatur 
(rzadko kiedy rzeczywistych). Dla ele-
mentów eksploatowanych w końcowej 
części resursu nie można sobie na to 
pozwolić. Prognozy powinny być ciągle 
lub okresowo weryfi kowane na podsta-
wie odpowiedniej analizy rzeczywistych 
warunków pracy (rys. 4). Instalowane od 
pewnego czasu systemy informatyczne 
[9] umożliwiają to w sposób automatycz-
ny, a nawet zdalny [10].

Podsumowanie 

Uwzględniając opisaną wyżej sytu-
ację polskiej elektroenergetyki istotnym 
elementem jej strategii, praktycznie bez 
alternatywy, muszą być kolejne przed-
sięwzięcia zmierzające do wydłużania 
czasu pracy podstawowych urządzeń 
elektrowni. Przy obecnej wiedzy i do-
świadczeniach, także zagranicznych, 
czas pracy najbardziej odpowiedzial-
nych elementów krytycznych bloków 
energetycznych: wirników turbin i ge-
neratorów oraz walczaków kotłów mo-
że przekroczyć 350.000 godzin przy 
spełnieniu warunków:

pozytywny wynik oceny stanu tech- 
nicznego,
odpowiedni do stanu techniczne- 
go zakres napraw, regeneracji i re-
witalizacji,

odpowiedni nadzór nad warunkami  
eksploatacji w wydłużonym okresie 
pracy bloku,
dostosowanie urządzeń do spełnie- 
nia wymagań ekologicznych w pla-
nowanym okresie eksploatacji.

Wydłużenie czasu pracy starych 
bloków energetycznych to jeszcze jed-
na szansa, aby wreszcie przygotować 
dla krajowego sektora elektroenerge-
tycznego długookresową, realistycz-
ną strategię. Samo wydłużanie czasu 
eksploatacji, jeśli dotyczy okresów ca 
100.000 godzin i dłuższych powinno 
mieć także status strategii ze wszyst-
kimi tego konsekwencjami.
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Tatiana Perczak-Szanowska, dyrektor ds. marketingu i sprzedaży WIKA Polska S.A.

INNOWACYJNE ROZWIĄZANIA 
W POMIARZE CIŚNIENIA I TEMPERATURY

Firma WIKA po ponad 60 latach działalności 
ugruntowała swoją pozycję w zakresie 

innowacyjności i jakości produkcji oraz 
serwisowania przyrządów do pomiaru ciśnienia 
i temperatury. Dzięki zastosowaniu najnowszych 
technologii w procesach produkcji i rozwiązaniach 
systemowych, jesteśmy liderem na światowym 
rynku i cieszymy się ugruntowaną pozycją fi rmy 
stawiającej na jakość i innowacyjność. Ciągle 
poszukujemy nowych rozwiązań, które znajdują 
zastosowanie w szerokim zakresie aplikacji.

Nominowany do kolejnej  
nagrody PSD-30, 
otwiera nową generację 
przełączników ciśnienia

Presostat PSD-30 
zyskał uznanie po-
przez zdobycie nagro-
dy za wykonanie pro-
duktu przyznawanej 
przez stowarzyszenie 
International Forum De-
sign (iF product design 
award 2009). Obecnie 
przełącznik ciśnienia 
jest nominowany przez 
bawarskiego ministra 
spraw gospodarczych 
do Nagrody za Wyko-
nanie Produktu Fede-
ralnej Republiki Niemiec 2010 (Design 
Award of the Federal Republic of Ger-
many 2010). 

Nagroda za Wykonanie Produktu 
Federalnej Republiki Niemiec jest naj-
wyższą ofi cjalną niemiecką nagrodą 
w zakresie wykonania produktu. „Na-
groda Nagród” (“Prize of Prizes”) jest 

przyznawana przez Fe-
deralne Ministerstwo 
Gospodarki i Techno-
logii. Wymagania sta-
wiane nominowanym 
produktom są znaczą-
co wyższe niż w innych 
konkursach.

Nowy przełącznik 
ciśnienia jest przekonu-
jącym produktem dzięki 
swojej wysokiej funk-
cjonalności i łatwej ob-
słudze. 3-przyciskowa 
klawiatura daje możli-

wość konfi guracji bez dodatkowych 
narzędzi.

Łatwa struktura menu zgodnie ze 

standardami VDMA i użyteczne funk-
cje takie jak przycisk „INFO”, umożliwia-
ją intuicyjną obsługę przez użytkownika 
i szybkie sprawdzenie ustawionych para-
metrów poprzez wybranie jednego przy-
cisku. Duży 14-segmentowy wyświetlacz 
w solidnej technologii LED z wysokością 
cyfr 9 mm zapewnia łatwy odczyt.

Kompaktowy przełącznik ciśnienia 
może być elastycznie zaadoptowany 
do punktu instalacyjnego, dzięki nie-
zależnie obracanemu wyświetlaczo-
wi i przyłączu M12. PSD-30 jesteśmy 
w stanie dostarczyć w kilku wersjach, 
specyfi cznych dla danego kraju (jeśli 
chodzi o zakresy pomiarowe, przyłącza 
procesowe i sygnały wyjściowe), stąd 
też z powodzeniem znajduję zastoso-
wanie na całym świecie.

Parametry techniczne  
presostatu PSD-30:
Zakresy ciśnień: 1…600 bar  
względne, 0…25 bar absolutne, 
-1…24 bar podciśnienie
Wyjścia przełączające: 1 lub 2,  
PNP lub NPN 
Sygnał analogowy: bez, 4 … 20 mA  
lub 0 … 10 V
Dokładność: ≤1 % 
Przyłącza elektryczne: M12x1, 4-  
lub 5-pinowe 
Przyłącza procesowe: G 1/2, G1/4  
wg DIN 3852-E, 1/4 NPT, R 1/4, 
PT 1/4.

Zastosowanie:
- Budowa maszyn
- Urządzenia maszynowe
- Hydraulika / pneumatyka
- Pompy i kompresory.

Fot. 1. Presostat PSD-30
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Nowy precyzyjny  
manometr cyfrowy 
model CPG1000 
wyznacza standardy 
klasy dokładności 
i komfortu obsługi

Firma WIKA rozszerzyła swoją linię 
produktową o wysokiej dokładności 
manometr cyfrowy model CPG1000.

Wysoka klasa dokładności +/-
0,05% pełnego zakresu i szczególnie 
prosta obsługa oznacza, że jest to od-
powiednie urządzenie do testowania 
i kalibracji.

Model CPG1000 łączy koncepcję 
i funkcjonalność manometru analogo-
wego z wysokim poziomem urządze-
nia do kalibracji. Poprzez obudowę ze 
stali kwasoodpornej i gumową osłonę 
produkt jest niezwykle wytrzymały i od-
porny. W połączeniu z dużym 5 - cyfro-
wym wyświetlaczem oraz możliwością 
przetwarzania danych model CPG1000 
znajduje zastosowanie przy pomiarach 
lokalnych jak i procesowych.

Prostą obsługę umożliwia zarówno 
jasny układ klawiszy funkcjonalnych, jak 
i uporządkowany interfejs użytkownika. 
Szeroki zakres zastosowania jest możli-
wy poprzez przyłącze RS232 oraz róż-
ne dodatkowe funkcje takie jak zapis 
MIN/MAX, funkcja TARA i ZERO.

Parametry techniczne  
manometru cyfrowego 
CPG1000:
Wysoka dokładność +/- 0,05% peł- 
nego zakresu
Zakres pomiarowy: od 0…70 mbar  
do 0…700 bar
Obudowa ze stali kwasoodpornej  
wg normy IP65
19 standardowych jednostek po- 
miarowych
Duży wyświetlacz 
Opcjonalnie sygnał wyjściowy 24 V. 

Zastosowanie:
Usługi kalibracyjne i serwis  
Wydziały produkcyjne przyrządów  
i regulatorów
Przemysł (laboratoria, warsztaty  
i produkcja)
Zapewnienie jakości. 

Kompaktowy,  
precyzyjny: 
przenośny 
wielofunkcyjny 
kalibrator CEP6000 

CEP6000 oferuje obok kompakto-
wego rozmiaru i wytrzymałej konstruk-
cji, funkcjonalność, dokładność oraz 
niezawodność jednostki na stałe zain-
stalowanej jako wyposażenie laborato-
rium. Kalibrator wielofunkcyjny nadaje 
się również do pomiarów lokalnych.

Kalibrator CEP6000 może być za-
stosowany do pomiaru i symulacji ter-
mopar, termometrów rezystancyjnych, 
prądu, napięcia i częstotliwości oraz 
jako źródło impulsu i do pomiaru ci-
śnienia. Izolowany kanał pomiarowy 
mA/V umożliwia kompletną kalibrację 
przetwornika przy użyciu jednego urzą-
dzenia.

Dokładność w wysokości ± 0,015% 
mierzonej wartości sprawia, że model 
CEP6000 nadaje się do prawie wszyst-
kich zadań.

Kalibratory dostępne są wraz gu-
mową osłoną dodatkowo chroniącą 
urządzenie w trudnych warunkach prze-
mysłowych. Podświetlany wyświetlacz, 
klawiatura numeryczna oraz trzy progra-

mowalne przyciski funkcyjne sprawiają, 
że model CEP6000 jest urządzeniem 
prostym i łatwym w obsłudze.

Parametry techniczne  
kalibratora CEP6000:
Wysoka klasa dokładności  
do ± 0,015 % mierzonej wartości
Izolowany obwód odczytu wstecz- 
nego mA/V dla pełnej kalibracji 
przetwornika
Programowanie punktów nastawy  
w celu przyspieszenia kalibracji
Wprowadzanie współczynników  
termometrów rezystancyjnych wg 
specyfi kacji klienta.

Zastosowanie:
Firmy oferujące usługę kalibracji/ 
przemysł usługowy
Wydziały produkcyjne przyrządów  
i regulatorów
Przemysł (laboratoria, warsztaty  
i produkcja)
Zapewnienie jakości. 

WIKA Polska S.A.
ul. Łęgska 29/35, 

87-800 Włocławek
Tel.: (+48) 54 23 01 100
Fax: (+48) 54 23 01 101

info@wikapolska.pl
www.wikapolska.pl

Fot. 2. Manometr cyfrowy CPG1000

Fot. 3. Kalibrator wielofunkcyjny CEP6000
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Utrzymanie stanu technicznego 
urządzeń energetycznych

Zmiany organizacyjne w energetyce, nie tylko polskiej, przebiegają powoli, 
jednak w sposób nieodwracalny i w kierunku, który, w znacznym stopniu, 

da się przewidzieć. W zakresie utrzymania stanu technicznego urządzeń 
energetycznych, strategia inwestorów także jest czytelna. Poszczególne rodzaje 
działalności elektrowni: zakupy, sprzedaż, IT oraz właśnie utrzymanie stanu 
technicznego urządzeń wyodrębniane są w coraz bardziej autonomiczne 
wydziały elektrowni, żeby w dalszej kolejności przyjąć formę fi rm o odrębnej 
osobowości prawnej. Jest bardzo prawdopodobne, że fi rmy zewnętrzne utracą 
(niektóre już utraciły) związek własnościowy z inwestorem, świadcząc usługi 
typowo outsorcingowe, zdarza się, że nie tylko dla elektrowni (grupy elektrowni), 
z których się wydzieliły, ale także dla szerszej grupy klientów.

– WSPIERANE PRZEZ 
SYSTEM INFORMATYCZNY

dr inż. Jerzy Trzeszczyński, prezes zarządu Przedsiębiorstwa Usług Naukowo-Technicznych PRO NOVUM Spółka z o.o., 
Sławomir Białek, NetInfo Sp. z o.o.
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Wyżej opisany trend w kierunku 
specjalizacji ma przede wszyst-

kim na celu uproszczenie zarządzania, 
w tym stworzenie bardziej elastycz-
nych struktur stwarzających warunki 
dla szybkich zmian dostosowanych do 
stanu rynku energii i dających się prze-
widzieć jego trendów. Zakłada się, że 
docelowo uzyska się wyraźnie widocz-
ne efekty fi nansowe, chociaż w śred-
nim okresie efekt ten może być słabo 
dostrzegalny lub wręcz niewidoczny.

Stan obecny 

Wprawdzie od kilku lat – gdy poja-
wili się w polskiej elektroenergetyce in-
westorzy zagraniczni – próbuje się robić 
zmiany organizacyjne i różnie nazywać 
nowo powstałe struktury, jednak z me-
rytorycznego punktu widzenia efekt nie 
jest szczególnie widoczny:

w dziedzinie zarządzania infra- 
strukturą techniczną w zasadzie 
zintegrowano jedynie budżetowa-
nie; procedury planowania badań, 
oceny stanu technicznego majątku, 
planowania remontów i moderni-
zacji pozostały w gestii elektrowni, 
a właściwie specjalistów o domi-
nującej wiedzy i doświadczeniu 
(specjaliści o najwyższych kwa-
lifi kacjach pracują raczej w elek-
trowniach niż w tworzących się 
centrach zarządzania),
planowanie remontów rozpoczyna  
się od wielkości budżetu, planowa-
nie badań od budżetu na remonty; 
zakres remontu powstaje jako re-
zultat czegoś na kształt negocjacji 
w których Centrum „ma pieniądze”, 
a specjaliści z elektrowni wiedzę 
i doświadczenie,
nadrzędnym kryterium wewnętrznej  
oceny stanu techniki jest dyspozy-
cyjność urządzeń, analiza awaryj-
ności ma tę sytuację „wspierać”; 
stan taki można by akceptować, 
gdyby istotne informacje technicz-
ne mogły być przedmiotem obiek-
tywnej analizy,
historia eksploatacji urządzeń jest re- 
jestrowana, w przeważającej mierze 

przez specjalistów wg ich subiek-
tywnych kryteriów ważności danych 
i zdarzeń techniczno-eksploatacyj-
nych i nie stwarza to możliwości two-
rzenia wiedzy korporacyjnej,
dominuje papierowa forma za- 
pisu istotnych danych i informa-
cji; tworzone bazy w programach 
Access i Excel służą na ogół ich 
twórcom; archiwizowane w ostat-
nim czasie teksty protokołów, ra-
portów, sprawozdań, dokumentacji 
poremontowej nie pozwalają na 
przetwarzanie istotnych informa-
cji technicznych,
wiedza powstaje przez czytanie  
opracowań a nie podczas automa-
tycznego przetwarzania istotnych 
informacji technicznych, oznacza 
to m.in., że powszechnie dostępnej 
wiedzy bieżącej brakuje, powstaje 
zwykle w trybie ręcznego genero-
wania „tabelek” lub zestawień w in-
nej formie.

Prawdopodobnie największym pro-
blemem jest dominujący powszechnie 
pogląd, że wiedza wyłącznie kosztuje, 
a brak wiedzy jest oszczędnością a nie 
stratą. Tak długo jak problemy (straty 
produkcyjne i dodatkowe koszty remon-
towe) wynikające z zaniechania wie-
dzy (m.in. diagnostyki) nie będą pod-
stawą do realistycznej wyceny wiedzy, 
tak długo „optymalizację” nakładów na 
utrzymanie można między bajki włożyć. 
Przykładem na brak zrozumienia war-
tości wiedzy jest łączenie diagnostyki 
z przygotowaniem do badań w ramach 
jednego przetargu. Ułatwia to co praw-
da czynności o charakterze urzędni-
czym, całkowicie często uniemożliwia 
wybór najlepszej oferty diagnostycznej. 
Ponieważ wartość diagnostyki (wg kry-
teriów jak wyżej) nie przekracza 50% 
wartości oferty (często jest to ca 20% 
tej kwoty) o strategii techniczno-han-
dlowej fi rmy diagnostycznej decydu-
je np.… fi rma budująca rusztowania. 
Przedstawiona ostatnio koncepcja ser-
wisów diagnostycznych [1] jest szansą 
na rehabilitację kompetencji, diagno-
styki i wiedzy.

Próba diagnozy 

Czy stan wyżej opisany należy 
zmienić i czy taka zmiana jest możli-
wa? Pytanie jest w obydwu częściach 
retoryczne. Trwający od paru lat pro-
ces zmian organizacyjnych świadczy 
najlepiej, że zmiany są konieczne, na-
tomiast, to że przebiega tak wolno 
pokazuje, że jest możliwy, ale bardzo 
trudny. Kiedyś spisane umowy spo-
łeczne i priorytet tak zwanego spoko-
ju społecznego sprowadzają tempo 
zmian organizacyjnych do trybu na-
turalnych odejść. Jeśli sytuacja fi nan-
sowa tego nie wymusi, mogą zrobić 
to tylko klasyczni inwestorzy, którzy 
pojawią się w organizacjach energe-
tycznych, jako skutek ich prywatyzacji 
przez giełdę lub/i podczas planowa-
nych dużych inwestycji fi nansowanych 
przez zagranicznych inwestorów fi nan-
sowych i branżowych.

Czy tylko strategiczne interesy in-
westorów motywują do zmian organi-
zacyjnych? Wydaje się, że nie tylko. 
Zmiany pokoleniowe tj. odchodzenie 
z energetyki ludzi posiadających du-
żą wiedzę i doświadczenie dokonuje 
się od kilku lat, szczególnie wyraźnie. 
Za ca 3-5 lat nawet w tych elektrow-
niach, które ciągle dysponują stosun-
kowo liczną kadrą specjalistów, nastą-
pią wyżej opisane, nieuniknione zmiany 
ograniczające wysoko zaawansowane 
technicznie kompetencje personelu. 
Potrzeba korzystania z zewnętrznego 
wsparcia będzie ciągle rosła, a towa-
rzyszyć jej będzie oczekiwanie zorga-
nizowania centrów zarządzania utrzy-
maniem urządzeń elektrowni z praw-
dziwego zdarzenia.

Niektórzy, raczej prowokacyjnie, 
zadają pytanie: czy - merytorycznie 
rzecz biorąc - integrowanie informa-
cji i wiedzy w centrach zarządzania 
grup elektrowni jest potrzebne, skoro 
dostawcy monitorują pracę nowych 
urządzeń, a fi rmy serwisowe „wiedzą 
wszystko” na podstawie doświadczeń 
remontowych?

Odpowiedź jest negatywna co naj-
mniej z dwóch powodów:
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Dostawcy urządzeń, fi rmy remon- 
towe i diagnostyczne jeśli nie wy-
konują prac w trybie wieloletnich, 
odpowiednio skonstruowanych 
umów nie mają interesu zdoby-
wania wiedzy o stanie urządzenia 
w stopniu większym niż to wyni-
ka z potrzeby konkretnej umowy. 
Proces ten wymaga szczególnych 
kompetencji i ma swój koszt (nie-
uwzględniony w kosztach remon-
towych).
Interesy fi rm polaryzują się w spo- 
sób coraz bardziej widoczny, co 
oznacza, że jeśli nie dysponuje się 
odpowiednią wiedzą to sytuacja 
przetargowa z zewnętrznymi do-
stawcami usług i urządzeń staje 
się gorsza niż by być mogła. Przy-
kładem może być olbrzymie tempo 
wzrostu cen za usługi serwisowe 
(głównie na nowych urządzeniach) 
w jednej z niemieckich grup ener-
getycznych, jako przykład wyjąt-
kowej nonszalancji cenowej fi rm 
świadczących te usługi (autorzy 
niestety nie komentują poziomu 
technicznego tych nieprzyzwoicie 
drogich usług) [2].

Wiedza o aktualnym stanie tech-
nicznym urządzeń energetycznych – 
w trybie zbliżonym do tego jaki zapew-
niają programy ERP m.in. o stanie ma-
gazynu czy stanie zatrudnienia – jest 
niezbędna, aby planować utrzymanie 
(badania i remonty) nie tylko na pod-
stawie: 

indywidualnie zanotowanej histo- –
rii eksploatacji (jeśli rzeczywiście 
po w jakikolwiek sposób udoku-
mentowane informacje można 
sięgnąć),
doświadczenia (jeśli jeszcze dys- –
ponuje się specjalistami spełnia-
jącymi to kryterium),

ale także wg obiektywnie zapisanej 
wiedzy, którą ogranicza jedynie status 
dostępu nadany przez administratora 
systemu. Stworzenie takiego systemu 
wymaga sporo pracy, koszty jednak są 
niewspółmiernie niskie w stosunku do 
efektów, które powstają jako rezultat 
adekwatności nakładów na utrzymanie 
do obiektywnie określonych potrzeb.

Od czego rozpocząć  
zmiany?

Zmiany w zakresie systemowego 
(korporacyjnego) zarządzania wiedzą 
o stanie technicznym majątku produk-
cyjnego warto rozpocząć od zaraz co 
najmniej z pięciu powodów:

Zadanie jest dosyć pracochłonne,  
nie da się go zrobić szybko ani „na 
skróty”,
Nawet najlepszy system informa- 
tyczny wymaga odpowiednio zor-
ganizowanego „otoczenia”,
Dostosowanie otoczenia oznacza  
zmiany, które często dotykają przy-
zwyczajeń utrwalonych przez wie-
le lat,
„Otoczenie” dla systemu utrzyma- 
nia to nie tylko specjaliści elektrow-
ni. To także fi rmy zewnętrzne, które 
powinny wdrożyć odpowiednie 
standardy także informatyczne,
Wcześniej czy później trzeba bę- 
dzie je zrealizować w takiej jak opi-
sano czy innej formie.

Rozpocząć należy od zdefi niowa-
nia trzech obszarów istotnych z punktu 
wdrażania systemu:

W obszarze informatyki należy pod-1. 
jąć decyzję, że system dotyczący 
monitorowania stanu techniczne-
go urządzeń jest oprogramowa-
niem autonomicznym w stosunku 
do programów ERP ponieważ „opi-
suje świat”, w którym obowiązują 
w nim inne prawa (rys.4) [3].
W obszarze eksploatacji urządzeń 2. 
energetycznych kluczowe jest zde-
fi niowanie systemu diagnostyczne-
go, ponieważ to jedyne źródło infor-
macji, a więc także wiedzy.
W obszarze organizacji wykonywa-3. 
nia zadań łącznie z ich nadzorem, 
wdrożenie procedur zarządzania 
projektami i dokumentami.
Obszar drugi i trzeci dotyczy kla-

sycznej organizacji utrzymania w elek-
trowni. Można sobie wyobrazić ich 
sprawne działanie bez informatyki, bę-
dzie to jednak trochę na takiej samej 
zasadzie jak podróżowanie, dzisiaj, bez 
używania co najmniej samochodu.

Pomocnicze ale bardzo ważne zna-
czenie ma:

Rys. 1. Architektura platformy LM System PRO®+ zapewniającej sieciowe środowisko 
oprogramowania dla pracy rozproszonej wspierającej Centrum Zarządzania 

Grupy Elektrowni
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integracja z systemami IT elek- –
trowni w zakresie transferu 
istotnych informacji w zakresie 
możliwości monitorowania wa-
runków pracy urządzeń,
zarządzanie relacjami z wyko- –
nawcami badań , remontów oraz 
zewnętrznymi fi rmami eksperc-
kimi.

Prace nad wyżej opisanymi syste-
mami, ze wsparciem informatyki, trwają 
od wielu lat [4-10]. Systemy zaczynają 
być wdrażane w elektrowniach z róż-
nym skutkiem. Ale nawet tam, gdzie ich 
stosowanie rodzi się w bólach, nie są 
to źle wydane pieniądze i zbędne do-
świadczenia. Prawdopodobnie więcej 
tracą ci, którzy nic albo niewiele co ro-
bią w tym zakresie.

Jesteśmy zwolennikami poglądu, że 
życie to porządkowanie świata. Projekt, 
który przedstawiamy doskonale wpisuje 
się w tę zasadę, chociaż tylko w jednej 
z dziedzin zarządzania elektrownią.

Program LM System PRO® (LM 
od Life Management) rozwijany jest 
od 5 lat. Aktualnie powstaje jego no-
wa wersja LM System PRO+®, która 
z informatycznego punktu widzenia jest 
platformą tworzącą środowisko dla kilku 
programów systemowych oraz stwarza 
możliwość tworzenia (poprzez API) wła-
snych programów wg indywidualnych 
potrzeb (rys. 2.).

Systemowe pakiety  
oprogramowania to:

LM Manager PRO  – pakiet inicju-
jący budowę platformy udostępnia 
n/w funkcje:
Centrum zarządzania Platformy 

LM System PRO+® w zakresie:
integracji z systemami IT elek- –
trowni,
integracji z systemem IT Pro No- –
vum (podczas wdrażania syste-
mu oraz korzystania z usługi 
maintenance’u oprogramowania 
i eksperckiego supportu),
administrowania dostępem użyt- –
kowników systemu do poszcze-

gólnych jego części zasobów 
bazodanowych oraz funkcjonal-
ności.

Kreatory:
konfi guracji architektury sieci, –
modeli obiektów, opisów ich ele- –
mentów i archiwizacji danych,
słowników. –

Zarządzanie relacjami z wyko-
nawcami badań oraz remontów.

Manager projektów (zadań) i Ma-
nager Dokumentów pozwalający na:

defi niowanie zadań, –
defi niowanie formatów dokumen- –
tów,
defi niowanie works fl ow dla do- –
kumentów,
zarządzanie archiwum dokumen- –
tów (z wersjonowaniem zadań, 
statusem plików oraz historią ich 
aktualizacji),
automatyczny transfer, –
zaawansowane wyszukiwanie  –
dokumentów,
zarządzanie biblioteką dokumen- –
tacji praktycznie we wszystkich 
powszechnie stosowanych for-
matach.

LM Diagnostyka PRO  – software-
’owo zaimplementowano komplet-
ny system diagnostyczny (rys. 3) 
wykorzystujący ponad 20-letnie do-
świadczenia Pro Novum w zakresie 
diagnostyki urządzeń cieplno-me-
chanicznych elektrowni i elektro-
ciepłowni,
LM Monitoring PRO  – pakiet 
pozwalający na monitorowanie 
istotnych parametrów pracy oraz 
zdarzeń eksploatacyjnych – spra-
wia, że historia eksploatacji obiektu 
może powstawać, w znacznej mie-
rze, w bezobsługowy sposób,
LM Analiza Awaryjności PRO  
– pozwala na rejestrację zdarzeń 
awaryjnych oraz ich analizę w cza-
sie rzeczywistym (rys. 3),
LM Remonty PRO  – program 
wspiera:

planowanie remontów, –
weryfi kację zakresu remontów  –

w oparciu o stan techniczny 
urządzenia określony na pod-
stawie ostatnich badań (wymaga 
wdrożenia programu Diagnosty-
ka PRO) oraz aktualnego stanu 
urządzenia (wymaga wdrożenia 
programów Diagnostyka PRO 
oraz Monitoring PRO),
archiwizację dokumentacji pore- –
montowej,
zarządzanie remontem i doku- –
mentacją remontową – Karta 
Remontowa (wymaga wdrożenia 
programu LM Manager PRO).

LM Procesor PRO  – umożliwia 
defi niowanie algorytmu przetwa-
rzania informacji w wiedzę oraz 
zarządzania nią. Zawiera kreator 
nastaw limitów dla poszczególnych 
parametrów pracy, kryteriów analizy 
przekroczeń, reguł synchronicznej 
analizy wielu przebiegów czaso-
wych pracy. Wymaga wdrożenia 
programów: Diagnostyka PRO 
oraz Monitoring PRO oraz obsłu-
gę na poziomie eksperckim.
LM Serwis PRO  – zapewnia wy-
konywanie diagnostyki w sposób 
zdalny z wykorzystaniem Stacji 
Obiektowej połączonej przez VPN 
z Platformą LM System PRO®+ 
rejestrującej i wstępnie przetwa-
rzającej dane pomiarowe oraz in-
ne informacje dot. historii pracy 
urządzenia. Serwis Diagnostycz-
ny może być realizowany wyłącz-
nie w trybie usługi; klient nie ponosi 
więc kosztów zakupu oprogramo-
wania, licencji ani wyposażenia sta-
cji obiektowej (rys. 5).

Pakiety programów Platformy LM 
System PRO®+ tworzą kompletne 
środowisko programów, które można 
skonfi gurować praktycznie w dowolny 
system wspierający utrzymanie stanu 
technicznego urządzeń elektrowni. Na 
rys. 1 przedstawiono jego konfi gurację 
w wersji wspierającej Centrum Zarzą-
dzania grupy elektrowni pozwalający na 
maksymalnie rozproszoną pracę przy 
zachowaniu pełnej kontroli nad proce-
sami i dokumentacją.
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Podsumowanie 

Ewolucja rynku energii i związa-
ne z nią strategie większości europej-
skich grup energetycznych sprawia-
ją, że zmiany organizacyjne w polskiej 
energetyce są nieuniknione.

Dyskutować można wyłącznie nad 
tempem tych zmian oraz sposobem roz-
wiązania niektórych problemów szcze-
gółowych. Utrzymanie stanu technicz-
nego urządzeń energetycznych także 
podlega, od pewnego czasu, ewolu-
cji. Główny kierunek tych zmian to wy-
odrębnienie utrzymania w autonomicz-

ną dziedzinę działalności aż do zakupu 
usługi w trybie outsourcingu. Działaniu 
temu powinno towarzyszyć wdrażanie 
rozwiązań pozwalających na systemo-
we tworzenie wiedzy korporacyjnej wraz 
z możliwością zarządzania nią. W gru-
pach energetycznych powinna nastąpić 
autentyczna integracja w zakresie tech-
nicznej problematyki utrzymania stanu 
technicznego urządzeń. Zagadnienie 
nie jest proste ze względów organizacyj-
nych (społecznych) oraz technicznych. 
Technicznych dlatego, że poza nielicz-
nymi wyjątkami majątek produkcyjny 
jest skrajnie niezunifi kowany. Dotyczy 

to nie tylko urządzeń długoeksploato-
wanych.

Dodatkowym problemem wymagają-
cym uwzględnienia jest luka pokoleniowa, 
która sprawia, że specjalistów w odpo-
wiedniej liczbie i wymaganych kompe-
tencjach będzie można zgromadzić wy-
łącznie w centrach wiedzy a pozostają-
cym poza nimi specjalistom zapewnić 
odpowiednie formy współpracy.

Z myślą o zmianach, które można 
przewidzieć oraz tych, które na razie trud-
no prognozować powstaje druga już ge-
neracja oprogramowania, która w postaci 
Platformy LM System PRO®+ tworzy 
środowisko zarówno dla oprogramowa-
nia systemowego jak również tworzone-
go wg indywidualnych potrzeb pozwala-
jące na elastyczne konfi gurowanie pracy 
rozproszonej, którą integruje zarządzanie 
projektami i dokumentami o indywidual-
nie defi niowanych work fl ow. W warstwie 
technicznej – na podstawie ponad 20 let-
nich doświadczeń Pro Novum – zaimple-
mentowano kompletny system diagno-
styczny z on-linową analizą awaryjności 
i warunków pracy w zakresie cieplno-me-
chanicznym i chemicznym.

System, w znacznej mierze bez bez-
pośredniego angażowania specjalistów 
zarządzania majątkiem elektrowni gene-
ruje historię eksploatacji urządzeń, wspie-
ra proces tworzenia wiedzy korporacyjnej 
oraz udostępnia ją w formie okresowych 
raportów.
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kierunek tych zmian 
to wyodrębnienie 
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Bogumił Dudek, ekspert EPC SA, Polski Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce SEP

Czy można

Każdy użytkownik energii elektrycznej 
chciałby, aby jej dostaw nic nie zakłócało. 

Jeszcze można pogodzić się z awariami 
spowodowanymi przez siły wyższe, ale trudno 
zaakceptować wyłączenia jako takie z uwagi 
na uciążliwości i niedogodności, jakie 
z sobą niosą. Czasami zastanawiamy się, czy 
można nie wyłączać sieci i urządzeń? Otóż 
odpowiedź jest od wielu lat zaskakująca: 
wyłączanie nie tylko nie jest konieczne, ale 
w większości przypadków po prostu zbędne 
– nie zawsze dociera to do świadomości 
użytkowników. Jednak oczekiwania klientów 
są śledzone przez energetyków i coraz częściej 
sięgają oni po bezwyłączeniowe techniki 
utrzymania sieci i urządzeń. Nieco droższe 
wyposażenie i narzędzia niż tradycyjne dają 
zaskakujące rezultaty samym energetykom: 
poprawiają bezpieczeństwo pracy, efektywność 
gospodarczą i wbrew pozorom pozwalają 
utrzymywać racjonalne ceny. 

NIE
wyłączać?
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O tym, że można nie wyłączać 
energetycy z całej Europy i nie-

których krajów świata dzielili się swo-
im doświadczeniem na prestiżowej 
już dziewiątej konferencji ICOLIM, któ-
ra odbyła się rok temu w Toruniu. Do-
tychczasowe konferencje (w dwulet-
nich odstępach) odbyły się wcześniej 
w Rumunii, Czechach, Niemczech, 
Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Francji 
i na Węgrzech. Polskie doświadczenia 
nie są zbyt rozległe, ale dzięki bogac-
twu zagranicznych zastosowań za-
kreślony został szeroki horyzont moż-
liwości w eksploatacji, modernizacji 
i rozwoju sieci. Obejmuje on wszystkie 
poziomy napięcia do 750 kV włącznie, 
wszystkie typy urządzeń i sieci, za-
równo przesyłowej jak i dystrybucyjnej 
oraz wszelkich urządzeń elektrycznych 
stosowanych w przemyśle. 

W dotychczasowym doświadcze-
niu na świecie, w krajach UE, a także 
w Polsce bezwyłączeniowa technika 
utrzymania sieci, instalacji i urządzeń 
elektroenergetycznych i elektrycznych 
jest jedną z najbardziej interesujących 
dziedzin umożliwiających stałą poprawę 
jakości zasilania. Sprzęt, narzędzia i wy-
posażenie osobiste do stosowania tej 
techniki rozpowszechnionej jako prace 
pod napięciem spełniają ostre wyma-
gania mechaniczne i elektryczne. Akty 
prawne obowiązujące w Polsce zezwa-
lają na ich zastosowanie w energety-
ce zawodowej i przemysłowej, sprzy-
jając jednocześnie wypełnianiu Pra-
wa energetycznego, które zachęca do 
racjonalnego i oszczędnego zużycia 
paliw lub energii przy zachowaniu nie-
zawodności współdziałania z siecią; 
bezpieczeństwa obsługi i otoczenia po 
spełnieniu wymagań ochrony środowi-
ska – to wszystko zawiera omawiana 
technika.

Rozległość osiągnięć w tej techni-
ce najłatwiej prześledzić wg klasyfi ka-
cji zaproponowanej przez Autora, która 
życzliwie została przyjęta przez gremia 
międzynarodowe. Ta hermetyczna dzie-
dzina z uwagi nie tylko na specjalistycz-
ne techniki, technologie, wymaga wy-
sokich kwalifi kacji personelu popartych 

szkoleniem wzbogacającym wiedzę, 
umiejętności osiągniętych ćwiczeniami 
na specjalistycznych poligonach oraz 
doświadczenie utrwalane dzięki spe-
cjalnemu stopniowemu procesowi po-
głębiania nauczania i okresowego jego 
sprawdzania. Techniki te dzięki temu są 
praktycznie bezwypadkowe. Zapewne 
wpływa na to świadomość obecności 
napięcia mobilizująca do ciągłej uwagi 
i ostrożności, czego nie obserwuje się 
w technikach bazujących na wyłącza-
niu urządzeń. 

Dla prezentowanej klasyfi kacji zary-
sowane zostaną polskie technologiczne 
osiągnięcia ostatnich lat i możliwości 
wynikające z praktyki zagranicznej.

Bezwyłączeniowe techniki utrzy-
mania sieci elektroenergetycznych 
prezentowane na schemacie (rys. 1) 
można podzielić na prace w pobliżu 
napięcia np. prace prowadzone na 
skrzyżowaniach linii z budowanymi 
autostradami, prace pod napięciem 
i tymczasowe techniki przesyłu, które 
stosuje głównie energetyka zawodo-
wa na swoich urządzeniach służący-
mi bezprzerwowej dostawie energii 
elektrycznej i energetyka przemysło-
wa, aby nie zatrzymywać procesów 
produkcyjnych. Uzupełnieniem tych 
technik jest diagnostyka można rzec 

„bezdotykowa” i techniki zaawanso-
wane technologicznie np. roboty do 
napraw sieci. 

W technice prac pod napięciem 
bezpośrednio do napraw sieci stosu-
je się kilka metod, których nazwy za-
czerpnięto z polskich norm terminolo-
gicznych:

 Metoda pracy  
„w kontakcie”

Łatwość wykonywania prac, sto-
sunkowo mało skomplikowana budowa 
narzędzi oraz materiałów izolacyjnych 
sprawiają, że metoda ta znajduje po-
wszechne zastosowanie w sieciach do 
1 kV to jest: w liniach napowietrznych 
z przewodami gołymi lub izolowanymi, 
w liniach kablowych i urządzeniach roz-
dzielczych. W ograniczonym zakresie 
metoda ta może być stosowana na 
urządzeniach od 1-30 kV. Jej bezpie-
czeństwo zapewniają w głównej mierze 
rękawice i rękawy dielektryczne prze-
znaczone do napięć do 36 kV. Prak-
tycznie wszystkie czynności obsługo-
we na wszystkich typach urządzeń do 
1 kV można wykonać pod napięciem 
np. powszechnie w kraju stosowane są 
podłączenia elektryczne nowo dodawa-
nych budynków mieszkalnych.

Rys. 1. Klasyfi kacja metod eksploatacji sieci elektroenergetycznej bezwyłączeniowymi 
technikami utrzymania (autorska)
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Metoda pracy  
„z odległości”

Metoda „z odległości” polega na wy-
konaniu pracy pod napięciem za pomo-
cą narzędzi umieszczonych na drążkach 
izolacyjnych. Metoda ta znajduje zasto-
sowanie głównie w  sieciach średnich 
(1-30kV) i wysokich napięć (powyżej 30 
kV). Stosowana jest przy konserwacji 
urządzeń elektrycznych pod napięciem 
na stacjach ŚN oraz w liniach napo-
wietrznych ŚN do przyłączania odgałę-
zień, konserwacji odłączników i wymia-
nie izolacji przy użyciu drążków izolacyj-
nych oraz w liniach niskiego napięcia do 
trwałego odłączenia odgałęzienia, przy-
łącza przez odcięcie przewodów. Umie-
jętne posługiwanie się tą metodą może 
być wykorzystane także przez służby 
ratownicze, które bez oczekiwania na 
przyjazd pogotowia energetycznego mo-
gą skutecznie rozpocząć akcję ratowni-
czą wymagającą uwolnienia obiektu od 
napięcia (np. specjalistycznie przeszko-
leni strażacy). W kraju zastosowanie tej 
techniki ma ograniczony zasięg, ostatnio 
próbuje się rozpowszechnić m.in. pod-
łączanie odgałęzień za pomocą drabin 
przystawnych do słupów. Natomiast za 
granicą metoda ta jest z powodzeniem 
stosowana do poziomu 110 kV, a na-
wet 345 kV – do wymiany uszkodzo-
nych izolatorów.

Metoda pracy „na  
potencjale”

Metoda pracy „na potencjale” po-
lega na odizolowaniu pracownika od 
potencjału ziemi i innych potencjałów 
niż on sam przyjął. Warunek ten może 
być spełniony w liniach napowietrznych 
i stacjach najwyższych napięć, gdzie 
odległości pomiędzy przewodami róż-
nych faz oraz pomiędzy częściami linii 
posiadającymi różne potencjały są wy-
starczająco duże. Odizolowanie osiąga 
się na różne sposoby najczęściej są to 
podnośniki z ramieniem izolacyjnym, 
drabiny i wieże, kładki i żurawiki izola-
cyjne; często do zapewnienia odstępów 
izolacyjnych stosuje się izolatory kom-

pozytowe i liny izolacyjne. Pracownicy 
z powodu silnego pola elektromagne-
tycznego stosują specjalne przewodzą-
ce (prąd elektryczny) ubiory tworzące 
klatkę Faraday’a.

Rzadziej stosowane są dwie inne 
metody:

Metoda pracy  
„kombinowana”

Metoda ta polega na realizowaniu 
czynności składających się na zabieg 
eksploatacyjny wg zasad pracy meto-
dami: w kontakcie, z odległości i na po-
tencjale. Metoda ta polega na wykorzy-
staniu elementów trzech różnych me-
tod (w dowolnej kolejności i kombinacji) 
w jednym procesie pracy. Najczęściej 
stosowana jest w sieci średniego napię-
cia przy użyciu podnośników z ramie-
niem izolacyjnym w celu efektywnego 
wykorzystania czasu pracy. 

Metody pracy  
„z potencjału 
nieustalonego”

Metoda stosowana głównie w sie-
ci przesyłowej. Jej podstawową zaletą 
jest możliwość użycia krótszych drąż-
ków izolacyjnych, niż w metodzie pra-
cy z odległości.

Obie opisane metody najczęściej wy-
korzystuje się przy wymianie izolatorów. 

Prace pod napięciem wg ww. pięciu 
metod można zastosować także pod-
czas mimowolnego wyłączenia sieci 
(lub nawet wyłączenia celowego), gdyż 
technika tradycyjna z użyciem sprzętu 
do uziemiania jest mniej bezpieczna. 

Drugim ważnym obszarem zastoso-
wań są tymczasowe techniki przesyło-
we. Składają się na nie różne typy bocz-
nikowania i użycie przenośnych genera-
torów i/lub przewoźnych pól. Metody te 
znane są z dotychczasowych rozwiązań 
stosowanych w stanach po wyłączeniu 
np. stacje przesyłowe wyposażane są 
w Polsce w tzw. szyny, mosty obejścio-
we, a urządzenia niższych napięć w róż-

Tab. 1. Możliwości realizacji prac bezwyłączeniowymi technikami utrzymania urządzeń 
elektroenergetycznych

Metoda/obiekt

Urządzenia elektroenergetyczne i elektryczne

Sieć dystrybucyjna
Sieć przesyłowa

instalacje sieć przemysłowa

do 1 kV 1-30 kV 110 kV 220 kV 400 kV 750 kV

Praca w pobliżu 
napięcia

+ + + + + +

Diagnostyka + + + + + +

Prace pod napięciem + + + + + +

Tymczasowe techniki 
przesyłu

+ + + + + +

Techniki lotnicze - -/+ + + + +

Robotyzacja 
i zaawansowana 
automatyzacja

+ + + + + +

Wymiana przewodów na linii 220 kV pod 
napięciem przez brygadę Eltel z Olsztyna 

- trening
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nego typu by-passy serwisowe. W bez-
wyłączeniowych technikach utrzymania 
boczniki są stosowane zarówno do apa-
ratury stacyjnej nawet 400 kV, umożli-
wiając ich przeglądy, naprawy, jak i linii 
napowietrznych przesyłowych ułatwia-
jąc np. wymianę mostków. Na niższych 
poziomach napięcia stosuje się przeno-
śne linie kablowe podpinane i odpinane 
w trakcie pracy lub stosowane z wyko-
rzystaniem bardzo krótkich przerw. Uży-
cie przenośnych generatorów znane 
przede wszystkim z agregatów prądo-
twórczych służy jako podstawa budowy 
systemów zasilania gwarantowanego 
uzupełnianego bateriami akumulato-

rów. Na świecie metody przenośnych 
generatorów i przewoźnych pól mają 
znacznie szersze spektrum zastosowań. 
Wśród interesujących zastosowań są 
tymczasowe linie, których posadowienie 
nie wymaga fundamentów, a ustawienie 
słupa 400 kV nie zajmuje więcej niż jed-
ną godzinę. Takie linie dodatkowo sta-
nowią w niektórych krajach systemowe 
rozwiązanie przywracania zasilania po 
rozległych awariach. Zamiast wyłączeń 
do prac planowych dłużej trwających 
wykorzystuje się takie linie przerzucając 
zasilanie na inne obwody lub przewoź-
ne generatory, unikając braku dostaw 

na czas niezbędnych prac.
Zastosowanie metod prac pod na-

pięciem w sieciach o różnych pozio-
mach napięć zaprezentowano tabela-
rycznie (tab. 1).

Na zakończenie nieco o problema-
tyce dynamicznie na świecie rozwijają-
cej się robotyzacji, która jest zagadnie-
niem mało znanym, choć rozwijanym 
od ćwierć wieku.

 Doświadczenia krajów europejskich: 
Hiszpanii, Francji, Włoch oraz krajów 
z innych kontynentów: USA, Kanady, 
Japonii, Brazylii czy Argentyny wskazują, 
że jest to nowa interesująca dziedzina, 
której pierwsze zastosowania dają wy-

mierne korzyści energetyce. Podobnie 
zastosowanie technik lotniczych, sto-
sowanych przez lata w energetyce jako 
cenne uzupełnienie technik budowla-
nych, od 1994 r. jest sukcesywnie roz-
wijane w zakresie regularnych inspekcji 
zwłaszcza sieci przesyłowej, jej diagno-
styki; w celach projektowych, a także 
wspomagania procesów eksploatacji. 
Ostatnio oprócz tradycyjnych śmigłow-
ców przygotowuje się zastosowanie ma-
łych bezzałogowych wersji (krajowe roz-
wiązanie prezentowano na krajowej kon-
ferencji prac pod napięciem w Gdańsku 
w 2007 r.). Uzupełnieniem tych technik 

jest zespolenie ich zalet w metodę za-
awansowanej automatyzacji prezen-
towanej na konferencjach ICOLIM np. 
w postaci śmigłowców z automatami do 
zakładania kul ostrzegawczych na prze-
wodach linii elektroenergetycznych lub 
z tnącymi głowicami do obcinania ga-
łęzi i przycinania roślinności zagrażają-
cej pracy linii.

W ostatnich latach interesujące 
technologie wprowadzane w kraju to 
wymiana przewodów odgromowych 
na przewody typu OPGW (ze światło-
wodem) oraz malowanie konstrukcji 
wsporczych czynnych linii.

Bezwyłączeniowe techniki stosuje 
od wielu lat kolej naprawiając sieć trak-
cyjną prądu stałego specjalnymi zesta-
wami wagonów, a niektóre technologie 
prac pod napięciem (np. czyszczenia 
urządzeń zabrudzonych) są stosowa-
ne w wielu zakładach przemysłowych, 
w tym hutach i rozpatruje się ich zasto-
sowanie w niektórych kopalniach.

Polski elektryk chcący pracować za-
granicą ze specjalnością prac pod na-
pięciem łatwiej znajdzie pracę przy eks-
ploatacji, a nasza energetyka musi być 
otwarta (nie dyskryminująca) dla tego 
rodzaju specjalizacji zawodowej zdoby-
wanej w większości europejskich ener-
getyk. To rzadkość, aby nowoczesne 
technologie dawały tak wszechstronne 
korzyści, ale ich zastosowanie w kraju 
było aż tak ostrożne i powolne.
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Artur Cyganek, country manager poland Citrix Systems 

ENERGETYCZNE 
ROZWIĄZANIA

Polski sektor energetyczny jest obecnie w fazie dużych zmian. Dzieje się 
tak z uwagi na postępujący proces konsolidacji oraz liberalizację rynku 

energii. Nowe warunki funkcjonowania oraz zmiany organizacyjne wymuszają 
tym samym jednoczesne działania w obszarze informatyki. Warto zauważyć, 
że do tej pory w tym sektorze mieliśmy do czynienia z procesami konsolidacji 
poziomej, w ramach której powstawały nowe koncerny dystrybucyjne. Można 
zatem przyjąć, że kolejnym krokiem będzie konsolidacja pionowa, czyli łączenie 
się elektrowni, elektrociepłowni czy zakładów energetycznych. W przypadku, 
aż tak daleko idących zmian trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie tych 
przedsiębiorstw bez jednoczesnej reorganizacji ich systemów informatycznych. 

IT
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Zmiany reorganizacyjne stwarzają 
szereg nowych wyzwań. Pojawia-

ją się dylematy związane z wdrażaniem 
technologii IT w skonsolidowanych fi r-
mach. Przedsiębiorstwa coraz częściej 
zadają sobie pytania o to, jak poprawić 
bezpieczeństwo, jakie korzyści uzyska 
fi rma z zastosowania nowoczesnych 
rozwiązań IT, jak nowe procedury i narzę-
dzia IT są w stanie wpłynąć na poprawę 
jej funkcjonowania, czy też w jaki spo-
sób przedsiębiorstwo jest w stanie pora-
dzić sobie ze zróżnicowaniem technolo-
gicznym. Jedno jest niewątpliwie pewne 
– dziś koncerny energetyczne tak samo 
jak fi rmy z innych sektorów borykają się 
z konkretnymi problemami, których nie 
uda im się rozwiązać bez IT. Energetyka 
bowiem może wykorzystać każde roz-
wiązanie IT pod warunkiem, że zostanie 
ono dostosowane do jej potrzeb.

W najbliższym czasie kluczowymi 
hasłami z punktu widzenia pracowni-
ków działu IT w fi rmach energetycznych 
będzie standaryzacja, dostępność, bez-
pieczeństwo i integracja. Trudno bo-
wiem wyobrazić sobie, aby nowo skon-
solidowane grupy były w stanie szybko 
osiągnąć wzrost efektywności ekono-
micznej bez uporządkowania systemów 
IT oraz połączenia, czy też uwspólnie-
nia poszczególnych rozwiązań. 

Modernizacja dotychczasowej ar-
chitektury IT jest zatem koniecznością 
dla wielu fi rm z tego sektora. Integra-
cja rozwiązań i danych poszczególnych 
oddziałów w centralach spółek, odpo-
wiednie bezpieczeństwo oraz utrzy-
manie efektywności w połączeniu z ich 
nowymi potrzebami jest możliwe do 
zrealizowania dzięki zastosowaniu wir-
tualizacji elementów infrastruktury IT. 
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”Wirtualizacja serwerów 
pozwala na lepsze 
i efektywniejsze 
utrzymanie 
infrastruktury 
sprzętowej IT
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Tradycyjny sposób dostarczania apli-
kacji to z reguły złożony system wykorzy-
stujący wiele produktów, którego zada-
niem jest instalowanie, zabezpieczanie 
i konserwowanie aplikacji w tak zwanym 
każdym urządzeniu końcowym. Tego ro-
dzaju podejście jest nie tylko skompli-
kowane i drogie, ale charakteryzuje się 
również dużą statycznością. Rozwiąza-
niem może być zastosowanie wirtualiza-
cji aplikacji, która pozwala na uniknięcie 
tych problemów. 

Wirtualne aplikacje można w prosty 
i bezpieczny sposób dostarczać bezpo-
średnio do użytkowników. Wszystkie one 
są scentralizowane w wyizolowanym i za-
bezpieczonym centrum obliczeniowym. 
Tam też są uruchamiane i przechowy-
wane, co pozwala fi rmie kontrolować ich 
wykorzystywanie oraz zapobiega ich wy-
ciekowi. Dział IT może dostosować odpo-
wiedni zakres wykorzystania ich w zależ-
ności od miejsca oraz urządzenia z jakie-
go dany użytkownik chce uzyskać dostęp. 
Korzystanie ze zwirtualizowanych aplika-
cji uelastycznia infrastrukturę IT. Jest to 
szczególnie istotne zarówno z punktu wie-
dzenia pracowników centrali, jak i osób 
zatrudnionych w oddziałach. Wszyscy oni 
mogą bowiem korzystać z nich szybko 
i wydajnie przy zastosowaniu dowolnej 
sieci oraz urządzenia. 

Dział IT, dzięki zastosowaniu wirtu-
alizacji, może uprościć zarządzanie apli-
kacjami w przedsiębiorstwie. Nie są one 
bowiem instalowane i uruchamiane na 
poszczególnych komputerach użytkow-
ników, ale bezpośrednio w data center 
i udostępniane pracownikom, którzy ich 
aktualnie potrzebują. To pozwala obniżyć 
koszty instalacji i zakupu poszczególnych 
aplikacji na wielu fi rmowych komputerach 
w poszczególnych lokalizacjach. Nie ma 
również problemów z różnymi niekompa-
tybilnymi wersjami, które „krążą” po fi rmie. 
Zarządzanie aplikacjami przez dział IT od-
bywa się z poziomu data center - to wła-
śnie tam instalowane są i serwisowane 
najnowsze wersje, udostępniane później 
każdemu użytkownikowi. 

Wirtualizacja aplikacji jest odpowie-
dzią na konieczność modernizacji istnie-
jącej infrastruktury informatycznej w taki 

sposób, aby możliwe było efektywne do-
starczanie nowych aplikacji oraz uaktual-
nień do rozproszonych biur terenowych. 
Wielokrotnie bowiem dotychczas stoso-
wana infrastruktura IT jest zbyt kosztowna 
w utrzymaniu i niewystarczająco efektyw-
na, gdyż w jej skład wchodzi wiele lokal-
nych sieci – nie połączonych spójnie ze 
sobą. Zwiększenie wydajności operacyj-
nej i wdrożenie efektywnego, scentralizo-
wanego modelu przetwarzania danych 
pozwala na osiągnięcie optymalnego po-
ziomu wymiany informacji pomiędzy cen-
tralą, a jej oddziałami. 

Wykorzystanie wirtualizacji aplikacji 
można powiązać z wirtualizacją serwe-
rów. Już teraz wiele fi rm stosuje wirtuali-
zację serwerów jako efektywną metodę 
prowadzącą nie tylko do ich konsolidacji, 
ale również ograniczającą ponoszone 
koszty na utrzymanie centrum danych 
przedsiębiorstwa. 

Wirtualizacja serwerów pozwala na 
lepsze i efektywniejsze utrzymanie infra-
struktury sprzętowej IT. Wykorzystanie 
zasobów staje się bardziej elastyczne 
i jest uzależnione od bieżących potrzeb 
fi rmy, co powoduje wymierną oszczęd-
ność kosztów. Firmy wykorzystują mniej 
fi zycznych serwerów, co powoduje że, zu-
żywają mniej energii. Dzięki uruchomieniu 
i jednoczesnej pracy od kilku do kilkuna-
stu systemów operacyjnych na jednym 
serwerze, przedsiębiorstwa są w stanie 
maksymalne wykorzystać własne zaso-

by serwerowe oraz znacząco zmniejszyć 
koszty związane z zakupem dodatkowe-
go sprzętu. Firma ponosi także mniejsze 
wydatki związane choćby z wygospoda-
rowaniem lub wynajmem odpowiedniej 
powierzchni biurowej. Serwery wirtualne 
nie wymagają ponoszenia wysokich kosz-
tów serwisowania, nie ma potrzeby zaku-
pu dodatkowych licencji na oprogramo-
wanie podstawowe, które jest konieczne 
w przypadku serwerów fi zycznych. 

Stworzenie wirtualnej maszyny, skła-
dającej się z typowych dla maszyny fi -
zycznej komponentów sprzętowych to 
obecnie kwestia minut. Jedyna różnica 
jest taka, że komponenty wykorzystane 
do budowy takiej maszyny są wirtualne. 
To nie przeszkadza jednak w normalnej 
pracy, a znacznie ogranicza koszt wdro-
żenia kolejnego serwera w fi rmie. Wydatki 
związane z migracją serwerów fi zycznych 
na wirtualne zostaną z łatwością zrekom-
pensowane oszczędnościami na kosz-
tach administracji, zakupu i utrzymania 
fi zycznego sprzętu jak również zasilania 
czy chłodzenia.

Decydując się na zastosowanie wir-
tualizacji w fi rmie, warto pamiętać o na-
rzędziach, które pomagają łatwo zarzą-
dzać wirtualną infrastrukturą. Ułatwiają 
one specjalistom IT integrację poszcze-
gólnych elementów, jak również pozwa-
lają na dodawanie nowych rozwiązań. 
Stanowią także gwarancję, że wszystkie 
elementy będą bez przeszkód funkcjo-
nować w ramach większych środowisk 
korporacyjnych. Będąc niejako „spoiwem” 
w infrastrukturze IT, pozwalają admini-
stratorom na łatwe łączenie komponen-
tów technologicznych, dzięki którym sys-
tem może funkcjonować jako dynamicz-
na platforma, zdolna do reagowania na 
zmiany obciążenia lub na inne czynniki 
zewnętrzne. 

Rzeczywistość wymaga szybkiej ada-
ptacji i dopasowania się do zachodzących 
zmian. Zastosowanie wirtualizacji może 
przynieść wiele korzyści. Pozwala uniknąć 
problemów z elastycznością biznesową, 
uzyskać zwrot z poniesionych inwestycji, 
zwiększyć bezpieczeństwo, ułatwić za-
rządzanie oraz ograniczyć przyszłe wy-
datki na IT.  

”Zastosowanie 
wirtualizacji może 
przynieść wiele 
korzyści. Pozwala 
uniknąć problemów 
z elastycznością 
biznesową, uzyskać 
zwrot z poniesionych 
inwestycji, zwiększyć 
bezpieczeństwo, 
ułatwić zarządzanie 
oraz ograniczyć 
przyszłe wydatki na IT



81nr 3(9)/2009

TE
C

H
N

O
LO

G
IE

EUROWATER Spółka z o.o.  EUROWATER Spółka z o.o.
Ul. Izabelińska 113, Lipków  ul. Mydlana 1

PL 05-080 Izabelin (Warszawa)  PL 51-502 Wrocław

Tel.: +48/22/722-80-25   Tel.: +48/71/345-01-15

info@eurowater.pl    

www.eurowater.pl

Czystsza niż 
czysta woda

Od ponad pół wieku EUROWATER dostarcza kompletne systemy 

do oczyszczania wody. Nie zawsze czysta woda nadająca się do picia  

jest odpowiednia do przemysłowego jej wykorzystania. W zależności 

od zastosowania zasolenie, zawiesina i mikroorganizmy powinny 

być usunięte z wody. EUROWATER posiada wiedzę i doświadczenie 

niezbędne do stworzenia optymalnego rozwiązania.
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Michał Choraś, Adam Flizikowski, ITTI Sp. z o.o. Poznań, Instytut Telekomunikacji, UTP Bydgoszcz

OCHRONA SEKTORA 
ENERGETYCZNEGO

W artykule przedstawiono prace badawcze 
mające na celu ochronę krytycznej 

infrastruktury energetycznej, w szczególności 
przed zagrożeniami pochodzącymi z sieci 
telekomunikacyjnych oraz sieciowych 
systemów SCADA (Supervisory Control and 
Data Acquisition). Przedstawione zagadnienia 
stanowią tematykę europejskiego projektu 
badawczego INSPIRE. 

INSPIRE (INcreasing Security and Protection 
through Infrastructure REsilience) jest 

projektem fi nansowanym z 7 Programu 
Ramowego, łącznie w tematach 4 ICT oraz 
10 Security. Projekt rozpoczął się w listopadzie 
2008 r., a konsorcjum projektu składa się 
z 8 partnerów z 5 krajów europejskich 
(http://www.inspire-strep.eu/).

– wzmocnienie 
bezpieczeństwa 
styku systemów 
SCADA z sieciami 
teleinformatycznymi 
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Infrastruktury krytyczne to sektory 
gospodarki, dostarczające towary 

i usługi w społeczeństwie na szeroką 
skalę, uważane za kluczowe i najbar-
dziej znaczące. Jedną z kluczowych 
dziedzin gospodarki zaliczanych do 
infrastruktur krytycznych jest sektor 
energetyczny. 

Cechą charakterystyczną sekto-
rów zaliczanych do infrastruktury kry-
tycznej jest to, że awarie, uszkodze-
nia czy inne negatywne sytuacje, jakie 
mogą wystąpić w danym sektorze mo-
gą wpłynąć na wiele innych sektorów, 
oddziałując na część lub nawet całe 
społeczeństwo. Dlatego też, współza-
leżności pomiędzy sektorami prowadzą 
do tego, że złożone awarie w sektorze 
infrastruktury krytycznej (np. w sektorze 
energetycznym), mogą stanowić po-
ważne zagrożenie, powodując uszko-
dzenia w części bądź skrajnie w całej 
Europie. Rys. 1 przedstawia przykład 
współzależności sektora energii elek-
trycznej z innymi sektorami zaliczanymi 
do infrastruktury krytycznej [1].

Przykłady awarii w sektorze energe-
tycznym to m.in. awaria nad kanałem 
Dortmund-Ems (4 listopada 2006), któ-
ra spowodowała brak prądu w 15 mln 
gospodarstw domowych, powodując 
szkodę szacowaną na 200 mln euro. 
oraz atak na infrastrukturę kompute-
rową elektrowni jądrowej Davis-Besse 
w Ohio przez robaka komputerowego 
„Slammer worm” w styczniu 2003 r.

Wymienione przykłady awarii pre-
zentują, jak znaczący może mieć wpływ 
stosunkowo niewielka awaria na funk-
cjonowanie całego sektora lub sekto-
rów, a co za tym idzie jak znaczące 
mogą być straty fi nansowe. Przykłady 
te uwidaczniają także, jak duże zagro-
żenia mogą płynąć z podatności sieci 
telekomunikacyjnej oraz sieciowych 
systemów SCADA. 

Z tego powodu wzrosło w ostatnim 
czasie zainteresowanie zwiększeniem 
bezpieczeństwa sieci SCADA wykorzy-
stywanych do monitorowania i kontro-
li elementów infrastruktury krytycznej. 
Obecnie, zarówno w Europie jak i w 
Polsce, systemy SCADA kontrolujące 

i monitorujące krytyczne infrastruktu-
ry, takie jak linie wodociągowe, ener-
getyczne, gazowe, transport, kontrola 
lotnisk itp. coraz częściej korzystają 
i połączone są z otwartymi sieciami 
telekomunikacyjnymi. 

Systemy SCADA 

SCADA to systemy, które nadzoru-
ją i kontrolują infrastruktury rozproszo-
ne na dużym obszarze geografi cznym. 
Zazwyczaj system SCADA składa się 
z rdzenia centralnego, w którym zbiera-
ne są informacje kontrolne oraz z pew-
nej ilości jednostek RTU (Remote Ter-
minal Units) o ograniczonych zasobach 
obliczeniowych. Jednostki RTU zbierają 
dane i komunikują się z centrum prze-
syłając komunikaty w określonych in-
terwałach czasowych. 

W ostatnim czasie, wraz z presją 
na modernizację, integrację oraz niskie 
koszty, systemy SCADA z zamknię-
tych i dedykowanych systemów kontro-
li i stają się gotowymi produktami typu 
COTS (Components Off  The Shelf), któ-
re współdzielą sieci z innymi systemami 
i są oparte o standardowe protokoły. 
Konsekwencją tych zmian jest zwięk-
szenie podatności obecnych systemów 
SCADA ze względu na ich połączenie 
z otwartymi sieciami telekomunikacyj-
nymi. Dla przykładu atak przeprowa-
dzony ze słabo zabezpieczonej sieci 
bezprzewodowej może sparaliżować 

dostarczanie wiadomości kontrolnych 
w czasie rzeczywistym i utratę kontroli 
nad fragmentem krytycznej infrastruktu-
ry. Podobnie niebezpieczne mogą być 
częste w otwartych sieciach IP ataki 
typu DoS i DDoS, mogące spowolnić 
bądź uniemożliwić komunikację między 
elementami systemu SCADA.

Projekt INSPIRE 

Celem projektu INSPIRE jest zwięk-
szenie bezpieczeństwa oraz ochrona 
sektora energetycznego poprzez od-
powiednią konfi gurację, zarządzanie 
i ochronę na styku sieci teleinformatycz-
nych i rozproszonych systemów kontroli 
takich jak systemy SCADA. Aby osią-
gnąć zamierzone cele, projekt INSPIRE 
kieruje swoje działania na opracowanie 
efektywnych mechanizmów zwiększa-
jących bezpieczeństwo i odporność 
części telekomunikacyjnej SCADA. Po-
nadto zidentyfi kowane i przeanalizo-
wane zostaną podatności systemów 
SCADA, krytycznych infrastruktur oraz 
wykorzystywanych przez nie sieci tele-
komunikacyjnych. 

Wiadomo, iż dotychczasowe awa-
rie, zaniki oraz nagłe przerwy w działa-
niu krytycznych infrastruktur, takie jak 
awarie sieci energetycznych we Wło-
szech, USA, a także w Polsce (tzw. 
blackout) czy awarie sieci GSM (np. 
we Francji) wynikały z niezidentyfi ko-
wanych wcześniej podatności. Wcze-

Rys. 1. Przykład współzależności sektora energii elektrycznej z innymi infrastrukturami 
krytycznymi [1]
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śniejsza identyfi kacja podatności po-
zwoliłaby na zapobieżenie zagrożeniom 
oraz ich skutkom.

Model komunikacji P2P  

W zakresie technik zapewniających 
bezpieczeństwo sieciowe systemów 
typu SCADA rozpatrywany jest model 
komunikacji peer-to-peer (P2P). Ofe-
rując całkowicie zdecentralizowaną ar-
chitekturę, w której każdy równorzędny 
węzeł może pełnić rolę i klienta i ser-
wera, model P2P zapewnia także sa-
moorganizację i samouzdrawianie, co 
może zwiększyć odporność systemów 
SCADA. 

W zakresie zainteresowań projek-
tu INSPIRE jest zbadanie cech P2P 
w celu wzmocnienia odporności sys-
temu SCADA na ataki cybernetyczne. 
Architektura P2P może wesprzeć dorę-
czanie wiadomości w czasie rzeczywi-
stym oraz kontrolowaną replikację da-
nych związanych z systemem SCADA, 
zwiększając jego odporność. W przy-
padku ataku lub uszkodzenia może 
działać jako usługa kopii zapasowej. 

Użycie P2P jest rozważane pod ką-
tem korzyści, jakie może przynieść, 
równocześnie nie wprowadzając jed-
nak nowych, dodatkowych podatności 
do systemu. Zbadania wymaga także 
opłacalność zastąpienia istniejących 
węzłów niezdolnych do komunikacji 
P2P nowymi bądź dodanie nowych 
węzłów jako dodatkowe do istniejącej 
struktury. Proponowane jest aktywowa-
nie architektury P2P na żądanie (P2P 
on-demand) – sieć P2P byłaby aktywo-
wana tylko w razie potrzeby, w innym 
razie byłaby pasywna. 

Technologia MPLS 

Technologia MPLS (ang. Multipro-
tocol Label Switching) rozważana jest 
w kontekście stworzenia nowych algo-
rytmów inżynierii sieciowej, obsługują-
cych ruch krytyczny SCADA. W MPLS 
wszystkie pakiety należące do tego sa-
mego strumienia danych podążają tą 
samą ścieżką od źródła do przezna-

czenia i są trasowane zależnie od ety-
kiety przenoszonej w nagłówku MPLS. 
Wykorzystanie MPLS poprawia jakość 
dostarczanych usług oraz pozwala na 
rezerwację pasma dla przypływu ruchu 
i umożliwia implementowanie Wirtu-
alnych Sieci Prywatnych (ang. Virtual 
Private Network). Dla systemów ba-
zujących na szybkim i niezawodnym 
dostarczaniu danych, kontrolujących 
i nadzorujących infrastruktury krytycz-
ne, szczególnie w sektorze energe-
tycznym, właściwości MPLS wydają 
się odpowiednie.

Techniki wspomagania  
decyzji

Kolejnym obszarem wzmacniania 
bezpieczeństwa systemów SCADA 
i ich styku z sieciami teleinformatyczny-
mi jest zastosowanie technik wspoma-
gania decyzji (ang. decission support 
systems). Zastosowanie DSS umożli-
wia wsparcie operatorów sieci SCADA 
w zakresie proaktywnego identyfi kowa-
nia podatności, wynikających z nich 
zagrożeń oraz proponowania optymal-
nych w danym kontekście środków za-
radczych. W celu formalizacji reprezen-
tacji wiedzy o domenie bezpieczeństwa 
systemów SCADA oraz na potrzeby jej 
współdzielenia pomiędzy producenta-

mi oraz benefi cjentami tego typu sys-
temów, projekt INSPIRE wykorzystuje 
opis semantyczny wiedzy o SCADA. 
Jednym z realizowanych obecnie pro-
duktów projektu jest narzędzie do au-
dytu poziomu bezpieczeństwa (DAT) 
wykorzystujące formalną reprezenta-
cję wiedzy eksperckiej w zakresie bez-
pieczeństwa SCADA w postaci reguł. 
Ponadto rozważana jest wizja integracji 
z systemami zarządzania usługami wy-
wodzącymi się z metodyki ITIL (np. inte-
gracja z bazą konfi guracji CMDB). 

Podsumowanie 

W niniejszym artykule przedsta-
wiono zakres najważniejszych dzia-
łań projektu INSPIRE prowadzonego 
w ramach 7 Programu Ramowego UE. 
Projekt ma na celu zwiększenie bezpie-
czeństwa oraz ochronę sektora ener-
getycznego na styku sieci teleinforma-
tycznych i systemów nadzorujących 
typu SCADA. W artykule przedstawio-
ne zostały rozwiązania w tym zakre-
sie z zastosowaniem technik takich 
jak P2P, MPLS czy systemów DSS. 
Ukazano propozycje wzmocnienia od-
porności i niezawodności systemów 
SCADA i ich połączeń z sieciami tele-
informatycznymi. 
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