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Projekt okładki: Tauron

Szanowni
PAŃSTWO
Realizacja celów klimatycznych, ja-

kie stawia sobie Europa będzie 
miała bardzo duży wpływ na gospo-
darki krajów członkowskich Unii Eu-
ropejskiej. Dla jednych, tych bardziej 
rozwiniętych, oznacza tworzenie no-
wych rynków dla technologii ograni-
czających emisje i zdobycia na tych 
rynkach przewagi technologicznej. 
Dla innych krajów może to oznaczać 
zahamowanie rozwoju i długotrwałą 
stagnację.

Pakiet klimatyczny jak każde dzia-
łanie pociąga za sobą pewne koszty. 
Wielkość tych kosztów i obciążenie 
mieszkańców danego kraju w dużej 
mierze zależy od sytuacji danego kraju 
w chwili wprowadzania pakietu.

W artykule prof. Władysława Miel-

czarskiego (str. 9) czytamy, że im niższa 
pozycja danego kraju w danym kryte-
rium, czy sumie kryteriów, tym więk-
sze trudności z realizacją Pakietu kli-
matyczno-energetycznego będzie miał 
dany kraj.

Zdaniem dr. Marcina Sienkiewcza 
(str. 12) ochrona polskich interesów 
w Unii wymaga konsekwencji w działa-
niu, przekonania o swoich racjach, ak-
tywnej postawy w procesie kreowania 
polityki energetycznej wspólnoty oraz 
pozyskiwania sojuszników spośród Kra-
jów Europy Środkowej.

Zachęcając do dzielenia się swoimi 
spostrzeżeniami na łamach kolejnych 
wydań „Nowej Energii”, życzymy przy-
jemnej lektury.

Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Prof. Krzysztof Żmĳ ewski, Politechnika Warszawska

Iż Polacy

Spędziłem kilka dni w Londynie. Różnica pomiędzy 
Warszawą a Londynem to nie tylko czerwone, 

piętrowe autobusy i czarne, wygodne taksówki. To 
także fundamentalna różnica w podejściu do Unii 
Europejskiej, do jej polityki i do generowanych przez 
tę politykę regulacji. Różnica podejścia nie wynika 
wcale z poziomu sceptycyzmu wobec „europeizacji”. 
Ten jest tu równie wysoki jak w Polsce. Ale w Anglii 
brak ciepłych uczuć wobec Unii nie oznacza braku 
praktycznego podejścia do jej działań.

To, co nas najbardziej różni to 
czas reakcji. Brytyjczycy star-

tują wcześnie, kreując politykę już na 
etapie koncepcji. My włączamy się 
późno, czasem za pięć dwunasta, 
a czasem pięć po dwunastej, z trudem 
uzyskując zmiany na etapie kosmety-
ki. Również w obszarze implementacji 
wleczemy się na samym końcu, wpro-
wadzając europejskie dyrektywy z czę-
sto wielomiesięcznym opóźnieniem.

Jednak największa różnica tkwi 
w strategicznym podejściu do unijnych 
regulacji. Londyn zastanawia się, co 
jest mu potrzebne do rozwoju kraju 

i stara się swoje pomysły implemen-
tować w dyrektywach. Warszawa za-
stanawia się, co jej w unijnej legislacji 
przeszkadza i stara się to zlikwidować 
bądź ograniczyć - bądź na etapie kre-
acji, bądź implementacji unijnego pra-
wa. Metoda ta jest, jak łatwo zauwa-
żyć, mało skuteczna, lecz uparcie sto-
sowana. Najczęściej sprowadza się do 
stwierdzenia „nie zrobimy o włos więcej 
niż Unia wymaga”. Stwierdzenie takie, 
pada nawet wtedy, gdy jesteśmy ab-
solutnie pewni, iż Bruksela w swoich 
rozwiązaniach się nie zatrzyma (jak na 
przykład w kwestii poprawiania efek-

nie gęsi
tywności energetycznej). Wolimy wlec 
się o dwa kroki z tyłu, niż być choćby 
o pół stopy do przodu.

Przechodząc do konkretów i do ob-
szaru, który interesuje mnie szczegól-
nie, tzn. do Pakietu klimatyczno-ener-
getycznego, to ciągle udajemy, że:

nie musimy rozwijać rynków ener- 
gii (gazu, ciepła i prądu) w stronę 
większej konkurencji (i kombinuje-
my, jak uniknąć liberalizacji), a winę 
za drastyczne wzrosty cen zrzu-
camy na kryzys (?) i prywatyzację 
(???),
nie musimy poprawiać efektywności  
energetycznej w gospodarce (licz-
ne są głosy próbujące storpedować 
system białych certyfi katów za po-
mocą propozycji mało dla tej kwestii 
istotnych (smart metering) lub mało 
realnych (ulgi podatkowej),
nie musimy ulepszać efektywno- 
ści energetycznej w budynkach 
(praktyczny sabotaż certyfikacji 
energetycznej budynków i pogor-
szenie wymagań ich izolacyjności), 
tak jak byśmy nie byli trzy razy gorsi 
od nowych sąsiadów,
nie musimy wprowadzać i wspierać  
usług energetycznych (bo ktoś re-
alizując te usługi mógłby niechcący 
zarobić na „publicznych” pienią-
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dzach, a likwidując energetyczne 
marnotrawstwo obciąłby również 
przychody do budżetu),
nie musimy też zastanawiać się  
nad implementacją Pakietu klima-
tyczno-energetycznego (bo „na 
szczęście” nie ma żadnej dyrek-
tywy, która by wymagała tego od 
nas wprost).

A gdyby tak rozejrzeć się po cichut-
ku, ale uważnie, wokoło i podejrzeć, co 
też to robią nasi, w końcu trochę bogat-
si i trochę, chyba, sprytniejsi sąsiedzi 
i po prostu ściągnąć od nich najlepsze 
rozwiązania? Przepraszam, ja wiem, że 
profesorowi do ściągania namawiać nie 
wypada, zresztą dobrze ściągać trzeba 
umieć. Dawno temu, przed każdym eg-
zaminem moja mama, mądra kobieta, 
zadawała mi dwa pytania: syneczku, 
czy wiesz już, czego nie wiesz? – wiem, 
odpowiadałem – a czy wiesz, co musisz 
ściągnąć? – też wiem – a to dobrze, to 
zdasz. I zdawałem. Jednakże aby nie 
gorszyć młodzieży, która ściąga teraz 
smsowo, zamieńmy słowo ściąga sło-
wem inspiracja – i jest już dużo lepiej. 
A jest czym się inspirować:

Szwecja: 

Niesłychanie sprawny system go-
spodarki śmieciami – w 33% są one 
wykorzystywane energetycznie, w tym 
50% śmieci domowych. W okresie 
1985-2006 ilość spalanych śmieci po-
dwojono. Dostępnych jest wiele narzę-
dzi, m.in. wysoki podatek śmieciowy 
(od składowania śmieci). W 1980 r. 
90% ciepła komunalnego Szwecja pro-
dukowała z węgla (prawie tak jak Pol-
ska), a dziś produkcja jest zdywersyfi -
kowana. Blisko 50% ciepła komunal-
nego pochodzi ze spalania odpadów 
leśnych. Spalanie odpadów komunal-
nych oraz ponowne użycie ciepła prze-
mysłowego stanowi następne 15% 

i odpowiednio 10% tego bilansu1. Dzi-
siaj Szwecja jest najmniej nawęglonym 
krajem Europy.

Wielka Brytania: 

W listopadzie ubiegłego roku, tzn. 
jeszcze przed grudniową Radą, brytyj-
ski parlament przyjął fundamentalną 
Ustawę o Zmianie Klimatu2. Funda-
mentalną, ponieważ wprowadza cały 
system działań nakierowany na reduk-
cję emisji gazów cieplarnianych nie tyl-
ko w perspektywie 2020 r. o 26%, ale 
także w 2050 r. o 80%. Wielka Brytania 
nie ogląda się na Unię, ale ją prowadzi. 
Jednym z rozwiązań jest obowiązek 
budżetowania emisji GHG przez par-
lament na wniosek rządu, przygoto-
wany przez pozaministerialny Komitet 
Zmian Klimatu. Budżet ten jest trakto-
wany w Londynie równie poważnie jak 
budżet państwa.

Stany Zjednoczone: 

Jeśli brytyjską ustawę nazwałem 
fundamentalną to amerykańską Usta-
wę o Czystej Energii i Bezpieczeństwie3 
muszę nazwać rewolucyjną. Uchwaliła ją 
w czerwcu 2009 Izba Reprezentantów, 
a obecnie rozpatrywana jest przez Senat. 
Wszystko wskazuje, że przejdzie, a wte-
dy prezydent Obama na pewno ją pod-
pisze – bo to jego dziecko. Ustawa jest 
ogromna, ponad 1400 stron, i podobnie 
jak brytyjska ustanawia ambitne cele re-
dukcyjne: co prawda na 2020 r. „tylko” 
17%, ale na 2050 r. już 83% redukcji emi-
sji. Narzędzi do realizacji tego wyśrubo-
wanego celu jest cały worek, z systemem 
handlu emisjami włącznie. Stosowane są 
różne mechanizmy od administracyjnych 
– standardy i nakazy, przez quasirynkowe 
– certyfi katy i świadectwa pochodzenia, 
bonusy, przyrzeczenia (credits) itd., aż 
do technologicznych – program dyna-
micznego rozwoju elektrycznego trans-

“The Swedish model - a chance for Polish municipalities” Globe Forum Gdańsk X.2009.1) 

Climate Change Act.2) 

American Clean Energy and Security Act.3) 

Ilość dwutlenku węgla wyemitowana w całym procesie wytwarzania produktu lub usługi.4) 

portu samochodowego, tak osobowego 
jak i ciężarowego! Dla mnie szczególnie 
interesujące są rozwiązania w zakresie 
budownictwa (zaostrzone standardy, ale 
i subwencje dla porzucających sub-stan-
dardowe termicznie domy) oraz w za-
kresie sieci energetycznych (obowiązek 
przyłączania źródeł odnawialnych, ale 
i obowiązek odpowiedniego planowania 
sieci). Ale wszystko to nic wobec rozwią-
zania, które przemebluje całą gospodar-
kę światową: Amerykanie wprowadzają 
etykietę węglową (carbon label) opartą 
na koncepcji śladu węglowego4 (carbon 
footprint). Jest to rozwiązanie oczywiście 
w pełni dobrowolne – kto nie chce, ten 
nie musi. Jeśli nie zechcą Chińczycy lub 
my, to dla naszych produktów, półpro-
duktów i surowców zostanie standar-
dowo przyjęte najgorsze znane rozwią-
zanie, czyli tzw. WAT (Worst Available 
Technology). Założę się, że wydawanie 
amerykańskich środków publicznych na 
produkty WAT-owskie będzie tak trudne, 
iż praktycznie niemożliwe. Tak jest dziś 
z etykietami efektywności energetycznej 
Energy Star – zakup sprzętu bez takiej 
etykiety, ze środków publicznych, jest 
przestępstwem federalnym (tzn. ściga-
nym przez FBI).

A gdybyśmy tak „sami z siebie”, bez 
przymusu UE wprowadzili kilka spryt-
nych rozwiązań, jak na przykład te ety-
kiety węglowe, które załatwiają kwestię 
tak zwanej ucieczki węgla (carbon le-
akage), czyli ucieczki za granicę pro-
dukcji silnie nawęglonych produktów. 
Powszechnie stosowana etykieta wę-
glowa to zjawisko praktycznie zlikwi-
duje. Nie bójmy się tego rozwiązania, 
mamy mocno nawęgloną energetykę, 
ale zużywamy mało energii, więc na-
sza gospodarka jako całość nie jest 
aż tak bardzo nawęglona. Emisja na 
głowę mieszkańca równa jest średniej 
europejskiej i to tyko dlatego, że bierze 
się pod uwagę bilans z produkcji, a nie 
z konsumpcji. Ten ostatni Wlk. Bryta-
nia ma o ok. 20% wyższy, a my trochę 
niższy, bo konsumujemy mniej dóbr 
z importu niż oni. Zaproponujmy coś 
od siebie dla Europy „a niechaj naro-
dowie wżdy postronni znają”. 
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Energetyka węglowa (maszyna parowa) dała 
początek społeczeństwu przemysłowemu, 

ukształtowała je. Transport oparty na ropie naftowej, 
elektroenergetyka systemowa (w tym atomowa) 
i energetyka gazowa (w tym elektroenergetyka 
gazowa i ciepłownictwo) dopełniły proces 
uzależnienia społeczeństwa przemysłowego od 
sposobu funkcjonowania energetyki. Na początku 
XXI wieku przyszedł czas na odwrócenie porządku: 
mianowicie, na zbudowanie przez społeczeństwo 
wiedzy energetyki zrównoważonej, zapewniającej 
światu i indywidualnemu człowiekowi bezpieczeństwo 
energetyczne i ekologiczne. Energetyki pasującej do 
właściwości społeczeństwa wiedzy.

Wszystkie dotychczasowe typy/
etapy rozwoju energetyki cecho-

wały się tym, że oprócz wielkich korzy-
ści pozostawiały po sobie wielkie kło-
poty do rozwiązania przez następne 
pokolenia. Energetyka węglowa pozo-
stawia po sobie górnictwo, które trze-
ba restrukturyzować. Skalę trudności 
z tym związanych pokazuje Wielka 
Brytania, kolebka energetyki węglowej. 
Mianowicie, górnictwo brytyjskie (Bri-
tish Coal), które osiągnęło w 1913 r. 
szczytowe roczne wydobycie wyno-
szące 290 mln ton węgla, zatrudniało 
w 1920 r. 1,25 mln pracowników. W 
1985 r., kiedy w brytyjskim górnictwie 
pracowało jeszcze ponad 220 tys. 
osób, doszło w nim do najcięższego 
strajku na świecie, który ostatecznie 
został przegrany przez górników. Do-
piero wtedy nastąpiła skuteczna, cho-
ciaż niezwykle bolesna restrukturyza-
cja, trwająca prawie 10 lat, polegająca 
na prywatyzacji i pełnym urynkowieniu 
górnictwa w Wielkiej Brytanii (za Wiel-
ką Brytanią poszła cała Europa. Pol-
ska dużą część takiej restrukturyzacji 
ma niestety ciągle przed sobą). 

Transport (samochodowy od prze-
łomu wieków XIX i XX, lotniczy od II woj-
ny światowej) korzystający z ropy naf-
towej, a potem energetyka gazowa, 
rozwijająca się gwałtownie w ciągu 
ostatnich 20. lat, spowodowały uza-
leżnienie świata demokratycznego od 
krajów niedemokratycznych i umożliwi-
ły tym ostatnim terroryzm energetyczny 
na wielką skalę. Kryzysy naftowe w la-
tach 70. ostatniego stulecia i bieżąca 
sytuacja w zakresie bezpieczeństwa 
dostaw ropy naftowej i gazu ziemnego, 
mająca znamiona permanentnego kry-
zysu energetycznego, obrazują już ska-
lę trudności związanych z terroryzmem 
energetycznym. Jednak rozwiązanie 
problemu świat ma dopiero przed so-
bą. Trzykrotne od 2004 r. przerwy w do-
stawie gazu do UE, będące wynikiem 
rosyjskiej strategii politycznej wzglę-
dem Białorusi i Ukrainy, są sygnałem 
ostrzegawczym. Jeszcze silniejszym 
sygnałem są gwałtowne wzrosty cen 
giełdowych ropy w połowie 2008 r., 
które nadały swoistą dynamikę długo-
trwałemu światowemu kryzysowi fi nan-
sowo-gospodarczemu.

Z kolei energetyka atomowa po-
zostawia po sobie wypalone paliwo 
jądrowe, którego utylizacja jest ciągle 
problemem. Skala trudności z tym zwią-
zanych nie jest jeszcze światu w pełni 
znana. Wiadomo jednak z całą pewno-
ścią, że koszty są ogromne. Najbardziej 
spektakularnym przykładem ich pełnej 
(rynkowej) internalizacji jest ta zrealizo-
wana w Wielkiej Brytanii. Jej wynik, to 
bankructwo przedsiębiorstwa Nuclear 
Electric (2002 r.). Drugim kłopotem, 
który powoduje energetyka atomowa 
jest ryzyko jej dyfuzji w obszar zbro-
jeń i zwiększone ryzyko wykorzystania 
do celów terrorystycznych. Iran, Korea 
Północna, Pakistan są w tym przypad-
ku przykładami najwyraźniejszymi, ale 
nie jedynymi. 

Oczywiście, najbardziej kłopotliwą 
spuścizną po całej energetyce społe-
czeństwa przemysłowego są, łącznie 
traktowane: emisja CO2 oraz niska efek-
tywność energetyczna konwersji paliw 
pierwotnych w energię końcową (uży-
teczną). Technologie węglowe i gazowe 
wykorzystywane do produkcji energii 
elektrycznej i ciepła, w tym dla potrzeb 
procesów technologicznych w przemy-
śle) oraz technologie transportowe są 
źródłem emisji CO2 w procesach spala-
nia (paliw kopalnych). Łatwo oszacować, 
korzystając z podstaw termodynamiki 
chemicznej procesów spalania, że jedna 
tona CO2 powstaje ze spalenia 500 m3 
gazu ziemnego, 400 l benzyny (0,31 to-
ny oleju napędowego/opałowego) oraz 
0,47 tony węgla kamiennego (0,56 tony 
węgla brunatnego). W obecnej struk-
turze paliwowej (w energii pierwotnej, 
której roczne światowe zużycie wynosi 
około 12 Gtoe1) węgiel, ropa i gaz mają 
udział około: 22%, 28% i 22%, odpo-
wiednio. Resztę stanowią: energia od-
nawialna (tradycyjna biomasa, głównie 
drewno – 10%, wielkie elektrownie wod-
ne – 7%, pozostała energia odnawialna 
– 5%) i energia elektryczna z elektrowni 
atomowych (6%). 

Emisja jednostkowa CO2 pocho-
dząca ze spalania, odniesiona do 1 GJ 
energii pierwotnej, wynosi natomiast dla 
węgla, ropy i gazu, w przybliżeniu: 0,10, 

Tona oleju ekwiwalentnego (toe) jest równa 40,6 GJ, lub inaczej 11,3 MWh1) 
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0,075 i 0,056 tony, odpowiednio. Zna-
jąc zużycie paliw można oszacować, 
że energetyka (szeroko rozumiana) jest 
przyczyną rocznej emisji CO2 wynoszą-
cej około 27 mld ton, z czego na wę-
giel przypada około 10,4 mld ton, na 
ropę około 10,7 mld ton i na gaz około 
5,9 mld ton. 

Sprawność w całym łańcuchu prze-
mian energetycznych dla poszczegól-

nych paliw, dla dominujących techno-
logii wykorzystujących te paliwa, jest 
następująca: węgiel (dostawa energii 
elektrycznej do odbiorców końcowych, 
realizowana z wykorzystaniem wiel-
koskalowych technologii wytwórczo-
sieciowych) – 30%, ropa (samochód 
z silnikiem spalinowym) – 30%, gaz 
(dostawa energii elektrycznej i ciepła 
do odbiorców końcowych z wykorzy-
staniem technologii combi i kogenera-
cyjnych) – 60%. Efektem jest struktura 
udziałów paliw pierwotnych na rynku 
energii końcowej taka jak na rys. 3. Jest 
to struktura zupełnie inna niż na rys. 1, 
odnoszącym się do bilansu energii pier-
wotnej. Powodem jest struktura spraw-
ności energetycznych (dla technologii 
wykorzystujących węgiel i ropę z jednej 
strony oraz gaz z drugiej) charaktery-
styczna dla energetyki społeczeństwa 
przemysłowego. 

Emisja jednostkowa CO2 odniesio-
na do 1 GJ energii końcowej (u odbior-
cy) wynosi: 0,33, 0,28 i 0,09 tony, od-
powiednio. Znowu, struktura tych emi-
sji znacznie odbiega od struktury paliw 
kopalnych w bilansie energii pierwotnej 
(rys. 1). Ważniejsze jest jednak niezrów-
noważenie całkowitej alokacji emisji 
CO2 (27 mld ton) na poszczególne pali-
wa kopalne w kontekście (całego) rynku 
paliw końcowych. To niezrównoważenie 
jest bardzo głębokie. W szczególności, 
paliwa kopalne odpowiedzialne (łącz-
nie) za całą emisję CO2 w energetyce 
mają udział na rynku energii końcowej 
wynoszący jedynie 55%. 

Monopole i paramilitarna energety-
ka też jest uciążliwą pozostałością po 
charakterystycznym dla społeczeństwa 
przemysłowego modelu funkcjonowa-
nia energetyki. Model ten blokuje bar-
dzo silnie innowacyjność. Na przykład 
energetyka atomowa, ale także górnic-
two węglowe oraz biznesy naftowy i ga-
zowy utrwalają porządek polityczno-kor-
poracyjny i różne polityki energetyczne 
(nadbudowy), które w żadnym wypad-
ku nie pasują do społeczeństwa wiedzy 
(bazy). Spadkiem po epoce przemysło-
wej są także nieefektywne przemysły 
wokółenergetyczne, np. nieefektywny 

amerykański przemysł samochodowy. 
Dramatycznym dowodem na tę nie-
efektywność jest fakt, że odchodzą do 
historii takie fi rmy samochodowe jak 
Chrysler i General Motors. Podobień-
stwo obecnych kłopotów rządu ame-
rykańskiego związanych z przemysłem 
samochodowym do kłopotów rządu 
brytyjskiego związanych z przemysłem 
węglowym dwie dekady temu jest aż 
nadto widoczne. Rozwiązania stoso-
wane przez rząd amerykański (szero-
ko zakrojony program pomocy publicz-
nej, z czym wiąże się powszechne już 
w mediach podkładanie pod skrót GM 
nazwy Government Motors) są jednak 
na razie odwrotne do tych, które za-
stosował rząd brytyjski (prywatyzacja 
British Coal). 

www.klaster3x20.pl

Rys. 3. Udział paliw pierwotnych w rynku 
energii końcowej (69 mln TWh, 2008)

Rys. 1. Struktura paliw pierwotnych 
(12 Gtoe, 2008) [1]

Rys. 2. Udział paliw kopalnych 
w emisji CO2 (27 mld ton, 2008)

reszta 28% węgiel 22%

gaz 22% ropa 28%

węgiel 39%gaz 21%

ropa 40%

reszta 45% węgiel 12,8%

gaz 25,8%

ropa 16,4%

Oczywiście, 
najbardziej kłopotliwą 
spuścizną po 
całej energetyce 
społeczeństwa 
przemysłowego są, 
łącznie traktowane: 
emisja CO2 oraz 
niska efektywność 
energetyczna 
konwersji paliw 
pierwotnych w energię 
końcową (użyteczną)

”
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Prof. dr hab. inż. Władysław Mielczarski, profesor zwyczajny Politechniki Łódzkiej, członek European Energy Institute

PAKIET KLIMATYCZNY 
– KTO ZAPŁACI ZA LUNCH?1

Realizacja celów klimatycznych, jakie stawia 
sobie Europa będzie miała bardzo duży 

wpływ na gospodarki krajów członkowskich Unii 
Europejskiej. Dla jednych, tych bardziej rozwiniętych, 
oznacza tworzenie nowych rynków dla technologii 
ograniczających emisje i zdobycia na tych rynkach 
przewagi technologicznej. Dla innych krajów może 
to oznaczać zahamowanie rozwoju i długotrwałą 
stagnację.

Cele pakietu  
klimatycznego

Proponowany przez UE Pakiet 
energetyczno-klimatyczny zakłada trzy 
główne cele jakimi są: (a) zmniejsze-
nie zużycia energii poprzez poprawę 
efektywności energetycznej, (b) wzrost 
produkcji z odnawialnych źródeł ener-
gii elektrycznej, (c) zmniejszenie emisji 
gazów, w tym w szczególności CO2. 
Pakiet klimatyczny jak każde działanie  
pociąga za sobą pewne koszty. Wiel-
kość tych kosztów i obciążenie miesz-
kańców danego kraju w dużej mierze 
zależy od sytuacji danego kraju w chwili 
wprowadzania pakietu. 

Kraje UE są bardzo zróżnicowane: 
od bardzo bogatego Luksemburga do 

biednej Polski, Rumunii czy Bułgarii, od 
niewielkiego udziału węgla w produkcji 
energii elektrycznej jak w Szwecji czy 
Francji do zdominowanej przez węgiel 
polskiej elektroenergetyki, od krajów 
mających stosunkowo łatwe możliwo-
ści zmiany technologii wytwarzania jak 
Wielka Brytania do praktycznie skaza-
nej na energetykę węglową Polski. 

Dlatego istotnym pytaniem jest: 
w jakim stopniu kraje UE są przygoto-
wane na realizację pakietu klimatycz-
nego. Jakie mają techniczne możliwo-
ści zmiany technologii i jakie skutki dla 
gospodarki pociągnie za sobą realizacja 
pakietu? Próbą odpowiedzi na część 
z tych pytań jest prezentowana anali-
za multikryterialna2.

Analiza mulitikryterialna 

Przeprowadzona analiza pozycji po-
szczególnych krajów EU27 w stosunku 
do zadań dotyczących redukcji emisji 
CO2 polegała na:

określeniu dziesięciu kryteriów, jak  
podano w tabeli 1. Kryteria ustalono 
w taki sposób, aby odzwierciedla-
ły pozycję danego kraju w chwili 
wprowadzenia celu redukcji emisji 
oraz problemy danego kraju, jakie 
napotka w dążeniu do spełnienia 
postawionego celu redukcji emisji 
CO2. Wszystkie kraje niezależnie 
od wielkości traktowano w analizie 
w ten sam sposób,
wyznaczeniu pozycji każdego kra- 
ju EU27 w stosunku do przyjętych 
kryteriów. Im gorzej dany kraj speł-
niał dane kryterium, tym niższa 
była jego pozycja na liście EU27. 
Kraj, który najgorzej spełniał dane 
kryterium otrzymywał pozycję „1”, 
podczas gdy kraj, który najlepiej 
spełniał dane kryterium otrzymy-
wał pozycję „27”,
wyliczeniu sumy pozycji każdego  
kraju wynikającej z analizy wielokry-
terialnej. Im niższa pozycja dane-
go kraju tym większe problemy ze 
spełnieniem celu redukcji emisji.

Im niższa pozycja danego kraju 
w danym kryterium, czy sumie kryte-
riów, tym większe trudności z realizacją 
Pakietu klimatyczno-energetycznego 
będzie miał dany kraj.

Tytuł nawiązuje do znanego powiedzenia Miltona Friedmana „There's no such thing as a free lunch”.1) 

W artykule wykorzystano elementy analizy przeprowadzonej przez autora dla UKIE w 2008 r. 2) 
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Polska uzyskała najniższą pozy-
cję w analizie multikryterialnej (tabe-
la 2 i rys. 1). Najwyższą pozycję uzy-
skała natomiast Szwecja. Szczególnie 
zastanawiającą jest duża rozpiętość 
pomiędzy punktami uzyskanymi przez 
kraj o najniższej pozycji – 32 punkty 
i kraj o najwyższej pozycji – 244 punkty. 
W szczególności Polska ma największy 
udział węgla jako paliwa w produkcji 
energii elektrycznej (rys. 2), jak rów-
nież jeden z najwyższych wskaźników 
emisji CO2 na produkowaną jednostkę 
energii elektrycznej.

Europa dwóch  
prędkości

Pomysł Europy dwóch prędkości 
pojawił się kilka lat temu i został dosyć 
powszechnie skrytykowany. Widziano 
w nim podział UE na dwie części: boga-
tą i nienadążającą za nią grupę krajów 
biedniejszych. Jednak pomysł równe-
go traktowania wszystkich krajów UE, 
podczas gdy są one bardzo zróżnico-
wane, ma również wiele wad. 

Te same kryteria techniczne w kra-
jach rozwiniętych, które z różnych po-
wodów, w tym głównie historycznych, 
były w stanie stworzyć nowoczesny 

przemysł i elektroenergetykę i tych któ-
re mają dziesiątki lat zapóźnień w roz-
woju, prowadzi do narzucenia reguł, 
które jedne kraje spełnią bez większych 
problemów, podczas gdy dla innych bę-
dą to często zadania niewykonalne lub 
hamujące rozwój gospodarczy i cywili-
zacyjny tych krajów. 

Dlatego być może warto jednak 
wrócić do pewnych aspektów Europy 
dwóch prędkości, bo taki podział jest 
faktem, i dostosować zadania klimatycz-
ne na miarę możliwości danego kraju. 

Kto płaci za lunch? 

Na tle tej analizy, ale nie tylko, jest 
zupełnie jasne, że największe obciąże-
nie realizacją Pakietu klimatyczno-ener-
getycznego przypadnie w udziale Pol-
sce. Europa, szczególnie ta rozwinięta 

Tab. 1 Kryteria przyjęte w analizie i ich uzasadnienie

No Criteria Justifi cation

1 GDP per capita
Odzwierciedla zamożność danego kraju i zdolność 

do ponoszenia kosztów

2 Share of coal
Przedstawia zależność danego kraju od węgla jako paliwa 

używanego do produkcji energii elektrycznej

3 Share renewable Odzwierciedla udział OZE w produkcji energii elektrycznej

4 Carbon emission
Wskazuje na wielkość emisji CO2 w chwili wprowadzenia 

celu redukcyjnego.

5 CO2/MWh Przedstawia „emisyjność” produkcji energii elektrycznej

6 CO2/capita
Przedstawia „emisyjność” produkcji energii elektrycznej na 

głowę mieszkańca

7 Reduction CO2 amount
Odzwierciedla wielkość koniecznych redukcji CO2 

dla osiągnięcia celu 20%

8 Increase of the reduction cost
Przedstawia wzrost procentowy kosztu redukji emisji CO2 

do roku 2020 wynikający ze wzrostu gospodarczego 
(wyrównywania poziomów w EU)

9 Reduction cost per capita Odzwierciedla niezbędny koszt na redukcję CO2 w roku 2020

10 Cost reduction in GDP
Pokazuje stosunek kosztu redukcji CO2 w stosunku do 

wielkości GDP - obciążenie dochodu narodowego kosztami 
redukcji emisji CO2.

Rys. 1. Wyniki oceny multikryterialnej. Najniższa pozycja: Polska = 32; 
Najwyższa pozycja: Szwecja = 244

Rys. 2. Najniższe pozycje w kryterium udziału węgla w produkcji energii elektrycznej
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technologicznie, zyska na pakiecie, tym 
bardziej kiedy w Kopenhadze umowę 
post-Kioto uda się narzucić choćby czę-
ści krajów pozaeuropejskich. Redukując 
emisję CO2 będą musieli nabyć nowe 
technologie i wtedy Europa będzie go-
towa takie technologie dostarczyć.

Potrzebne jest rozwiązanie, które 
nie będzie przekreślać celów Pakietu 
klimatyczno-energetycznego i nie bę-
dzie ograniczać możliwości zdobycia 
przewagi konkurencyjnej przez rozwi-
nięte kraje Europy. Jednak w rozwiąza-
niu tym trzeba wziąć pod uwagę ograni-
czone możliwości części członków UE, 
aby nie tylko oni płacili za lunch. 

Tab. 2. Tablica wynikowa analizy multikryterialnej

GDP per 
capita

Share of 
coal

Share 
renewable

Carbon 
emission

CO2/MWh CO2/capita
Reduc-
tion CO2 
amount

Increase of 
the reduc-
tion cost

Reduction 
cost per 
capita

Cost 
reduction 

in GDP
Suma

Poland 5 1 4 3 2 7 3 1 3 3 32

Czech Republic 11 3 5 6 4 2 6 9 2 4 52

Estonia 8 2 3 19 1 1 19 7 1 1 62

Germany 18 5 14 1 7 4 1 20 6 11 87

Greece 13 4 15 7 3 3 7 27 4 7 90

Bulgaria 2 7 12 12 11 15 12 5 13 2 91

Cypress 14 26 1 22 5 5 22 2 5 6 108

Great Britain 20 10 8 2 13 10 2 21 10 14 110

Romania 1 8 24 10 8 21 10 10 21 5 118

Ireland 26 11 10 16 6 6 16 13 7 17 128

Portugal 9 12 19 11 9 16 11 16 16 9 128

Spain 15 13 17 5 17 13 5 18 14 13 130

Hungry 6 15 7 17 18 20 17 3 20 12 135

Slovenia 12 9 20 21 16 9 21 11 8 8 135

Netherlands 25 14 11 8 10 12 8 22 12 16 138

Dennmark 23 6 22 14 12 8 14 14 9 19 141

Italy 16 18 18 4 15 17 4 19 17 18 146

Slovakia 7 16 16 20 22 22 20 4 22 10 159

Finland 19 17 23 15 20 11 15 15 11 15 161

Belgium 22 20 6 13 21 18 13 25 18 21 177

France 17 21 13 9 26 24 9 17 24 26 186

Malta 10 27 2 27 14 23 27 8 23 25 186

Lithuania 4 25 9 24 25 25 24 6 25 20 187

Austria 24 19 26 18 23 19 18 24 19 22 212

Luxemburg 27 23 21 25 19 14 25 26 15 23 218

Latvia 3 24 27 26 24 27 26 12 26 24 219

Sweden 21 22 25 23 27 26 23 23 27 27 244

Rys. 3. Najniższe pozycje w kryterium emisji dwutlenku węgla przy produkcji energii 
elektrycznej na jednostkę energii elektrycznej
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Dr Marcin Sienkiewicz, Instytut Studiów Międzynarodowych, Uniwersytet Wrocławski 

Polityka klimatyczna UE,

Rząd polski 23 września 2009 r. wygrał z Komisją Europejską (KE) spór 
dotyczący emisji dwutlenku węgla (CO2). Decyzja KE z 2007 r. o przyznaniu 

Polsce limitu 208,5 mln ton rocznie zamiast wnioskowanych 284,6 mln ton 
emisji CO2 na lata 2008 – 2012, została unieważniona przez Unĳ ny Sąd 
Pierwszej Instancji w Luksemburgu. Przez niemal 2 lata nad polską gospodarką 
widniała jednak groźba poważnych kłopotów związanych z koniecznością 
dostosowania się do unĳ nych wymogów. Czy jednak polscy politycy 
i przedsiębiorcy, a także zwykli obywatele mogą uznać, że niebezpieczeństwo dla 
interesów ekonomicznych kraju ostatecznie zostało zażegnane? 

A POLSKIE INTERESY GOSPODARCZE 
(W TYM I ENERGETYCZNE)
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Geneza, ideologia,  
założenia

Polityka klimatyczna stała się na po-
czątku XXI wieku najwyższej wagi priory-
tetem dla Unii Europejskiej (UE). Przeko-
nanie o mającym miejsce w skali całego 
globu efekcie cieplarnianym oraz jego 
antropogennych przyczynach stało się 
głównym determinantem działań Bruk-
seli wobec gospodarek państw człon-
kowskich. Polityka ta łączona z polity-
ką energetyczną wywołuje odczuwalne 
zmiany nie tylko w wielu sektorach go-
spodarki, ale rodzi także istotne konse-
kwencje dla życia przeciętnych ludzi.

Sprawę limitów na emisję CO2 nale-
ży jednak widzieć w szerszym kontek-
ście jakim jest ideowo-polityczna ewo-
lucja UE. U zarania swego istnienia ja-
ko Europejska Wspólnota Węgla i Stali 
złożona z 6 krajów Zachodniej Europy 
stawiała sobie dość ograniczone ce-
le związane z utworzeniem i regulacją 
wspólnego rynku węgla, stali i żelaza. 

Z biegiem lat ta skromna organiza-
cja przekształciła się w specyfi czny po-
lityczno-gospodarczy związek obejmu-
jący 27 państw europejskich. Obecnie 
w polu zainteresowania i kompetencji 
UE znajduje się cały katalog spraw od 
polityki bezpieczeństwa, ochrony mniej-
szości narodowych, równouprawnie-
nia płci, poprzez wspólną politykę cel-
ną, ochronę klimatu aż po efektywność 
energetyczną sprzętu AGD. W UE coraz 
dobitniej akcentowany jest także aspekt 
ideowo-aksjologiczny integracji. Wy-
krystalizowała się wyraźna polityczna 
tendencja prowadząca do stworzenia 
nowego społeczeństwa – „społeczeń-
stwa europejskiego”, którego spoiwem 
ma być świadomość i przyjęty wspólny 
katalog wartości europejskich1. Poglądy 
ekologiczne współtworzą ideologiczne 
oblicze współczesnej Unii. Walka z efek-
tem cieplarnianym czy dbałość o różno-
rodność biologiczną środowiska (sieć 
obszarów chronionych „Natura 2000”) 

to hasła, które spełniają także funkcje 
społeczno-polityczne, budując świado-
mość i tożsamość nowego człowieka 
– Europejczyka. Zjednoczona Europa 
i Europejczycy mają być światowymi 
liderami w walce o czyste środowisko. 
Przekonanie o istnieniu efektu cieplar-
nianego wywołanego działalnością czło-
wieka osiągnęło jednocześnie rangę 
dogmatu. Realizowanie przez poszcze-
gólne państwa członkowskie polityki 
klimatycznej traktowane jest natomiast 
jako przejaw ich lojalności wobec całej 
wspólnoty.

Genezy tej polityki szukać należy 
w działalności kontestacyjnych ruchów 
młodzieżowych lat sześćdziesiątych 
ubiegłego wieku. To one wprowadziły 
do dyskursu publicznego i polityki wiele 
nowych treści w tym i postulaty ekolo-
giczne. Ówcześni buntownicy to obec-
nie nobliwi politycy, będący działaczami 
partii zielonych, socjaldemokratycznych 
czy liberalnych często piastujący ważne 
funkcje w strukturach państwowych czy 
unijnych. Polityka ochrony klimatu jest 
także przejawem ewolucji myśli lewi-
cowej i przejścia od „klasycznej lewicy” 
traktującej rozwój przemysłu jako wyraz 
postępu do „nowej lewicy” upatrującej 
w industrializacji zagrożenie dla środo-
wiska naturalnego.

Czy tylko ideologia? 

Ofensywa polityki klimatycznej UE 
napędzana jest przez „ideologiczny za-
pał”, ale także przez interesy niektórych 
koncernów czy państw. Uregulowania 
prawne wprowadzające kolejne obo-
wiązki na podmioty gospodarcze zwią-
zane z realizacją unijnej polityki okazują 
się dla niektórych fi rm niezwykle korzyst-
ne ekonomiczne. Projekt jednej z dy-
rektyw mieszczącej się w ramach pa-
kietu klimatycznego zakłada po 2015 r. 
obowiązek budowy instalacji CCS przy 
każdej nowej elektrowni węglowej na 
terenie UE.

Promowanie przez Unię technologii 
Carbon Capture and Storage (CCS), 
jako skutecznego sposobu na ograni-
czenie emisji CO2 do atmosfery kreu-
je potencjalną koniunkturę dla koncer-
nu energetycznego Vattenfall, który we 
wrześniu 2008 r. uruchomił wartą 70 
mln euro pierwszą instalację CCS w nie-
mieckiej miejscowości Schwarze Pum-
pe. Przy obowiązku posiadania takich 
instalacji przez nowo budowane elek-
trownie węglowe, sprzedaż technologii 
CCS może okazać się więc wspania-
łym interesem. 

Wdrażanie pakietu klimatyczne-
go wiąże się z przyjęciem wielu aktów 
prawnych oraz katalogu instrumentów 
fi nansowych. Powstający system praw-
no-fi nansowy służyć ma m.in. wymusze-
niu na podmiotach gospodarczych do-
konywania proekologicznych inwestycji, 
na które można otrzymać częściowe do-
fi nansowanie. Pozyskanie środków unij-
nych na takie przedsięwzięcia nie jest 
jednak łatwe. Skomplikowane proce-
dury biurokratyczne stwarzają dogodne 
warunki dla wszelkich fi rm doradczych, 
które specjalizują się w pozyskiwaniu 
publicznych środków fi nansowych. 

W obrębie UE uwidoczniła się także 
niebezpieczna tendencja do wprowa-
dzania dodatkowych obciążeń podat-
kowych, których zasadność tłumaczy 
się wymogami walki z efektem cieplar-
nianym. Za przykład może służyć tu 

Na „tożsamość europejską” powoływał się m.in. Bernard Kouchner, Minister Spraw Zagranicznych Francji: „Ta tożsamość jest innej natury. Ona nas nie zubaża. Wzbogacamy się 1) 
dzięki naszym różnicom. Jesteśmy Europejczykami, ponieważ chcemy być Europejczykami. To właśnie ta wola wspólnego czynu stanowi naszą więź. To nasza jedność i nasza 
determinacja sprawiły, że reszta świata nazywa nas Europejczykami”, przemówienie wygłoszone z okazji inauguracji Fundacji „Centrum im. Prof. Bronisława Geremka 5 czerwca 
2009 r., www.liberte.pl

Unijna walka o klimat 
zmusza więc polskie 
elektrownie do zmiany 
dotychczasowych 
priorytetów i skupienia 
wysiłku oraz środków 
fi nansowych na 
szybkim ograniczaniu 
emisji

”
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Francja, której prezydent Nicolas Sar-
kozy zapowiedział wprowadzenie od 
2010 r. nowego podatku od emisji CO2, 
którym obciążone będzie zużycie ropy 
naftowej, gazu ziemnego i węgla. Ta 
swoista danina publiczna dotyczyć ma 
gospodarstw domowych oraz przed-
siębiorstw, których emisję nie regulują 
przepisy UE.

Gospodarcza racja  
stanu Polski, a polityka 
klimatyczna 

Głównym wyzwaniem stojącym 
przed polską gospodarką jest szybkie 
nadrabianie dystansu cywilizacyjnego 
dzielącego nasz kraj od sąsiadów z Za-
chodniej Europy. Podnoszenie poziomu 
życia obywateli, stworzenie licznej i silnej 
klasy średniej, rozbudowa szeroko ro-
zumianej infrastruktury to jedne z pod-
stawowych celów jakie Polska powinna 
osiągnąć poprzez dynamiczny wzrost 
gospodarczy. W opinii wielu polityków 
i ekspertów rozwój polskiej gospodarki 

może zostać znacząco spowolniony po-
przez restrykcyjną politykę klimatyczną 
forsowaną przez Brukselę. W przeko-
naniu Bernarda Błaszczyka, wicemini-
stra środowiska proponowany przez KE 
pakiet energetyczno-klimatyczny „(…) 
będzie miał dla Polski poważne skutki 
ekonomiczne – m.in. znaczący wzrost 
cen energii, co przełoży się na spadek 
produkcji, wzrost infl acji i bezrobocia”2. 
Obawy te podziela także prof. Krzysz-
tof Żmijewski, przewodniczący Spo-
łecznej Rady Konsultacyjnej Energety-
ki, który zauważa że decyzje bruksel-
skich komisarzy (…) mogą zdecydować 
o być albo nie być polskiej gospodarki. 
System handlu emisjami, proponowa-
ny przez KE, który rozpocznie działal-
ność w 2013 r., nie uwzględnia polskich 
uwarunkowań, problemów i interesów. 
Nasze silnie nawęglone państwo zano-
tuje kilkudziesięciokrotnie wyższą cenę 
niż państwa słabo nawęglone"3. Na za-
grożenia związane z realizacją polityki 
klimatycznej dla dalszego rozwoju pol-
skiej gospodarki, wskazują także auto-

rzy „Raportu 2030”. Najważniejszymi 
negatywnymi skutkami wdrażania Pa-
kietu energetyczno-klimatycznego bę-
dzie przede wszystkim: 

zmniejszenie wartości PKB w wyso- 
kości 154 mld rocznie od 2020 r. do 
503 mld rocznie w 2030 r.,
spadek dochodów rozporządzal- 
nych gospodarstw domowych 
w 2030 r. z 1800 zł/os/m-c do 
1 610 zł/os/m-c,
wzrost udziału energii w budże- 
tach domowych z poziomu 11% 
w 2005 r. do poziomu 14,1-14,4% 
w latach 2020-20304.

Konsekwencją wydatków poniesio-
nych przez Polskę na wdrożenie unij-
nego pakietu klimatycznego do 2020 r. 
może być zatem „(…) długotrwały kryzys 
gospodarczy w naszym kraju”5, przeja-
wiający się m.in. stagnacją wielu sekto-
rów polskiej gospodarki. 

Energetyka 
Zmniejszenie Polsce limitów emisji 

CO2 spotkało się ze zdecydowaną kryty-
ką przede wszystkim ze strony krajowej 
elektroenergetyki. Podkreślano, że taka 
decyzja nie uwzględnia uwarunkowań 
ekonomicznych i technicznych, w ja-
kich działają producenci energii i ciepła 
w Polsce. Zdaniem Sławomira Krystka, 
dyrektora generalnego Izby Gospodar-
czej Energetyki i Ochrony Środowiska, 
dyrektor biura Towarzystwa Gospodar-
czego Polskie Elektrownie, KE podjęła 
błędną decyzję ponieważ nie uwzględ-
nia ona „(…) skutków ekonomicznych: 
o ile wzrośnie infl acja, ile wzrośnie ener-
gia u producenta, w jakim stopniu po-
gorszą się warunki do nowych inwe-
stycji – czy inwestorzy przy wysokich 
cenach energii będą chcieli w Polsce 
inwestować”6. W ocenie prof. Wiesła-
wa Mielczarskiego „(…) szereg decyzji 
Unii Europejskiej odnoszących się głów-

Pakiet klimatyczny UE niekorzystny dla polskiej gospodarki, „Wprost”, 18.08.2008 r.2) 

Pakiet klimatyczny UE to katastrofalne skutki dla gospodarki Polski, „Gazeta Prawna”, 11.07.2008 r.3) 

„Raport 2030”, Warszawa czerwiec 2008 r., s. 31, www.pkee.pl4) 

Pakiet klimatyczny zabójczy dla Polski, 11.12.2008 r., http://www.globalizacja.org/?p=1485) 

D. Ciepiela, Przypadkowe działania rządu w elektroenergetyce, „Wirtualny Nowy Przemysł”, 06.05.2008 r., www.wnp.pl.6) 
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nie do ochrony środowiska, a w szcze-
gólności limity emisji CO2 mogą polską 
elektroenergetykę uczynić mało konku-
rencyjną”7. Polski sektor energetyczny 
wymaga ogromnych inwestycji związa-
nych z jego modernizacją i zwiększe-
niem mocy produkcyjnych. Wiceminister 
skarbu Jerzy Bury potrzeby inwestycyj-
ne w tym zakresie oceniana na 100 mld 
zł w ciągu najbliższych lat, w ramach 
których co roku powinny być oddawa-
ne do użytku bloki energetyczne o mo-
cy 800-1000 megawatów8. W wyniku 
decyzji Komisji polska elektroenergety-
ka znalazła się w ekonomicznym po-
trzasku. W najbliższych latach poważ-
ne kwoty skierowane musiałyby być na 
zakup dodatkowych uprawnień albo na 
kosztowne inwestycje w instalacje CCS. 
Unijna walka o klimat zmusza więc pol-
skie elektrownie do zmiany dotychcza-
sowych priorytetów i skupienia wysiłku 
organizacyjnego oraz środków fi nanso-
wych na szybkim ograniczaniu emisji. 
W konsekwencji wzrosłyby ceny ener-
gii dla całej gospodarki i gospodarstw 
domowych przy jednoczesnej realnej 
groźbie wystąpienia jej defi cytu.

Hutnictwo 
Ograniczenie uprawnień do emi-

sji CO2 uderzyło także w interesy pol-
skiego sektora stalowego. Konieczność 
nabywania dodatkowych uprawnień 
w połączeniu ze wzrostem cen energii 
i surowców stworzyło zagrożenie dla 
rentowności polskich hut. Konieczność 
dostosowania do unijnych wymogów 
wywołała także poważne komplikacje 
w realizacji planów produkcyjnych i inwe-
stycyjnych koncernów stalowych. Przed 
takimi problemami stanął w 2008 r. m.in. 
czołowy producent stali w Polsce Ar-
celorMittal Polsand. W ocenie Stefana 
Dzienniaka, Członka Zarządu i Dyrek-
tora Technologii decyzja o ogranicza-

niu limitów emisyjnych doprowadzi do 
niewykorzystania posiadanych przez 
koncern mocy produkcyjnych – 8,5 mln 
ton stali rocznie, oraz rezygnacji z in-
westycji w najbliższych kilku latach. W 
konsekwencji unijna polityka klimatycz-
na może spowodować, że światowy 
potentat w produkcji stali zrezygnuje 
z działalności w Polsce i poszuka „(…) 
dogodniejszych warunków do inwesto-
wania, w innych rejonach świata”9. Ar-
bitralne zmniejszenie limitów emisji CO2 
dla naszego kraju w opinii S. Dziennia-
ka wywoła negatywne skutki dla całej 
gospodarki. „Mniejsze limity do emisji 
CO2 dla naszego hutnictwa mogą mieć 
więc wpływ na rozwój polskiego sektora 
stalowego, na naszą konkurencyjność, 
a pośrednio na polską gospodarkę i na 
infrastrukturalny rozwój kraju”10. 

Przemysł cementowy  
Przyznane przez Komisję Euro-

pejską limity emisji CO2 stały się także 
poważnym problemem dla polskiego 
przemysłu cementowego. Inwestycje 
infrastrukturalne związane z organiza-
cją EURO 2012 (stadiony, drogi, hotele), 
budowa terminalu LNG w Świnoujściu 
(budowa 3-kilometrowego falochronu 
osłonowego), potrzeby budownictwa 
mieszkaniowego będą generowały 

w najbliższych latach zwiększony po-
pyt na cement. Stowarzyszenie Produ-
centów Cementu szacuje, że przy limicie 
10,8 mln ton CO2 przemysł cemento-
wy zostałby zmuszony do ograniczenia 
produkcji w 2009 r. o 30%. Wykupienie 
dodatkowych limitów przełożyłoby się 
na wzrost cen i utratę konkurencyjno-
ści polskiego cementu oraz na defi cyt 
tego towaru na rynku. W ocenie Ja-
kuba Madei, eksperta ds. planowania 
strategicznego w fi rmie Cemex, naj-
większe korzyści z polityki ograniczania 
emisji CO2 dla Polski odnieśliby przede 
wszystkim producenci z Niemiec cieszą-
cy się największym limitem11. Podobnie 
jak w przypadku energetyki, ceny pro-
duktów pochodzących z polskich ce-
mentowni uległyby podwyższeniu co 
w oczywisty sposób przełożyłoby się na 
wzrost kosztów w budownictwie i w dal-
szej kolejności ograniczyło dostęp pol-
skich rodzin do nowych mieszkań.

Wnioski 

Sukces polskiego rządu w sporze 
z Komisją Europejską to krzepiący przy-
kład, że możemy skutecznie walczyć 
o realizacje swoich interesów. Przedsta-
wiając polski punkt widzenia na forum 
Unii Europejskiej, należy wyraźnie pod-
kreślać wysiłek, jaki poniosła Polska na 
rzecz ochrony środowiska naturalnego po 
1989 r. Polska jest bowiem zaliczana do 
światowych liderów w zakresie redukcji 
emisji gazów cieplarnianych, obniżając 
ją od 1988 r. o 32%12. Ochrona polskich 
interesów w Unii wymaga konsekwencji 
w działaniu, przekonania o swoich ra-
cjach, aktywnej postawy w procesie kre-
owania polityki energetycznej wspólnoty 
oraz pozyskiwania sojuszników spośród 
Krajów Europy Środkowej. 

Rozmowa z prof. W. Mielczarskim, „Rozmowy cire.pl”, 20.10.2005 r., www.cire.pl7) 

Potrzeby inwestycyjne w energetyce są olbrzymie, 13.08.2008 r., www.wirtualnemedia.pl8) 

Stawiamy na jakość naszych produktów i ochronę środowiska - Rozmowa ze Stefanem Dzienniakiem Członkiem Zarządu Arcelor Mittal Poland, „Kwartalnik Hutnictwo.pl”, nr 2, 9) 
Lato 2008 r., s. 6.

Ibidem10) 

M. Błach, Polski cement niewygodny, „Tygodnik Nasza Polska”, nr 23 (644), 04.06.2008 r.11) 

H. Piekut, A. Jezierska, Limity CO12) 2 zabójcze dla gospodarki, „Nasz Dziennik”, nr 168, 20.07.2007 r.

Konieczność 
dostosowania do 
unijnych wymogów 
wywołała także 
poważne komplikacje 
w realizacji planów 
produkcyjnych 
i inwestycyjnych 
koncernów stalowych

”
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Rozmowa z Jackiem Kaczorowskim, prezesem zarządu PGE Elektrownia Bełchatów SA

Podsumowanie 
i plany na przyszłość 
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W minionym okresie nie brakowało 
w działalności spółki kilku przełomo-
wych wydarzeń. Spółce została m.in. 
powierzona rola integratora jednej 
z linii biznesowych Polskiej Grupy 
Energetycznej. Jak Pan ocenia ten 
czas w działalności PGE Elektrowni 
Bełchatów SA? 

Dla bełchatowskiej elektrowni był 
to na pewno czas szczególny. Nie tylko 
ze względu na zmiany, które dokonują 
się w sektorze elektroenergetycznym, 
a w ostatnim czasie – powierzenie nam 
roli integratora linii biznesowej Energe-
tyka Konwencjonalna w PGE, ale rów-
nież i zmiany organizacyjne wewnątrz 
spółki. Od ponad dwóch lat jesteśmy 
częścią PGE Polskiej Grupy Energe-
tycznej. Jako istotna spółka pionu wy-
dobycia i wytwarzania, konsekwentnie 
prowadzimy działania, których celem 
jest pozytywny wpływ na przyszłe ob-
licze holdingu i umocnienie jego pozycji 
na krajowym i europejskim rynku elek-
troenergetycznym. Rok 2008 przyniósł 
m.in. zmianę nazwy i znaku fi rmowego 
elektrowni, które są teraz ujednolico-
ne dla wszystkich spółek Grupy PGE. 
Obecnie odpowiedzialność elektrowni 
za procesy konsolidacyjne w Grupie 
zdecydowanie wzrosła. 

Jakie wyzwania stoją obecnie przed 
bełchatowską elektrownią?

Elektrownia Bełchatów zajmuje się 
dzisiaj integracją aktywów Polskiej Gru-
py Energetycznej z obszaru Energety-
ki Konwencjonalnej. Pełnienie kluczo-
wej roli w tym procesie, konieczność 
zapewnienia jego płynnej i skutecznej 
realizacji, stawia przed nami nowe od-
powiedzialne zadania. Nie tylko jako 
spółki integrującej, ale również i przy-
szłej centrali Energetyki Konwencjonal-
nej. Elektrownia jest odpowiedzialna za 
utworzenie jednej z sześciu planowa-
nych w Polskiej Grupie Energetycznej 
spółek zarządzających głównymi ob-
szarami energetycznymi. Te obszary 
to: Energetyka Konwencjonalna, Ener-
getyka Jądrowa, Energetyka Odnawial-
na, Sprzedaż Detaliczna, Dystrybucja 
i Obrót Hurtowy.

Proces konsolidacji jest dla całej 
grupy ogromnym wyzwaniem, ale rów-
nież i ogromną szansą. Obecnie sku-
piamy się przede wszystkim na roz-
mowach ze stroną społeczną, starając 
się uzyskać jej akceptację na propo-
nowany zakres zmian. Proces konso-
lidacji w grupie wydobywczo-wytwór-
czej powinien zostać zakończony do 
końca 2010 r. 

Czy w dobie światowego kryzysu 
ekonomicznego również polska 
energetyka zaczęła odczuwać je-
go skutki?

Energetyka jest niezwykle istotnym 
elementem gospodarki, ściśle powią-
zanym z innymi jej obszarami. Nie mo-
że zatem dziwić, że sama również od-
czuła spowolnienie gospodarcze. Pro-
dukcja energii elektrycznej w polskim 
sektorze elektroenergetycznym była 
np. w 2008 r. niższa o 2,5% w porów-
naniu do tej w 2007 r. Dlatego cieszy 
nas fakt, że Elektrownia Bełchatów po-
zostaje w dobrej kondycji, zarówno pod 
względem jakości pracy urządzeń, jak 
i wyników fi nansowych. 

Produkcja energii elektrycznej 
w 2008 r. osiągnęła wielkość 26,6 TWh, 
co stanowiło 18,52% energii wyprodu-
kowanej w Krajowym Systemie Elektro-
energetycznym ze wszystkich źródeł. 
Jest to najwyższy udział w produkcji 
energii elektrycznej pośród wszystkich 
jej wytwórców. Po pierwszym półroczu 
tego roku nadal udział ten wynosi po-
nad 18 procent.

Bełchatowska elektrownia, mimo 
swojej 30-letniej już historii, wciąż 
jest zakładem bardzo nowocze-
snym.

Faktycznie, elektrownia spełnia 
wszystkie wymagania i normy obowią-
zujące w Unii Europejskiej. Jest w wy-
sokim stopniu zautomatyzowana i przy-
jazna środowisku. Posiada bardzo wy-
soki wskaźnik dyspozycyjności, który 
kształtuje się na poziomie 85%, przy 
tradycyjnie niskiej awaryjności rzędu 
1,3%. W 2009 r., w pierwszym półro-
czu wskaźnik ten nie przekroczył 1%. 
W ostatnich latach już kilkakrotnie no-
towaliśmy ten dobry wynik. 

Na jakim etapie są prace przy budo-
wie nowego, największego w Pol-
sce, bloku energetycznego o mocy 
858 MW?

Budowa nowego bloku o mocy 858 
MW jest największą inwestycją w sekto-
rze energetyki w Polsce i jednym z naj-
większych w Europie. Bardzo starannie 
przygotowywaliśmy się do tej inwesty-
cji. Wykonaliśmy szereg prac przygo-
towawczych umożliwiających realizację 
tego projektu, m.in. analizy przedinwe-
stycyjne, międzynarodowy przetarg na 
realizację bloku, pozyskanie i zamknię-
cie fi nansowania budowy nowego blo-
ku o mocy 858 MW oraz moderniza-
cji 6 z 12 istniejących bloków energe-
tycznych, wyłonienie grupy towarzystw 
ubezpieczeniowych dla zapewnienia 
zabezpieczenia inwestycji. Jak Państwo 
pamiętacie prace projektowe bloku 858 
MW rozpoczęliśmy w 2005 r. W tym 
samym roku uzyskaliśmy pozwolenie 
na budowę, a w październiku 2006 r. 
przystąpiliśmy do wykonywania zasad-
niczych prac na terenie przewidzianym 
pod budowę tego olbrzymiego obiek-
tu. Początkowo prace wykonywano 
w obszarze budowlanym i infrastruk-
turalnym. Następnie rozpoczęto prace 
montażowe konstrukcji kotła i maszy-
nowni. W cieniu tych prac, z dnia na 
dzień, „rosła” chłodnia kominowa – naj-
większa budowla przemysłowa. Na ko-
niec 2008 r. osiągnęła swoją docelową 
wysokość 182 m. Obecnie zasadnicze 

 Energetyka jest 
niezwykle istotnym 
elementem 
gospodarki, ściśle 
powiązanym z innymi 
jej obszarami. Nie 
może zatem dziwić, 
że sama również 
odczuła spowolnienie 
gospodarcze
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prace skupiają się na montażu urzą-
dzeń technologicznych. Zasadnicza 
część tych urządzeń jest już sprowa-
dzona na teren budowy lub jest skła-
dowana w magazynach. Rozpoczęto 
pierwsze odbiory techniczne budow-
li i instalacji. Jesteśmy w przededniu 
wykonania próby wodnej kotła. Bardzo 
sprawnie postępują prace nad wykona-
niem wyprowadzenia mocy z nowego 
bloku do KSE, a dokładnie do stacji sie-
ciowej Trębaczew. Obraz placu budowy 
zmienia się z dnia na dzień. Dla potrzeb 
realizacji prac na placu budowy zatrud-
nionych jest ponad 2000 pracowników 
z ponad 30 fi rm. Nie wspomnę o rzeszy 
osób, które pracują na rzecz projektu 
w innych zakładach wytwórczych lub 
w biurach projektowych. To jest bardzo 
budujące, że większość prac i myśli 
projektowej pochodzi z polskich za-
kładów i biur. Równolegle prowadzo-
ne są prace zmierzające do wykonania 
instalacji umożliwiających bezkolizyjne 
przyłączenie planowanej do zabudowy 
na nowym bloku instalacji sekwestracji 

CO2. Zasadniczy plan prac przewidu-
je pierwsze próby i synchronizację no-
wego bloku z siecią krajową na przeło-
mie sierpnia i września 2010 r. Potem 
nastąpi okres prac związanych z tzw. 
ruchem regulacyjnym, a zakończy się 
to przekazaniem bloku do eksploatacji 
w I kwartale 2011 r. 

Jednym z projektów realizowanych 
przy okazji budowy nowego bloku 
jest budowa instalacji CCS. Jakie 
są szczegóły tego projektu?

Realizacja projektu pod nazwą 
„Budowa instalacji do wychwytywa-
nia, transportu i geologicznego skła-
dowania CO2” (Carbon Capture and 
Storage) obejmuje budowę instalacji 
do wychwytywania dwutlenku węgla ze 
spalin bloku energetycznego 858 MW, 
budowę stacji sprężania dwutlenku wę-
gla, rurociągu transportowego, maga-
zynu podziemnego składowania, stacji 
zatłaczania oraz monitoringu. Instalacja 
typu post combustion, czyli wychwy-
tywania CO2 ze spalin, wykonana zo-
stanie w technologii advanced amine 
i ma usuwać ze spalin około 1,8 mln 
ton dwutlenku węgla rocznie.

Realizacja projektu nie tylko umożli-
wi ograniczenie emisji dwutlenku węgla 
do atmosfery, ale pozwoli także naszym 
inżynierom zdobyć niezbędną wiedzę 
i doświadczenie w obszarze projekto-
wania, budowy i eksploatacji instalacji 
CCS, a następnie – wziąć udział w pro-
cesie optymalizacji i komercjalizacji tych 
instalacji. 

Warto pamiętać, że projekt CCS 
jest projektem strategicznym nie tyl-
ko dla samej elektrowni Bełchatów, 
ale również dla całej grupy PGE i pol-
skiej energetyki. Wiemy już, że Komisja 
Europejska pozytywnie zaopiniowała 
wniosek elektrowni o przeznaczenie 
180 mln euro dofi nansowania na bu-
dowę naszej instalacji.

Nie mniej ważna od budowy nowe-
go bloku jest planowana do 2013 r. 
rekonstrukcja techniczna i moder-
nizacja istniejących bloków. Jakich 
spodziewacie się efektów?

Rekonstrukcja techniczna i moder-
nizacja istniejących bloków jest zasad-
niczym elementem programu utrzyma-
nia zdolności produkcyjnych elektrowni 
do momentu zbilansowania złóż wę-
gla brunatnego. Jest to inwestycja nie-
zbędna ze względu na stopień zużycia 
urządzeń energetycznych i związane 
z nim pozwolenia na eksploatację ze 
strony UDT. Kapitałochłonny program 
rekonstrukcji i modernizacji pozwoli na 
techniczne odtworzenie wyeksploato-
wanego majątku produkcyjnego oraz 
jego modernizację. 

Realizacja Kompleksowego Progra-
mu Rekonstrukcji i Modernizacji Bloków 
3-12 ma na celu głównie zwiększenie 
efektywności istniejących jednostek wy-
twórczych. Pozwoli na spełnienie przy-
szłych wymagań prawnych w zakresie 
ochrony środowiska, które będą obo-
wiązywać od 2016 r., zwiększenie dys-
pozycyjności, zmniejszenie awaryjności 
oraz zwiększenie sprawności energe-
tycznej. Dzięki temu programowi, moż-
liwe będzie obniżenie jednostkowego 
kosztu wytwarzania energii oraz zmniej-
szenie emisji dwutlenku węgla.

Efektem przeprowadzonej rekon-
strukcji i modernizacji będzie ponadto 
zsynchronizowanie „żywotności” blo-
ków z zasobami węgla występującego 
w złożach kopalni Bełchatów. Moder-
nizacja przyniesie również wzrost sku-
teczności redukcji emisji pyłów i tlen-
ków azotu. 

W zeszłym roku została zakończo-
na kompleksowa rekonstrukcja i mo-
dernizacja bloku nr 3. Obecnie trwa 
modernizacja bloku nr 4. W minionym 
roku przekazaliśmy też do eksploata-
cji kolejną instalację odsiarczania spa-
lin dla bloków nr 3 i 4, a instalacje na 
blokach nr 8, 10, 11 i 12 dostosowano 
do pracy w nowych standardach emi-
syjnych obowiązujących w UE. Dzięki 
naszym działaniom wszystkie wskaźniki 
emisyjne zostały przez nas w minionym 
roku dotrzymane.

Rozmawiali: 
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak

Projekt CCS 
jest projektem 
strategicznym nie tylko 
dla samej elektrowni 
Bełchatów, ale również 
dla całej grupy PGE 
i polskiej energetyki
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Eugeniusz Białoń, dyrektor Projektu Budowy 
Bloku 460 MW, PKE SA Elektrownia Łagisza

DOŚWIADCZENIA
Z OGRANIZACJI I PRZEBIEGU BUDOWY BLOKU 460 MW 

W PKE ELEKTROWNI ŁAGISZA
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Niemal 60% mocy wytwórczych naszego kraju 
wybudowano w latach 70. i 80. ubiegłego 

wieku. Oznacza to, że jednostki te pracują 
w oparciu o przestarzałe, nieekonomiczne na dzień 
dzisiejszy technologie. Co gorsza, czas pracy bloków 
wskazuje, że ich żywotności dobiega końca. Analiza 
techniczna polskich bloków energetycznych wykazała 
zużycie zasobów technicznych pracy urządzeń 
blokowych w ponad 50%. Dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy oraz podpisany Traktat 
Akcesyjny i zawarte w nim limity emisji gazów dają 
jednoznaczny sygnał o konieczności przyspieszeni 
wycofywania nie spełniających nałożonych 
wymogów, krajowych mocy wytwórczych. W polskim 
systemie elektroenergetycznym niezbędna jest więc 
odbudowa mocy wytwórczych.

Strategia  
odtworzeniowa

Po wielu analizach techniczno-eko-
nomicznych Południowy Koncern Ener-
getyczny przyjął odtworzeniową strate-
gię odbudowy mocy. Wynika z niej, że 
na zliberalizowanym rynku energii kon-
kurować mogą przede wszystkim jed-
nostki nowoczesne, budowane w opar-
ciu o najnowocześniejsze technologie, 
gwarantujące najwyższą sprawność 
wytwarzania. Analizy wykazały, że in-
westycje te powinny być realizowa-
ne w przedsiębiorstwach mających 
jednoznacznie zdefi niowane potrzeby 
modernizacyjno-odtworzeniowe mo-
cy wytwórczych, będącymi jednocze-
śnie obiektami ważnymi strategicznie 
i społecznie zarówno dla regionu, jak 
i państwa. Głównym założeniem stra-
tegii PKE było utrzymanie mocy wy-
twórczych na poziomie ok. 5000 MW 
mocy zainstalowanej. 

 
Dobór wielkości bloku 

Na podstawie wielowariantowej 
analizy technicznej popartej analizami 

ekonomicznymi dokonanych dla Elek-
trowni Łagisza uznano, że najbardziej 
optymalnym rozwiązaniem będzie wy-
bór bloku o mocy 460 MW na para-
metry nadkrytyczne „w czystej tech-
nologii węglowej”. Zgodnie z przyjętymi 
założeniami w skład bloku wszedł m. 
in. kocioł fl uidalny opalany węglem ka-
miennym, turbina parowa kondensacyj-
na oraz układ chłodzenia oparty o no-
wą chłodnią kominową. Podstawowe 
zakładane parametry bloku to ciśnie-
nie pary świeżej na wlocie do turbiny 
27,50 MPa, temperatura pary świeżej 
na wlocie do turbiny 560°C i tempera-
tura pary wtórnej na wlocie do turbiny 
580°C. Zakładana sprawność brutto 
bloku to 45%.

Dlaczego wybrano  
kocioł fl uidalny CFB?

Decyzję o wyborze kotła CFB pod-
jęto po wielu analizach techniczno-eko-
nomicznych popartych opiniami najlep-
szych w kraju specjalistów w tej dzie-
dzinie. Zarówno zespół specjalistów 
Centrum Zarządzania PKE, zespół spe-
cjalistów biura projektowego Energo-

projekt Katowice, zespół ekspertów 
pod kierownictwem prof. T. Chmielniaka 
z Politechniki Śląskiej, jak i zespół eks-
pertów pod kierownictwem prof. W. No-
waka z  Politechniki Częstochowskiej 
wydali jedną, zgodną opinię. Optymal-
nym rozwiązaniem zaproponowanym 
przez dostawców kotłów dla nowo 
budowanego bloku w PKE Elektrow-
ni Łagisza jest propozycja budowy ko-
tła z cyrkulacyjnym złożem fl uidalnym 
(CFB) na parametry nadkrytyczne. 
Główne zalety kotła fl uidalnego CFB 
to przede wszystkim: elastyczność pa-
liwowa, wyrównany profi l temperatury 
wzdłuż wysokości komory palenisko-
wej, stosunkowo niska temperatura 
w komorze paleniskowej, unikatowy 
system zewnętrznego wymiennika cie-
pła typu INTREX, niskie emisje SO2, 
NOx (poniżej 200 mg/Nm3) i pyłu (po-
niżej 30 mg/Nm3). Ponadto zakłada-
ne nakłady inwestycyjne na budowę 
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kotła CFB były ponad 15% niższe niż 
nakłady na budowę kotła pyłowego 
wraz z niezbędną instalacją odsiarcza-
nia spalin.

Turbozespół  

Do realizacji bloku w zakresie ma-
szynowni w Elektrowni Łagisza został 
wybrany turbozespół składający się 
z turbiny reakcyjnej 28K460 i genera-
tora 50WT23E-104 produkcji Alstom 
Power. Głównymi zaletami przyjętego 
turbozespołu są: zwarta budowa (tylko 
5 łożysk nośnych), spiralny układ zasila-
nia parą w części wysoko i średniopręż-
nej, wysokosprawny układ przepływowy 
(zastosowanie łopatek w wykonanych 
w technologii 3D), niskie jednostkowe 
zużycie ciepła - < 7500 kJ/kWh, elek-
trohydrauliczny (EHR) układ regulacji 
turbiny. Turbozespół wyposażony zo-
stał w układ forsowania mocy zgodnie 
z warunkami IRiESP.

Wyprowadzenie mocy 

Początkowo blok miał być podłą-
czony do sieci 220 kV. W wyniku prze-
prowadzonych rozmów i analiz tech-
niczno-ekonomicznych ostatecznie wy-

dano warunki przyłączenia do KSE na 
napięciu 400 kV do linii relacji Rokit-
nica-Tucznawa. W konsekwencji wy-
magało to budowy odcinka 8 km sieci 
przesyłowej od SE Łagisza do wcię-
cia w linię relacji Rokitnica - Tuczna-
wa. Teren pod budowę linii składał się 
z wyodrębnionych własności fi zycz-
nych i prawnych należących do nie-
mal 360 podmiotów. Z każdym z nich 
należało zawrzeć umowę i uzgodnić 
warunki budowy. Wszystkie związane 
z tym formalności prowadzone były za 
pośrednictwem zatrudnionej przez nas 
specjalistycznej fi rmy.

Wyspowa realizacja  
bloku

Realizacja bloku w PKE Elektrowni 
Łagisza była specyfi czna. Już w fazie 
przygotowania inwestycji założono, że 
budowa bloku składać się będzie z re-
alizacji tzw. wysp. Wykonawcą wyspy 
kotłowej zostało konsorcjum Foster 
Wheeler Energia Polska i Foster Whe-
eler Energia OY, wyspy turbinowej (z 
układem chłodzenia) - Alstom Power, 
wyspy elektrycznej - Elektrobudowa 
Katowice. Za układy odpopielania i sor-
bentu odpowiadało konsorcjum Mosto-
stal Kraków Centrum oraz Energo-Eko-
System Katowice, za realizację układu 
nawęglania - konsorcjum Ciepło-Serwis 
Będzin oraz PURE Jaworzno. Nadrzęd-
ny system automatyki wykonało kon-
sorcjum Metso Automation Finlandia 
oraz Metso Automation Polska. 

Oprócz 6 podstawowych kontrak-
tów - wysp, w ramach projektu zreali-
zowanych zostało szereg instalacji po-
mocniczych, m. in. wykonano instalację 
oleju rozpałkowego, zmodernizowany 
został układ gospodarki wodnej, wy-
budowo nową instalację sprężonego 
powietrza. 

Podczas budowy bloku skupiliśmy 
się na dwóch głównych problemach: 
realizacji zadań poszczególnych wysp 
wraz z ich wzajemną koordynacją prac 
oraz kompletacji wszystkich elementów 
bloku. Całość zadania inwestycyjne-
go koordynowana była przez Pion Bu-

dowy Bloku 460 MW PKE S.A. Prace 
Pionu wspomagał Inżynier Kontraktu, 
którą to funkcję pełnił gliwicki ENER-
GOPOMIAR.

Zalety i wady realizacji  
w układzie wyspowym

Podstawową zaletą przyjętego przez 
nas układu były przede wszystkim niż-
sze koszty inwestycyjne. Naszym zda-
niem koszty realizacji w systemie wy-
spowym były niższe w porównaniu do 
systemu Generalnego Wykonawstwa. 
Nie bez znaczenia był fakt, że w tym 
układzie mieliśmy dużo większy wpływ 
na dobór urządzeń, poddostawców oraz 
podwykonawców. Miało to duże zna-
czenie biorąc pod uwagę jakość wyko-
nanych prac. Dysponowaliśmy większą 
wiedzą na temat problemów wykonaw-
ców poszczególnych wysp. Ten system 
niósł ze sobą jeszcze jedną, bardzo waż-
ną zaletę. Zdobyliśmy tą drogą ogrom-
ne doświadczenie, które z pewnością 
zaprocentuje podczas realizacji kolej-
nych projektów.

System wyspowy niósł ze sobą 
również wady. Największą z nich było 
dużo większe ryzyko, w porównaniu 
do generalnego wykonawstwa, które 
musiał ponieść inwestor. 

Na pewno trudnością była także 
konieczność zapewnienia koordynacji 
poszczególnych wysp i kompletacja 
całego projektu. Dla tego celu został 
utworzony pewien dokument, tzw. ta-
bela punktów styku, na której każdy 
styk poszczególnych wysp został wy-
raźnie określony poszczególnymi pa-
rametrami. Były to nie tylko parametry 
termodynamiczne, ale również wymiary 
i lokalizacja. Do tego opisu dodaliśmy 
również element czasoprzestrzeni - ter-
min wykonywania prac w miejscu styku. 
Tabela punktów styku obejmowała za-
równo stronę mechaniczną, elektrycz-
ną, jak również automatykę. 

Nakłady inwestycyjne 

Nakłady ogółem poniesione na re-
alizację bloku to nieco ponad 1,9 mld 
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zł. Z tej kwoty ok. 1,7 mld to nakłady 
bezpośrednie (kocioł, turbina, część 
elektryczna, wyprowadzenie mocy, 
urządzenia pomocnicze), a pozosta-
ła część obejmuje nakłady pośrednie 
(ubezpieczenia, obsługa zadłużenia 
i koszty doradców, koszty uruchomie-
nia i obsługa projektu). W strukturze 
fi nansowania projektu 44% to środ-
ki własne, 33% - środki komercyjne 
(obligacje) oraz 23% - środki prefe-
rencyjne: kredyty NFOŚiGW, WFO-
ŚiGW, BOŚ.

Podsumowanie 

W czasie realizacji projektu spotka-
liśmy się z problemami natury makro-
ekonomicznej. Na pewno nie pomógł 
znaczny wzrost cen, jak i ograniczony 
dostęp do materiałów i to zarówno spe-
cjalistycznych, dedykowanych energe-
tyce zawodowej, jak i materiałów ogól-
nobudowlanych. 

Nie bez znaczenia był również świa-
towy kryzys fi nansowy, który dotknął 
projekt w ostatniej fazie jego realizacji. 
Wszystkie prace udało się jednak po-
myślnie doprowadzić do szczęśliwego 
zakończenia. 27 czerwca 2009 r. blok 
460 MW w PKE Elektrowni Łagisza 
został przekazany do eksploatacji. Jak 
na nowoczesne jednostki energetycz-
ne przystało osiąga on bardzo wyso-
ką sprawność. Blok spełnia wymogi 
Najlepszych Dostępnych Technologii 
(BAT). Planowane efekty ekologiczne 
są zgodne z celami określonymi m. in. 
w Dyrektywach UE: 2001/80 (LCP), 
2003/87 (ETS), 96/01 (IPPC) i inny-
mi. Technologia fl uidalna jest zalecana 
w materiałach referencyjnych UE dla 
dużych źródeł spalania, jako spełniają-
ca wymogi BAT. Jest ona wysoce efek-
tywna, czysta ekologicznie i racjonalizu-
jąca zużycie energii i surowców.

Zgodnie z opiniami Ministerstwa 
Środowiska, Ministerstwa Gospodar-
ki i Polityki Społecznej, Ministerstwa 
Skarbu oraz Urzędu Regulacji Ener-
getyki nowy blok wpisuje się w ramy 
określone w Polityce Energetycznej 
Polski. 
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Rozmowa z Adamem Smolikiem, prezesem zarządu „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu 
w ŁAGISZY
Na czym polega funkcja Inżyniera 
Kontraktu przy budowie dużych blo-
ków energetycznych?

W dotychczasowej polskiej prakty-
ce ENERGOPOMIARU, przynajmniej 
w przypadku realizacji dużych inwe-
stycji w energetyce, funkcja Inżyniera 
Kontraktu (IK) miała niewiele wspólne-
go z tą opisaną przez FIDIC. Podmiot 
zarządzający w imieniu i na rzecz in-
westora – wspierający inwestora – ca-
łością procesu w oparciu o swoją wie-
dzę, umiejętności i doświadczenie na-
zywany bywa Inżynierem Kontraktu, ale 
również Inżynierem Umowy, Inżynierem 
Konsultantem, Doradcą Technicznym, 
Doradcą, Konsultantem, Przedstawicie-
lem Zamawiającego, Przedstawicielem 
Technicznym Zamawiającego. 

W naszej rzeczywistości zadaniem 
Inżyniera Kontraktu przed rozpoczę-
ciem budowy bloku energetycznego 
jest wsparcie inwestora w trafnym for-
mułowaniu celów przedsięwzięcia inwe-
stycyjnego, określeniu formy realizacji 
inwestycji, wyborze wykonawców, za-
warciu kontraktów, organizowaniu fi -
nansowania. IK udziela także pomocy 
przy wszelkich działaniach związanych 
z uzyskaniem przez inwestora niezbęd-
nych decyzji administracyjnych umożli-
wiających rozpoczęcie budowy.

W trakcie realizacji budowy zada-
nie Inżyniera Kontraktu to profesjonal-
ny nadzór nad przebiegiem budowy 
mający zapewnić terminowe jej zakoń-
czenie w zaplanowanym budżecie przy 
zachowaniu standardów jakościowych. 

Po rozpoczęciu budowy IK prowadzi 
regularny przegląd spraw związanych 
z BHP i ochroną przeciwpożarową, 
a także nadzoruje zapewnienie jako-
ści na budowie. 

W jakich obszarach Inżynier Kon-
traktu prowadzi nadzór?

Nadzór realizowany jest w obsza-
rach projektowania, dostaw, robót bu-
dowlano-montażowych, rozruchu, prze-
kazania do eksploatacji, pomiarów gwa-
rancyjnych i szkolenia.

Nadzór projektowania to weryfi -
kacja harmonogramów dostarczania 
i monitoring spływu dokumentacji. To 
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weryfi kacja dokumentacji we wszyst-
kich branżach w aspekcie jej zgodno-
ści z kontraktem oraz przedmiotowymi 
normami, poprawności rozwiązań tech-
nologicznych i konstrukcyjnych, oceny 
warunków technicznych do utrzymania 
ruchu i prowadzenia remontów przy-
szłych instalacji. To wreszcie współ-
praca z biurami projektów przygoto-
wującymi dokumentację techniczną. 
Po zakończeniu budowy IK sprawdza 
kompletność i aktualność dokumentacji 
powykonawczej.

W celu nadzoru nad dostawami 
w projekcie prowadzona jest weryfi ka-
cja dokumentacji zakupów, opiniowanie 
wyboru dostawców, kontrola harmono-
gramu dostaw, inspekcje u dostawców, 
nadzór prób i odbiorów fabrycznych 
oraz odbiorów na budowie, kontrola 
dostaw głównych oraz kontrola dostaw 
części zamiennych.

W zakres nadzoru prac budowlano-
-montażowych pod kątem ich zgodno-
ści z dokumentacją techniczną, wymo-
gami kontraktu, normami i przepisami 
wyspecyfi kowanymi w dokumentacji 
oraz planem jakości opracowanym dla 
tej inwestycji, wchodzi często organi-
zacja lub wręcz prowadzenie nadzoru 
inwestorskiego w rozumieniu przepisów 
ustawy Prawo budowlane.

Po zakończeniu montażu IK bierze 
udział w rozruchu i ruchu próbnym po-
przez opiniowanie i pomoc w uzgad-
nianiu programów tych etapów, nad-
zór nad ich przebiegiem oraz weryfi -
kację i ocenę uzyskanych wyników. 
Niekiedy uczestniczy także w testach 
odbiorowych oraz pomiarach gwaran-
cyjnych.

Jakie są dodatkowe obowiązki IK?
Przygotowanie eksploatacji przy-

szłej instalacji wymaga szkolenia per-
sonelu, zapewnienia jego udziału w pra-
cach odbiorowych i rozruchowych. 
Opiniowanie programów tych etapów, 
a także nadzór nad przygotowaniem 
instrukcji eksploatacji to kolejne obo-
wiązki IK. Opcjonalnie, szczególnie na 
życzenie podmiotów zaangażowanych 
w kredytowanie inwestycji, IK wspiera 

inwestora w zagadnieniach fi nanso-
wo-prawnych.

Zawsze szczegółowy zakres usługi 
Inżyniera Kontraktu jest uzgadniany z in-
westorem i uwzględnia uwarunkowania 
danej inwestycji oraz zapotrzebowanie 
i możliwości inwestora. 

Czy zakres prac w projekcie budo-
wy bloku w Elektrowni Łagisza różnił 
się od innych zleceń realizowanych 
przez ENERGOPOMIAR w ramach 
funkcji IK?

Różnił się, i to zasadniczo, zarówno 
co do zakresu, jak i charakteru. Wyni-
kało to zarówno z wielkości projektu, 
którego dotyczył, sposobu jego reali-
zacji, jak i zadań, które inwestor przed 
IK postawił. Na budowę bloku 460 MW 
w Elektrowni Łagisza złożyła się reali-
zacja wielu kontraktów na części blo-
ku (kotłową, maszynową, nawęglania, 
odpopielania, elektryczną, automatyki 
i sterowani i szeregu innych). Koordyna-
cja całości prac była prowadzona przez 
wydzieloną Strukturę Inwestycyjną PKE 
wspomaganą przez IK. Inżynier Kon-
traktu będąc przedstawicielem inwesto-
ra, upoważniony był do podejmowania 
określonych w kontrakcie działań i do 
wsparcia decyzji ekonomiczno-organi-
zacyjnych oraz technicznych inwestora, 
związanych z realizacją kontraktów na 
części bloku.

Jaki był zakres prac przy tym pro-
jekcie?

Kontrakt na pełnienie przez ENER-
GOPOMIAR funkcji Inżyniera Kontraktu 
dla potrzeb realizacji zadania inwesty-
cyjnego „Budowa bloku energetyczne-
go o mocy 460 MW na parametry nad-
krytyczne w PKE SA Elektrowni Łagi-
sza”, przewidywał koncentrowanie się 
IK w szczególności na następujących 
zadaniach: administrowaniu kontrak-
tami na części bloku, polegającym na 
kierowaniu, koordynowaniu oraz nadzo-
rowaniu całości zadania inwestycyjne-
go obejmującego części bloku; powo-
łaniu kierownika budowy w rozumieniu 
przepisów ustawy Prawo budowlane; 
powołaniu grupy branżowych inspekto-

rów nadzoru inwestorskiego oraz spra-
wowanie nadzoru nad budową zgodnie 
z warunkami pozwolenia na budowę, 
wymogami prawa budowlanego oraz 
zgodnie z obowiązującymi w Polsce 
przepisami prawa i normami technicz-
nymi; nadzorze technicznym na bu-
dowie, w tym także we współudziale 
IK w odbiorach poszczególnych eta-
pów realizacji związanych z urucho-
mieniem płatności dla wykonawców; 
kontroli i weryfi kacji dokumentacji tech-
nicznej oraz wybranych dokumentów 
kontraktowych; współudziale w proce-
durze rozliczeń fi nansowo-księgowych 
całości zadania inwestycyjnego; mie-
sięcznym raportowaniu przebiegu prac 
budowy bloku oraz reprezentowaniu 
inwestora wobec właściwych urzędów 
udzielających stosownych pozwoleń, 
certyfi katów środowiskowych, tech-
nicznych, itp.

Co zyskują inwestorzy z posiadania 
IK w projektach inwestycyjnych?

Realizacja inwestycji w energety-
ce jest bardzo kosztowna, niezmiernie 
skomplikowana i długoterminowa. Dlate-
go też musi być kompetentnie zarządza-
na. Przy bardzo ograniczonych – z wie-
lu powodów – własnych zasobach per-
sonalnych, inwestorzy są w stanie tylko 
z podmiotem zewnętrznym (np. Inżynie-
rem Kontraktu) zbudować zespół spraw-
nie zarządzający inwestycją. IK wnosi do 
zespołu zarządzającego niezależność, 
rozległą wiedzę i duże doświadczenie 
pochodzące z praktyki na różnych pod 
względem wielkości i rodzaju inwesty-
cjach. Inżynier Kontraktu łatwiej niż inwe-
stor może wykorzystać związki koopera-
cyjne, a po zakończeniu budowy inwe-
stor nie ma problemu z wykorzystaniem 
niepotrzebnego już personelu.

Zaangażowanie Inżyniera Kontraktu 
pozwala również wypełnić oczekiwania, 
czy wręcz wymagania instytucji fi nan-
sujących, głównie banków, co do me-
rytorycznego i organizacyjnego przygo-
towania inwestora do realizacji inwesty-
cyjnego projektu budowlanego.

Rozmawiała: Dorota Kubek
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Rozmowa z Mariuszem Słoma, dyrektorem generalnym Metso Automation Polska Sp. z o.o.

Realizacja systemu 
automatyki

Metso Automation jest jednym 
z głównych dostawców technologii 
dla nowego bloku 460 MW na pa-
rametry nadkrytyczne w Elektrowni 
Łagisza. Jakie wyzwania postawiła 
przed Państwem realizacja systemu 
automatyki dla tego jednego z najno-
wocześniejszych bloków energetycz-
nych w Polsce i na świecie?

Nowy Blok w Łagiszy został zbu-
dowany zgodnie z najlepszymi dostęp-
nymi technologiami, więc założeniem 
dla systemu automatyki było również 
zastosowanie najnowocześniejszych 
rozwiązań technologicznych. Nasz sys-
tem sterowania metsoDNA CR miał 
spełnić szczególne wymagania sta-
wiane przez nadkrytyczne parametry 

pary świeżej oraz zastosowaną w tym 
projekcie technologię fl uidalną. W celu 
osiągnięcia optymalnego punktu pracy, 
w którym uzyskuje się wszystkie korzy-
ści wynikające z technologii fl uidalnej, 
system musi kontrolować jednocze-
śnie zmiany jakości paliwa, przepływu 
powietrza do spalania, poziomu tlenu 
w spalinach oraz temperatury złoża. 
Inwestor oczekiwał również osiągania 
przez nowy blok wysokiej sprawności 
i dyspozycyjności, przy jednoczesnym 
zachowaniu wymagań ochrony środo-
wiska i wysokiej ekonomiki inwestycji.

Jakie obszary technologiczne no-
wego bloku są nadzorowane przez 
metsoDNA CR?

dla bloku 460 MW
System metsoDNA CR jest jedno-

litą platformą automatyzacji dla całej 
części technologicznej nowego bloku. 
Monitoruje oraz steruje pracą kotła, ze-
społem generatora z turbiną parową 
oraz instalacjami pomocniczymi, taki-
mi jak: układ odpopielania i sorbentu 
oraz układ nawęglania. Nasz system 
obsługuje łącznie ponad 15 tysięcy za-
instalowanych sygnałów wejść/wyjść 
i dzięki idei otwartego systemu oraz 
zastosowaniu inteligentnych stacji ko-
munikacyjnych system metsoDNA jest 
płynnie zintegrowany z systemami po-
zostałych instalacji bloku 460 MW oraz 
z zakładową siecią komputerową. Po-
nadto dla nowego bloku wdrożono pro-
jekt archiwizacji i przetwarzania danych 
DNAhistorian dla ponad 10 tysięcy sy-
gnałów, oparty o najnowocześniejsze 
technologie informatyczne.

Proszę przybliżyć rolę aplikacji infor-
matycznych zintegrowanych z sys-
temem sterowania DCS.

Wdrożone w tym projekcie zaawan-
sowane aplikacje posiadają funkcjonal-
ne, intuicyjne i zorientowane zadaniowo 
interfejsy grafi czne, a sposób prezen-
tacji zdarzeń procesowych zapewnia 
użytkownikom ergonomiczną pracę. 
Zastosowane przez Metso aplikacje 
i narzędzia softwarowe zachowują peł-
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ną kompatybilność ze standardowymi 
rozwiązaniami systemu Windows, co 
ułatwia w ogromnym stopniu inżynie-
ring, dokonywanie diagnostyki systemu, 
korzystanie ze zgromadzonych danych, 
jak również usprawnia wymianę infor-
macji w obrębie całej korporacji. W ra-
mach projektu zrealizowaliśmy komu-
nikację z systemami SAT, SOWE, WI-
RE oraz z np. systemem Smart Boiler 
(Foster Wheeler). W podobny sposób 
realizujemy komunikację z innymi syste-
mami i aplikacjami stosowanymi przez 
naszych klientów np. SAP czy IFS oraz 

innymi systemami optymalizacyjnymi 
i prognozującymi. System metsoDNA 
wykorzystywany do bezpośredniego 
nadzoru i sterowania wytwarzaniem 

energii zawiera również pakiet kom-
pleksowych aplikacji wspomagających 
zarządzanie elektrownią. Aplikacje: Mo-
nitorowanie Sprawności Kotła, Turbiny, 
Bloku i Podstawowych Urządzeń Po-
mocniczych umożliwiają dostęp do da-
nych źródłowych oraz zaawansowaną 
analizę pracy bloku na podstawie sze-
regu wielkości wyliczanych opisujących 
bieżący oraz historyczny stan pracy 
urządzeń technologicznych.

W zakresie Metso leżała również do-
stawa regulatora bloku koordynują-
cego pracę turbiny i kotła. Na czym 
polega funkcja takiego regulatora?

Podstawowym zadaniem Nadrzęd-
nego Regulatora Bloku (UMC) jest koor-
dynacja pracy układów regulacji i stero-
wania przepływowego kotła fl uidalnego 
oraz układów turbiny parowej. Regula-
tor UMC wraz z zaawansowaną techni-
ką „forsowania mocy” – wspomaga re-
gulację obciążenia bloku w sytuacjach 
konieczności szybkich zmian mocy (np. 
wynikających z działania regulacji pier-
wotnej mającej na celu utrzymanie czę-
stotliwości 50Hz w sieci elektroenerge-
tycznej). Układ ten, poprzez odpowied-

nie przymykanie zaworów na upustach 
turbiny oraz zatrzymanie przepływu kon-
densatu ze skraplacza, umożliwia regu-
lacje mocy bloku z dokładnością do 1% 

pomimo wyczerpania zapasu energii na 
zaworach regulacyjnych turbiny. 

Czy w automatyce bloku zastosowano 
zaawansowane techniki regulacji? 

Tradycyjny Nadrzędny Regulator 
Bloku (UMC) wykorzystuje klasyczne 
metody teorii sterowania (PID, sprzę-
żenia w przód (feed-forward)) w ce-
lu skoordynowania głównej odpowie-
dzi dynamicznej jednostki. Natomiast 
zaawansowany Nadrzędny Regula-
tor Bloku (AUMC) został zrealizowany 
w oparciu o technikę sterowania pre-
dykcyjnego z modelem – MPC (Mo-
del Predictive Control), która umożliwia 
– poza sterowaniem ze sprzężeniem 
zwrotnym – dodatkowo wykorzysta-
nie wielowymiarowego dynamicznego 
modelu procesu. Model procesu po-
krywa swoją funkcjonalnością obszary 
procesu technologicznego szczególnie 
istotne z punktu widzenia odpowiedzi 

Zaprojektowany 
przez Metso system 
zapewnia również 
wieloletnią żywotność 
dostarczonej 
technologii. Cechy 
sytemu umożliwiają 
jego łatwą rozbudowę 
i pełną kompatybilność 
wstecz

”
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dynamicznej bloku na sygnały sterują-
ce wypracowane przez Zaawansowa-
ny Nadrzędny Regulator Bloku. Bloki 
funkcyjneregulatora predykcyjnego oraz 
zastosowane samo adaptujące struk-
tury regulacji zaliczają się do najnowo-
cześniejszych narzędzi inżynierskich. 
Pracują one na zasadzie „uczenia się” 
poprzez dostosowywanie parametrów 
i wartości zadanych do przebiegu pro-
cesu technologicznego.

Jak można w prosty sposób wyjaśnić 
zalety takiego regulatora? 

Użycie modelu procesu w MPC za-
pewnia przewidywanie zachowania pro-
cesu, biorąc pod uwagę znaną historię 
oraz aktualne, jak i przyszłe sterowa-
nie. Najlepsze sterowanie w kryterium 
wskaźnika jakości stosowanego przez 
MPC otrzymywane jest poprzez opty-
malizację przyszłych sygnałów steru-
jących. Regulator predykcyjny bierze 
pod uwagę i wykorzystuje wzajemne 
oddziaływanie zmiennych procesowych 
i sterujących, jak również w pełni wy-
korzystuje dynamiczne rezerwy energii 
jednostki. Innymi słowy rozwiązanie ta-
kie umożliwia „przyśpieszenie” dynamiki 
bloku 460 MW. 

Czy wdrożone przez Metso rozwią-
zanie systemu automatyki spełniło 
oczekiwania PKE?

Inwestor nałożył na automatykę wy-
sokie wymagania co do dyspozycyjno-
ści, niezawodności i dynamiki w stero-
waniu procesem. Platforma metsoDNA 
CR z zaawansowanymi algorytmami 
sterowania spełnia, a nawet przewyż-
sza te wymagania. Rozwiązania tech-
niczne przyjęte przez Metso Automation 
są w wielu punktach niestandardowe 
i nadmiarowe. Wymuszone są troską 
o bezpieczeństwo niezwykle ważne-
go i strategicznego obiektu techno-
logicznego. Najistotniejsze z nich to 
zwiększone bezpieczeństwo zasila-
nia systemu, zwiększone bezpieczeń-
stwo funkcjonowania sieci systemo-
wej, zwiększona wydajność systemu 
(duży zapas mocy obliczeniowej) oraz 
zwiększone bezpieczeństwo funkcjono-

wania systemu. Zaprojektowany przez 
Metso system zapewnia również wie-
loletnią żywotność dostarczonej tech-
nologii. Cechy sytemu umożliwiają je-
go łatwą rozbudowę i pełną kompaty-
bilność wstecz. Przykładowo, stacje 
operatorskie oparte są nie o powszech-
nie stosowane komputery, a o sprzęt 
identyczny jak stacje procesowe met-
soACN. Dzięki temu unikamy problemu 
tak zwanego „czasu życia” produktu. 
Jesteśmy w stanie zapewnić długoter-
minową dostępność części zamiennych 
po okresie gwarancyjnym.

Zwracamy tutaj uwagę na system, 
ale bez ludzi i ich wiedzy nawet naj-
lepsze urządzenie nie pracuje prawi-
dłowo. Czy mógłby Pan przybliżyć 
nam rolę, jaką odegrał zespół inży-
nierski w tak trudnym projekcie?

Ze względu na rozmiar systemu, je-
go wdrożenie było dużym i ambitnym 
wyzwaniem dla naszego zespołu inży-
nierskiego w Gliwicach. Realizacja pro-
jektu trwała ponad 3 lata i w tym czasie 
zaangażowanych było około kilkuna-
stu inżynierów automatyków ze strony 
Metso. Dzięki wiedzy, doświadczeniu 
i szybkiej wymianie informacji realiza-
cja projektu przebiegała sprawnie i w 
dobrej atmosferze. Zespół był bardzo 
zmotywowany, aby przeprowadzić ten 
unikalny projekt profesjonalnie i termi-
nowo bez względu na towarzyszące 
realizacji trudniejsze momenty. Warto 
wspomnieć, że korzystaliśmy również 
z wiedzy naszych kolegów z Metso Au-
tomation z Tampere w Finlandii, gdyż 
mają największe na świecie doświad-
czenie w automatyzacji procesów spa-
lania w kotłach ze złożem fl uidalnym.

A jak układała się współpraca z in-
westorem i innymi dostawcami?

Konieczna była bardzo bliska współ-
praca z dostawcami innych branż, z do-
stawcą kotła – fi rmą Foster Wheeler, 
a także dostawcą turbogeneratora Al-
stom Power oraz Elektrobudową, odpo-
wiedzialną za część elektryczną. Przy-
kładowo, każdy z dostawców miał inne 
standardy dokumentacji, które trzeba 

było przekonwertować na jeden wspól-
ny język informatyczny. Szczególnie 
trzeba podkreślić bardzo duże zaan-
gażowanie, motywację i dobrą współ-
pracę z inwestorem i inżynierem kon-
traktu. Jak zawsze w takich projektach 
najważniejsza jest chęć kooperacji oraz 
konstruktywne, wspólne opracowywa-
nie rozwiązań dla zmieniających się 
założeń.

Czy może Pan opowiedzieć o innych 
doświadczenia Metso z technologii 
fl uidalnych?

Rosnące wymagania związane 
z ochroną środowiska i spalaniem róż-
norodnych paliw spowodowały, że tech-
nologie spalania w kotłach fl uidalnych 
zostały zaadaptowane i wykorzystane 
do produkcji ciepła i energii elektrycznej 
w wielu elektrowniach i elektrociepłow-
niach na całym świecie. Metso posiada 
duże doświadczenie inżynierskie i refe-
rencje w automatyzacji takich bloków 
energetycznych. Ściśle współpracuje-
my z wiodącymi producentami kotłów 
CFB i BFB, takimi jak Foster Wheeler 
i RAFAKO. Naszymi polskimi klientami, 
którzy wykorzystują kotły CFB są: Elek-
trociepłownia Starogard, PKE SA – Elek-
trownia Siersza, Vattenfall Heat Poland 
SA – EC Żerań, Polish Energy Partners 
SA – EC Saturn, Świecie. W zmieniają-
cych się warunkach biznesowych i pro-
cesowych kotły fl uidalne dają praktycz-
ne możliwości zwiększenia konkuren-
cyjności naszych klientów. Od kilku lat 
dostawcą technologii kotłów fl uidalnych 
jest również Metso Power.

Jak wygląda perspektywa 2010 r. dla 
Metso Automation Polska?

W chwili obecnej realizujemy około 
10 projektów, zarówno dla branży ener-
getycznej, jak również dla papiernictwa 
i chemii. Wiele projektów dotyczy ener-
getyki odnawialnej – opartej o spalanie 
biomasy. Spodziewamy się, że polskie 
uwarunkowania formalno-prawne będą 
nadal sprzyjać zainteresowaniu polskiej 
energetyki takimi projektami.

Rozmawiała: Dorota Kubek
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Instalacje technologiczne 
dla Będzina

Spółka Instal Kraków S.A. 
istnieje już od 60 lat i posiada 

ugruntowaną pozycję zarówno 
w Polsce, jak i za granicą 
na konkurencyjnym rynku 
wykonawstwa przemysłowych 
instalacji technologicznych, 
w tym również dla przemysłu 
energetycznego, obiektów 
ochrony środowiska, instalacji 
wentylacyjno – klimatyzacyjnych, 
jak również Generalnego 
Wykonawstwa obiektów 
przemysłowych, obiektów 
użyteczności publicznej etc. 

W latach 90. spółka 
w wyniku prywatyzacji 

przedsiębiorstwa państwowego 
została przekształcona w spółkę 
akcyjną. Zwieńczeniem procesu 
prywatyzacji było wprowadzenie 
w  1999 r. akcji Instal Kraków 
S.A. do publicznego obrotu na 
Warszawskiej Giełdzie Papierów 
Wartościowych.

Budynek sprężarkowni w Elektrowni Łagisza
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Nadrzędnym celem Instal Kraków 
S.A. jest podejmowanie wyzwań 

w zakresie wykonawstwa nowatorskich 
i technologicznie skomplikowanych za-
dań, do których fi rma jest w pełni przy-
gotowana zarówno pod względem ka-
drowym, sprzętowym jak i logistycznym 
oraz rozwój nowych dziedzin działal-
ności w zależności od występujących 
w polskiej gospodarce nisz rynkowych. 
Wynikiem takiej strategii jest dywersyfi -
kacja działalności spółki i budowa osiedli 
mieszkaniowych „Śliczna” i „Nowy Prze-
wóz” w Krakowie. Jest to jeden z niewie-
lu przypadków na rynku deweloperskim, 
że mieszkania sprzedawane są gotowe, 
do zamieszkania. 

Spółka w trakcie 60 lat swojej dzia-
łalności była wykonawcą szeregu zadań 
dla przemysłu energetycznego, między 
innymi dla następujących elektrownii: „Po-
łaniec”, „Kozienice”, „Siersza”, „Jaworzno 
II”, „Jaworzno III”, „Łagisza”, „Skawina”, 
„Rybnik”, „Turów”, „Stalowa Wola” oraz 
Elektrociepłowni Kraków.

 
Blok 460 MW 

W latach 2008 – 2009 Instal Kra-
ków S.A. uczestniczył aktywnie w jednej 
z największych inwestycji realizowanych 
w energetyce w ostatnich latach, a miano-
wicie budowie bloku energetycznego 460 
MW na parametry nadkrytyczne w  PKE 
S.A. Elektrownia Łagisza w Będzinie.

Spółka zrealizowała kompleksowo 
szereg skomplikowanych instalacji tech-
nologicznych, bez których nie mógłby 
funkcjonować blok energetyczny. Wy-
mienić w tym miejscu należy:

wykonanie instalacji przygotowania  
wody obejmującą między innymi in-
stalację dekarbonizacji wody (w tym 
budowę nowego akceleratora o V = 
2930 m3) oraz instalację deminerali-
zacji wody, w tym jednostki odwró-
conej osmozy,
zaprojektowanie i wykonanie „pod  
klucz” stacji przygotowania sprężone-
go powietrza wraz z instalacją sprężo-
nego powietrza; sprężone powietrze 
dla potrzeb nowego bloku energe-
tycznego wytwarzane jest przez 4 

turbosprężarki bezolejowe o łącznej 
wydajności 31 200 Nm3/h,
wykonanie osadnika odsolin,  
wykonanie sieci cieplnej, parowej na  
estakadach, 
wykonanie instalacji przygotowania  
oleju rozpałkowego, obejmującej mię-
dzy innymi instalację rozładunku oleju 
z wagonów i samochodów, 2 zbior-
niki magazynowe oleju V = 500 m3 
każdy.

Ponadto spółka zrealizowała dla po-
trzeb bloku 460 MW budynek socjalno – 
techniczny o kubaturze 5600 m3.

W trakcie realizacji robót dla potrzeb 
bloku energetycznego 460 MW w Elek-
trowni Łagisza, spółka konsekwentnie re-
alizowała swoją strategię, czyli osiągnięcie 
zadowolenia klientów poprzez zapewnie-
nie wysokiej jakości wykonywanych robót, 
realizowanych terminowo i zgodnie z obo-
wiązującym w spółce zintegrowanym sys-
temem zarządzania jakością.

O Instal Kraków S.A. 

Instal Kraków S.A. wykonał specjali-
styczne instalacje technologiczne dla hut 
szkła w Sandomierzu, Strzemieszycach, 
oraz dla przemysłu hutniczego (Huta „Sen-
dzimira”, „Katowice”, „Częstochowa”), jak 
również przemysłu kokso-chemicznego 
(Koksownie „Zabrze”, „Przyjaźń”).

W zakresie zaopatrzenia w wodę In-
stal Kraków S.A. zrealizował nowoczesne 
instalacje fi ltrów węglowych i ozonowania 
wody dla Zakładu Produkcji Wody w Go-
czałkowicach, a także instalacje techno-
logiczne dla zakładów uzdatniania wody 
w Kozłowej Górze, Strumieniu, Maczkach, 
Dobczycach. Spółka wykonała również 
stację DEMI w Elektrowni „Kozienice” 
oraz Stację Uzdatniania Wody dla Elek-
trowni „Siersza”.

W dziedzinie oczyszczania ścieków 
Instal Kraków S.A. jest wiodącym w Pol-
sce wykonawcą oczyszczalni ścieków, 
które z sukcesem zostały przekazane do 
eksploatacji w Krakowie, Olkuszu, Do-
bczycach, Myszkowie, Niepołomicach, 
Sławkowie, Częstochowie, Bielsku-Bia-
łej oraz Raciborzu.

W celu dywersyfi kacji działalności fi r-
my, Instal Kraków S.A. prowadzi również 
w charakterze Generalnego Wykonaw-
cy realizacje obiektów przemysłowych, 
użyteczności publicznej, komercyjnych, 
biurowych etc. 

W strukturach fi rmy działa Zakład Pro-
dukcyjny wytwarzający zbiorniki, w tym 
również ciśnieniowe, konstrukcje stalo-
we, urządzenia ochrony środowiska, nie-
typowe urządzenia oraz konstrukcje do-
stosowane do indywidualnych potrzeb 
Klientów.

Firma Instal Kraków S.A. jest również 
właścicielem fi rmy FRAPOL Sp. z o.o., bę-
dącej jednym z liderów polskiego rynku 
produkcji urządzeń i elementów instala-
cji wentylacji i klimatyzacji, począwszy od 
produkcji kanałów wentylacyjnych, klap 
ppoż., przepustnic, czerpni, tłumików, 
wywiewników, regulatorów przepływu 
VAV, nawiewników etc., a skończywszy 
na kompletnych centralach klimatyza-
cyjnych. 

Zarząd Instal Kraków S.A. szczególny 
nacisk kładzie na zagadnienia dotrzyma-
nia wysokich standardów jakościowych 
oferowanych usług i produktów – wdro-
żony został zintegrowany system zarzą-
dzania oparty o normy PN-EN ISO 9001, 
PN-EN ISO 14001, PN-N-18001 oraz 
wymagania AQAP 2120. Spółka posiada 
również Świadectwo Uznania zakładowe-
go laboratorium spawalniczego wydane 
przez Centralne Laboratorium Urzędu 
Dozoru Technicznego oraz uprawnienia 
UDT. 

Zbiorniki magazynowe 
oleju rozpałkowego w Elektrowni Łagisza

Jeden z akceleratorów w Elektrowni Łagisza
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Warbud SA

Rozbudowa Elektrowni Łagisza

Przedmiotem inwestycji była budowa w Elektrowni 
Łagisza bloku energetycznego o mocy 460 MW 

na parametry nadkrytyczne 275 bar(a), 560 °C 
składającego się z kotła fl uidalnego opalanego 
węglem kamiennym i mułem węglowym, turbiny 
parowej kondensacyjnej napędzającej generator 
wytwarzający energię elektryczną z układu 
chłodzenia z chłodnią kominową oraz instalacji 
pomocniczych z nim związanych. Wyszczególnione 
tematy technologiczne obejmują również branżę 
budowlaną z instalacjami.

OKIEM WYKONAWCY

Wykonawcą części turbinowej był 
Alstom Power Sp. z o.o., dla któ-

rego fi rma Warbud wybudowała w ciągu 
27 miesięcy budynki nastawni, maszy-
nowni oraz pompowni wody chłodzącej. 
W ramach kontraktu Warbud zrealizował 
także inne prace i obiekty towarzyszące, 
m.in.: zbiornik wody do transportu joni-
tów, wykopy pod rurociągi główne wo-
dy chłodzącej, fundament turbozespołu, 
fundament turbopompy. 

Szalowanie kanałów  
zrzutu wody 

Inwestor zrezygnował z zakupu 
końcowego odcinka dwóch kanałów 
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Rozbudowa Elektrowni Łagisza w liczbach:
Ilość wbudowanej stali zbrojeniowej: 1 522 t
Ilość wbudowanego betonu: 16 161m³
Wymiary fundamentu turbogeneratora: H = 3,5 m
Wymiary w planie: 33,5 m x 14 m

zrzutu wody, wykonanych ze stali nie-
rdzewnej w geometrii stożkowej o pod-
stawie prostokąta, przechodzącego po-
ziomo w kolano 90°, zakończone okrę-
giem o średnicy 1400 mm do montażu 
dwóch pomp wirowych z mocą silników 
elektrycznych po 2 MW każdy. Zlecono 
wykonanie w/w konstrukcji jako żelbe-
towej z betonu licowego architektonicz-
nego, z zachowaniem tolerancji 0-2 mm 
(wymóg dostawcy pomp). Szalowanie 
odbywało się w technologii tradycyjnej 
przez okres 3 miesięcy. Ze względu na 
wymogi tolerancji geometrii kanału, jak 
i tolerancji położenia kanałów wzglę-
dem siebie, zastosowano technolo-
gię betonowania przy użyciu tej samej 
klasy betonu o trzech różnych konsy-
stencjach. Rozpoczęto betonowanie od 
betonu samozagęszczalnego (SCC), 
następnie pół-SCC i na koniec – o opa-
dzie stożka 10 cm. Wykonana konstruk-
cja spełniła obowiązujące wymogi, bez 
żadnych dodatkowych napraw. 

Spółka Warbud jako jedyna w Pol-
sce wykonała taką konstrukcję w tech-
nologii monolitycznej. Dotychczas ka-
nały takie wykonywane były wyłącznie 
jako prefabrykaty stalowe.

 
Betonowanie słupów  
turbogeneratora 

Wysokość słupów to 12,8 m z gło-
wicą. Ze względu na wymogi odchy-

leń od pionu do 10 mm kadra Warbu-
du zastosowała metodę betonowania 
z jednoczesną kontrolą początku czasu 
wiązania za pomocą umieszczonych 8 
czujników temperatur. Pozwoliło to na 
dobór optymalnej prędkości wbudo-
wywania betonu, zabezpieczając jed-
nocześnie zastosowane szalunki fi rmy 
Peri Trio 80 kN/m² przed ich odkształ-
ceniem i rozszczelnieniem. Ilość słupów 
8, maksymalna ilość betonu 50 m³. 
Słupy betonowane były parami, ostat-
nie cztery, bez głowic betonowane by-
ły równocześnie. W celu pełnej kontroli 
wbudowywania betonu i oceny prawi-
dłowej pracy wibratorów w szalunku na 
wysokości około 4,3 m wykonane było 
okno kontrolne. Czas betonowania ze 
względu na warunki zimowe, jak i wy-
magane wiązanie wynosił 26 godzin. 
Maksymalne stwierdzone odchylenie 
na jednym słupie w jednym narożniku 
wyniosło 6 mm. 

Betonowanie górnej  
płyty turbogeneratora 

Ilość wbudowanego betonu to 
1100 m³. Średnia przyjęta prędkość 
betonowania 60 m3/h. Ilość zbrojenia 
190 t i dodatkowo 20 ton elementów 
stalowych takich jak: marki, przepusty, 
kształtowniki stalowe. Płyta projekto-
wana posiada 3 poziomy i była naj-
trudniejszym elementem do wykonania 

ze wszystkich elementów fundamen-
tu turbozespołu. Czas wykonywania 
prac zbrojarsko szalunkowych wyniósł 
2 miesiące. Użyto 3000 wież ST100 
oraz około 3 km rur do połączenia. Cał-
kowity czas betonowania wyniósł 27go-
dzin. Powyższą płytę wykonano zgod-
nie z oczekiwaniami inwestora bez na-
praw, uzyskując beton licowy. 

Na podstawie doświadczeń uzy-
skanych przy realizacji konstrukcji żel-
betowych zastosowanych przy rozbu-
dowie Elektrowni Łagisza, opracowano 
technologię wykonania fundamentu 
pod turbozespół w Elektrowni Bełcha-
tów 860 MW. 

Opisaną technologię z sukcesem 
powtórzono, m.in. przy wykonywaniu 
12 m ścian i słupów z betonu architek-
tonicznego na budowie Sądu Rejono-
wego w Rzeszowie. 

Warbud SA
Al. Jerozolimskie 162 A

02-342 Warszawa
warbud@warbud.pl

www.warbud.pl
tel. 22 56 76 000

faks 22 56 76 001

F
ot

. W
ar

bu
d

F
ot

. W
ar

bu
d



34 nr 5(11)/2009
E

LE
K

TR
O

EN
ER

G
ET

YK
A

dr Rafał Riedel, Uniwersytet Opolski, European University Institute (Florence)

Przepływ energii poprzez łańcuch pokarmowy
to łańcuch życia planety Ziemia

CYKL GOSPODARKI

Już kilkadziesiąt lat temu Fryderyk Soddy, brytyjski 
laureat Nagrody Nobla (w dziedzinie chemii 

– 1921), zauważył, że niewidzialna waluta, którą 
wymieniają się wszystkie organizmy żywe od zarania 
dziejów to energia. Co więcej, w rozumieniu teorii 
budowanej na tym stwierdzeniu, to nie pieniądz, 
ale właśnie wymiana energii kształtuje relacje 
ekonomiczne i społeczne na ziemi. Konkurencja 
wewnątrz – i międzygatunkowa to konkurencja 
o energię, a jej przepływ poprzez łańcuch 
pokarmowy to łańcuch życia naszej planety. 

Oczywiście głównym źródłem ener-
gii na ziemi jest słońce. Rośliny – 

w procesie fotosyntezy – koncentrują 
zmodyfi kowaną energię i udostępniają 
ją innym organizmom. Zwierzęta przej-
mują tę energię w sposób bezpośredni 
od roślin albo pośredni od innych zwie-
rząt – zjadając je. Każdego dnia słońce 
dostarcza na ziemię tysiące kilokalorii 
energii na metr kwadratowy. Część tej 
energii zostaje przechwycona przez or-
ganizmy żywe i pozwala im przetrwać. 
Ewolucja zbudowała system cyrkulacji 
energii, w którym każdy żywy organizm 
zachowuje się w sposób imperialistycz-
ny, próbując transformować jak najwię-
cej swojego środowiska naturalnego 
na swoje potrzeby, tak aby jego bilans 
energetyczny był jak najbardziej ko-
rzystny. Czym wyżej w hierarchii rozwo-
ju, tym więcej energii jest potrzebnej1. 

ENERGETYCZNEJ 
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Czym bardziej rozwinięty organizm, 
tym większe jego potrzeby energetycz-
ne. Czym bardziej rozwinięty organizm 
społeczny, tym bardziej rozrosłe jego 
potrzeby energetyczne.

Również homo sapiens, przez zde-
cydowaną większość swojego istnienia 
-– najpierw jako polujący nomad, a na-
stępnie rolnik, przechwytywał energię 
zgromadzoną i zmagazynowaną w ro-
ślinach, zwierzętach – w przyrodzie. 
Z momentem przejścia na osiadły tryb 
życia zaczął sam transformować ener-
gię. Nadwyżka energii, wygenerowa-
na za sprawą mniej energochłonnej – 
w porównaniu z połowową – rolniczej 
działalności pozwalała mu na wygospo-
darowanie pewnych zasobów wolnego 
czasu, które systematycznie wykorzy-
stywał na refl eksję, skąd wprost wynika 
rozwój kultury i cywilizacji. 

Przejście od gospodarki rolniczej 
do przemysłowej możliwe było tylko 
w momencie zaaplikowania takich in-
nowacji technologicznych, które po-
zwalały w jeszcze bardziej efektywny 
sposób produkować i zużywać ener-
gię. Rewolucja przemysłowa pozwoliła 
zastąpić znaczną część pracy ręcznej 
przez maszyny, prymitywnej techno-
logii przez technologię nowoczesną, 
produkcji pojedynczych wyrobów przez 
produkcję masową. Niosło to za so-
bą przewrót ekonomiczny – zmiany 
w organizacji produkcji, w charakterze 
przedsiębiorstw, automatyzacja proce-
sów pracy, a w konsekwencji przemia-
ny struktury społecznej i gospodarczej2. 
Postępująca rewolucja naukowo-tech-
niczna spowodowała dalsze zmiany, 
m.in. możliwości wykorzystania nowych 
źródeł energii (zwłaszcza jądrowe), roz-
wój produkcji materiałów syntetycznych 
oraz udoskonalenie środków transpor-
tu i łączności. W konsekwencji niosło 
to zmiany we wszystkich sferach życia 

społecznego, m.in. skrócenie czasu 
pracy, zatarcie różnicy między pracą 
fi zyczną i umysłową, zmniejszenie się 
odsetka ludzi zatrudnionych w prze-
myśle.

Tak jak rewolucja przemysłowa po-
zwoliła (jak również była możliwa dzię-
ki) na jeszcze większe wykorzystanie 
energii – jej pozyskiwanie, przetwarza-
nie i wykorzystanie, tak każdy kolejny 
skok w rozwoju ludzkości skorelowa-
ny był ze skokiem w zużyciu energii 
i z jakościową zmianą w sposobach 
jej produkcji i konsumpcji3. Do czasów 
rewolucji przemysłowej nasza gospo-
darka była gospodarką niskowęglową 
– dokładnie taką jaką chcielibyśmy ją 
widzieć dzisiaj (oczywiście w innej ska-
li, innym stylem, standardem życia), ze 
zrównoważoną produkcją i konsumpcją 
energii – nie obciążającą środowiska, 
pozwalającą zachować zasoby natu-
ralne dla przyszłych pokoleń.

Jednak wydaje się, że współczesna 
ludzka cywilizacja osiągnęła kres moż-
liwości generowania energii z węglo-
wodorów. Nawet najbardziej zagorzali 
zwolennicy paliw kopalnych przyznają, 
że gospodarka energetyczna oparta na 
kaloriach zawartych w związkach węgla 
nie przetrwa XXI wieku. Cykl, który roz-
począł się w XVIII/XIX wieku rewolucją 
przemysłową, zamyka się i zmuszeni 
jesteśmy do poszukiwania podstaw 
energetycznych nowego cyklu. 

Na szczęście dobra wiadomość jest 
taka, że nic w przyrodzie nie ginie (cał-
kowita suma energii w kosmosie jest 
stała – prawo termodynamiki). Człowiek 
nie jest w stanie jej stworzyć ani zużyć, 
zmienia ona jedynie formę występowa-
nia – z cieplnej na elektryczną, z elek-
trycznej na kinetyczną itd. Stworzone 
przez człowieka systemy ekonomiczne 
i społeczne zorganizowane są wokół te-
go właśnie procesu – zmieniania formy 

energii. Zasoby energii stanowią funda-
menty rozwoju człowieka i ustanowią 
również limit jego rozwoju. 

Nawet najbardziej 
zagorzali zwolennicy 
paliw kopalnych 
przyznają, że 
gospodarka 
energetyczna oparta 
na kaloriach zawartych 
w związkach węgla nie 
przetrwa XXI wieku

”
Prosty przykład: gdyby człowiek żywił się tylko pstrągami musiałby w ciągu roku zjeść ok. 300 pstrągów, aby zbilansować swoje potrzeby energetyczne. 300 pstrągów zjada 1) 

rocznie 90 tysięcy żab, które z kolei zjadają ok. 27 mln koników polnych, które z kolei żyją z tysiąca ton trawy.

Przewrót w energetyce dokonał się w wyniku zaaplikowania maszyny parowej do napędu urządzeń mechanicznych w górnictwie, hutnictwie, włókiennictwie, następnie w innych 2) 
dziedzinach produkcji, na końcu w transporcie. Pierwsza użyteczna maszyna parowa została uruchomiona w 1770, wynalazek ten doprowadził do znacznego uniezależnienia źródła 
energii od warunków naturalnych. 

Taka narracja pozwala widzieć dzieje świata przez pryzmat przepływów energetycznych. Za przykład może posłużyć „The Hydrogen Economy. The Creation of the World-Wide 3) 
Energy Web and the Redistribution of Power on Earth” wydana w Nowym Jorku (2002) przez Jeremiego Rifkina, w której wyjaśnia on przyczyny powstania i upadku imperiów właśnie 
poprzez takie zmiany społeczne i ekonomiczne, wynikłe ze zmian w sposobach zarządzania energią (Termodynamika Imperium Rzymskiego).
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Rozmowa z dr inż. Edwardem Siwym z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki Śląskiej

Stan polskich sieci
ELEKTROENERGETYCZNYCH
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Infrastruktura sieci elektroenerge-
tycznych w Polsce jest dziś w dużym 
stopniu przestarzała. Jej możliwości 
przesyłowe nie pozwalają na rozwój 
nowych mocy energetycznych, na-
tomiast zapotrzebowanie na energię 
rośnie i będzie się stale zwiększać. 
Proponuje Pan – zamiast kosztow-
nej modernizacji sieci elektroenerge-
tycznych – podniesienie możliwości 
obciążeniowych istniejących sieci, 
aby zaspokoić rosnący popyt i w du-
żej mierze prognozowaną podaż. 

Można śmiało powiedzieć, że dzi-
siaj niemalże wszyscy operatorzy sieci 
znacznie bardziej wolą intensyfi kować 
wykorzystanie swoich zdolności prze-
syłowych – czyli tego majątku, który 
posiadają – zamiast go rozwijać. Inwe-
stowanie w sieć wiąże się z ryzykiem 
inwestycyjnym, a przede wszystkim 
z wysokimi kosztami. Dużym utrudnie-
niem są także liczne bariery formalno-
prawne. Jest znanych wiele przykładów 
ciągnących się latami inwestycji. 

Wobec tego potrzeba zwiększa-
nia zdolności linii przesyłowych jest 
oczywista. Większość funkcjonujących 
w Polsce linii jest obciążona w niedu-
żym procencie. Istnieje natomiast wie-
le wąskich gardeł, istotnych z punktu 
widzenia systemu elektroenergetycz-
nego, na których występują przecią-
żenia i powodują ograniczenia zdol-
ności przesyłowych. Problem ten do-
tyczy zarówno sieci przesyłowych, jak 
i sieci 110 kV. 

Potrzeba zwiększania zdolności 
przesyłowych wynika także z rozwo-
ju źródeł rozproszonych, a szczegól-
nie energetyki wiatrowej. Planowanych 
w Polsce farm wiatrowych jest stosunko-
wo dużo, podstawowym ograniczeniem 
dla tych inwestycji są zdolności przesy-
łowe sieci elektroenergetycznej. 

Rozwiązanie problemów systemu 
przesyłowego wymaga podejścia 
kompleksowego. Praktykowany 
dziś proces planowania sieci nie 
uwzględnia uwarunkowań lokal-
nych oraz współpracy ze źródłami 
rozproszonymi. 

Brałem niedawno udział w pracach 
dotyczących planowania rozwoju sieci 
w centrum dużego miasta i okazało się, 
że uwarunkowania lokalne są zupeł-
nie różne od wszelkich teoretycznych 
wskaźników, jakie do tej pory się przyj-
mowało, a związanych np. z prognozo-
wanym wzrostem obciążenia. 

Energetyka lokalna wyznaczyła no-
wy kierunek planowania, w którym na-
stępuje zastąpienie planowania rozwo-
ju realizowanego centralnie (podejście 
top-down) na planowanie oddolne (po-
dejście bottom-up). Istnienie źródeł roz-
proszonych wymusza podejście w któ-
rym plany rozwoju sieci przesyłowej 
formułowane są na poziomie gminy 
i ujmowane w planach dotyczących 
rozwoju województwa, aż do szcze-
bla planów centralnych. W ten sposób 
można w warunkach rynkowych osią-
gnąć zrównoważony rozwój regionu, 
przy uwzględnieniu lokalnych zasobów 
energii pierwotnej (w tym odnawialnej), 
popytu oraz możliwości rozwoju źródeł 
rozproszonych. Lokalne plany rozwojo-
we, uzupełnione o planowane przedsię-
wzięcia w źródłach systemowych i pro-
gnozy wymiany międzysystemowej, po-
winny być podstawą do monitorowania 
krajowego bilansu mocy i energii oraz 
miernikiem oddziaływania na środowi-
sko. Na podstawie tych bilansów oraz 
systemowych analiz techniczno-ekono-
micznych i ekologicznych powinien być 
tworzony zintegrowany program rozwo-
ju krajowego systemu elektroenerge-
tycznego. Najważniejszym aspektem 
takiego planowania jest dostosowanie 
go do lokalnych uwarunkowań. 

Podejście lokalne wiąże się z tym, 
że uwarunkowania lokalnego rynku mo-
gą odbiegać od ogólnych danych doty-
czących całego kraju, tym bardziej, że 
dochodzą do tego źródła rozproszone. 
I to jeszcze bardziej dowodzi, że pla-
nowanie musi być skoncentrowane na 
rynkach lokalnych. 

Nieodpowiednie rozmieszczenie źró-
deł rozproszonych, np. farm wiatro-
wych, może powodować obciążenia 
sieci generujące duże straty energii. 

W jakim stopniu od operatora zależy 
lokalizacja takich źródeł i ich przyłą-
czeń, a w jakim od inwestora?

To operator powinien wskazywać 
miejsca w sieci, w których lokalne źró-
dła powinny być umiejscowione. Decy-
zja o takiej lokalizacji zależy od inwesto-
ra, ale operator może wysłać w stosun-
ku do niego pewne bodźce – zarówno 
pozytywne, jak i negatywne – wska-
zujące, gdzie z pewnych powodów 
technicznych nie powinno być źródła, 
a gdzie będzie ono bardziej pożądane. 
Uczestniczę w wykonywaniu ekspertyz 
przyłączeniowych dla farm wiatrowych 
i widzę, że inwestorzy mogą być w tej 
materii elastyczni i starają się poszuki-
wać lokalizacji źródła tam, gdzie jest to 
najbardziej korzystne, chociaż czasa-
mi warunki terenowe i atmosferyczne 
to utrudniają. 

Optymalna lokalizacja źródeł sta-
nowi jeden aspekt tej sprawy. Duże 
znaczenie posiada również wielkość 
mocy tych źródeł. 

Pewnych mocy nie powinniśmy 
przekraczać, ponieważ w pewnym mo-
mencie np. sieć średniego napięcia 
może zacząć pracować jako pewien 
lokalny rynek wytwórczy. To powodu-
je dynamiczne zwiększenie strat, po-
nieważ ta moc nie będzie przychodzić 
z systemu, tylko będzie do niego eks-
portowana. Z sieci średniego napięcia 
energia będzie wysyłana na wyższy 
poziom, co nie jest zgodne z prawidło-
wym przesyłem. 

Innym problemem są lokalne zdol-
ności przesyłowe systemu.

Wiele możliwości daje intensyfi ka-
cja wykorzystania sieci napowietrznych. 
Najprostszą możliwością zwiększenia 
przepustowości linii napowietrznej jest 
podwyższenie granicznej temperatury 
roboczej. Obciążalność linii elektroener-
getycznej jest limitowana dopuszczalną 
temperaturą przewodu, która jest z ko-
lei limitowana dopuszczalną odległością 
do ziemi, czyli zwisem tej linii. W sta-
rych liniach temperatura graniczna ro-
bocza była przyjmowana na poziomie 
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40 stopni, nowsze linie projektuje się na 
poziomie 60 lub 80 stopni. Powszech-
nie dziś stosowane przewody typu AFL 
mogłyby pracować przy temperaturze 
80 stopni, ponieważ nie stanowi ona 
zagrożenia dla samego przewodu, na-
tomiast powoduje to zbyt duży zwis, 
przez co może stanowić zagrożenie 
dla obiektów pod linią.

Wobec tego w jaki sposób można 
podwyższyć temperaturę graniczną 
roboczą sieci? 

Można dokonać na przykład regu-
lacji zwisu, jednak wszystko powinno 
zacząć się od audytu linii, od oceny jej 
rzeczywistej zdolności przesyłowej oraz 
warunków w jakich ona pracuje. Dobrą 
możliwością jest wdrożenie dynamicz-
nej obciążalności termicznej linii napo-
wietrznych. Wcześniej obciążalność 
określało się jako sezonową – letnią 
i zimową. Czyli 31 marca obciążalność 
dla linii 240 mm kwadratowych wyno-
siła 625A, a 1 kwietnia 325A. 

Określenie obciążalności musi być 
uzależnione od temperatury otoczenia 
- staje się ona wówczas dynamiczna, 
zależna od warunków pogodowych. 
Każda temperatura poniżej 30 stopni 
(obciążalność dawniej przyjmowana za 
letnią) daje możliwości większej przepu-
stowości linii. Dlatego trzeba mieć świa-
domość, że rzeczywista obciążalność 
linii zmienia się w bardzo szerokim za-
kresie. W określonych warunkach pogo-
dowych może być kilkakrotnie większa 
od tej, którą my przyjmujemy za obcią-
żalność nominalną. 

Jakie inne działania można podjąć 
w celu intensyfi kacji zdolności prze-
syłowych linii napowietrznych?

Kolejnym elementem potrzebnym 
do zwiększenia zdolności przesyłowych 
jest wprowadzenie monitoringu linii na-
powietrznych. Wymaga to zainstalo-
wania określonych urządzeń, na pod-
stawie pomiaru których bezpośrednio 
można określić bieżącą obciążalność 
linii, która w największym stopniu zale-
ży od wiatru, jego kierunku i prędkości. 
Istnieje możliwość opracowania proste-

go systemu komputerowego, który na 
bieżąco będzie wyznaczał obciążalność 
linii. Dodatkowo można wprowadzić 
tu system prognozowania, pozwala-
jący przewidywać nieodległe w czasie 
zagrożenia dla pracy linii. Taki system 
opiera się na monitoringu warunków 
pogodowych, temperatury przewodów, 
naciągu przewodu oraz jego zwisu. 

Co zatem z przestarzałymi techno-
logicznie i fi zycznie liniami napo-
wietrznymi? 

Wymiana przewodów w liniach na-
powietrznych z zastosowaniem prze-
wodów wysokotemperaturowych, ni-
skozwisowych to ostatni element in-
tensyfi kacji ich zdolności przesyłowych. 
Z punktu widzenia problemów formal-
noprawnych ma to jedną dużą zaletę 
– nie rusza się konstrukcji wsporczych. 
Operacje wymiany przewodów można 
wykonywać w ramach remontu linii, 
a nie budowy. To zasadniczo skraca 
cały proces. 

Żeby dokonać wymiany przewo-
dów, należy najpierw spełnić kilka wa-
runków. Podstawowym założeniem jest 
to, że po zmianie przewodów ich od-
ległość do ziemi jest taka sama, jak 
przedtem albo mniejsza. Również ob-
ciążenia konstrukcji wsporczych nie 
mogą się zwiększyć. Jeżeli odległości 
do ziemi zostaną zachowane, to nie ma 
potrzeby wykonywania podwyższeń 
słupów. Jeżeli obciążenia konstrukcji 
nie zmieniają się, to nie ma potrzeby 
wykonania wzmocnień słupów. W tej 
sytuacji nie trzeba dokonywać zmian 
ani w słupach mocnych, ani w słupach 
przelotowych. Powinna zostać zacho-
wana również średnica przewodu – 
jej zwiększenie spowoduje zwiększe-
nie ciężaru i naporu wiatru, co wpływa 
na obciążenie konstrukcji wsporczych. 
Zmniejszenie średnicy również jest nie-
dopuszczalne, co jest z kolei związane 
z wyładowaniami ulotowymi. 

Wymieniać, ale na co?
Jest wiele nowych rozwiązań do 

zastosowania. Niektóre są stosowane 
w UE i na świecie. Pożądane własno-

ści nowych przewodów uzyskano dzię-
ki zastosowaniu nowych materiałów. 
A te pożądane własności przewodów 
są dwie: po pierwsze musi być odpor-
ny na wysoką temperaturę. Są to tzw. 
przewody wysokotemperaturowe, któ-
re mogą osiągać nawet dwieście kilka-
dziesiąt stopni przy zachowaniu długo-
trwałego przepływu energii. W prakty-
ce wysokotemperaturowymi nazywa 
się także te przewody, które pracują 
przy temperaturze przynajmniej 150 °C. 
Druga pożądana własność przewodów 
to niski zwis. Ich najbardziej istotnym 
parametrem jest rozszerzalność ter-
miczna. Każdy materiał ma określony 
współczynnik rozszerzalności termicz-
nej, która powoduje, że przewód pod 
wpływem wzrostu temperatury wydłuża 
się, co powoduje zwiększanie się jego 
zwisu. Wniosek jest prosty: tempera-
tura przewodu nie może przekraczać 
określonego poziomu.

Na rynku dostępne są przewody jed-
norodne, gdzie materiał spełnia zarówno 
funkcje przewodnika, jak również ele-
mentu przenoszącego obciążenia me-
chaniczne, a także – co jest częściej sto-
sowane – przewody dwumateriałowe, 
w których inny materiał jest wykorzysty-
wany na oplot i inny na rdzeń. Oplot ma 
za zadanie przewodzenie prądu, a rdzeń 
ma za zadanie przenoszenie obciążeń 
mechanicznych. To oczywiście pewne 
uproszczenie, bo zwykle, w przypadku 
obciążeń mechanicznych, zarówno oplot 
i rdzeń je przenoszą. 

Jakie materiały zastosowano w no-
wych przewodach?

Najbardziej popularny materiał wy-
korzystywany na oplot to stopy alumi-
nium (AlMgSi). Do przewodów wysoko-
temperaturowych – co również możemy 
potraktować jako rozwiązanie standar-
dowe – wprowadzono materiały ze sto-
pu aluminium z cyrkonem, tzn. TAL, któ-
re pracują w temperaturze do 150 °C, 
ZTAL, które pracują w temperaturze 
do 210 °C oraz XTAL, które pracują 
w temperaturze do 230 °C. 

Z kolei w przypadku materiałów 
na rdzeń jest dostępna większa gama 
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rozwiązań. Najnowsze rozwiązanie to 
przewody typu ACCC (Aluminium Con-
ductor Composite Core) – rdzeń kom-
pozytowy z włókien szklanych i wę-
glowych, osadzonych w żywicy poli-
merowej. Kolejne to przewody ACCR 
(Aluminium Conductor Composite Rein-
forced), które mają rdzeń kompozytowy 
z mikrowłókien tlenkowych osadzonych 
w aluminium (Al-Al2O3) oraz przewody 
inwarowe (TACIR, ZTACIR i XTACIR) 
– zawierające rdzeń inwarowy (stop 
FeNi). Przewody GTACSR (Gap Type 
Aluminium Conductor Steel Reinforced) 
mają szczelinę pomiędzy rdzeniem sta-
lowym, a segmentowymi drutami stopo-
wymi TAL, wypełnioną smarem – dzię-
ki czemu taki przewód praktycznie wisi 
tylko i wyłącznie na rdzeniu. Ma to taką 
zaletę, że współczynnik rozszerzalności 
termicznej stali jest kilkakrotnie mniej-
szy niż współczynnik rozszerzalności 
termicznej aluminium. Taki przewód też 
będzie miał charakter przewodu nisko-
zwisowego – znacznie mniej będzie się 
wydłużał. Przewody typu ACSS (Alumi-
nium Conductor Steel Supported) po-
siadają zwykły rdzeń stalowy oraz oplot 
z całkowicie wyżarzonego aluminium. 
Są to przewody budową zbliżone naj-
bardziej do naszych tradycyjnych AFLi, 
mają rdzeń stalowy, oplot z aluminium 
(najczęściej ze stopu aluminium typu 
TAL), mają jedną cechę charaktery-
styczną – aluminium jest tu całkowicie 
wyżarzone, tzn. miękkie, czyli przewód 
ma tę własność, że siły mechaniczne 
przenosi przede wszystkim rdzeń. 

Jak bardzo zwisy tych przewodów 
różnią się od zwisu tradycyjnych 
AFLi? 

Zwis przewodu jest uzależniony od 
temperatury. Zwis tradycyjnego AFLa 
osiąga dla większości krajowych linii 
swoją wartość graniczną przy tempe-
raturze 40 °C. Natomiast wszystkie po-
zostałe przewody tę wartość granicz-
nego zwisu osiągają w znacznie wyż-
szych temperaturach, co daje możliwość 
znacznie większego obciążenia takiego 
przewodu – najlepszy jest przewód typu 
ACCC, potem ACCR, następnie porów-

nywalnie ACSS i przewody typu GAP. Te 
zależności kształtują się na wszystkich 
poziomach przekroju przewodu bardzo 
podobnie, zarówno dla sieci 110 kV jak 
i dla sieci przesyłowej. 

Z technicznego punktu widzenia we 
wszystkich analizach wychodzi, że naj-
lepszy jest ACCC, ponieważ posiada 
on rdzeń z tworzywa sztucznego i jego 
współczynnik rozszerzalności termicz-
nej jest bardzo niewielki. Przyrost zwi-
su wraz z temperaturą jest stosunkowo 
mały. Ma on niestety również wady – jest 
wrażliwy na uszkodzenia, choćby z te-
go powodu, że jego rdzeń jest jednoele-
mentowy. W przypadku uszkodzenia siły 
występujące w linii napowietrznej degra-
dują własności mechaniczne przewodu 
i powodują jego zerwanie. Przewód ten 
został zastosowany w krajowym syste-
mie elektroenergetycznym w linii 220 kV 
i trzy razy się zerwał. Podobne zdarzenia 
miały miejsce wcześniej w USA. W mo-
jej ocenie ten przewód wymaga jeszcze 
dalszych badań i nie powinien być w naj-
bliższym czasie stosowany w krajowych 
sieciach napowietrznych. 

W takim razie które przewody nowe-
go typu najlepiej stosować – z punk-

tu widzenia optymalizacji zdolności 
przesyłowych – przy modernizacji 
linii 110 kV?

Dla przewodu AFL-6, 185 mm kwa-
dratowych, obciążalność standardowa 
przy temperaturze pracy 40 °C będzie 
wynosić 270A. Po wymianie na prze-
wód typu ACSS można uzyskać 735A, 
po wymianie na przewód typu ACCR 
820A. Z kolei po wymianie na ACCC 
można uzyskać 1070A. Dla tej samej 
średnicy przewodu, dla tego samego 
przekroju, dla tych samych zwisów, dla 
tych samych obciążeń mechanicznych, 
dostajemy 3, 4 razy większą obciążal-
ność linii. To tak, jakbyśmy dobudowali 
jeszcze dwie linie. Nie musimy tutaj ru-
szać konstrukcji wsporczych. Często 
jednak okazuje się, że konstrukcje te 
także muszą zostać zmodernizowane 
ze względu na to, że są one stare. 

Problem intensyfikacji zdolności 
przesyłowej bezpośrednio wiąże 
się z problemem integracji sieci ze 
źródłami rozproszonymi.

Wszystkie aspekty, o których mó-
wiłem, nabrzmiewają, jeżeli połączymy 
je z problemem generacji w źródłach 
wiatrowych. 
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Obecnie w Polsce mamy uzgodnio-
ny zakres ekspertyz przyłączeniowych 
dla kilkudziesięciu tysięcy MW w całym 
kraju. Wielkość ta przekracza kilkakrot-
nie obciążenie szczytowe naszego kra-
ju. Odbiega ona od sensownych ram. 
Mimo wszystko tylu jest potencjalnych 
chętnych inwestorów. 

Farmy wiatrowe, dla których uzgod-
niono warunki przyłączenia stanowią 
łącznie kilkanaście tysięcy MW. Przyj-
muje się, że zdolność przesyłowa sys-
temu elektroenergetycznego w Pol-
sce i potrzeby wynikające z wyma-
ganej energii wytwarzanej w źródłach 
odnawialnych pozwalają na przyłącze-
nie około 10 000 MW w elektrowniach 
wiatrowych. Nasz system więcej nie 
przyjmie i więcej nie jest potrzebnych. 
Jednak moc obecnie zainstalowana 
w źródłach wiatrowych wynosi tylko 
około 500 MW.

U źródeł tej sytuacji stoi fakt, że 
mamy bardzo dużo teoretycznych elek-
trowni wiatrowych. Na tym rynku jest 
dużo inwestorów, którzy są tylko i wy-
łącznie teoretycznymi inwestorami. Roz-
winął się bowiem taki rynek, że teore-
tyczny inwestor wykonuje projekt, robi 
ekspertyzy uzyskania warunków przy-
łączenia i próbuje sprzedać to komuś, 
kto naprawdę jest w stanie wybudować 
elektrownię wiatrową. Czyli większość 
z tych „megawatów” to nie są inwesto-
rzy. I tak naprawdę to w dalszym ciągu 
nie wiemy, ilu z tych inwestorów czy 
pseudoinwestorów będzie rzeczywiście 
realizować inwestycje. Trwają obecnie 
przygotowania nowelizacji prawa w tym 
zakresie, i m.in. planuje się wprowadze-
nie kaucji, umożliwiającej blokowanie 
tych teoretycznych inwestorów. 

Jakie ma to znaczenie dla rozwoju 
zdolności przesyłowych sieci ener-
getycznej?

Na obszarach o dobrej wietrzności 
wszyscy chcą lokalizować swoje farmy 
wiatrowe. Dość często mają miejsce 
sytuacje, gdy do sieci lokalnej 110 kV 
chce zainstalować się kilku inwestorów 
i wybudować farmy wiatrowe. Każda 
z tych farm generuje kilkadziesiąt me-

gawatów. Na dodatek sieć o przekro-
ju 120 mm kwadratowych na pozio-
mie 110 kV jest stara. Po wykonaniu 
przykładowej ekspertyzy, przewidują-
cej standardową letnią obciążalność 
przewodów okazuje się, że linie są 
przeciążone od stu dwudziestu kilku 
procent do 250%. Biorąc pod uwa-
gę taki wynik, operator wydając klien-
towi warunki przyłączenia pisze, że 
musi on zmodernizować odcinki sie-
ci, co będzie kosztowało np. 100 mln 
zł, natomiast opłata przyłączeniowa 
wyniesie 50 mln zł. Kolejne 50 mln zł 
teoretycznie zapłaci operator za mo-
dernizację tej sieci.

Gdyby jednak operator wdrożył dy-
namiczną obciążalność termiczną czy 
monitoring linii, okazałoby się, że nie 
ma potrzeby rozbudowywać sieci. Ist-
nieją oczywiście warunki pogodowe, 
dla których konieczne byłoby wprowa-
dzenie ograniczeń w produkcji w nie-
których farmach wiatrowych. W temp. 
30 °C farma 60 MW musiałaby praco-
wać w 50% swojej mocy zainstalowa-
nej. W temperaturze 20 °C elektrownia 
ta musiałaby pracować w 85% mocy. 
Jednak w rzeczywistości elektrownie 
wiatrowe rzadko pracują w 50% swo-
ich mocy produkcyjnych. Roczny czas 
użytkowania mocy szczytowej dla farmy 
wiatrowej to przy dobrej wietrzności ok. 
2500 godzin.

W takim razie prawdopodobieństwo 
wystąpienia zagrożenia nadmierne-
go obciążenia linii jest niewielkie.

W warunkach przyłączenia można 
określić, że w pewnych sytuacjach za-
grożenia systemu występuje koniecz-
ność ograniczenia mocy farmy. Inwe-
stor biorąc pod uwagę fakt, że może 
dziać się to bardzo rzadko, powinien 
bez oporu wyrazić na to zgodę. Wów-
czas w ogóle nie trzeba rozbudowy-
wać sieci. 

Jeżeli zostałby zainstalowany mo-
nitoring w liniach, to mogłoby się oka-
zać, że prawdopodobieństwo wystąpie-
nia potrzeby ograniczenia pracy farmy 
wiatrowej jest bliskie zeru. Wynika to 
m.in. z tego, że przy wietrze dobrze 

są chłodzone przewody i w znacznym 
stopniu wzrasta rzeczywista obciążal-
ność linii. 

Przy wykonywaniu ekspertyz jest 
liczona generacja w farmach wiatro-
wych przy prędkości wiatru 15 m/s, 
a obciążalność przewodów jest wyzna-
czona przy prędkości wiatru pół metra 
na sekundę. Z pewnością istnieją takie 
warunki, kiedy linia jest oddalona od 
farmy i jest czymś osłonięta. Jednak 
z przeprowadzonych przeze mnie ana-
liz wynika – przy założeniu najgorszych 
warunków, tj. wiatr wiejący równolegle 
do linii – że i tak ta obciążalność jest 
dużo większa niż obciążalność stan-
dardowa letnia.

Czy można postawić tezę, że czyn-
nikiem ograniczającym dynamikę in-
westycji w farmy wiatrowe jest wpi-
sywanie w warunkach przyłączenia 
konieczności modernizacji linii?

W wydawanych warunkach przyłą-
czenia, wszystkie linie są zwykle przez 
operatorów wpisywane do moderniza-
cji. Z pewnością jest to czynnik ogra-
niczający, zwalniający dynamikę tych 
inwestycji i trochę odstraszający in-
westorów, a szczególnie niestety tych 
inwestorów poważnych, którzy swoje 
zamierzenia opierają na rachunku eko-
nomicznym. Ale konsekwencja tego jest 
taka, że jeżeli zalecenia wydane w wa-
runkach przyłączenia miałyby być re-
alizowane, to ktoś musi za to zapłacić. 
Powiedzmy, że 50% zapłaci inwestor, 
ale 50% zapłacą odbiorcy końcowi, po-
nieważ koszty te zostaną wprowadzo-
ne do taryfy za energię elektryczną i za 
jej dystrybucję. Ktoś musi zapłacić za 
niepotrzebny rozwój sieci. Nie neguję 
potrzeby inwestycji w rozwój systemu 
elektroenergetycznego, ale potrzebne 
są inwestycje w te rzeczy, które na-
prawdę swoją funkcję spełnią, tj. ukła-
dy zarządzania siecią czy systemy po-
miarowania i transmisji danych także 
w wybrane linie. Natomiast nie w roz-
budowę sieci, która tak naprawdę ni-
czemu nie służy. 
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Komitet Programowo-Organizacyjny Targów

VI Targi Energii 2009
VI Targi Energii 2009 stanowiły platformę 

dyskusji, wymiany poglądów oraz ofert 
w zakresie rynku energii w Polsce, gromadząc 
ponad 250 osób. Wzorem poprzednich lat 
składały się one zarówno z części seminaryjnej, jak 
i tzw. handlowego parkietu targowego, na którym 
można było zapoznać się bezpośrednio z ofertami 
sprzedawców energii elektrycznej. Program Targów 
uwzględniał bieżące wydarzenia i problemy rynku. 

Część merytoryczna podzielona zo-
stała na cztery następujące bloki 

tematyczne bloki seminaryjne: Zmiany 
na rynku energii elektrycznej w 2009 r. 
i latach następnych, Uwarunkowania 
zakupu i sprzedaży energii elektrycz-
nej z punktu widzenia uczestników 
rynku energii elektrycznej, Rynek ener-
gii elektrycznej – nowe uwarunkowa-
nia oraz Efektywność energetyczna 
w realiach 2009 roku i perspektywie 
lat następnych. 

W pierwszym dniu Targów uczestnicy 
mieli możliwość zapoznania się z nastę-
pującymi prezentacjami: Projektowane 
zmiany w ustawie - Prawo energetyczne 
– Edward Słoma, MG; Nowa rola Preze-
sa URE na rynku energii elektrycznej po 
pełnym jego uwolnieniu – Zofi a Janiszew-
ska, URE; Rynek energii … ? – p. Marcin 
Ludwicki, ENERGA-Obrót SA.

Po trzech pierwszych prezentacjach 
odbyła się dyskusja panelowa na temat 
„Rynek energii elektrycznej w Polsce 
– sytuacja odbiorców oraz przedsię-
biorstw energetycznych w dobie kryzy-
su gospodarczego”, którą poprowadził 
Andrzej Nehrebecki.

W ramach drugiego bloku semina-
ryjnego przedstawione zostały nastę-
pujące prelekcje: Rynek energii elek-
trycznej w Polsce w 2009 roku i latach 
następnych – Marek Kulesa, TOE; Sy-
tuacja odbiorców przemysłowych na 
rynku energii elektrycznej – Henryk Ka-
liś, IEPiOE; Efektywność energetyczna 
możliwości poprawy efektywności wy-
korzystania energii w przemyśle - Miro-
sław Semczuk, ARP S.A. 

Po ww. prezentacjach odbyła się 
dyskusja panelowa na temat „Kto za-
płaci za bezpieczeństwo energetyczne? 
– konkurencyjny rynek energii ostat-
nią szansą dla odbiorców” prowadzo-
na przez Krzysztofa Golachowskiego 
z udziałem prelegentów.

Drugiego dnia przedstawiono 
w dwóch blokach następujące prezen-

tacje: Kształtowanie się cen energii elek-
trycznej - statystyka i kierunkowe pro-
gnozy na przyszłe okresy - Rafał So-
ja, Tauron Polska Energia SA; Zmiana 
sprzedawcy – rachunek ekonomiczny, 
procedury, teoria vs. praktyka – Jacek 
Misiejuk, Atel Polska Sp. z o.o.; Narzę-
dzia niezbędne do rozliczeń na otwartym 
rynku energii elektrycznej – Artur Sobień, 
ekspert IEPiOE; enexoma.ENERGY jako 
przyszłościowy koncept dla rynku energii 
– Hans Brzozon,  ENEXOMA AG; Usta-
wa o efektywności energetycznej - cele 
i działanie w warunkach Polski, - Tade-
usz Skoczkowski, KAPE S.A.; Założenia 
Programu Priorytetowego „Racjonaliza-
cja zużycia energii – efektywne zarzą-
dzanie energią w przedsiębiorstwach” - 
Wojciech Stawiany, ekspert NFOŚiGW; 
Rola i zadania TGE SA na rynku białych 
certyfi katów – Jacek Brandt, TGE SA.

Drugi dzień Targów zakończyła dys-
kusja panelowa „Co powinno dać nam 
wdrożenie ustawy o efektywności ener-
getycznej?” z udziałem zaproszonych 
gości, a prowadzona przez Mirosława 
Semczuka. 

W imieniu organizatorów pragniemy 
serdecznie podziękować uczestnikom 
za obecność i czynne uczestnictwo 
w Targach, prelegentom za interesujące 
wykłady, wystawcom za udział oraz pre-
zentacje ich ofert na stoiskach, partne-
rom za wsparcie, patronom za objęcie 
patronatem naszej imprezy. 

Targi odbyły się w dniach 22 i 23 października 2009 r. w Centrum Kon-
gresowym „Warszawianka” w Jachrance, a zorganizowane zostały przez 
Towarzystwo Obrotu Energią oraz Izbę Energetyki Przemysłowej i Od-
biorców Energii. Patronat honorowy nad imprezą objął Prezes Urzędu 
Regulacji Energetyki oraz Ministerstwo Gospodarki.
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Jacek Sobański, student, Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim

IRAN 
– przyczynek do zrozumienia

Urażona duma i anglosaskie interesy strategiczne 
wpychają Iran, posiadacza drugiego co 

do wielkości rezerwuaru węglowodorowego na 
świecie, w pragmatyczne objęcia Rosji i Chin. 
Szyicka Republika nigdy nie znajdowała się w kręgu 
zaufania sunnickich państw arabskich, o czym 
dobitnie świadczy fakt powołania wpływowych ciał 
decyzyjnych bez jej udziału: GCC oraz, a może 
przede wszystkim, odrębnego kartelu naftowego – 
OAPEC – zrzeszającego wyłącznie państwa arabskie 
i wykonującego funkcję korespondującą do tej, jaką 
pełni sławny odpowiednik – OPEC. Czy mając na 
uwadze głęboką polityzację płynności rosyjskich 
dostaw błękitnego paliwa na Stary Kontynent 
oraz fakt, że globalna lokomotywa energetyczna 
przestawia zwrotnice, obierając kurs na czyste źródła 
energii – w tej kategorii z całą pewnością znajduje 
się gaz ziemny ze współczynnikiem 56 kg CO2/GJ 
– Europa ma jakąś koncepcję biznesowo-handlową 
na Iran?

Historia kartelizacji  
Zatoki

Już kronikarze Aleksandra Wielkie-
go, zdobywcy Persji z 3 wieku p.n.e., 
odnotowywali, iż na terytorium wro-
ga występują miejscowe wycieki „ole-
ju skalnego”, którego tubylcy używają 
w walce z armią wielkiego władcy Ma-
cedonii, nasączając strzały dziwnym 
roztworem. Zapewne żaden z kolejnych 
szachów Persji nie mógł przypuszczać, 
że ta sama substancja przyciągnie kie-
dyś następnego śmiertelnego oponen-
ta, uzurpującego sobie prawo do ich 
terytorium – korporacje naftowe. Agre-
sorem stały się koncerny, które wcze-
śniej z powodzeniem skomercjalizowa-
ły produkcję i wydobycie ropy naftowej 
w Stanach Zjednoczonych, Rosji czy 
Rumunii. Paradoksalnie jednak, to nie 
wiadomość o morzu „czarnego złota” 
zalegającego w irańskich pokładach 
skał porowatych zwiodła władze Zjed-
noczonego Królestwa Wielkiej Brytanii 
i rodzime koncerny – BP i Royal Shell - 
w rejon Zatoki Perskiej. Lokalny konfl ikt 
interesów między handlarzami z Brytyj-
skiej Kompanii Wschodnioindyjskiej, 
a korsarzami z szejkanatu Ras-al Chaj-
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ma (dziś jeden z emiratów ZEA) prze-
niósł się na szczebel rządowy, czego 
efektem było podpisanie bilateralnej 
umowy zakazującej korsarstwa. 

Od tego momentu, sukcesywnie 
admirałowie armii brytyjskiej zaczę-
li zdobywać Półwysep Arabski, prze-
konując kolejnych szachów, królów 
i emirów, by ci, w zamian za militarną 
protekcję, przekazali im część swoich 
ziem pod budowę baz wojskowych, by 
w sposób efektywny mogli oni chronić 
główny morski szlak handlowy z Indii 
do Europy. Charakter militarny obec-
ności Europejczyków przeistoczył się 
wkrótce w gospodarczy wyzysk. Ro-
dził się zindustrializowany świat, jaki 
dzisiaj jest nam dobrze znany. Informa-
cje o uruchomieniu precedensowych 
platform wydobywczych w Pensylwanii 
w 1858 r. oraz o skonstruowaniu przez 
Gottlieba Daimler'a pierwszego silnika 
spalinowego 27 lat później, zaintere-
sowały możnych ówczesnego świata 
nieprzydatną jak dotąd mazią. Dlatego 
delegacja na czele z Wiliamem d'Arcym 
już w 1901 r. przybyła do stolicy Iranu, 
by przekonać szacha do udzielenia im 
wyłącznej koncesji na wydobycie ropy 
naftowej. Udało się, po krótkich nego-
cjacjach niezdający sobie sprawy z mi-
lenijności swojej decyzji władca, w za-
mian za 200 tysięcy złotych franków i 6 
% udział w zyskach, zezwolił na prace 
geologiczne na 75% powierzchni kra-
ju – za wyjątkiem pięciu nadkaspijskich 
prowincji – na okres 60 lat! 

Tym sposobem wpuszczono lwa do 
klatki. Sprawni i doświadczeni inżynie-
rowie szybko ogłosili sukces badaw-
czy. 16 maja 1908 r. zakomunikowali, 
iż znaleziono ropę w ilościach handlo-
wych (18 tys. b/d) w rejonie Masjid-i-
Sulaiman w południowej Persji. Kolejne 
odkrycia były multiplikowane w postę-
pie geometrycznym, aż w końcu 40% 
ropy wydobywanej i dostarczanej na ry-
nek transatlantycki przez spółkę Anglo 
Iranian Oil Company, której następcą 
stało się w 1958 r. British Petroleum, 
pochodziło właśnie z Iranu. Ruch cią-
gniony zaistniałego stanu rzeczy spo-
wodował przy okazji drastyczną degra-

dację praw jego obywateli – stali się oni 
niedecyzyjni we własnym kraju. Wszel-
kie ustalenia dotyczące przemysłu pe-
trochemicznego, wpływające na kształt 
produkcji i podział zysków ze sprzedaży 
„czarnego złota”, podejmowano w Ach-
nacarry – Porozumienie Czerwonej Linii 
– Londynie i Waszyngtonie. Koncerny 
energetyczne zrzeszone w tak zwanej 
„Wielkiej Siódemce” sprawnie wmanew-
rowały rządy arabskie i muzułmańskie 
w grę biznesowo-polityczną, uzależ-
niając sztywne dochody budżetowe 
państw od wpływów ze sprzedaży ro-
py naftowej. Skala tej pseudointegra-
cji osiągnęła na tyle zaawansowane 
stadium, że fi rmy te zaczęły w sposób 
partykularny ogłaszać zmianę skalku-
lowanej ceny sprzedaży wyliczanej na 
podstawie kosztów wydobycia w Zato-
ce Meksykańskiej (posted price), która 
stanowiła podstawę do wyliczenia po-
datków i opłat licencyjnych (royalities) 
uiszczanych na rzecz rządów państw-
-posiadaczy. Co gorsza, spółki dokony-

wały swoistej optymalizacji taksacyjnej, 
manipulując formą opodatkowanego 
przedmiotu – ropy naftowej – ekspor-
towanego do krajów-importerów w po-
staci surowej, nieprzetworzonej, a co 
za tym idzie tańszej w rozliczeniach. 
W końcu „irańscy apatrydzi” rozpoczęli 
walkę o rację stanu. W marcu 1951 r. 
demokratycznie wybrany premier kraju, 
nomen omen obalony przez Ameryka-
nów trzy lata później, Mohammed Mos-
sadegh wystosował kilka postulatów 
do AIOC. Zażądał zwiększenia udziału 
państwa w zyskach, zwrotu niewyko-
rzystywanych areałów wydobywczych 
oraz zagospodarowania gazu ziemne-
go, który znajdował się w pokładach 
ropy naftowej, a był bezmyślnie wy-
palany. Jasne gromy spadły na głowę 
odważnego męża stanu z niepokojem 
obserwującego fakt przemiany jego 
ukochanej ojczyzny w wielką gospo-
darkę niedoboru. Brytyjczycy nie chcie-
li jednak słuchać argumentów strony 
przeciwnej. Sygnałem do odwrotu dla 

Planowane wolumeny dostaw gazu do Chin
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premiera Iranu było wysłanie Royal Na-
vy w okolicę Abadanu, gdzie zlokalizo-
wana jest trzecia pod względem możli-
wości przerobowych rafi neria w Zatoce 
Perskiej – 450 tysięcy b/d. Dodatkowo 
władze Korony Brytyjskiej zamroziły 
perskie aktywa ulokowane w bankach 
Wielkiej Brytanii w trybie natychmia-
stowym, nałożyły embargo na cukier 
i stal. Tego słaba ekonomika nie mo-
gła wytrzymać. Mossadegh ugiął się. 
W sierpniu 1954 r. podpisano poro-
zumienie, na mocy którego brytyjskie 
konsorcjum zarządzające polami naf-
towymi zgodziło się na podwyższenie 
udziału Iranu w profi tach ze sprzeda-
ży „czarnego złota” o 5 p.p. (z 20 do 
25%). Warto nadmienić, iż w tym sa-
mym okresie pupil USA - Arabia Saudyj-
ska - otrzymywał 50%. Persowie czuli 
się oszukani, stąd informacja ogłoszona 
w 1968 r. o wycofaniu wojsk Królestwa 
Brytyjskiego z terenów „na Wschód od 
Kanału Sueskiego” wydawała się być 
manną z nieba dla ubezwłasnowolnio-
nego narodu. Jak się jednak okazało 
pryncypał światowy – Stany Zjedno-
czone – przejmując obowiązki od „ku-
zynów” z Wielkiej Brytanii nie zamierzał 
zrywać z zasadami wcześniej wypraco-
wanego elementarza gry polityczno-biz-
nesowej i to na niego spadło brzemię 
konsekwencji kolejnego kryzysu regio-
nalnego w Zatoce Perskiej – Islamskiej 
Rewolucji Irańskiej. 

Moralność Kalego USA 

Opierający swoją legitymizację oby-
watelską na kontrfaktycznej logice, za-

instalowany przez Amerykanów aparat 
państwowy Mohammada Pahlavi'ego 
nie cieszył się estymą wśród irańskiego 
społeczeństwa, pośród którego najza-
gorzalszymi zwolennikami zmian była 
brać studencka i robotnicy. Atmosfe-
ra wydarzeń z 1979 r. przypominała 
wcześniejszą euforię amerykańskich 
wyborców, którzy w wierze i poczuciu 
konieczności nowego otwarcia poparli 
czarnoskórego senatora z Illinois skan-
dując „Change We need!”. Podobne by-
ły także niektóre z przyczyn dezapro-
baty ludności: nieefektywne rozdaw-
nictwo fi skalne, przejadanie owoców 
wzrostu cen ropy wywołanym przez I 
Kryzys Naftowy, kiedy to cena baryłki 
wywindowała z poziomu 3 do 17 $. 
Tym, co ostatecznie przelało czarę go-
ryczy i rozsierdziło opozycję z Rudol-
lahem Chomeinim na czele – wielkim 
duchowym przywódcą narodu – był 
prezentowany serwilizm ówczesnych 
władz Iranu wobec Białego Domu. Wy-
darzenia potoczyły się szybko, w cią-
gu zaledwie 2 miesięcy rozmontowano 
monarchię konstytucyjną i powołano do 
życia, funkcjonujące do dziś, Państwo 
Wyznaniowe, które swoją strukturę or-
ganizacyjną opiera na szariacie – ra-
dykalistycznym prawie koranicznym, 
nieuznającym rozdziału władzy świec-
kiej i religijnej. Zadecydowano także 
o zwrocie narodowych sreber, w tym 
złóż, jego prawowitym właścicielom – 
National Iranian Oil Company i Natio-
nal Iranian Gas Company, by uniknąć 
błędów przeszłości. Obie spółki zobo-
wiązane są do odprowadzania części 
zysków do OSF (Irańskiego Funduszu 

Stabilizacji). Amerykanie nienależący 
do grupy biznesowych ascetów podjęli 
wielozakresową akcję odwetową. Lob-
by energetyczne natychmiast zaczęło 
naciskać na administrację Jimmy'ego 
Cartera, by ta „powzięła odpowiednie 
kroki” dla ratunku naftowych interesów 
– średni dzienny wolumen eksportowy 
irańskiej ropy wynosił wtedy 4.9 mln 
b/d i gwarantował skumulowaną war-
tość przychodu na poziomie 33 mld 
dolarów rocznie (uwzględniając obecny 
poziom realnej wartości dolara była to 
suma rzędu 81 mld dolarów). 

Odpowiedzią Białego Domu był akt 
Iranian Assets Control Regulations - 31 
C.F.R Part 535 Departamentu Skarbu 
z 14 listopada 1979 r., który zamroził 
12 mld dolarów (dziś ich wartość real-
na wynosi 30 mld dolarów) irańskich 
depozytów rządowych denominowa-
nych w gotówce i złocie znajdujących 
się w zachodnich bankach. Była to pre-
cedensowa w historii wzajemnych sto-
sunków sankcja, jaką za niesubordy-
nowanie nałożono na Iran, pociągająca 
za sobą lawinę kolejnych, tym razem 
wystosowanych przez międzynarodo-
we fora – ONZ i UE. I tak, obecnie na 
Teheranie ciąży około dwóch tuzinów 
niezwykle restrykcyjnych sankcji i em-
barg, z czego tylko Stany Zjednoczone, 
przy wykorzystaniu prawnego instru-
mentarium, uderzają w serce sześciu 
sfer gospodarczych Iranu obejmują-
cych: import, eksport, bankowość, han-
del, inwestycje, a w końcu sektor pali-
wowy. W nakładaniu kar akurat na ten 
segment gospodarki lubują się Demo-
kraci. Uderzył weń Bill Clinton - aktem 
wykonawczym o sygnaturze 12957 
z 16 marca 1995 r., w którym czytamy, 
iż zakazuje się amerykańskim osobom 
prawnym i fi zycznym inwestowania 
kapitału w irański przemysł rafi neryjny 
oraz zbytu tamtejszych produktów ro-
popochodnych pod groźbą nałożenia 
1 mln dolarów grzywny w przypadku 
przedsiębiorstw oraz 20 lat bezwzględ-
nego pozbawienia wolności i kary fi -
nansowej równej dwukrotności prze-
prowadzonej transakcji, niemogącej 
jednak przekroczyć 250 tys. dolarów, Iran: konsumpcja energii pierwotnej, 1979-2007
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gdy czynu niedozwolonego dopuści się 
cywil. Robi to także obecny 44. prezy-
dent USA, który popiera implementa-
cję protokołu dodatkowego (znajduje 
się na drugim z siedmiu etapów prze-
widzianej ścieżki legislacyjnej) do Iran 
Refi ned Petroleum Sanctions Act, któ-
ry zwiększa spektrum sankcji o całko-
wity zakaz prowadzenia działalności 
gospodarczej na terytorium Stanów 
Zjednoczonych. 

O tym, jak skuteczną bronią są w/w 
narzędzia prawne świadczą liczby. Per-
ski przemysł paliwowo-przerobowy nie 
uświadczył poważnych modernizacji 
od 30 lat (oprócz wymuszonej wojną 
iracko-irańską odbudową doszczętnie 
zniszczonej rafi nerii Abadan). Kraj po-
siadający 138 mld baryłek ropy impor-
tuje 40% benzyny konsumowanej na 
krajowym rynku! Przy wydobyciu 4.2 
mln b/d, dziesięć przestarzałych rafi nerii 
– o niskich wskaźnikach uniwersalizacji 
przetworu – byłoby w stanie przerobić 
jedynie 1.5 mln b/d, co w zestawieniu, 
np. z siedmioma rafi neriami wenezuel-
skimi i 3 mln b/d mocy produkcyjnych, 
daje wynik mierny. Spuścizna 70 lat 
niewoli sektora naftowego i obecnych 
działań Zachodu odbija się dziś czkaw-
ką zwykłemu obywatelowi, który do nie-
dawna był karany przez Majlis (irańska 
izba ustawodawcza) reglamentacją zu-
życia paliw, a po zmianie stanowiska 
w 2008 r., umożliwił nielimitowany za-
kup benzyny, ale po cenach międzyna-
rodowych. Ze szczególną uwagą nale-
ży podkreślić, że „sankcja rafi neryjna” 
– nazwijmy ją tak umownie, w głównej 
mierze uderza w najuboższy czynnik 
społeczny!

Państwo progowe 

Plaga nieszczęść, jakie spadają na 
karb Irańczyków nierozerwalnie łączo-
na jest z cywilnym programem nuklear-
nym, jaki za namową (o ironio) Amery-
kanów i do wybuchu Wielkiej Rewolu-
cji we współpracy z nimi, uruchomiono 
w 1957 r. w ramach projektu „Atom dla 
Pokoju”. Nieofi cjalnie spekuluje się, że 
program ten został inteligentnie pod-

sunięty Persom, by ograniczyć zużycie 
cennej dla świata ropy, którą „irański 
smok” pochłania z równie wielkim ape-
tytem co Włochy, osiągając przy tym 
o 750% gorsze wyniki produktywności 
gospodarki. Ta przepaść miała zostać 
zasypana 5.5 tonami HEU, jaki w rok 
po „nuclear deal” USA dostarczyły do 
Iranu. Zapowiedziano także uruchomie-
nie ścieżek inżynieryjnych i przewodów 
doktoranckich w zakresie technologii 
syntezy termojądrowych w Massachu-
setts Institute of Technology dla Irańczy-
ków, którzy mieli stanowić w przyszłości 
bazę ekspercką dla obsługi pracy ro-
dzimych reaktorów. Atomowa pępowina 
została utrwalona, gdy Teheran zgodził 
się na podpisanie układu NPT o niepro-
liferacji broni jądrowej, którego po dziś 
dzień jest sygnatariuszem. Ad vocem, 
kraj o niestabilnych strukturach politycz-
no-etnicznych, uważany za jedną ze 
światowych kolebek terrorystów i po-
siadający arsenał jądrowy – Pakistan, 
ani myśli o podpisaniu tego dokumentu. 
Od roku zero, jakim był 1979 r., strona 
amerykańska dramatycznie przewar-
tościowała stosunki z Persami, abro-
gując wszelkie wcześniejsze umowy. 
Przekonywano, że „Oś zła”, do jakiej 

wespół z Koreą Płn. zalicza się Iran, 
ima się niedozwolonych praktyk, praw-
dopodobnie wzbogacając niezbędny 
pierwiastek do produkcji bomby ato-
mowej oraz wspierając organizacje ter-
rorystyczne, w tym naczelnego wroga 
Izraela – Hezbollah. 

Światowym wyrzutkiem zaopieko-
wały się wnet wspólnie Rosja i Chiny 
oferując pomoc w realizacji programu 
nuklearnego, rozbudowie infrastruktury 
sieciowej i edukacji inżynierów. Usilne 
zabiegi Kremla przyniosły wymierne 
efekty w 1995 r., kiedy to Atomener-
goprom przejął po spółce-córce Sie-
mens AG Kraftwerk Union – budowę 
1000 MW bloku w Busherze na połu-
dniu kraju. Lada moment winien on się 
stać w pełni operatywny (w planach jest 
konstrukcja kolejnych dwóch reaktorów 
po 1000 MW każdy, opartych na rosyj-
skiej technologii VVER). Wielozakre-
sowa współpraca z Moskwą uwzględ-
nia także szkolenia dla techników ją-
drowych w Akademii im. Kurczatowa, 
gdzie irańscy inżynierowie od 2001 r. 
mają sposobność eksperymentowania 
m.in. w laboratoriach zlokalizowanych 
wokół Morza Aralskiego, degradując 
tamtejszy unikalny ekosystem. 
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Iran stawia na gaz 

NIGC dysponuje zasobami 25 bln 
m3, z czego w dwóch bliźniaczych po-
lach off shore North Pars [2.3 bln m3] 
i South Pars [14 bln m3 należy do Iranu] 
współdzielonym z Katarem, spoczywa 
blisko 65% perskich rezerw, a 8% świa-
towych zasobów. To właśnie odkrycie 
złóż „Północnej Części” w 1963 r. zmo-
bilizowało władze do utworzenia krajo-
wego operatora pól gazowych. Dyna-
mika wzrostu udziału gazu ziemnego 
w bilansie konsumpcji energii pierwot-
nej jest imponująca. W latach 80. Iran 
konsumował zaledwie 5 mln toe, by dziś 
osiągnąć pułap 100 mln toe. W analo-
gicznym okresie poziom zużycia ropy 
wzrósł jedynie o 40 p.p. 

Na czerwcowej konferencji Minister-
stwa Paliw Płynnych przedstawiono pro-
jekt dalszej restrukturyzacji sektora ga-
zowego. Wchodzący w życie w marcu 
2010 r. program naprawczy przyczyni 
się do 5-krotnego zwiększenia wydo-

bycia gazu, z 130 mld m3 do 600 mld 
m3. Skokowi wydobycia towarzyszyć 
będzie rozbudowa sieci gazociągowej 
o 30 tys. km do 2025 r. Nic więc dziw-
nego, że Chiny i Rosja solidarnie kreślą 
plany związane z eksportem irańskiego 
surowca, dzieląc przy okazji świat na 
„gazowe strefy wpływów”. 

16 czerwca 2006 r. na konferen-
cji w Szanghaju Władimir Putin poparł 
trwające zacieśnienie stosunków ener-
getycznych Iranu z Chinami. Oba kra-
je planują zarówno budowę połączenia 
magistralowego – tę funkcję miałby peł-
nić 2775 kilometrowy gazociąg Iran – 
Pakistan – Indie zintegrowany z chiński-
mi mediami, jak i podpisanie kontraktów 
na dostawę gazu skroplonego ze złoża 
South Pars. Dałoby to łącznie 225-250 
mln m3 dziennie, jakimi Komunistyczna 
Partia mogłaby napędzać tryby potęż-
nej gospodarki. Sprytny manewr wyeli-
minowałby także poważną konkurencję 
dla rosyjskich dostaw błękitnego paliwa 
na Stary Kontynent. 

Paradoksalnie nadzieją Europejczy-
ków są Hindusi, którzy po opublikowa-
niu najnowszych danych makroekono-
micznych wydają się być mniej entuzja-
stycznie nastawieni do tego projektu. 
Przyczyn jest kilka. Głównymi są nie-
dawno odkryte własne złoża gazu Kri-
shna Godavari, kontrakty na dostawę 
LNG z Australii i Kataru, jakie ma w ręku 
rząd indyjski oraz inicjatywa powstania 
alternatywnego gazociągu TAPI. W tej 
sytuacji surowiec z IPI może okazać 
się po prostu zbędny. Gdy dodamy do 
tego wątpliwości New Dehli odnoszące 
się do bezpieczeństwa całego przedsię-
wzięcia, prawdopodobieństwo powsta-
nia IPI jest coraz mniejsze (choć trasa 
TAPI także przebiegałaby przez Paki-
stan). Ponadto tajemnicą poliszynela 
są niesnaski między Indiami, a Krajem 
Środka spowodowane zaszłościami hi-
storycznymi oraz rywalizacją o prym na 
subkontynencie azjatyckim, w związku 
z czym ułatwianie zadania Chinom nie 
leży w ich interesie. 

Jednak czy europejska strategia 
działania winna opierać się na zaciska-
niu kciuków? Aktywniejsi są nawet Ame-

rykanie, którzy kładą na pakistańskiej ta-
cy 200 mln dolarów za odstąpienie od 
25-letniej umowy na dostawy 21 mln 
m3 dziennie z IPI. Nasza sytuacja nie 
jest jednak tak beznadziejna. „Chiński 
wariant” wymaga zaangażowania ka-
pitału ludzkiego i technologicznego od 
podstaw. Europejskim asem jest fakt ist-
niejącego od 2001 r. interkonektora tu-
recko-irańskiego, którędy rocznie trans-
portowane jest 10 mld m3 - obarczone 
klauzulą zakazu reeksportu - z rafi nerii 
Tabriz do Ankary. Przepustowość tej ma-
gistrali nie jest w pełni wykorzystana i w 
każdej chwili może zostać zwiększona 
do 20 mld m3 rocznie, które z kolei mo-
głyby zasilić magistralę Nabucco. 

Niezbędna tabula rasa 

Odwlekanie rozwiązania sporu ad 
calendas graecas nie leży w naszym 
interesie. Deterministyczne traktowanie 
Teheranu niczym Client State również. 
Nie zapominajmy, że My, Cywilizacja Za-
chodu byliśmy ich Związek Radzieckim 
– ciemiężycielem narodu irańskiego. Nie 
dziwmy się alergicznym reakcjom Iranu, 
który jest otoczony przez korpus około 
175 tysięcy żołnierzy amerykańskich, 
stacjonujących w Iraku i Afganistanie. 
Najwyższy czas na dialog i przeprosiny, 
po których zakasamy rękawy do bizne-
su. Czas nas goni.
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Magdalena Mitas, associate, specjalistka z zakresu Prawa ochrony konkurencji 
oraz Prawa energetycznego, Kancelaria Prawnicza DeBenedetti Majewski Szcześniak Sp. k.

Europejska sieć morskich elektrowni wiatrowych

Rozwój morskich elektrowni wiatrowych wymaga 
ustanowienia zaawansowanego systemu 

energetyki morskiej. System ten powinien zarówno 
zapewnić przyłączenia do sieci dla morskich farm 
wiatrowych, jak i dodatkową moc przyłączeń 
dla poprawy handlu elektrycznością między 
rynkami krajowymi1. Celowi temu ma służyć 
realizacja założeń Supergrid. Supergrid w ujęciu 
paneuropejskim przedstawia się jako projekt mający 
zapewnić nie tylko bezpieczeństwo energetyczne 
w ramach zintegrowanej, europejskiej infrastruktury 
energetycznej obejmującej zarówno lądowe, jak 
również morskie instalacje generujące energię ze 
źródeł odnawialnych, ale również gwarantować 
bliższą współpracę państw w dziedzinie energetyki.

roka, dostarczając energię pochodzą-
cą ze źródeł odnawialnych3. Logicznym 
wydaje się, że realizacja projektu Su-
pergrid zawierającego takie właśnie za-
łożenia obszarowe, powinna zapewnić 
stałość dostaw prądu, skoro Supergrid 
będzie rozciągał się na tak rozległym 
terytorium, że ze 100% pewnością 
można przyjąć, iż w którymś z miejsc 
przyłączeniowych wiatr osiągał będzie 
prędkość pozwalającą na generowanie 
energii. Z uwagi na znaczącą koncen-
trację planowanych farm wiatrowych 
na Morzu Północnym, Morzu Bałtyc-
kim oraz na Morzu Śródziemnym, mię-
dzynarodowa sieć powinna powstać 
w pierwszej kolejności na tym obsza-
rze, po czym dopiero w późniejszych 
etapach powinna nastąpić jej rozbu-
dowa, zgodnie z projektami, w których 
sieć w ramach terytorium UE rozciąga 
się od Irlandii do Francji i Hiszpanii.

Niewątpliwym jest, że instalacja Su-
pergrid będzie wymagała nie tylko ty-
sięcy metrów kabla, ale aby posiadał 
on właściwości pozwalające na jak naj-
efektywniejsze przewodzenie elektrycz-
ności, stąd też w projekt zaangażowane 
zostaną oba podstawowe typy wysoko-
napięciowych systemów prądu stałego 
tj. HVDC - LLC oraz HVDC - VSC (bar-
dziej odpowiednie dla przesyłu energii 

Na chwilę obecną brak jeszcze pro-
jektu, o którym można powiedzieć, 

że stanowi obraz ostatecznego kształ-
tu przyszłego Supergrid. Najczęściej 
spotykanymi propozycjami są projekty 
opracowane przez: TradeWind, Airtrici-
ty Greenpeace, Statnett, IMERA, Ma-
instream Renewable Power2. Projekt 
Supergrid zainteresowanie wzbudza 

jednak przede wszystkim z uwagi na tę 
jego część, która dotyczący morskich 
farm wiatrowych. Zgodnie z nią siatka 
HVDC łącząca instalacje morskich farm 
wiatrowych ma połączyć kraje europej-
skie i nie tylko. W najbardziej śmiałych 
założeniach ideą jest bowiem, aby roz-
ciągała się ona od Wielkiej Brytanii do 
Kazachstanu i od Skandynawii do Ma-

IDEA ORAZ PLANY ROZWOJU

EWEA „Oceans of Opportunity Harnessing Europe’s Largest Domestic Energy Resource” Report of September 2009.1) 

EWEA „Oceans of Opportunity Harnessing Europe’s Largest Domestic Energy Resource” Report of September 2009.2) 

Wystąpienie Dr Gregor Czischa, konsultanta z zakresu energetyki, w Izbie Gmin brytyjskiego parlamentu 18 czerwca 2009. 3) 
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na duże odległości od technologii po-
łączeń AC). 

Pierwsza to technologia obecnie 
stosowana i szeroko rozpowszechnio-
na na świecie, druga – relatywnie no-
wa, zyskująca coraz więcej zwolenni-
ków głównie z uwagi na jej przydatność 
na dużych odległościach (do 600 km) 
gwarantująca przy tym minimalne straty 
energii, z uwagi na mniejsze o połowę 
w porównaniu do HVDC - LLC rozmia-
ry, a co za tym idzie również mniejszy 
wpływ na środowisko naturalne. Dodat-
kowym jej atutem są ponadto mniejsze 
koszty instalacji platform HVDC. 

W 2005 r. Komisja Europejska opu-
blikowała komunikat „Wsparcie dla wy-
twarzania energii elektrycznej ze źródeł 
odnawialnych”, w którym zawarła zało-
żenia ekonomiczne, zgodnie z którymi 
siła wiatru jako źródła energii odnawial-
nej mogłaby generować 70 000 MW 
energii do 2010 r., w tym 14 000 w ra-
mach technologii off  – shore. 

Obecnie, w cztery lata później, zało-
żenia te przybierają kształty konkretnych 
projektów w postaci pierwszych 11 funk-
cjonujących już bałtyckich połączeń sieci 
energetycznych (m.in. NorNed między 
Norwegią oraz Królestwem Niderlandów, 
HVDC łączące Francję i Wielką Brytanię, 
SwePol łączące Polskę i Szwecję, Fen-
no Skan łączące Szwecję i Finlandię), 7 
będących w końcowej fazie konstrukcyj-
nej (m.in. Great Belt wewnętrzna sieć 
Danii, BritNed – mający połączyć Wiel-

ką Brytanię z Królestwem Niderlandów, 
East-West mający połączyć Szkocję 
oraz Irlandię)5 oraz wielu, których szcze-
gółowe projekty dopiero powstają. W 
najbardziej Polskę interesującym rejonie 
Morza Bałtyckiego na uwagę zasługują 
projekty: Kriegers Flak, którego realizacja 
ma się zakończyć połączeniem trzech 
rynków – Niemiec, Szwecji, Danii, pro-
jekt NordBalt – mający połączyć Szwe-
cję oraz Litwę - inwestycja ta w założe-
niu ma powstać w technologii HVDC 
- VSC z drugą linią biegnącą między 
Finlandią i Estonią. 

Już pobieżne obserwacje pozwa-
lają dostrzec, że projekt Supergrid an-
gażuje zarówno organizacje branżowe, 
jak i odpowiednie organy państwowe 
zainteresowanych krajów. Dla przy-
kładu wystarczy podać raport EWEA 
z września 2009 r. pt. „Oceans of Op-
portunity”, w którym dokonano analizy 
perspektyw rozwoju europejskiej sieci 
morskich elektrowni wiatrowych oraz 
szczegółowe studia nad samym za-
gadnieniem Supergrid w zakresie po-
łączeń obejmujących zarówno insta-
lacje off  - shore, jak również lądowe 
źródła generujące energię odnawialną 
przeprowadzone w 2008 r. przez TDP 
UCTE, Nordic Grid Master Plan 2008 
i opracowania dokonane m.in. przez 
Zjednoczone Królestwo Wielkiej Bryta-
nii i Irlandii Północnej, Królestwo Danii, 
Królestwo Niderlandów.

W odniesieniu do programów, które 
prowadzone są w ramach UE wskazać 
trzeba na takie jak np. Off shoreGrid, 
którego celem jest rozwój sieci mor-
skich w Północnej Europie oraz równo-
czesne przygotowywanie prac legisla-
cyjnych, które mogą wziąć pod uwagę 
wszelkie techniczne, ekonomiczne oraz 
prawne aspekty projektów off  - shore. 
Projekt ten obejmuje swoim zakresem 
przede wszystkim obszar Morza Bałtyc-
kiego, Morza Północnego, Kanału La 
Manche oraz Morza Irlandzkiego. Ideą 
jest, aby wyniki prac prowadzonych 
w tych obszarach zostały następnie 

wykorzystane w rejonie Morza Śród-
ziemnego. Z kolei program Windspe-
ed został wprowadzony w życie w celu 
przygotowania planu instalacji morskich 
farm wiatrowych w rejonie Morza Pół-
nocnego. Plan ten obejmuje zarówno 
uwarunkowania technologiczne, jak 
również ekonomiczne i prawne.

 
Podsumowanie 

W kontekście Polski wielokrotnie 
powtarza się, że polskie wody teryto-
rialne dysponują korzystnymi warun-
kami dla zainstalowania morskich farm 
wiatrowych. Równie często prowadzi 
to do konstatacji, że przeszkód dla re-
alizacji projektów instalacji off  – shore 
na polskich wodach terytorialnych nie 
należy upatrywać w niesprzyjających 
warunkach naturalnych, lecz w bra-
ku właściwej legislacji, gwarantującej 
bezpieczeństwo prawne dla inwestycji 
typu off  - shore oraz braku względnie 
istnienie przestarzałych technologicznie 
linii energetycznych. Nie dziwi zatem, 
że Ministerstwo Gospodarki w nowym 
dokumencie Polityki Energetycznej Pol-
ski do 2030 r. w dziale zatytułowanym 
„Stworzenie warunków ułatwiających 
podejmowanie decyzji inwestycyjnych 
dotyczących budowy farm wiatrowych 
na morzu” podejmuje próbę szczegó-
łowego określenia wzmiankowanych 
już braków bądź niedociągnięć legisla-
cyjnych, a w oparciu o wnioski z nich 
płynące inicjuje prace nad projektami 
zmian obowiązujących przepisów m.in. 
prawa budowlanego oraz ustawy o ob-
szarach morskich Polski i administra-
cji morskiej. Bezsprzecznym przy tym 
pozostaje, że budowa morskich farm 
wiatrowych na polskim wybrzeżu jest 
nieunikniona, nie tylko z uwagi na ko-
nieczność dywersyfi kacji źródeł pozy-
skiwania energii, ale również z uwagi 
na fakt, że projekty bałtyckiej odnogi 
Supergrid obejmują również Polskę, 
zaś sam Supergrid to tyleż projekt mię-
dzynarodowy, co unijny. 

Rys. 1. Koncepcja Supergrid 
przygotowana przez Airtricity4 

EWEA „Oceans of Opportunity Harnessing Europe’s Largest Domestic Energy Resource” Report of September 2009.4) 

EWEA „Oceans of Opportunity Harnessing Europe’s Largest Domestic Energy Resource” Report of September 2009.5) 
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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

Kontenerowe stacje 
uzdatniania wody

Chwilowe zapotrzebowanie na wodę, stacja pilotowa, woda na czas 

przestojów lub konieczność zaopatrywania w wodę odległych 

terenów. Przykładów zastosowania naszych kontenerowych stacji 

uzdatniania wody jest wiele, a kontenery dostępne są zarówno na 

sprzedaż, jak i do wypożyczenia. Uzdatniamy wodę od 1936 roku. 

EUROWATER posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje 

technologiami pozwalającymi projektować optymalne stacje 

uzdatniania wody.
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Wojciech Radziewicz, Wydział Automatyki, Elektrotechniki i Informatyki, Politechnika Opolska
Bogdan Ruszczak, Wydział Zarządzania i Inżynierii Produkcji, Politechnika Opolska

Analiza ryzyka

Rozwój społeczny i gospodarczy naszego państwa 
wiąże się ze zwiększeniem zapotrzebowania 

na energię elektryczną. Wzrasta produkcja energii 
wytwarzanej z konwencjonalnych źródeł (węgiel, 
ropa, gaz ziemny) oraz podejmuje się działania 
mające na rzecz oszczędności energii elektrycznej. 
Coraz większego znaczenia w procesie wytwarzania 
energii nabierają odnawialne źródła energii, w tym 
także energetyka wiatrowa.

Dynamiczny rozwój energetyki wiatrowej na 
świecie związany jest z kilkoma aspektami. 

Jednym z nich jest aspekt technologiczny. 
Źródła wiatrowe osiągnęły wysoką dojrzałość 
technologiczną, co skutkuje zwiększeniem mocy 
pojedynczych turbozespołów. Wzrost mocy 
zainstalowanej związany jest przede wszystkim ze 
zwiększeniem średnicy rotora i posadowieniem 
turbin na coraz wyższych masztach.

Kolejnym aspektem mającym bez-
pośredni wpływ na rozwój energe-

tyki wiatrowej jest aspekt ekonomicz-
ny. Zwiększenie mocy zainstalowanej 
ma wpływ na wzrost opłacalności in-
westowania w elektrownie wiatrowe. 
Poprawa warunków ekonomicznych 
towarzysząca inwestycjom w farmy 
wiatrowe poprzez mechanizm dopłat 
do energii pochodzącej z OZE spra-
wia, że energetyka wiatrowa może 
stać się opłacalnym biznesem mogą-
cym konkurować z konwencjonalnymi 
technologiami produkcji energii.

Kolejnym ważnym aspektem jest 
problem emisji gazów cieplarnianych 
i obowiązki Polski względem UE. Na 
Szczycie Rady Europejskiej 8-9 marca 
2007 r. przyjęto plan działań integrują-
cy politykę klimatyczną i energetycz-
ną Wspólnoty. Jako jedno z głównych 
zadań przyjęto pakiet 3x201 zmierzają-
cy do zahamowania zmian klimatycz-
nych. Celem polityki UE jest zmuszenie 
krajów członkowskich do odejścia od 
wysokoemisyjnego węgla, w procesie 

W ELEKTROWNI
WIATROWEJ 

Pakiet 3x20 przyjęty przez Parlament Europejski 1) 
zakłada do 2020 r.: redukcję emisji CO2 o 20%, zmniej-
szenie zużycia energii o 20% oraz wzrost udziału energii 
odnawialnej w bilansie energetycznym UE
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wytwarzania energii, na rzecz źródeł 
odnawialnych.

Procesy inwestycyjne związane 
z budową i eksploatacją elektrowni 
wiatrowej wymagają wiedzy na temat 
przyszłych wydatków i wpływów z in-
westycji. W celu uzyskania tej wiedzy 
niewystarczający jest prosty rachunek 
ekonomiczny lub analiza efektywności. 
Uwzględnienie zdarzeń, które mogą 
wystąpić podczas procesu inwesty-
cyjnego lub w trakcie eksploatacji wy-
maga przeprowadzenia analizy ryzyka 
inwestycyjnego. Zdaniem prof. Jana 
Popczyka [1], formalne metody ana-
lizy ryzyka inwestycyjnego w elektro-
energetyce są dopiero w początkowej 
fazie rozwoju.

Przez ryzyko rozumie się możliwość 
osiągnięcia efektu różniącego się od 
oczekiwanego. Z kolei podejmowanie 
decyzji i realizację działań prowadzą-
cych do osiągnięcia przez podmiot ak-
ceptowalnego poziomu ryzyka określa 
się zarządzaniem ryzykiem [2]. Aby wła-
ściwie poprowadzić projekt inwestycyj-
ny należy poznać ryzyko z nim związa-
ne i przygotować się na różne warianty 
inwestycji. Samo ryzyko niekoniecznie 
oznacza potencjalny koszt. Może tak-
że pociągać za sobą nieoczekiwane 
zyski, które są możliwe do uzyskania 
z inwestycji.

Zarządzania ryzykiem nie jest po-
jedynczym działaniem, lecz złożonym 
procesem, składającym się z kilku eta-
pów, obejmujących:

wstępne szacowanie ryzyka i iden- 
tyfi kacja scenariuszy ryzyka w opar-
ciu o modele ryzyka,
szacowanie częstości ryzyka  
i próba określenia ilości wystąpień 
poszczególnych zjawisk lub sza-
cowanie prawdopodobieństwa po-
szczególnych zjawisk,
szacowanie konsekwencji zdarzeń  
(najczęściej są to koszty lub przy-
chody towarzyszące zdarzeniu),
wyznaczenie poziomów ryzyka dla  
różnych scenariuszy,
ocena ryzyka i wybór sposobu po- 
stępowania w poszczególnych sy-
tuacjach.

Ogólny poziom ryzyka inwestycyj-
nego jest wypadkową czynników ry-
zyka, które się na niego składają. Na 
rysunku 1 przedstawiono model, ob-
razujący różne możliwe źródła pocho-
dzenia czynników ryzyka. Ryzyko jest 
pochodną różnego rodzaju nieocze-
kiwanych zdarzeń, a te mogą pocho-
dzić zarówno z organizacji jak i z jej 
otoczenia, mogą mieć różną skalę. Na 
inwestycję mają bowiem wpływ uwa-
runkowania bezpośrednio związane 
z inwestycją, jak i kondycja gospodarki 
czy sektora, w którym inwestycja jest 
realizowana.

Metody identyfi kacji  
ryzyka 

Do zidentyfi kowania czynników ry-
zyka, które mają wpływ na przebieg 
procesu inwestycyjnego stosuje się 
wiele metod, spośród których najczę-
ściej wykorzystuje się porównywa-
nie korzyści i kosztów, a także anali-

za przyczynowo-skutkowa, wskaźniki 
ryzyka oraz mapowanie ryzyka. Rza-
dziej w praktyce stosowane są meto-
dy: analiza kapitału narażonego na ry-
zyko (VAR), modelowanie statystyczne, 
zrównoważona karta wyników, analiza 
konkurencyjności i analiza wrażliwości 
[4]. Przy wyborze metody, która będzie 
zastosowana, najczęściej decyduje do-
świadczenie osoby przeprowadzającej 
analizę, gdyż stosowanie metod wy-
maga pewnej praktyki. Przy określaniu 
ogólnego poziomu ryzyka inwestycji 
zaleca się wykorzystanie modelowania 
statystycznego.

Wyodrębnionym czynnikom ryzyka, 
w zależności od częstości ich występo-
wania i rozmiarów towarzyszących im 
skutków, przyporządkowuje się odpo-
wiednie strategie postępowania. Takimi 
strategiami mogą być:

unikanie ryzyka – dywersyfi kacja,  
eliminacja lub zakaz,
zatrzymanie – akceptacja lub po- 
nowna wycena,
redukcja – rozproszenie lub redun- 
dancja elementów,
transfer – ubezpieczenie, zabezpie- 
czenie lub kompensata,
wykorzystanie – alokacja, dywer- 
syfi kacja, ekspansja lub przepro-
jektowanie.

Symulacja poziomu  
ryzyka inwestycyjnego 
w elektrowni wiatrowej 

W celu przeprowadzenia symulacji 
poziomu ryzyka inwestycyjnego w elek-
trowni wiatrowej autorzy sformułowali 

Rys. 1. Źródła ryzyka w ocenie projektu 
inwestycyjnego [3]

Rys. 2. Model symulacji czynników ryzyka w elektrowni wiatrowej. 
Źródło: opracowanie własne



52 nr 5(11)/2009
P

AL
IW

A 
D

LA
 E

N
ER

G
ET

YK
I

model czynników ryzyka (rys. 2). Model 
ten jest elastyczny, otwarty oraz skalo-
walny i umożliwia przeprowadzenie sze-
regu symulacji określających wynikowy 
poziom ryzyka dla całej inwestycji. 

Model składa się z następujących 
zmiennych losowych (odpowiadają-
cych czynnikom ryzyka): cena sprze-
daży energii, cena tzw. świadectwa „zie-
lonego”, produkcja energii (zależna od 

siły wiatru, wysokości siłowni i chropo-
watości terenu) oraz awaryjność pod-
zespołów. Po przeprowadzeniu anali-
zy statystycznej dopasowano rozkłady 
statystyczne do zmiennych losowych. 
Ceny zostały opisane rozkładem log-
normalnym, natomiast do zmiennej okre-
ślającej produkcję energii dopasowano 
rozkład Weibulla. Zmienne określające 
awaryjność zostały zaimplementowane 

jako zmienne dyskretne, a złożyły się na 
nie zdarzenia związane z: naprawą ste-
rowników lub sensorów, koniecznością 
serwisu, drobnymi naprawami, wymiana 
przekładni, wymianą generatora, napra-
wą skrzyni biegów, wymianą oleju, na-
prawą modułu hydrauliki i naprawą ha-
mulca parkingowego.

Poza zmiennymi losowymi w mode-
lu znajdują się także pozostałe czynni-
ki mające wpływ na wynik fi nansowy 
inwestycji. Należą do nich: koszty in-
westycyjne, koszty podłączenia farmy 
wiatrowej do systemu elektroenerge-
tycznego, podatek dochodowy, kosz-
ty zatrudnienia, koszty administracyjne, 
koszty mediów czy koszty ubezpieczeń, 
a także fi nansowanie inwestycji z kre-
dytu wraz z uwzględnieniem kosztów 
uzyskania tego kredytu.

Dla zaproponowanego modelu wy-
konano jego komputerową implemen-
tację w postaci oprogramowania Ry-
zyko FW 1.3 zrealizowanego w języku 
programowania Delphi. Środowisko to 
umożliwia łatwą modyfi kację modelu 
i szybkie generowanie wyników symu-
lacji. Obliczane są między innymi: prze-
ciętny, minimalny i maksymalny wynik 
inwestycji, dominanta i kwartyle wy-
ników oraz ich przeciętne odchylenie 
oraz prawdopodobieństwo wystąpie-
nia straty dla danej inwestycji.

Na potrzeby symulacji czynników 
ryzyka przyjęto dane wejściowe opi-
sane w tabeli 1.

Symulacja dla wcześniej zapropo-
nowanego modelu przebiega w kilku 
etapach. Liczba powtórzeń w każdym 
etapie wynika z zadanych wcześniej: 
liczby siłowni składających się na bada-
ną farmę wiatrową i określonego w la-
tach okresu realizacji inwestycji. Dla 
każdego powtórzenia – jednego roku 
działania jednej siłowni wykonywane 
są odpowiednie losowania zmiennych 
w modelu i powtarzane dla kolejnych 
lat i kolejnych siłowni. Badania symu-
lacyjne przeprowadzono wykorzystując 
metodę Monte Carlo. Po skompletowa-
niu wszystkich powtórzeń kalkuluje się 
wynik ogólny. Takie obliczenie wykony-
wane jest wielokrotnie – aby uniknąć 

Tab. 1. Dane wejściowe dla potrzeb analizy ryzyka w elektrowni wiatrowej

Parametr Jedn. Wartość Uwagi

Turbozespół szt. 15
Producent Vestas V-80 (2 MW). 

Prędkość start 4 m/s, prędkość stop 
25 m/s, prędkość nominalna 15 m/s

Moc zainstalowana MW 30 Moc turbozespołów: 2 MW każdy

Sprawność elektryczna turbozespołu % 44,00
Sprawność elektryczna waha się 

w granicach 42-46%

Powierzchnia objęta wirnikiem m² 5027,00 Średnica rotora wynosi 80 m

Średnioroczna prędkość wiatru m/s 6,25
Roczne pomiary rzeczywiste w lokali-
zacji G na wys. 42 m nad poziomem 

gruntu

Gęstość powietrza kg/m³ 1,2295
Gęstość powietrza stanowi wartość 

średnią z pomiarów

Koszty inwestycyjne mln PLN 165,00

Całkowity koszt projektu 165 mln zł 
(2 mln Euro zł każdy turbozespół bez 
fundamentów), z czego 80% stanowi 

zakup, transport i montaż turboze-
społów

Koszt podłączenia do systemu 
elektroenergetycznego

mln PLN 16,50 10% całości projektu

Kurs euro PLN 4,3998 Średni kurs NBP z dnia 12.05.2009 r.

Wskaźnik infl acji % 2,50 Infl acja średnioroczna w roku 2007

Udział środków własnych % 20,00
80% środków inwestycyjnych pocho-

dzi z kredytu inwestycyjnego

Wysokość oprocentowania kredytu 
inwestycyjnego

% 8,00
Oprocentowanie w skali roku. Dodat-
kowo jednorazowy koszt uzyskania 

kredytu: 1%

Koszty zatrudnienia mln PLN 0,12
Roczne koszty zatrudnienia uwzględ-
niają wysokość podatków i opłat na 

ZUS

Koszty administracyjne, media, 
ubezpieczenie, pozostałe podatki

mln PLN 5,81 3,52% całości projektu rocznie

Naprawy, remonty, części zamienne mln PLN 3,30 2% całości projektu rocznie

Średnia cena sprzedaży energii elek-
trycznej na rynku konkurencyjnym

zł/ MWh 155,44
Średnia cena sprzedaży energii na 
rynku konkurencyjnym w 2008 r.

Średnioroczny kurs jednolity zielo-
nych certyfi katów na TGE

zł/ MWh 250,03
Średni kurs sprzedaży zielonych 

certyfi katów na RPM Towarowej Giełdy 
Energii w pierwszym półroczu 2009 r.
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przypadkowych wyników, i po przepro-
wadzeniu wielu iteracji (w tych oblicze-
niach 10 000, co można rozumieć jako 
10 000 różnego rodzaju scenariuszy 
zdarzeń losowych) wyniki składają się 
na wyjściowy rozkład statystyczny.

W każdym kolejnym roku zwięk-
szana jest cena energii elektrycznej 
i zielonych certyfi katów, na podstawie 
danych historycznych, w oparciu o re-
gresję liniową. Symulacja wykonywana 
jest zadaną liczbą powtórzeń dla okre-
ślonej liczby turbozespołów wiatrowych 
i odpowiedniej liczby lat – dla każdego 
kolejnego roku obliczane są zmienne 
losowe, w skali rocznej oraz dla 365 
dni zmienne w skali dziennej (np.: wy-
liczanie przychodu poprzez przemno-
żenie wylosowanej dziennej produkcji 
energii przez sumę ceny energii i ceny 
certyfi katu). Wyniki symulacji przedsta-
wiają rysunek 3 i 4.

Na podstawie zaproponowanego 

modelu i danych wejściowych osza-
cowano wyniki fi nansowe możliwe do 
osiągnięcia przez farmę wiatrową po 25 
latach funkcjonowania. Wynoszą one:

przeciętny wynik fi nansowy: W fav= 
164,45 mln zł,
minimalny wynik fi nansowy: W fmin= 
151,77 mln zł,
maksymalny wynik fi nansowy: W fmax 
= 164,45 mln zł.

Dodatkowo obliczono przeciętne 
odchylenie od wyników przeprowadzo-
nej symulacji, które wyniosło 2,87 mln 
zł oraz kwartyle otrzymanych wyników 
(Q1 = 162,58 mln zł, Q2 = 164,55 mln 
zł, Q3 = 166,45 mln zł) - w 75% przy-
padków wynik inwestycji wynosił przy-
najmniej 162,5 mln zł. Dla przeprowa-
dzonej symulacji prawdopodobieństwo 
straty było zerowe. Określono także hi-
stogram oraz przybliżony rozkład wyni-
ków symulacji.

Wnioski 

Autorzy stwierdzają, że istnieje wiele 
opracowań dotyczących metod analizy 
ryzyka inwestycyjnego. Jednak wystę-
puje istotny brak analiz ryzyka dotyczą-
cych elektrowni wiatrowych. Pomiary 
prędkości wiatru są niewystarczające 
do podjęcia decyzji o budowie farmy 
wiatrowej. Istnieje wiele istotnych czyn-
ników niezwiązanych z wiatrem, a ma-
jących także wpływ na ekonomiczne 
powodzenie inwestycji.

Analiza czynników ryzyka dla elek-
trowni wiatrowej jest niezbędnym uzu-
pełnieniem analizy efektywności i po-
zwala na rozważenie różnych scenariu-
szy procesu inwestycyjnego. Pokazuje 
zarówno korzystny, jak i niepomyślny 
przebieg inwestycji oraz prawdopodo-
bieństwo ich zaistnienia. Zaproponowa-
ne autorskie oprogramowanie do prze-
prowadzania symulacji czynników ryzyka 
– Ryzyko FW 1.3, umożliwia określenie 
rozkładu wyniku fi nansowego elektrow-
ni wiatrowej po 25 latach w zależności 
od prawdopodobieństwa występowania 
zdarzeń losowych. Zaproponowana me-
toda może stanowić wsparcie dla pro-
cesu decyzyjnego towarzyszącego bu-
dowie elektrowni wiatrowej.

Literatura 
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Rys. 3. Graf wyników symulacji czynników ryzyka metodą Monte Carlo dla inwestycji 
w elektrownię wiatrową w lokalizacji G, na podstawie zaproponowanego modelu i danych 

wejściowych

Rys. 4. Histogram oraz przybliżony rozkład wyników symulacji czynników ryzyka 
w elektrownię wiatrową w lokalizacji G, na podstawie zaproponowanego modelu i danych 

wejściowych
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Jacek Sobański, student, Stosunki Międzynarodowe na Uniwersytecie Opolskim

Rosja jako największy producent gazu ziemnego na świecie oraz potentat 
wydobywczy ropy naftowej i węgla, z pewnością nie jest kojarzona przez 

środowisko międzynarodowe z zieloną energią. Łatka giganta energetycznego 
w dziedzinie eksploracji i konsumpcji paliw kopalnych przylgnęła do niej na 
dobre. I słusznie. Będąc w posiadaniu tak ogromnego bufora bezpieczeństwa 
narodowego, wydaje się, że władze federalne spoczęły na laurach i nie 
zrestrukturyzowały zawczasu wielkiej wschodniej gospodarki, czyniąc ją jedną 
z najbardziej nieefektywnych ekonomik na świecie. Nadszedł jednak moment 
na zmiany. Sektor OZE wyłania się z niszy.

OZE W ROSJI
Raport: F

ot
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Poniższy raport ukazuje Rosję w in-
nym świetle od tego, w jakim jest 

ona prezentowana na co dzień w środ-
kach masowego przekazu. Przedsta-
wiono w nim zarówno liczne inicjatywy 
oddolne, jak i te szczebla centralnego, 
promujące inwestycje w sektorze bio-
paliw, energii wiatrowej, energii solarnej, 
energii wodnej i geotermii. Nie oznacza 
to jednak, że wszelkie tego typu przed-
sięwzięcia nie natrafi ają na bariery ad-
ministracyjne, fi nansowe, polityczne, 
geografi czne, środowiskowe i a mo-
że przede wszystkim – społeczne, bo 
przecież niebywale ciężkim zadaniem 
będzie przekonanie Rosjan do słusz-
ności inwestowania w drogie OZE, gdy 
pod stopami zalegają olbrzymie i tanie 
węglowodorowe źródła energii. 

Każdy projekt stanowi ciężki kawa-
łek chleba i droga do tego, by uczynić 
z Rosji pioniera w dziedzinie technolo-
gii niskoemisyjnych będzie długa i wy-
boista. Na szczęście wydaje się, że 
powoli elity polityczne skłaniają się ku 
nowoczesnym rozwiązaniom energe-
tycznym i w niedługim czasie zdecy-
dują się na to, by „zazielenić” krajowy 
energy mix. 

Fundament: ogromny  
potencjał

Konsekwencją rozległości geogra-
fi cznej kraju są doskonałe warunki dla 
każdego podtypu OZE. Praktycznie 
każdy skrawek rosyjskiej ziemi speł-
nia parametry środowiskowe przynaj-
mniej dla jednego z nich. Sektor bio-
paliw przetworzy ogrom surowca ro-
ślinnego, jakie zapewnia długi okres 
wegetacyjny rosyjskiej fl ory, instalato-
rzy turbin wodnych skorzystają z jednej 
z największych powierzchni rzecznej na 
świecie. Tutaj polecany jest szczegól-
nie Półwysep Kolski i Morze Ochockie. 
Producenci urządzeń geotermalnych 
nie będą mieli problemów z przekona-
niem władz okręgów dalekowschod-
nich do zainwestowania w ten sektor 
z uwagi na aktywną tektonikę Półwyspu 
Kamczackiego i Kurylów, nie wspomi-
nając już o energii wiatrowej i słonecz-

nej, które „pożywią” swoje generatory 
mocy silnymi prądami wietrznymi oraz 
prażącym słońcem regionu zabajkal-
skiego i jakuckiego. 

Te tezy potwierdza Oleg Popel, eks-
pert w dziedzinie czystych źródeł ener-
gii przy Rosyjskiej Akademii Nauk. - Po-
tencjał energetyczny jest ściśle zależny 
od regionu powzięcia inwestycji. Dys-
ponujemy regionami, gdzie można za-
instalować kilka rodzajów odnawialnych 
źródeł, ale są też takie regiony, które 
bądź nie klasyfi kują się do żadnego 
z nich, bądź zaledwie do jednego. Nie 
zmienia to jednak faktu, że posiadamy 
ogromny potencjał dla tej branży i z 
pewnością przedsiębiorstwa bacznie 
obserwujące sytuacje na rynku, gdy 
wyczują pozytywny klimat społeczno-
-polityczny dla OZE, będą nas zasy-
pywać ofertami. Doskonałym połącze-
niem wydają się być komplementarne 
źródła energii, jakimi są turbiny wiatro-
we i moduły fotowoltaiczne. Instalując 
oba, ten sam rejon latem korzystał bę-
dzie z dobrodziejstw słońca, natomiast 
zimą do produkcji prądu elektrycznego 
użyje siły mroźnych wiatrów - peroruje 
naukowiec.   

Dlaczego nie  
wykorzystuje się 
korzystnych warunków?

Produkcja prądu elektrycznego ze 
źródeł odnawialnych stanowi zaledwie 
1% w całym bilansie elektroenergetycz-
nym kraju. Ostatnio rosyjska Duma na-
kazała zwiększyć udział zielonej energii 
do 4,5% w 2020 r. Jednak w zestawie-
niu z założeniami legislacyjnymi pozo-
stałych podmiotów świata, wyznaczony 
przez rosyjskie władze ustawodawcze, 
próg jest śmiesznie niski. Już w 2010 r. 
UE ma osiągnąć 11,5% partycypacji 
OZE w bilansie, by w 2020 r. wzrosnąć 
do 20%, a 2030 r. do 30%. 

Poszczególne państwa także prze-
ścigają Rosję. W Kanadzie osiągnięto 
już udział zielonych źródeł na pozio-
mie 3,5% do 15%, w zależności od 
prowincji. W USA widełki zaczynają 
się od poziomu 5%, a kończą na 30% 

w najbardziej ekologicznych stanach. 
Analitycy wskazują, iż brakuje jedynie 
woli politycznej, by Rosja dołączyła do 
przodowników, gdyż szacuje się, że ma 
potencjał na produkcję aż 30% elek-
tryczności wyłącznie z OZE. 

Niestety złudnym bogactwem są 
tamtejsze potężne rezerwy paliw sta-
łych i płynnych, których fakt istnienia 
z całą pewnością hamuje rozwój ni-
skoemisyjnych technologii pozyskiwa-
nia energii elektrycznej. Eksport gazu 
ziemnego, ropy naftowej i węgla stano-
wi 80% rosyjskiego eksportu i zapew-
nia około 60% wpływów do budżetu, 
dlatego tak ciężko jest tej ogromnej 
machinie zrezygnować z rozwoju tych 
sektorów. 

Wymiar społeczny postrzegania sek-
tora elektroenergetycznego nie jest tu 
także bez znaczenia. Od dziada pradzia-
da Rosjanie przyzwyczajeni są do taniej 
energii, którą konsumują w niezwykle 
niewydajny sposób. Łatwo jest sobie wy-
obrazić masowy bunt obywateli, gdy ze 
względu na rezygnację z zasilania syste-
mu przesyłowego energią pochodzącą 
z „brudnych źródeł” ceny poszybują do 
niewyobrażalnych poziomów. Jest to 
także główna przyczyna tego, że od lat 
krajowy rynek energetyczny nie może 
doczekać się liberalizacji, która kojarzy 
się Rosjanom z erą Jelcyną, a ściślej 
z ustawą z 1991 r. O liberalizacji wniesz-
nieekonomicieskoj diejatielnosti na terri-
torii i próbą zakorzenienia mechanizmów 

Niestety złudnym 
bogactwem są 
tamtejsze potężne 
rezerwy paliw 
stałych i płynnych, 
których fakt istnienia 
z całą pewnością 
hamuje rozwój 
niskoemisyjnych 
technologii 
pozyskiwania energii 
elektrycznej
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wolnorynkowych, m.in. na rynku żywno-
ści, czego efektem była nienotowana 
nigdy w historii masowa aprecjacja cen 
podstawowych produktów konsumpcyj-
nych nawet o 500-600%. 

- Nasz rząd, a co za tym idzie rów-
nież społeczeństwo przyzwyczaiło się 
do takiego stanu rzeczy, wygodniej jest 
w takich warunkach zarówno sprawować 
władzę, jak i prowadzić gospodarstwo 
domowe. Obraz sielankowej przyszło-
ści energetycznej kraju nie pozwala na 
drastyczne ruchy i sprawia, że tkwimy 
w tej pięknej, baśniowej krainie. Śpi rów-
nież nasza biurokracja, która nie wypra-
cowała jeszcze skutecznych procedur 
administracyjnych, wspierających kon-
cepty innowacyjne. Myślę, że jedynym 
skutecznym sposobem na to, by prze-
konać smacznie drzemiące niedźwie-
dzie, będzie implementacja projektów 
demonstracyjnych, które unaocznią lu-
dziom skuteczność i potrzebę realizacji 
projektów OZE. Niestety na horyzoncie 
jawi się kolejna przeszkoda. Zawieść mo-
że czynnik ludzki. Różnica wieku między 
branżowymi specjalistami, a studenckim 
narybkiem powiększa się w zastrasza-
jącym tempie i w perspektywie 4, 5 lat 
możemy zwyczajnie nie dysponować 
odpowiednio wykształconą grupą inży-
nierów do obsługi tych zaawansowanych 
technologii - wylicza Oleg Popel. 

To powoduje, że grono sceptyków 
przyszłości odnawialnych źródeł energii 
w Rosji rośnie. Jednym z nich jest Igor 
Vasiliev, ekspert rynku energetyczne-
go w Troika Dialog. – Przy tak licznych 
problemach i braku presji społecznej 
ze względu na posiadanie ogromnych 
rezerw „błękitnego paliwa” i „czarnego 
złota” nie widzę perspektyw dla tego 
segmentu - przewiduje Vasiliev.

Krok po kroku 

Pomimo powyższych problemów, za-
uważany jest fakt budzenia się do życia 
masowego ruchu na rzecz OZE. Dzię-
ki niemu niemożliwe staje się możliwe, 
a Rosja staje się bogatsza o kolejne zie-
lone inwestycje. Mając na uwadze szcze-
gólną dbałość o kwestię walki z global-

nym ociepleniem klimatu, nie zamierzają 
oni poprzestawać. Cieszy to szczególnie 
Pavela Ponkratyeva, szefa departamen-
tu czystych energii w rosyjskim gigancie 
RusHydro, który twierdzi, że tego typu 
podejście ma wyraźne poparcie w więk-
szości rosyjskiego społeczeństwa. 

– W 2008 r. przeprowadziliśmy ba-
danie opinii publicznej, w którym zapy-
taliśmy respondentów o stosunek do 
OZE. Większość odpowiedzi była bar-
dzo pozytywna, co oznacza, że grunt 
pod takie inwestycje istnieje. Należy się 
skupić na propagowaniu wiedzy o zie-
lonej energii i edukować nasze społe-
czeństwo, a powinno być dobrze – mó-
wi Ponkratyev.

Zarys obecnej sytuacji  
w poszczególnych 
sektorach OZE

Woda 

Liderem tego rynku jest fi rma cy-
towanego wyżej Pavela Ponkratyeva 
– RusHydro. Jest on w posiadaniu 
łącznie około 25 GW, z czego prze-
ważająca większość turbin wodnych 
bazuje na przestarzałej technologii so-
wieckiej. Częściowo państwowa spół-
ka będzie głównym motorem napędo-
wym we wdrażaniu założeń rządowych, 
które kładą nacisk na rozwój czystych 
źródeł energii.

Wiatr 
Obecnie Moskwa dysponuje tyl-

ko trzema dużymi farmami wiatrowy-
mi. W Kaliningradzie istnieje instala-
cja o mocy zainstalowanej 5,1 MW, na 
Czukotce o mocy 2,5 MW, a 2,1 MW 
zainstalowano w Bashkortostan. Fe-
deralna strategia przewiduje stworze-

nie w najbliższych latach aż 256 MW 
dodatkowej mocy w prowincjach: Da-
gestan, Nadmorski Kraj, Karelia, Ma-
gadan i Altaj.

Słońce 
Zaskakująco dużo regionów Rosji 

spełnia wymogi techniczno-środowi-
skowe pod budowę paneli słonecz-
nych. Państwowa Rosnano, specjalizu-
jąca się w nanotechnologii, uruchomiła 
produkcję modułów z  polikrystaliczne-
go krzemu i monosilanu w Irkucku i za-
instalowała słoneczne generatory mocy 
w Novocheboksarsku.

Geotermia 
Stan posiadania jest niewielki. 

Obecnie funkcjonują cztery elektrow-
nie geotermalne na Kamczatce o sku-
mulowanej mocy 80 MW. Kreml zapo-
wiada, że i ten sektor dotkną poważne 
zmiany i w perspektywie najbliższej de-
kady postawionych zostanie kolejnych 
40 MW bazujących na cieplnej energii 
z wnętrza Ziemi.

Biopaliwa 
Rolniczy potencjał naszego 

wschodniego sąsiada nie jest wyko-
rzystywany w tej dziedzinie. Według 
niektórych ekspertów Rosja mogłaby 
produkować nawet 850 mln litrów rocz-
nie paliwa powstałego w wyniku przero-
bu organizmów roślinnych, produktów 
odzwierzęcyc, czy mikroorganizmów. 
Na dziś posiada ona tylko jeden kom-
pleks przetwórstwa w Omsku, który 
produkuje biopaliwa, a ściślej mieszan-
kę bioetanolu i ropy naftowej. Na mocy 
umowy międzypaństwowej podpisanej 
między Ukrainą, a Rosją surowiec do 
zachodniosyberyjskiej fabryki dostar-
czają oba kraje.

Źródło:  

Russiatoday.ru[1] 

h t t p : / / r u s s i a t o d a y. c o m / B u s i -[2] 

ness/2009-08-25/russian-renewable-ener-

gy-potential.html

http://www.westfloridacomponents.[3] 

com/mm5/graphics/solar-fi eld.jpg 

Konsekwencją 
rozległości 
geografi cznej kraju są 
doskonałe warunki dla 
każdego podtypu OZE
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Ryszard Bryła, 
dyrektor ds. 
Organizacji 
i Informacji

Gdańskie 
Przedsiębiorstwo 

Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o.

Kto nie zna tego dialogu z kultowego fi lmu 
„Miś” Stanisława Barei? Okazuje się, 

po trzydziestu latach od powstania fi lmu, że 
w Gdańskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej, 
wszechobecny inkasent zyskał nową oprawę 
i formę. Dość powiedzieć, że zastąpił go w pełni 
KOMPUTER. 

SYSTEM ZDALNYCH 
ODCZYTÓW W GPEC
Tradycja

–  „Dzień dobry, życzenia świąteczne 
od inkasenta”

–  „Dzień Dobry”
–  „Wesołych Świąt, śledzie się pojawi-

ły na Grochowie, na Terespolskiej. 
Zobaczymy ile tu się nabiło aaa?”

……
–  „Czyli że zasadniczo Pan się musi 

rozeznać w tym całkowicie, żeby 
wiedzieć, ile i gdzie?

–  „Dotychczas tak było, ale teraz ma-
my komputer!!! Może Pan pisać, co 
tylko Pan chce, to i tak nie ma żad-
nego znaczenia!!!”
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Projekt 

Dwa lata temu Gdańskie Przedsię-
biorstwo Energetyki Cieplnej zdecydowa-
ło się wyjść naprzeciw potrzebom swoich 
klientów i wdrożyć w ramach swojej in-
frastruktury System Zdalnych Odczytów 
węzłów cieplnych. Zastosowanie systemu 
miało zautomatyzować proces odczytów 
i fakturowania. Dziś można już powie-
dzieć, że poprzez zdalne odczyty standar-
dem stały się: monitorowanie ciepłomie-
rzy i wodomierzy będących podstawą do 
rozliczeń z klientami oraz bieżąca kontrola 
wskazań układów pomiarowych, co gwa-
rantuje prawidłowe działanie i rozliczenie 
zużycia ciepła przez te układy. Dzięki te-
mu GPEC jest w stanie błyskawicznie 
reagować na zgłaszane problemy czy 
też im zapobiegać. Ograniczono błędy 
ludzkie, skrócono cykl fakturowania oraz 
wyeliminowano fakturowanie na podsta-
wie zużycia prognozowanego. Założenia 
były następujące:

system obejmuje wszystkie urządze- 
nia pomiarowe w węzłach cieplnych 
w GPEC,
system umożliwia odczyt liczników  
dowolnego producenta,
system umożliwia komunikację  
z urządzeniami pomiarowymi wg har-
monogramu i na żądanie operatora,
system umożliwia komunikację dwu- 
kierunkową, co oznacza nie tylko od-
czyt liczników, ale i sterowanie innymi 
urządzeniami w węźle cieplnym np. 

regulatorem pogodowym,
system umożliwia stosowanie mie- 
szanych typów komunikacji: radio-
wej i GSM,
system umożliwia współpracę z do- 
wolnym operatorem GSM,
system umożliwia pracę na bateriach  
przynajmniej 5 lat w przypadku braku 
zasilania z sieci energetycznej,
istnieje centralny punkt zbierania da- 
nych wraz z systemem informatycz-
nym umożliwiającym pełną integrację 
z innymi działającymi w GPEC.

W wyniku postępowania przetargo-
wego poprzedzonego pilotażem, GPEC 
zdecydował się na współpracę z gdyńską 
fi rmą VECTOR. Jej oferta gwarantowała 
powstanie systemu najbardziej dostoso-
wanego do wymagań GPEC. Od począt-
ku zdecydowano się na pełną realizację 
systemu przez partnera. Oznaczało to, 
że fi rma VECTOR była odpowiedzialna 
nie tylko za dostawę, ale również mon-
taż i logistykę związaną z uzgadnianiem 
z klientami GPEC czasu montażu. Od 
początku przedsięwzięcie ujęte zostało 
w ramy projektu. Kierownictwo projektu 
objęli przedstawiciele GPEC i VECTOR. 
Kierownikiem projektu ze strony GPEC 
została pani Mirosława Tomkalska. Z uwa-
gi na różnorodność prac w skład zespo-
łu projektowego zaangażowani zostali 
specjaliści GPEC z wielu obszarów: od 
telemetrii przez informatykę, rozliczenia, 
eksploatację po handel. 

Między innymi, ze względu na ła-
twość dostępu bez potrzeby umawia-
nia się z klientem itp. zdecydowano, że 
w pierwszej kolejności zostaną zrealizo-
wane podłączenia węzłów będących wła-
snością GPEC. Wstępnie planowany tzw. 
stopień koncentracji musiał zostać pod-
dany weryfi kacji ze względu na bardzo 
trudne warunki terenowe oraz fakt lokali-
zacji większości węzłów poniżej poziomu 
gruntu. W konsekwencji łączność radio-
wa nie gwarantowała dostatecznej jako-
ści komunikacji. Pewnym rozwiązaniem 
tego problemu mogło być wynoszenie 
anten radiowych na zewnątrz budynków 
- na elewację bądź dach. Pojawiły się 
jednak problemy logistyczne związane 
z uzyskiwaniem niezbędnych pozwoleń 
administratorów budynków, umów o słu-
żebności czy ewentualnych rozliczeń fi -
nansowych. Wobec powyższego podję-
to decyzję o wykorzystaniu w większości 
przypadków technologii GSM.

Wymagało to zarówno od fi rmy VEC-
TOR jak i GPEC podjęcia dodatkowych 
działań, umożliwiających zrealizowanie 
projektu w założonym budżecie (stan-
dardowy moduł GSM jest ok. dwa razy 
droższy od modułu radiowego i wymaga 
karty SIM z abonamentem). Firma VEC-
TOR opracowała dedykowany moduł 
GSM, w którym zoptymalizowano koszty 
oraz dodano możliwość zasilania bateryj-
nego (zasilanie bateryjne ma szczególne 
znaczenie w przypadku klientów indywi-
dualnych), GPEC przeprowadził ponowne 
negocjacje z operatorem telekomunikacyj-
nym i uzyskał obniżenie kosztów abona-
mentu. Operatorem dostarczającym kar-
ty SIM do modemów GSM została fi rma 
Polkomtel – operator sieci Plus. Zasady 
rozliczeń zostały oparte o stały comie-
sięczny abonament za każdą kartę SIM, 
oraz opłatę za pakietowy transfer danych 
(łącznie dla wszystkich kart). Wielkość pa-
kietu można zmieniać w każdym okresie 
rozliczeniowym, co pozwala na elastyczne 
zarządzanie kosztami wraz ze zmieniają-
cymi się potrzebami na transmisję od i do 
modemów GSM. Dodatkowo Polkomtel 
dostarcza na potrzeby systemu prywatne 
łącze APN. Schemat systemu łączności 
przedstawia rysunek 1. Rys. 1. Schemat systemu łączności
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Architektura 

Zasady działania Systemu Zdalnych 
Odczytów oraz jego logiczna architek-
tura są stosunkowo proste. Urządzenia 
pomiarowe i sterujące (liczniki, regulatory, 
dodatkowe czujniki) łączone są w sposób 
przewodowy z urządzeniem telemetrycz-
nym (modułem radiowym lub modułem 
GSM). Moduły radiowe wykorzystując 
pasmo ISM, komunikują się z modułem 
GSM. Moduł GSM wykorzystując trans-
misję pakietową (każdy z nich posiada 
własny adres IP), przesyła dane poprzez 
łącze APN do serwera komunikacyjnego, 
działającego w GPEC. Serwer komunika-
cyjny zapisuje informacje w bazie danych 
(Oracle), z której korzysta aplikacja, m.in. 
prezentująca dane o odczytach.

Serwer komunikacyjny pozwala na 
odczyty z modułów telemetrycznych wg 
zadanych harmonogramów, np. raz dzien-
nie (najlepiej w nocy) lub na żądanie ope-
ratora systemu w dowolnym momencie. 
Odczyt na żądanie można wymuszać dla 
pojedynczych urządzeń bądź dla grup 
zdefi niowanych wcześniej czy też tworzo-
nych ad hoc. Blokowy schemat systemu 
przedstawia rysunek 2.

Serwer komunikacyjny, baza danych 
oraz serwer aplikacyjny systemu posa-
dowione są na wirtualnej infrastrukturze 
informatycznej GPEC. Infrastruktura ta 
oparta jest o serwery klasy blade fi rmy HP, 
macierz dyskową EVA oraz zarządzający 
wszystkim system wirtualizacyjny VMWa-

re. Taka architektura systemu zapewnia 
jego elastyczność wraz ze wzrostem infor-
macji, które pozyskuje oraz ze wzrostem 
zadań, które będzie wykonywał. 

Usługi 

Co umożliwia System Zdalnych Od-
czytów węzłów cieplnych oprócz funkcji 
wskazanej w jego nazwie? Otóż oprócz 
odczytów urządzeń pomiarowych z wę-
złów cieplnych w dowolnym czasie i z do-
wolną częstotliwością (co eliminuje nasze-
go fi lmowego inkasenta) system otwiera 
szerokie pole działania dla wielu innych 
zastosowań. Poniżej kilka z nich:

zdalne sterowanie regulatorami po- 
godowymi i innymi urządzeniami au-
tomatyki przemysłowej w węzłach 

cieplnych. Dzięki temu możemy re-
alizować zlecenia i prośby naszych 
klientów bez zbędnej zwłoki i kosz-
townego wysyłania ekip eksploata-
cyjnych w teren,
ciągły monitoring pracy węzłów ciepl- 
nych. Dzięki zaawansowanej i pro-
gramowalnej (również zdalnie) logice 
alarmów możliwe jest ciągłe śledzenie 
odchyleń pracy węzła – poczynając 
od stanów alarmujących o awariach 
węzła, co umożliwia reakcję przed 
podjęciem interwencji przez klienta, 
po informacje o nieuprawnionych in-
gerencjach w układy pomiarowe,
zaawansowane analizy bilansu mocy,  
zużycia energii. Dostępność do jedno-
czesnych pomiarów zużywanej ener-
gii cieplnej i przepływów umożliwia 
zaawansowane analizy (on-line) roz-
kładu energii w korelacji np. z tempe-
raturą otoczenia, siłą wiatru. Wszystko 
po to, aby lepiej planować zapotrze-
bowanie na energię. We współpracy 
z systemem GIS możliwe są skompli-
kowane analizy przestrzenne zużywa-
nej energii oraz strat ciepła, 

Rys. 2. Blokowy schemat systemu

Zasady działania 
Systemu Zdalnych 
Odczytów oraz jego 
logiczna architektura 
są stosunkowo proste
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prezentacja danych klientom. We  
współpracy z portalem interneto-
wym system umożliwia prezentację 
każdemu klientowi ilości zużywanego 
przez niego ciepła. Pozwoli to klien-
tom nie tylko lepiej zarządzać energią, 
ale również planować wydatki.

To tylko kilka z zastosowań rozwiąza-
nia, które w GPEC przyjęło nazwę Syste-
mu Zdalnych Odczytów. Nie bez znacze-
nia jest również fakt, że możliwości infra-
struktury telekomunikacyjnej powstałej na 
potrzeby tego systemu, wykorzystywane 
są w systemie SCADA powstałym i roz-
wijanym na potrzeby służb dyspozytor-
skich do zarządzania siecią ciepłowniczą. 
Dzięki temu powstaje jedno spójne źródło 
danych telemetrycznych.

Po dwóch latach… 

Po dwóch latach od podjęcia decyzji 
o wdrożeniu, instalacja Systemu Zdalnych 
Odczytów jest na ukończeniu. Działa on 
dla około 80% z ok. 10 tys. urządzeń po-
miarowych. Odbiór ostatnich powinien 
nastąpić w ciągu najbliższych 3 miesię-
cy. Już teraz jednak można powiedzieć, 
że projekt zakończył się sukcesem, po-
mimo komplikacji w trakcie jego realizacji. 
Wdrożenie Systemu Zdalnych Odczytów 
jest kolejnym potwierdzeniem aktywnych 
poszukiwań nowoczesnych rozwiązań 
technologicznych przez GPEC.

Co dalej? Prowadzone będą prace 
nad funkcjonalnością systemu oraz nad 
pełnym wykorzystaniem możliwości, jakie 
daje obecnie i jakie będzie dawał w przy-
szłości. Oczywiście każdy nowy klient 

będzie od razu podłączany do istnieją-
cego systemu. Zastosowanie systemu 
pozwoli GPEC zoptymalizować proces 
odczytów, przez co fi rma będzie działać 
efektywniej, taniej i szybciej. Z pewnością 
podniesienie w ten sposób standardu tej 
usługi odzwierciedli się również w więk-
szym zadowoleniu klientów Gdańskiego 
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. 

Podsumowując, musimy się przy-
znać, iż w czasie korzystania z nowego 
systemu, towarzyszy nam uczucie no-
stalgii. Impuls GSM zastąpił goszczące-
go w naszych domach inkasenta, który 
zawsze z ochotą składał życzenia świą-
teczne oraz informował, gdzie rzucono 
śledzie. Spotkanie z tą postacią będzie 
już tylko możliwe w rzeczywistości utrwa-
lonej w kultowym fi lmie Barei. 

r e k l a m a
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Zbigniew Gołębiewski, specjalista ds. komunikacji Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Białymstoku

DOKUMENTY 
w elektronicznym obiegu 

Zintegrowany System Informatyczny 
zrewolucjonizuje obieg informacji w MPEC 

Białystok. Usprawni pracę i obsługę klientów. 
Właśnie rozpoczyna się proces wdrażania, którego 
zakończenie planowane jest w marcu 2011 r.

Podpisanie umowy o wdrażanie ZSI w MPEC Białystok. Po lewej stronie stołu 
przedstawiciele MPEC: Mariusz Górski - przewodniczący komisji przetargowej, Wojciech 
Florczykowski - kierownik projektu wdrożenia ZSI, Bartosz Bezubik - prezes MPEC, Piotr 

Sokołowski - wiceprezes ds. technicznych MPEC Białystok. Po prawej stronie: Paweł 
Prokop - wiceprezes Comarch SA i Tomasz Nakonieczny - dyrektor Gdańskiego Oddziału 

Comarch SA. F
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– Zintegrowany System Informatycz-
ny to nowoczesne i w obecnych cza-
sach niezbędne narzędzie do zarządzania 
spółką jaką jest MPEC – mówi Bartosz 
Bezubik, prezes Miejskiego Przedsiębior-
stwa Energetyki Cieplnej w Białymstoku. 
– Inne duże fi rmy z branży ciepłowniczej 
wdrażały takie systemy od 2006 r. Zde-
cydowanie poprawi to obieg informacji 
w przedsiębiorstwie, a co za tym idzie 
usprawni obsługę klientów – dodaje pre-
zes Bezubik.

Spółka w ostatnich dwóch latach 
przechodzi duże zmiany w sferze zarzą-
dzania, wprowadzając nowe rozwiązania 
informatyczne. Jak mówi prezes Bezubik, 
jednym z ważniejszych przedsięwzięć było 
wdrożenie programu do kontrolingu Eure-
ca, dzięki któremu zarząd ma pełną i bie-
żącą wiedzę na temat kosztów fi rmy. 

Bieżąca kontrola  
nad dokumentami

Dotychczas w MPEC funkcjonowały 
programy wielu producentów, które były 
ze sobą luźno powiązane. Teraz to się 
zmieni. ZSI ma być narzędziem, który bę-
dzie kompleksowo obsługiwać informa-
tyczne potrzeby przedsiębiorstwa.

– Pracownicy otrzymają też możli-
wość wglądu do elektronicznych wersji 
dokumentów i na bieżąco będą mogli 
kontrolować, co dzieje się z konkretnym 
wnioskiem w danym momencie oraz jaki 
jest stopień zaawansowania załatwiania 
sprawy – mówi Mariusz Górski, samo-
dzielny specjalista MPEC, który przewod-
niczył komisji przetargowej zajmującej się 
wyłonieniem fi rmy wdrażającej ZSI.

Wybór fi rmy  
w formie dialogu 
konkurencyjnego

Wybór wykonawcy wdrożenia roz-
strzygany był w formie dialogu konku-
rencyjnego. W pierwszym etapie o za-
mówienie starało się 11 oferetów - 9 fi rm 
i 2 konsorcja. Wnioski złożyły: ABG (War-
szawa), Biuro Projektowania Systemów 
Cyfrowych (Chorzów), Comarch (Kra-
ków), Gepard (Zaścianki), IFS Industrial 

and Financial System Poland (Warsza-
wa), Logica (Kraków), Sente Systemy 
Informatyczne (Wrocław), Softmaks.pl 
(Bydgoszcz) i Unisoft (Gdynia) oraz kon-
sorcja: Winuel (Wrocław), Max Elektronik 
(Zielona Góra) i Sygnity (Warszawa); SI-
Konsulting (Wrocław), ID Scheer Polska 
(Warszawa), Gavdi (Warszawa). 

Ich oferty zostały otwarte pod koniec 
lutego 2009 r. W połowie marca Zarząd 
MPEC zatwierdził wyniki postępowania 
w pierwszym etapie, wybierając do dal-
szych negocjacji (właściwego postępowa-
nia dialogowego) trzy fi rmy, które uzyskały 
największą liczbę punktów. Były to spółki 
ABG, Comarch i Unisoft . 

W lipcu nastąpiło otwarcie ofert w ra-
mach drugiego etapu postępowania. Oka-
zało się, że tylko fi rma Comarch zdecy-
dowała się złożyć swoją ofertę. 

1,5 roku pracy  
przy wdrożeniu

Wybór wykonawcy i podpisanie umo-
wy to dopiero wstęp do żmudnego pro-
cesu wdrażania. Wstępny harmonogram 
zakłada, że potrwa to ponad 1,5 roku. 
Cały system ma być wprowadzony osta-
tecznie do 31 marca 2011 r. Zakłada się, 
że część modułów będzie gotowa znacz-
nie wcześniej, tzn. od drugiego kwartału 
2010 r. Natomiast funkcjonalności zwią-
zane z fi nansami i księgowością oraz ka-
drami – od początku 2011 r. 

Szkolenie pracowników  
przed wdrożeniem 
systemu

Obecnie pracownicy MPEC i Co-
march przygotowują Analizę Przed-
wdrożeniową i szczegółowy Plan Wdro-
żenia. W listopadzie rozpoczną się nato-
miast szkolenia, które w ramach projektu 
„Wzrost kapitału ludzkiego MPEC poprzez 
szkolenia i doradztwo w ZSI” są dofi nan-
sowane z Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki fi nansowanego z Europejskiego 
Funduszu Społecznego. 

W szkoleniach, weźmie udział 150 
pracowników MPEC. W pierwszym eta-
pie, na którym zapoznają się z podsta-
wowymi informacjami na temat systemu 
zintegrowanego, pracownicy zostaną po-
dzieleni na pięć 30-osobowych grup. Każ-
dy weźmie udział w dwóch seriach zajęć 
po 14 godzin każda.

W drugim etapie szkoleń – zaawan-
sowanym – stworzonych zostanie 11 
mniejszych grup, które będą brały udział 
w dwóch 30-godzinnych blokach zajęć. 
Podczas tych zajęć pracownicy będą pra-
cować już na konkretnych przykładach, 
dotyczących wykonywanych obowiąz-
ków służbowych.

Szkolenia będą odbywać się w for-
mie wykładów i ćwiczeń na komputerach. 
Każdy etap będzie kończyć się testem 
sprawdzającym nabytą wiedzę. 

Co będzie umożliwiać ZSI?
•  dostęp do pełnej informacji poprzez jednolity interfejs,
• ujednolicenie baz danych przedsiębiorstwa,
• wprowadzanie danych w miejscu ich powstawania i lepszy nadzór nad 

nimi,
• pełna informatyzacja przedsiębiorstwa i upowszechnienie elektroniczne-

go obiegu dokumentacji,
• wymuszenie pełnego nadzoru nad dokumentami,
• stworzenie możliwości prowadzenia analiz techniczno-fi nansowych,
• umożliwienie połączenia w jednolitym systemie procesów technicznych 

ze skutkami fi nansowymi, stworzy możliwość prostej analizy wskaźniko-
wej (np. inwestycja, eksploatacja ze sprzedażą, parametry techniczne 
produkcji i przesyłu ze sprzedażą, działania odbiorców - termomoderni-
zacja, przyrost kubatury, modernizacje ze sprzedażą itp.),

• ułatwienie sporządzania powtarzalnej analizy w ujęciu historycznym.
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Rozmowa z Lechem Raczkowskim, Dalkia Poznań Zespół Elektrociepłowni SA

13UP65 bloku BC50 
w Dalkia Poznań ZEC SA

Dlaczego zdecydowaliście się na mo-
dernizację układu regulacji turbiny? 

Wskazałbym tutaj na dwie podstawo-
we grupy przyczyn, które są powszech-
nie znane zajmującym się hydrauliczny-
mi układami sterowania i regulacji nie 
tylko turbin. Pierwotna przyczyna naszej 
decyzji to znaczące zużycie elementów 
mechanicznych hydraulicznego układu 
regulacji, takich jak: krzywki, dysze, su-
waki, sprężyny itp. elementy, po ponad 
20 latach jego eksploatacji. Druga przy-
czyna tej decyzji to szeroko rozumiany 
rozwój technologiczny, a co za tym idzie 
dużo wyższe wymagania stawiane dzi-
siaj układom regulacji turbozespołów, np. 
w związku z włączeniem polskiej energe-
tyki do UCTE. 

Te przesłanki, oczywiście poza eko-
nomicznymi, które także były istotne, 
skłoniły nasz zespół zajmujący się tech-
nicznym zarządzaniem majątkiem elek-
trociepłowni, do poszukiwania rozwiązań 
najbardziej zaawansowanych technolo-
gicznie dla takich modernizacji. 

Wybraliśmy rozwiązanie fi rmy Emer-
son Process Management. Propozycja ta 
zarówno cenowo, jak i technicznie była 
najkorzystniejsza, pomimo że rozwiązanie 
techniczne nie było wcześniej zastoso-
wane w polskiej energetyce. Nowocze-
sność rozwiązania jest przede wszystkim 
w tym, że zastosowano do sterowania 
serwomotorów zaworów regulacyjnych 
WP i SP turbiny (6 szt.) bardzo szybkie 
siłowniki elektryczne o nazwie Exlar, na-
stępstwem czego był m.in. demontaż 

większości elementów hydraulicznych 
starego układu regulacji.

Na czym polegała modyfi kacja układu 
regulacji i zastosowanych rozwiązań 
technicznych?

Modernizacja hydraulicznego układu 
regulacji turbiny 13UP65 polegała przede 
wszystkim na maksymalnej likwidacji ele-
mentów mechaniczno-hydraulicznych 
i zastąpieniu ich elementami elektrycz-
nymi lub elektronicznymi nowego układu 
sterowania i zabezpieczeń turbiny oraz 
zapewnieniu wszystkich wymagań bez-
pieczeństwa i jakości regulacji stawianych 
nowym turbinom (patrz np. Instrukcja Ru-
chu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej – 
PSE-Operator SA). Wykonano to poprzez 
zabudowę indywidualnych układów elek-
tromechanicznego sterowania serwomo-
torów zaworów regulacyjnych WP (4 szt.) 
i SP (2 szt.) turbiny w miejsce istniejącego 
układu hydrauliczno-mechanicznego.

Demontaż mechaniczny objął nastę-
pujące elementy z tzw. bloku przedniego 
turbiny: blok suwaków regulatora obrotów 
wraz z dźwigniami i urządzeniem rozru-
chowym, ogranicznik mocy, odśrodkowy 
regulator obrotów, blok suwaków regu-
latora bezpieczeństwa, suwak do testo-
wania wytrzasku turbiny, tachometr, przy-
śpieszacz, suwak do testowania zaworu 
odcinającego oraz zbędne połączenia ru-
rowe wraz z linią kolektora dodatkowych 
zabezpieczeń.

Dokonano również modyfi kacji 6 szt. 
serwomotorów zaworów regulacyjnych 

WP i SP turbiny w celu zabudowy do 
ich sterowania wspomnianych siłowni-
ków elektrycznych Exlar. Modyfi kacja ta 
polegała na następujących działaniach: 
demontaż mechanicznego sprzężenia 
zwrotnego serwomotorów, montaż si-
łowników elektrycznych Exlar oraz dwóch 
przetworników położenia na każdym ser-
womotorze (podwójna pętla sprzężenia 
zwrotnego) wraz z przeróbką elemen-
tów suwaka sterującego w celu przy-
stosowania go do połączenia z nowym 
siłownikiem.

Montaż mechaniczny objął dodat-
kowo zabudowę nowego hydrauliczno-
-elektronicznego zestawu sterowniczego 
układu regulacji i połączenie go z instala-
cją olejową turbiny. Zestaw ten zawiera 
w sobie m.in. hydrauliczny blok awaryj-
nego wyłączenia turbiny (w logice 2 z 3), 
blok zazbrojenia turbiny, blok zamykania 
zaworów regulacyjnych. Poza tym zabu-
dowano 6 nowych czujników obrotów 
turbiny, po 3 czujniki na dwóch różnych, 
oddalonych od siebie, kołach zębatych 
zamocowanych do wału turbiny oraz dwa 
nowe czujniki fazy obok jednego z kom-
pletów czujników obrotów. Aż 6 czujni-
ków obrotów, dlatego że jeden komplet 
trzech czujników obrotów został włączo-
ny do układu zabezpieczeń, a drugi kom-
plet trzech czujników obrotów do układu 
wizualizacji i sterowania turbiną (obydwa 
komplety w logice 2 z 3). 

Cała logika, układy wizualizacji, roz-
budowane algorytmy sterowania i za-
bezpieczeń nowego układu regulacji zo-

Modernizacja układu regulacji turbiny 
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stały zapisane i zrealizowane w oparciu 
o zdecentralizowany system automaty-
ki OVATION amerykańskiej fi rmy Emer-
son Process Management, który został 
dostarczony i uruchomiony wraz z jed-
nomonitorową stacją operatorską i jed-
nomonitorową stacją inżynierską. Poza 
samym układem regulacji turbiny system 
OVATION nadzoruje większość parame-
trów turbozespołu bloku BC50 (w tym 
tzw. pomiary specjalne z układu Ben-
tley-Nevada). Zostały one wprowadzo-
ne z innego zabudowanego wcześniej 
systemu automatyki. 

Prace wszystkich branż związanych 
z modernizacją układu regulacji turbiny, 
w tym prace demontażowe urządzeń 
i elementów istniejącego układu hydrau-
liczno-mechanicznego, przystosowanie 
serwomotorów zaworów regulacyjnych 
WP i SP do współpracy z nowym ukła-
dem regulacji wraz z zabudową zespo-
łów i instalacji rurowych potrzebnych 
do sterowania układami serwomotorów 
regulacyjnych WP i SP turbiny z zabu-
dową elektrycznych elementów wyko-
nawczych, a także ich dostawa, opro-
gramowanie i uruchomienie systemu 
automatyki OVATION zostały wykona-
ne przez fi rmę Emerson Process Mana-
gement Water and Power Sollution Sp. 
z o.o. bardzo sprawnie i szybko w 2007 r. 
Zakończyły się sukcesem, mimo bardzo 
krótkiego terminu od podpisania umowy 
do realizacji.

Jakie są korzyści wynikające z za-
stosowanego rozwiązania technicz-
nego?

O głównych zaletach modernizacji 
układu regulacji, które potwierdziły się 

w całości, wspomniałem wyżej. Skupię 
się, więc na korzyściach, jakie dostrzegli-
śmy dodatkowo w okresie, niezbyt jesz-
cze długiej, eksploatacji tego układu, 
a których nie rozważaliśmy przed pod-
jęciem się realizacji całego zadania.

Jak najbardziej trafna okazała się de-
cyzja o daleko idącej likwidacji elementów 
mechanicznych układu regulacji - łącz-

nie z zabudową elektrycznych siłowni-
ków Exlar. Wyeliminowało to praktycznie 
prawie wszystkie inercje, histerezy i inne 
nieliniowości elementów mechanicznych 
układu dotychczasowego. Układ regulacji 
turbiny stał się w pełni sterowalny i powta-
rzalny, a więc programowalny i przewidy-
walny, czego nie można było oczekiwać 
od tego układu przed modernizacją.

Ponieważ nowy układ regulacji turbi-
ny obejmował likwidację mechanicznych 
regulatorów bezpieczeństwa i zastąpienie 
ich przez trójkanałowy (w logice 2 z 3), 
niezależny układ zabezpieczeń, umoż-
liwia to nam wykonywanie (po moder-
nizacji) symulacyjnych prób zwyżki ob-
rotów bez potrzeby przeprowadzania 
ryzykownych prób rzeczywistej zwyżki 
obrotów turbiny. Tenże układ regulacji 
spowodował również, że możliwe jest 
obecnie prowadzenie regulacji ciśnienia 
pary z regulowanego upustu turbiny, co 
nie było praktycznie wykonalne przed 
modernizacją.

Czy nowe rozwiązanie jest w pełni 
niezawodne?

O sprawności i niezawodności no-
wego rozwiązania może świadczyć pe-
wien incydent, który przytrafi ł się nam 
na tym bloku. Po upływie około roku od 
uruchomienia nowego układu regulacji, 
na skutek pewnych zdarzeń losowych, 
gdy blok pracował ze znaczącym ob-
ciążeniem, nastąpiło przegrzanie izolacji 
kabli zasilających dwa siłowniki serwo-
motorów zaworów regulacyjnych WP 
turbiny. Izolacja tych kabli właściwie się 
stopiła, co doprowadziło do zwarcia żył 
kabli. Natomiast system OVATION wy-
krywając zwarcie w tych dwóch kablach, 
awaryjnie zamknął całkowicie dwa za-
wory regulacyjne WP turbiny, otwierając 
pozostałe dwa do poziomu utrzymania 
zadanego obciążenia bloku. Blok utrzy-
mał się w sieci, nastąpiło jedynie nie-
wielkie wahnięcie ciśnienia pary przed 
turbiną, oczywiście z adekwatnym wah-
nięciem mocy bloku. Po chwili, parame-
try bloku w zasadzie ustabilizowały się. 
Należy jeszcze przy tym dodać, że ze 

względu na pełnię sezonu grzewcze-
go w tym okresie, niemożliwe było na-
tychmiastowe odstawienie tego bloku 
w celu wymiany uszkodzonych kabli. 
Stało się to możliwe dopiero po ok. 2 
tygodniach. W tym czasie turbina praco-
wała z ok. 70-80% mocy znamionowej 
na czterech regulacyjnych zaworach, 
do czasu zaplanowanego postoju re-
montowego, kiedy to wymieniono dwa 
uszkodzone kable.

Rozmawiała: Dorota Kubek

Rys. 1. Zabudowa siłowników Exlar na 
serwomotorach zaworów regulacyjnych 

turbiny 

Rys. 2. Zabudowa bloku awaryjnego 
wyłączenia 

Rys. 3. Jeden z obrazów synoptycznych 
wykorzystywanych do prowadzenia 

rozruchu, regulacji i odstawiania turbiny 
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Instytut Energetyki Odnawialnej, Panel Słoneczny 20x2020

Wsparcie dla sektora 
ENERGETYKI SŁONECZNEJ CIEPLNEJ 

Celem raportu „Wizja rozwoju energetyki 
słonecznej termicznej w Polsce wraz z planem 

działań do 2020 r.”, opracowanego przez 
Instytut Energetyki Odnawialnej we współpracy 
z przedstawicielami krajowego przemysłu energetyki 
słonecznej zgrupowanymi w „Panelu Słonecznym 
20 x 2020”, jest przedstawienie potencjału 
gospodarczego i kierunku rozwoju energetyki 
słonecznej cieplnej, gwarantującego wdrożenie 
przez Polskę dyrektywy UE o promocji stosowania 
odnawialnych źródeł energii (OZE).

Raport, potwierdzający duże możli-
wości wykorzystania zielonego cie-

pła, w tym energetyki słonecznej w efek-
tywnej realizacji celów wynikających 
z ww. dyrektywy, powinien być w szcze-
gólności wykorzystany w krajowym „Pla-
nie wykonawczym: Ścieżki rozwoju wy-
korzystania odnawialnych źródeł energii 
do 2020 roku” („Plan działań”).

Energetyka słoneczna cieplna jest 
jednym z najszybciej rozwijających 
się sektorów energetyki odnawialnej 
w Polsce i w UE. Średnie roczne tempo 
wzrostu w latach 2001-2008 wyniosło 
w Polsce ponad 43%. 2008 r. był rekor-
dowym pod względem sprzedaży insta-
lacji słonecznych – 130 tys. m2, co daje 
wartość skumulowaną powierzchni za-
instalowanej w wysokości 365 tys. m2 
i odpowiada 526 TJ „zielonego” ciepła 
zużytego na podgrzewanie wody użyt-

kowej na cele grzewcze. 
Polska stała się dzięki temu siód-

mym rynkiem energetyki słonecznej 
w UE. Ponadto, krajowi producenci ko-
lektorów słonecznych ponad 50% pro-
dukowanych urządzeń eksportują poza 
granice Polski. Jest to cecha wyróżnia-
jąca energetykę słoneczną termiczną 
na tle pozostałych technologii OZE, 
wśród których dominuje raczej import 
urządzeń, a tych krajowej produkcji czę-
sto w ogóle brakuje.

Efektywna technologia 

Badania przeprowadzone m.in. 
przez Komisję Europejską potwierdza-
ją, że energetyka słoneczna termiczna 
należy do najbardziej efektywnych tech-
nologii produkcji ciepła, z punktu widze-
nia ograniczenia emisji gazów cieplar-

nianych. Krajowe fundusze wspierające 
rozwój sektora energetyki odnawialnej 
nie dostrzegają w pełni istotnej roli ener-
gii promieniowania słonecznego. W la-
tach 2005-2008 ogólna kwota dofi nan-
sowania projektów energetyki słonecz-
nej cieplnej ze środków publicznych 
wynosiła zaledwie 24 mln zł/rok.

Wg wykonanych w raporcie pogłę-
bionych analiz, łączny potencjał energe-
tyki słonecznej termicznej możliwy już 
obecnie do praktycznego wykorzysta-
nia wyniósł ponad 32 000 TJ i umożli-
wiłby zainstalowanie do 2020 r. ponad 
22 mln m2 kolektorów słonecznych, 
w szczególności w systemach do pod-
grzewania ciepłej wody użytkowej oraz 
w systemach dwufunkcyjnych (ciepła 
woda – c.w.u. i ogrzewanie pomiesz-
czeń c.o.) oraz w przemyśle.

Nadchodząca zielona rewolucja 
wymaga zmian paradygmatów myśle-
nia o energetyce i większego niż do-
tychczas otwarcia na systemy zdecen-
tralizowane. Opracowując scenariusz 
(ścieżkę) rozwoju energetyki słonecznej 
termicznej do 2020 r., jako tło makro-
ekonomiczne, wykorzystano „Scena-

Sumaryczna pomoc 
publiczna dla sektora 
energetyki słonecznej 
w okresie do 2014 r. 
powinna wynosić ok. 
800 mln zł.

”
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riusz długookresowego zaopatrzenia 
Polski w czyste nośniki energii”, wyko-
nany w 2008 r. dla Greenpeace Polska. 
Wg wykonanych w niniejszym raporcie 
analiz realny wkład energetyki słonecz-
nej cieplnej w pokrycie potrzeb w zakre-
sie zaopatrzenia w ciepło i chłód wynosi 
prawie 28 000 TJ na 2020 r., co odpo-
wiada blisko 20 mln m2 powierzchni ko-
lektorów słonecznych zainstalowanych 
w poniżej wskazanych sektorach wg 
następujących udziałów:

c.w.u. w mieszkalnictwie – 53%, 
c.o. w mieszkalnictwie – 17%, 
c.w.u. w usługach i sektorze pu- 
blicznym – 9%,
c.o. w usługach i sektorze publicz- 
nym – 5%,
ciepło technologiczne w przemyśle  
i rolnictwie – 5%,
słoneczne chłodzenie w sektorze  
usług – 2%,
słoneczne chłodzenie w mieszkal- 
nictwie – 1%.

Natomiast pozostałe 8% energii pro-
mieniowania słonecznego to ciepło uzy-

skiwane w systemach ogrzewania sie-
ciowego (przeznaczone na c.o. + c.w.u.). 
Średnie tempo wzrostu sektora w latach 
2009-2020 kształtować się będzie na 
poziomie 40%, natomiast w dalszych 
latach, tj. 2020-2040, na poziomie 9%. 
Uwzględniając powyższe wyniki, szaco-
wany udział energii słonecznej cieplnej 
w zużyciu energii ze źródeł odnawial-
nych w 2020 r. wyniesie ponad 4,4%, 
a w zużyciu energii fi nalnej w Polsce po-
nad 1%. Są realne podstawy i szanse, 
aby druga dekada obecnego stulecia 
w Polsce zapisała się jako dekada prze-
łomowa dla energetyki słonecznej.

Korzyści dla  
społeczeństwa

Niewątpliwą korzyścią dla społe-
czeństwa w przypadku dalszego rozwoju 
energetyki słonecznej cieplnej w Polsce 
jest zapewnienie miejsc pracy dla ponad 
40 tys. osób w 2020 r. W celu utrzymania 
wsparcia sektora energetyki słonecznej 
cieplnej w latach 2009-2014 środkami 
publicznymi na wymaganym średnim 
poziomie 12% całkowitych nakładów in-
westycyjnych, roczna kwota subsydiów 
w tym okresie powinna sięgać 180 mln 
zł/rok (jest to skala dotacji udzielanych 
obecnie standartowo 4-5 projektom w in-
nych sektorach OZE) i być rozdyspono-
wana w sposób optymalny kosztowo, 
zapewniający powstanie jak największej 
liczby instalacji przy danej puli środków 
na dofi nansowanie i najwyższą możliwą 
jakość produktów i usług trafi ających na 
rynek. Energetykę słoneczną należy, bar-
dziej sprawiedliwie i poważniej niż dotych-
czas, uwzględnić jako benefi cjanta w ko-
lejnym okresie programowania funduszy 
UE (2014-2020).

Wsparcie systemowe 

Członkowie „Panelu Słoneczne-
go 20x2020”, fi rmy oraz organizacje 
wspierające uważają, że skutecznym 
instrumentem promocji energetyki sło-
necznej termicznej jest wsparcie syste-
mowe, obejmujące cały kraj z jasnym 
i znanym wszystkim uczestnikom ryn-

ku planem działań, harmonogramem 
i monitoringiem. Poniżej wyszczegól-
niono najistotniejsze elementy syste-
mowego wsparcia:

dotacje w wysokości 30% nakła- 
dów inwestycyjnych dla właścicieli 
budynków jednorodzinnych, 
dotacje w wysokości 50% nakła- 
dów inwestycyjnych dla sektora pu-
blicznego, przemysłu i rolnictwa, 
ulgi w podatku dochodowym PIT  
do wysokości 10 tys. zł dla właści-
cieli budynków jednorodzinnych.

Uzupełnieniem dostępnego dla 
znacznej części inwestorów „twarde-
go” wsparcia, powinno być wsparcie 
horyzontalne, obejmujące m.in.:

szkolenia instalatorów w ramach  
50% dofi nansowania udzielnego 
przez fundusze ekologiczne oraz 
certyfi kacja instalatorów, 
ogólnokrajowa kampania eduka- 
cyjno-informacyjna, sfi nansowana 
przez fundusze ekologiczne w wy-
sokości 10 mln zł, 
wspieranie prac badawczych dot.  
energetyki słonecznej w wysokości 
100 mln zł fi nansowane z budżetu 
na naukę.

Podsumowanie 

Sumaryczna pomoc publiczna dla 
sektora energetyki słonecznej w okre-
sie do 2014 r. powinna wynosić ok. 
800 mln zł. Takie wsparcie umożliwi 
utorowanie drogi pod dalszy rozwój 
w latach 2014-2020, już przy niższej in-
tensywności pomocy publicznej i przej-
ściu w większym stopniu z silnych do-
tacyjnych instrumentów wsparcia na 
instrumenty podatkowe.

„Panel Słoneczny 20x2020” dekla-
ruje z pełną odpowiedzialnością możli-
wość osiągnięcia wszystkich wymienio-
nych powyżej założeń, co wyrażone zo-
stało w Deklaracji stanowiącej załącznik 
do niniejszego raportu, dostępnej także 
na stronie internetowej Panelu dla tych 
którzy swym autorytetem zechcą wes-
przeć zaprezentowane idee.

www.ieo.pl/panelsloneczny 
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Rittal Sp. z o.o.

PMC 40: 
Rittal przedstawia 

nowy UPS dla 
średniego obszaru 
wydajności. Dzięki 
budowie 19” może być 
stosowany niezależnie 
od obudowy i w ten 
sposób gwarantuje 
pewne zasilanie prądem 
serwerów w szafi e. 
PMC 40 nadaje 
się szczególnie do 
rozbudowy istniejących 
już aplikacji.

Rittal, jeden z największych na świe-
cie dostawców efektywnej infra-

struktury IT, przedstawia nowe trójfa-
zowe i wsuwane zasilacze UPS dla 
zakresu mocy od 10 do 40 kW. Wyjąt-
kowość PMC 40 polega na jego 19“ 
budowie. To sprawia, że może on być 
stosowany niezależnie od obudowy. Po-
siada głębokość 740 mm i bez proble-
mu może być montowany w szafach 
serwerowych o głębokości 800 mm. W 
ten sposób zasilanie bez przerwy prą-
dem zabezpiecza systemy IT w szafi e, 
a osobna obudowa do przechowywania 
i ochrony UPS nie jest już potrzebna.

PMC 40 dostępny jest w czterech 
różnych wersjach. Poszczególne mo-
duły dostarczane są w stopniach mo-
cy 10 i 20 kW. Na każdą szafę mogą 

być stosowane maksymalnie dwa ta-
kie moduły. W ten sposób najsilniej-
sza wersja 40 kW składa się z dwóch 
modułów 20 kW i czterech pasm aku-
mulatorowych. Dwa moduły mogą być 
przełączane równolegle w celu zwięk-
szenia mocy lub dla redundancji n+1. 
Możliwy jest także późniejszy montaż 
drugiego modułu w celu zwiększenia 
mocy. Ustawione redundantnie sys-
temy posiadają typowe dla UPS fi rmy 
Rittal właściwości Safe-Swap: moduły 
podczas bieżącej pracy są wyłączane 
bez przełączania na by-pass.

Dzięki swojej budowie PMC 40 
szczególnie nadaje się do późniejsze-
go montażu w szafi e serwerowej, na 
przykład gdy nowe, wydajniejsze ser-
wery wymagają większego zabezpie-

czenia. Chłodzenie UPS możliwe jest 
przez klimatyzację szafy. W przypadku 
wysokiej mocy 40 kW urządzenie PMC 
40 wymaga maksymalnego chłodze-
nia 2,5 kW.

PMC 40 posiada najwyższy kod 
klasyfi kacji VFI-SS-111 (Voltage and 
Frequency Independent) i tym samym 
zapewnia niezależną od napięcia wej-
ściowego stałą moc wyjściową przy 
wysokim stopniu skuteczności i ma-
łym zapotrzebowaniu na przestrzeń 
w obudowie. Dlatego moduły te mogą 
być używane także jako stabilizatory 
napięcia i częstotliwości. Decentralna 
architektura równoległa (DPA) umożli-
wia redundantne ułożenie systemu dla 
maksymalnej dostępności instalacji.

Firma Rittal przedstawia nowy zasilacz UPS PMC 40 dla zakresu mocy od 10 do 40 kW. 
Dzięki swojej 19” budowie może być montowany bezpośrednio w szafi e

Nowe UPS Rittal

F
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Konrad Wojdan, Transition Technologies SA

OPTYMALIZACJA 
PROCESÓW 
TECHNOLOGICZNYCH

Sztuczne Systemy Immunologiczne to nowy nurt 
inspirowanych biologią rozwiązań bazujących 

na obserwacji działania układu odpornościowego 
organizmów żywych. System odpornościowy 
to szczególny układ organizmu, posiadający 
pamięć i podnoszący swoje umiejętności poprzez 
naukę i doświadczenie. Te właściwości układu 
odpornościowego są wielce przydatne w kontekście 
bieżącej optymalizacji procesów technologicznych.

Optymalizator Immunologiczny SI-
LO autorstwa Transition Technolo-

gies to nowe, udoskonalone rozwinięcie 
zastosowań modelowania empiryczne-
go w optymalizacji procesów przemy-
słowych. Rozwiązanie to posiada no-
we niezwykle korzystne cechy, m.in.: 
eliminacja testów parametrycznych na 
obiekcie i lepsza adaptacja do proce-
su. W przemyśle energetycznym dzię-
ki zastosowaniu optymalizatora produ-
cenci energii elektrycznej i ciepła mogą 
poprawić sprawność wytwarzania przy 
równoczesnej minimalizacji emisji NOx, 
CO i SO2. Zastosowanie systemu do 
optymalizacji procesu spalania pozwala 
na utrzymywanie emisji NOx i CO w za-
danym paśmie w zakresie pełnych ob-
ciążeń ruchowych kotła. Optymalizator 
pozwala także spełnić dodatkowe wy-
magania narzucone na jakość regula-
cji np. obniżenie poziomu tlenu w spali-

inspirowana działaniem układu 
odpornościowego organizmów żywych
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nach, zmniejszenie różnicy temperatur 
spalin w poszczególnych ciągach kotła 
oraz poprawienie sprawności wytwa-
rzania energii elektrycznej i ciepła.

Optymalizator Immunologiczny to 
warstwowy system optymalizacji ba-
zujący na teorii sztucznych systemów 
immunologicznych. Wykorzystuje jedną 
z czterech warstw optymalizacji – w za-
leżności od stanu procesu i wiedzy na 
temat zachowania procesu w aktual-
nym punkcie pracy. Wyjątkową zaletą 
systemu jest zdobywanie wiedzy i ada-
ptacja w czasie rzeczywistym. System 
potrafi  prowadzić proces efektywnie, 
nawet jeżeli parametry obiektu ulega-
ją zmianie. Nie ma potrzeby strojenia 
modeli. Przed każdym krokiem opty-
malizacji automatycznie tworzony jest 
nowy model. Informacje potrzebne do 
utworzenia nowego modelu są mierzo-
ne i przechowywane w pamięci immu-
nologicznej, tak więc model jest zawsze 
dopasowany. 

Niezwykle istotną cechą optyma-
lizatora jest jego pełna i nieinwazyjna 
integracja z istniejącymi strukturami re-
gulacji, dzięki czemu nakłady na moder-
nizację układu automatyki są niewielkie 
i nie wymagają żadnych zmian w oprzy-
rządowaniu pomiarowym (całość kosz-
tów ogranicza się do zakupu kompu-
tera klasy PC). Możliwe jest w dowol-
nej chwili przełączenie z klasycznego 
regulatora do układu z optymalizato-
ra i odwrotnie. Dzięki zastosowaniu 
optymalizatora, przedsiębiorstwo unika 
wymiany całego systemu automatyki, 
a jedynie dokonuje jego modernizacji, 
co pozwala na znaczne zwiększenie 
efektywności istniejącej infrastruktury. 
System może być w nich wykorzysty-
wany jako optymalizator technologii 
FGD, SCR i SNCR. 

W stosunku do innych zaawanso-
wanych rozwiązań optymalizacji – pre-
zentowane rozwiązanie przynosi unik-
nięcie długotrwałych testów obiekto-
wych, wynikających z eksperymentów 
identyfi kacyjnych i adaptacji do zmien-
nych charakterystyk obiektu. Z tego 
powodu mogą być odpowiednie do 
optymalizacji procesów w porównaniu 

z innymi metodami – np. regulatorami 
predykcyjnymi MPC (Model Predictive 
Control) z sieciami neuronowymi. 

Efekty ekonomiczne  
wdrożeń

SILO zastosowany jako optymali-
zator immunologiczny spalania w kotle 
energetycznym umożliwia: obniżenie 
emisji tlenków azotu metodą pierwotną 
(optymalnego spalania) o 10-20% (w 
zależności od typu, stanu i parametrów 
pracy kotła); lepszą kontrolę emisji CO 
i w konsekwencji poprawę sprawności 
spalania o 0,1-0,4%; możliwość zmniej-
szenia przekroczeń wartości dopusz-
czalnych (chwilowych) emisji.

Wyniki ekonomiczne zależą od wiel-
kości kotła oraz szczegółowych uwa-
runkowań emisyjnych (dopuszczalne 
poziomy emisji i systemy handlu emi-
sjami) oraz ekonomicznych (cena pa-
liwa, emisja zanieczyszczeń, kary za 
przekroczenia emisyjne). 

Orientacyjny poziom uzyskiwanych 
efektów ekonomicznych (warunki ame-
rykańskie, elektrownie uczestniczące 
w handlu emisjami – tzn. zobowiązane 
do ograniczenia emisji w tzw. NOx se-
ason) dla bloku 450 MW, to 150-450 
tys. $ rocznie. 

Wdrożenia 

Do tej pory z sukcesem dokonano 
implementacji optymalizatora w elek-
trowniach w Polsce, USA, Korei Połu-
dniowej oraz na Tajwanie.

Rys. 1. Zdobywanie wiedzy o procesie

Rys. 2. Optymalizator immunologiczny na 
tle rozproszonego systemu sterowania

Rys. 3. SILO jako nadrzędny 
optymalizator procesu

Optymalizator 
Immunologiczny to 
warstwowy system 
optymalizacji 
bazujący na teorii 
sztucznych systemów 
immunologicznych

”
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Paweł Piejak, Consus SA

POPRZEZ ZARZĄDZANIE 
RYZYKIEM POGODOWYM
Zmienna pogoda daje się we znaki już 

nie tylko turystom. Zmienna pogoda to 
ogromne straty dla wielu przedsiębiorstw. 
Wielu, to znaczy ilu? Zgodnie z wynikami 
badań dokładnie dwa na trzy przedsiębiorstwa 
narażone są na ryzyko związane 
z występowaniem niekorzystnych warunków 
atmosferycznych. Co więcej, liczba tych 
przedsiębiorstw prawdopodobnie będzie się 
powiększać się w wyniku zachodzących zmian 
klimatycznych.

Odpowiedź na ten problem, wciąż nie 
dość popularna w Polsce, to pogodowe 

instrumenty pochodne.

jące przed ryzykiem pogodowym za-
wierane były – z przyczyn dość oczy-
wistej zależności – w sektorze ener-
getycznym. Do dziś ten właśnie sektor 
najczęściej korzysta z instrumentów, 
które pozwalają zarządzać ryzykiem 
pogodowym. 

Ryzyko,  
a zmienność aury

Dla wielu zarządzających fi rmami 
hasło zarządzanie ryzykiem oznacza 
opcje lub kontrakty na kursy walutowe 
czy też stopy procentowe. Czy jednak 
rzeczywiście są to te ryzyka, które ma-
ją największy wpływ na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw?

Ryzyko, na które nasi zarządzają-
cy powinni zwracać większą uwagę, to 
ryzyko niesione przez zmienność au-
ry – pogody, której kaprysy w niejed-
nej fi rmie znacząco zmieniają poziom 
przychodów. Zagrożenia tego nie moż-
na uniknąć ani zredukować – poddać 
fi zycznej kontroli – tego ludzkość jesz-
cze nie dokonała. Jedynie co pozostaje 
to fi nansowa kontrola ryzyka pogodo-
wego. Ściślej mówiąc chodzi o zatrzy-
manie go w przedsiębiorstwie lub jego 
transfer na rynek fi nansowy. Pierwsze 
rozwiązanie wiąże się z ponoszeniem 
strat fi nansowych (w przypadku wystą-
pienia warunków niekorzystnych) lub 

Poprawa efektywności 

Pogodowe instrumenty  
pochodne

Przyczyny powstania pogodowych 
instrumentów pochodnych doszukiwać 
się należy w liberalizacji amerykańskie-
go rynku energetycznego (lata 90. ubie-
głego wieku). Dostrzeżono wówczas 
silną relację pomiędzy poziomem sprze-
daży energii, a panującymi warunkami 

atmosferycznymi. Celem stało się za-
bezpieczenie przed zmiennością po-
gody, a tym samym przed wahaniami 
poziomu przychodów. Do dnia dzisiej-
szego nie ustalono kto przeprowadził 
pierwszą transakcję, jednak wyznacze-
nie standardów na nowo powstającym 
rynku przypisuje się fi rmom Koch Ener-
gy oraz Enron Inc.

Pierwsze transakcje zabezpiecza-
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osiąganiem bardzo wysokich zysków 
(gdy warunki są korzystne). Rozwią-
zanie drugie (transfer ryzyka na rynek 
fi nansowy) zapewnia stały poziom przy-
chodów, a co za tym idzie - zapobiega 
przenoszeniu strat na klientów (nagły 
wzrost cen produktów).

Jak działają kontrakty,  
które w chwilach „złej” 
pogody zapewniają 
uzyskanie przychodów? 

Zastanówmy się, przeciwko jakim 
czynnikom można się zabezpieczać. 
Wyzwanie rzucono opadom śniegu, 
deszczu, zmiennej prędkości wiatru, 
wahaniom temperatury. Dla każdego 
z tych czynników został stworzony in-
deks, na podstawie którego rozlicza 
się transakcje. Transakcje te oparte 
są o instrumenty fi nansowe takie jak: 
opcje kupna bądź sprzedaży, kontrak-
ty futures czy też swapy. Możliwe jest 
również kupno zabezpieczenia w for-
mie ubezpieczenia, wydłuża to jednak 
procedurę przygotowania.

Budowanie zabezpieczenia zaczy-
namy od określenia kilku jego podstawo-
wych parametrów, mianowicie: czynnika 
atmosferycznego, indeksu bazowego, 
poziomu narażenia przedsiębiorstwa, 
wartości jednego punktu indeksu tzw. 
tick value, poziomu indeksu, przy którym 
następuje „aktywacja” zabezpieczenia,  
tzw. cena wykonania oraz ewentualne li-
mity płatności (szerzej te elementy omó-
wimy w kolejnych artykułach).

Najpopularniejsze indeksy to z pew-
nością: Heating Degree Day/Cooling 
Degree Day – wykorzystywane głów-
nie w sektorze energetycznym w se-
zonie grzewczym/letnim, tworzone na 
podstawie pomiarów temperatury (rys. 

1); CWSI – Cumulative Wind Speed 
Index – wykorzystywany w energety-
ce wiatrowej, informujący o prędkości 
wiatru (rys. 2); CPI – Current Precipita-
tion Index – mówiący o wielkości opa-
dów deszczu.

Proste modyfi kacje temperatury do-
bowej czy indeksu wiatru (tab. 1), po-
zwalają lepiej opisać zmiany w zużyciu 
czy produkcji energii, wówczas zależ-
ność jest liniowa, co ułatwia obliczenie 
należnej wypłaty z kontraktu.

Ponadto powstaje multum indek-
sów tworzonych na indywidualne po-
trzeby przedsiębiorstw z sektora in-
nego niż energetyczny, również na-
rażonych na niekatastrofi czne ryzyko 
pogodowe, np. rolnictwo, przemysł 
spożywczy i browarniczy, budownic-

two, przemysł rozrywkowy i turystycz-
ny, transport.

Przykład 

Przyjrzyjmy się teraz przedsiębior-
stwu, którego wielkość zysku ze sprze-
daży produktów silnie skorelowana jest 
z poziomem temperatury. W przypadku 
wystąpienia niekorzystnych warunków 
atmosferycznych, przedsiębiorstwo 
sprzeda mniej energii i nie zrealizuje 
planu (rys. 3). Można zapobiec takie-
mu wariantowi poprzez zastosowanie 
pogodowych instrumentów pochod-
nych. Zabieg ten pozwala na znaczne 
zredukowanie strat, tym samym jednak 
osiągnięty zysk zostaje pomniejszony 
o koszt zakupu zabezpieczenia.

Zasada działania jest prosta, w mo-
mencie gdy poziom indeksu jest niższy 
niż cena wykonania (zależy od rodzaju 
zabezpieczenia), jego nabywca otrzy-
muje płatność. Wysokość jej jest rów-
na iloczynowi wartości jednego punktu 
indeksu oraz różnicy pomiędzy bieżącą 
wartością indeksu a ceną wykonania. 
W zależności od tego jak zostało ustalo-

Rys 1. Zależność pomiędzy indeksem HDD a sprzedażą energii (a), zależność pomiędzy 
średnią temperaturą powietrza, a poziomem sprzedaży (b)

Rys. 2. Zależność pomiędzy produkcją energii (dzienną) a prędkością wiatru (a), 
zależność pomiędzy produkcją energii (miesięczną) a indeksem CWSI (b)

Tab. 1. Budowa indeksu CDD, HDD oraz CWSI
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ne w momencie zawarcia kontraktu, roz-
liczenie może następować codziennie, 
tygodniowo, miesięcznie bądź na koniec 
określonego przez strony okresu.

Wnioski 

Dla fi rm wrażliwych na codzienną 
zmienność pogody, to najlepszy mo-
ment by zacząć odkrywać nowe moż-
liwości poprawy efektywności przedsię-
biorstw poprzez zarządzanie ryzykiem 
pogodowym. Szanse, aby zabezpieczyć 
się przed związanymi z pogodą koszta-
mi oraz uzyskać dodatkowe przychody 
z nią związane są po prostu zbyt wyso-
kie, aby je ignorować. Szczególnie ważne 
jest to w dzisiejszym świecie, gdzie klimat 
ulega zmianom, a zachowania pogody 
coraz bardziej odbiegają od typowych 
wzorców. 

Rys. 3. Osiągany zysk brutto bez oraz z zabezpieczeniem

Activating Your Ideas
Produkowana przez Outokumpu stal nierdzewna szybko staje się materiałem wybieranym przez utalentowanych inżynierów, 
projektantów i budowniczych na całym świecie. Jesteśmy tu, aby urzeczywistnić Twoje pomysły. Oprócz najlepszej jakości 
stali nierdzewnej nasi klienci otrzymują doskonały serwis i wsparcie techniczne. W każdym miejscu jesteśmy tuż obok. 
Outokumpu jest światowym liderem w stali nierdzewnej. Naszą wizją jest bycie bezdyskusyjnym numerem jeden w tej branży poprzez dążenie do doskonało-
ści operacyjnej. Klienci wielu gałęzi przemysłu, na całym świecie używają produkowanej przez Outokumpu stali nierdzewnej i korzystają z naszego serwisu. 
Stal nierdzewna będąca materiałem bezobsługowym, trwałym i w pełni przetwarzalnym stanowi jeden z kluczowych elementów nowoczesnej i przyjaznej dla 
środowiska przyszłości. To co wyróżnia Outokumpu, to pełna koncentracja na potrzebach klienta przez cały proces – od prac badawczo-rozwojowych do 
dostawy. Outokumpu oferuje światowej klasy stal nierdzewną, wiedzę i wsparcie techniczne. Masz pomysł, my go urzeczywistniamy. 
www.outokumpu.com

r e k l a m a
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Pascale Vangeli, Elisabeth Torsner, Bernd Beckers, Outokumpu Stainless, Szwecja, 
Gary M. Carinci, TMR Stainless – USA

Stale nierdzewne 
do skruberów w IOS – II część

Korozyjne testy polowe  

Testy polowe [11] przeprowadzo-
no w wieży natryskowej i w przewo-
dzie wylotowym działającego skrubera 
w amerykańskiej elektrowni węglowej 
(rys. 2). W wieży natryskowej do odsiar-
czania spalin stosowano mokry kamień 
wapienny i utlenianie powietrzem. Te-
stom poddano próbki spawane i szcze-
linowe przez dziewięć miesięcy w wie-
ży natryskowej i przez osiem miesię-
cy w przewodzie wylotowym. Warunki 
panujące w skruberze i w przewodzie 
wylotowym opisano w tabeli 6, a wyniki 
testów w tabeli 7. 

Warunki w czasie tego testu były 
dość ciężkie, jako że próbki były wysta-
wione na wyższe stężenie chlorków niż 
zwykle spotykane w skruberach. Mimo 
to próbki z 254 SMO® i 2507 spisały 
się dobrze w wieży natryskowej, ule-
gając jedynie niewielkiej korozji szcze-
linowej. Przyczyną tych stosunkowo 
dobrych wyników było prawdopodob-
nie wysokie pH podczas próby polo-
wej. Stal nierdzewna 316 uległa koro-
zji ogólnej, szybkość korozji wyniosła 
0,163 mm/rok.

W próbkach w przewodzie wyloto-
wym większość ataków na metal rodzi-
my i spoinę wynikało z korozji szcze-
linowej pod osadami. Stale 317LMN 
i 904L były jedynymi, w których stwier-
dzono wżery w obrębie spoin, nato-
miast w z 254 SMO® i 2205 wystą-

piła korozja szczelinowa pod osadem 
przy spoinach. Stal 316 uległa korozji 
ogólnej, która ochroniła ją przed lokal-
nym atakiem w postaci wżerów i korozji 
szczelinowej, a szybkość korozji wynio-
sła 0,225 mm/rok. Warunki w przewo-
dzie wylotowym były nieco cięższe niż 
w wieży natryskowej ze względu na 
tworzenie się osadów i skroplin.

Doświadczenie ruchowe 

Rysunek 3 [12] przedstawia sche-
matyczny szkic absorbera z podwój-
nym obiegiem zainstalowanego w elek-
trowni La Spezia, należącej do włoskiej 
grupy ENEL. Oprócz wlotu gazu suro-
wego, gdzie zastosowano stop niklu 
C-22, cała wieża natryskowa włącz-

Tab. 6. Warunki prób polowych w skruberze FGD

Miejsce testu Cl- ppm pH Temperatura °C

wieża natryskowa 60-80 000 5-5.5 ~55

przewód wylotowy
tworzy się pewna ilość 

skroplin, stężenia Cl- i F- 
nieznane

2 w skroplinach 52-54

Obejście

Demister

Spaliny
z alektrofiltra

Wentylator

Zawiesina
kamienia

wapiennego

Zbiornik reakcyjny absorbera
Układ oczyszczania

Pompy 
do zraszania

Pompa do
płuczki

demistera

Komin

Zestaw
testowy

Płuczka
demisteraZestaw

testowy

Moduł
absorbera

Separator
cieczy

Rys. 2. Schemat rozmieszczenia zestawów testowych w procesie odsiarczania spalin 
w elektrowni węglowej
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nie z elementami wewnętrznymi, taki-
mi jak: rury rozprowadzające, układy 
zraszania, sita, misa zbiorcza, podpora 
demistera, wykonana była ze stali nie-
rdzewnej 4565. Za demisterem, tj. na 
materiał ścianek wylotu gazu, zasto-
sowano stal 317LMN. La Spezia była 
pierwszą elektrownią, w której ENEL 
zastosował stal 4565 w większości in-
stalacji odsiarczania. Elektrownia działa 
od sześciu lat bez żadnych problemów 
z korozją. ENEL wykorzystał te pozy-
tywne doświadczenia i zastosował stal 
4565 w innych inwestycjach związa-
nych z odsiarczaniem – nowych insta-
lacjach odsiarczania spalin, jak i przy 
wymianie różnych elementów takich 
jak układy zraszania i wentylatory wy-
ciągowe w istniejących elektrowniach, 

gdzie pierwotnie zastosowany materiał 
ulegał korozji szczelinowej. 

Wymagania  
mechaniczne 

Na zwiększonej wytrzymałości me-
chanicznej można skorzystać poprzez 
możliwość zmniejszenia grubości ścia-
nek elementów i obniżenie całkowitego 
kosztu instalacji odsiarczania. Jak poka-
zano w tabeli 1, wysoka zawartość azotu 
w stali 4565 wpływa na wyjątkowo wy-
soką granicę plastyczności, co można 
wykorzystać do zaoszczędzenia mate-
riału i obniżenia kosztów wytwarzania 
poprzez zmniejszenie grubości, obni-
żenie masy, a także obniżenie kosztów 
obróbki mechanicznej i spawania. Stal 

4565 wykazała również lepszą odpor-
ność na korozję od innych wymienio-
nych stali nierdzewnych oprócz SMO® 
654. Dawniej stal typu 4439 (317MLN) 
stosowano często w strefach o nie tak 
ciężkich warunkach, ale w wielu zasto-
sowaniach zastąpiono ją stalą nierdzew-
ną duplex 2205, która jest tańsza, ma 
wyższą granicę plastyczności i podobną 
odporność na korozję.

 
Problem spawania 

Kluczowym czynnikiem dla uzyska-
nia dobrych spoin jest właściwy dobór 
materiału na spoiwo dostosowanego 
do metalu rodzimego pod względem 
odporności na korozję i właściwości 
mechanicznych. W celu przeciwdzia-
łania segregacji chromu i molibdenu 
podczas krzepnięcia spoiny w wyso-
kostopowych stalach austenitycznych 
należy stosować wysokostopowe ma-
teriały pomocnicze na bazie niklu. Do 
stali duplex również stosuje się spoiwa 
wysokostopowe, aby zachować w spo-
inie równowagę austenit-ferryt.

Dobór stali, a koszty  
cyklu eksploatacji

Instalacje odsiarczania spalin można 
podzielić na strefy o różnych warunkach 
pracy (rys. 2). Mając na uwadze ten po-
dział można dokonać ekonomicznie opty-
malnego doboru materiałów na zbiornik 

Tab. 7. Wyniki testów polowych

Wieża natryskowa Przewód wylotowy

Stop ogólna szczelinowa
wżery   metal 

rodzimy
spoina ogólna szczelinowa

atakis   metal 
rodzimy

spoina

Stale nierdzewne austenityczne

316L 0.16 >1000 214 X 0.23 0 0 0

317LMN 0.01 373 335 X 0.01 117 X X

904L 0 119 220 X 0 182 X X

254 SMO® 0 83 0 0 0 100 X X

Stale nierdzewne duplex

2205 0.02 215 58 X 0 116 X X

2507 0 87 X(1) 0 0 157 0 0

0 = brak ataku, X = zaatakowany, (1) = atak w miejscu znakowania. W tabeli podano szybkość korozji ogólnej w mm/rok albo maksymalną głębokość ataku w mikronach.

- maks. 30000 ppm Cl
w obiegu zraszacza
- maks. 15000 ppm Cl
w obiegu absorbera
- 20000 ppm
w strefie demistera
(w czasie płukania
demistera wodą morską)

- zraszacz pH 3,5-5 / 
- absorber pH 5-6,4 / 6

5-50 / 

Rys. 3. Schemat absorbera z podwójnym obiegiem w elektrowni La Spezia włoskiej 
grupy ENEL
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absorbera, zraszacz i układ absorbera, 
strefę demistera, przewody, klapy i wenty-
latory, tak jak pokazano w tabeli 8. Oczy-
wiste korzyści wynikają z zastosowania 
gatunków stali o wysokiej wytrzymało-
ści (654 SMO®, 4565, 2205 i 2507), 
tam gdzie konstrukcja wymaga materiału 
o wysokiej granicy plastyczności. Nato-
miast w innych miejscach można rozwa-
żać zastosowanie 254 SMO® i 4439.

Choć stale nierdzewne uważane są 
za stosunkowo drogie w porównaniu do 
stali węglowych i materiałów niemeta-
lowych, to skalkulowanie kosztów dla 
całego okresu eksploatacji wykazu-
je, że oszczędniejsze jest stosowanie 
stali nierdzewnych. Jeśli do konstrukcji 
dobierze się właściwe stale nierdzew-
ne, okres użytkowania instalacji od-
siarczania spalin będzie taki jak samej 
elektrowni i nie będą ponoszone żadne 
poważne koszty konserwacji w odróż-
nieniu do rozwiązań z zastosowaniem 
powłok niemetalicznych, gdzie regular-
na konserwacja i wymiana powłok sta-
nowi część koncepcji. Stale nierdzewne 
można stosować w postaci blach cien-
kich i grubych, co powinno stanowić 
podstawę rozwiązań w nowych instala-
cjach albo w postaci okładzin, co zaleca 
się w przypadku modernizacji.

Na dłuższą metę najwybitniejszą za-
letą konstrukcji ze stali nierdzewnej jest 
jej niezawodność. Wymagania wobec 
elektrowni ustanowione są w prawie 
i w przepisach: jeśli skruber nie dzia-
ła, to i elektrownia nie może pracować. 
Przy prawidłowym doborze gatunku stali 
do instalacji, stale nierdzewne zapew-
niają niezawodną i długą eksploatację. 
Ponadto stale nierdzewne są odporne 
na zdarzenia katastrofi czne wynikające 
z niekontrolowanej zmiany warunków 
pracy i z pewnością nie ulegną zawale-
niu, stopieniu czy spaleniu, tak jak nie-
które elementy czy okładziny nieme-
taliczne.

Podsumowanie  

Stale nierdzewne zapewniają od-
porność na korozję, której stopień za-
leży od zawartości chromu, molibdenu 

i azotu. Przy właściwym doborze gatun-
ku stali w zależności od konkretnych 
wymagań dla danego elementu, stale 
nierdzewne mogą zapewnić ekono-
miczną eksploatację instalacji odsiar-
czania spalin. W tego typu instalacjach 
pomyślnie zastosowano szereg gatun-
ków stali nierdzewnych. Stale nierdzew-
ne superaustenityczne i duplex stano-
wią doskonałe rozwiązanie jeśli weźmie 
się pod uwagę nakłady inwestycyjne, 
koszty konserwacji, dostępność mate-
riałów i trwałość instalacji.
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Tab. 8. Przykładowe elementy instalacji odsiarczania spalin i odpowiednie materiały

Elementy Stop

Przewód wlotowy 654 SMO®, 4565, na bazie Ni

Zbiornik absorbera (część dolna) 654 SMO®, 4565, na bazie Ni

Zbiornik absorbera (część górna)
654 SMO®, 4565, 2205, 254 SMO®, 317LMN, na 

bazie Ni (okładziny)

Lance rozpryskowe, zraszacz 654 SMO®, 4565, na bazie Ni

Lance rozpryskowe, absorber 654 SMO®, 4565, 2205, 254 SMO®, 317LMN

Lance rozpryskowe, woda technologiczna 654 SMO®, 4565, 2205, 254 SMO®, 317LMN

Demister 654 SMO®, 4565, 2205, 317LMN

Wentylator wyciągowy 654 SMO®, 4565

Gaz oczyszczony/przewód wylotowy
654 SMO®, 4565, 2507, tworzywa szt. wzm. 

włóknem, powłoki

Komin na bazie Ni (okładziny), powłoki
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SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.

OPTYMALNY BILANS ENERGETYCZNY: 

Kurczące się zasoby naturalne i rosnące koszty energii powo-
dują, że fi rmy na całym świecie sprawdzają wykorzystywane 

systemy pod kątem energooszczędności i kosztów eksploatacji. 
Podstawową kwestią jest określenie potencjału energooszczęd-
ności już istniejących rozwiązań i wyeliminowanie ich defi cytów 
bądź też opracowanie sposobu wdrożenia rozwiązań energoosz-
czędnych w odniesieniu do całkowicie nowych systemów.

Odpowiedzią fi rmy SEW-EURODRIVE są energooszczędne 
rozwiązania modułowe – indywidualne komponenty napędowe 
charakteryzujące się dużą wydajnością energetyczną, które po 
połączeniu w całość tworzą idealne rozwiązanie napędowe dla 
danej aplikacji, które jednocześnie jest zoptymalizowane pod 
względem energooszczędności.

Całość układu gwarantuje jeszcze  
większą energooszczędność niż jego 
poszczególne elementy.

Rozmaite cele i wymogi niekoniecznie muszą się wzajemnie 
wykluczać. Oto przykład:

indywidualne koncepcje systemowe wdrożone wspólnie  –
ze standaryzowanymi koncepcjami specyfi cznymi dla da-
nej branży przemysłu, 
optymalna dyspozycyjność systemu i jak najkrótsze cza- –
sy przestoju w połączeniu z najlepszym możliwym bilan-
sem energetycznym.

Z tego względu rozwiązania energooszczędne oparte są na 
sprawdzonym systemie modułowym fi rmy SEW-EURODRIVE: 
zastosowanie zaledwie jednego komponentu napędowego, ce-
chującego się odpowiednią energooszczędnością może być wy-
starczające, aby poprawić bilans energetyczny całego systemu. 
Jednak dopiero duża liczba możliwości łączenia ze sobą po-
szczególnych elementów napędu sprawia, że mogą one w pełni 
rozwinąć swój potencjał w zakresie energooszczędności.

Potencjał w zakresie redukcji  
kosztów energii

Środki zainwestowane w napędy elektryczne są niewątpli-
wie niewielkie w porównaniu z całkowitymi kosztami inwestycji, 

związanymi z danym 
systemem lub fabry-
ką. Jednak to właśnie 
wybór techniki napę-
dowej może mieć de-
cydujący wpływ na koszty eksploatacji.

Porównując wszystkie koszty ponoszone w trakcie cyklu ży-
cia danego systemu napędowego, okazuje się, że koszty energii 
systemów, które nie zostały zoptymalizowane pod kątem zuży-
cia energii, mogą stanowić 90% kosztów eksploatacji.

Wynika z tego, że optymalizacja energooszczędności wszyst-
kich elementów napędu i dostosowanie go do konkretnej apli-
kacji przynosi znaczne korzyści ekonomiczne.

Podejmij decyzję już teraz: odpowiednia  
strategia w odpowiedniej chwili

Rozwiązania energooszczędne fi rmy SEW-EURODRIVE 
opłacają się zawsze – niezależnie od tego, czy dany system 
napędowy już istnieje, czy też znajduje się dopiero w fazie pla-
nowania. Dobrą okazją na zoptymalizowanie energooszczęd-
ności istniejącego systemu jest moment, w którym pewne ele-
menty muszą być wymienione. Nie ma przy tym znaczenia, czy 
tylko niektóre komponenty napędu zostaną zastąpione przez 
elementy energooszczędne, czy też stosowana jest kombina-
cja różnych produktów – zawsze istnieje potencjalna możliwość 
zaoszczędzenia energii. Oznacza to, że przy każdej wymianie 
komponentów stosowana jest najnowsza i najbardziej energo-
oszczędna technika napędowa, co może się odbywać regular-
nie lub w ramach procesu całkowitej reorganizacji systemu. Je-
śli napędy projektowane są od nowa, odpowiednie rozwiązania 
energooszczędne fi rmy SEW-EURODRIVE zapewnią przejrzy-
stość kosztów w trakcie całego okresu użytkowania systemu 
już w fazie jego planowania. 

www.sew-energooszczednosc.pl

SEW-EURODRIVE Polska Sp. z o.o.
ul. Techniczna 5, 92-518 Łódź

tel. +48 42 676 53 00, fax +48 42 676 53 49
sew@sew-eurodrive.pl, www.sew-eurodrive.pl

ENERGOOSZCZĘDNE 
ROZWIĄZANIA NAPĘDOWE
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Jerzy Trzeszczyński, Wojciech Murzynowski, PRO NOVUM Sp. z o.o.,
Sławomir Białek, NetInfo Sp. z o.o.

LM System PRO®+

To ewidentny paradoks, że elektrownie dążąc do 
coraz efektywniejszego zarządzania swoimi 

wszystkimi zasobami zrobiły bardzo niewiele, aby 
majątkiem produkcyjnym zarządzać w sposób 
równie sprawny jak fi nansami, zakupami, sprzedażą, 
czy zasobami ludzkimi. Utrzymanie majątku 
produkcyjnego to obszar wymagający zarządzania 
wielu kategoriami ryzyk oraz kosztów (remonty, 
diagnostyka, dyspozycyjność, bezpieczeństwo). 
Dzisiaj coraz lepiej można dostrzec przyczyny 
takiej sytuacji oraz zaproponować rozwiązania 
prowadzące do jej szybkiej poprawy.

skoordynowana, niezależna działalność 
produkcyjna, inwestycyjna i moderniza-
cyjna parędziesięciu elektrowni i elektro-
ciepłowni nie stwarzała warunków do 
wdrażania systemowych rozwiązań w ob-
szarze zarządzania utrzymaniem mająt-
ku produkcyjnego. Rozpoczęto jedynie 
wdrażanie systemów klasy ERP, które 
w minimalnym stopniu dotykały proble-
matyki utrzymania majątku produkcyj-
nego, praktycznie wogóle nie wpływając 
na poprawę jego efektywności. Barierą 
okazały się: brak jasnej koncepcji za-
rządzania infrastrukturą techniczną oraz 
powolne zmiany organizacyjne. Wyda-
wało się, że lepsze możliwości stworzy 
konsolidacja elektrowni w grupy z cen-
trum zarządzania posiadającym m.in. 
odpowiednie kompetencje techniczne. 

OPROGRAMOWANIE WSPIERAJĄCE 
ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRODUKCYJNYM 
ELEKTROWNI

Przyczyny niepowodzeń  
i opóźnień

Wśród wielu przyczyn niepowodzeń 
i opóźnień wskazać można na dwie 
o kluczowym charakterze:

organizacyjnym, 
metodologicznym. 

Kuriozalna od 1990 r. organizacja pol-
skiej energetyki, tj. w niewielkim stopniu, 

EKSPLOATACJA DIAGNISTYKA
?

REMONT

TAK

NIE

BAZA
WIEDZY

Rys. 1. Przetwarzanie informacji z diagnostyki, eksploatacji i remontów jako warunek 
tworzenia wiedzy wspierającej utrzymanie. Decyzja remontowa jako rezultat 

zintegrowanej analizy eksploatacji i wyników badań diagnostycznych
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Jak na razie centra zarządzania (usług 
wspólnych) w niewielkim lub w żadnym 
stopniu nie zmieniły wyżej opisanej stra-
tegii. Spełniają jednak progowe warunki 
do wdrażania prawidłowego podejścia 
systemowego. Podejście takie zakłada, 
że grupa elektrowni powinna dyspono-
wać czymś na kształt Centrum Diagno-
styki, czyli miejscem, posiadającym cią-
gle aktualizowaną bazę wiedzy (z dia-
gnostyki, eksploatacji i remontów, rys. 1), 
umożliwiającą planowanie remontów wg 
obiektywnie określonego stanu techniki. 
W roli Centrum może występować gru-
pa własnych, odpowiednio wyposażo-
nych specjalistów lub fi rma zewnętrzna 
współpracująca ze specjalistami Cen-
trum. Stopniowo umacniająca się tenden-
cja do specjalizacji działalności wskazuje, 
że rozwiązania oparte na wyspecjalizo-
wanych fi rmach zewnętrznych mogą być 
bardziej atrakcyjne.

Niepowodzenia i opóźnienia w za-
kresie systemowego wsparcia zarządza-
nia majątkiem produkcyjnym, zwłasz-
cza w zakresie jego utrzymania stanu 
technicznego wiążą się także z błędną 
koncepcją metodologiczną, zakładają-
cą, że programy ERP można dostoso-
wać do potrzeb w zakresie zarządzania 
infrastrukturą techniczną. Wprawdzie 
teoretycznie można uzasadniać takie 
podejście, praktycznie nie da się w ten 
sposób wiele osiągnąć.

Programy inżynierskie, wspierające 
zarządzanie wiedzą o aktualnym sta-
nie urządzeń elektrowni to całkowicie 
odrębna dziedzina oprogramowania. 
Ocena bieżącego stanu technicznego 

urządzenia, jego potrzeb w zakresie 
badań, remontów, ryzyk związanych 
z awaryjnością i nakładów adekwat-
nych do obecnego i prognozowane-
go stanu urządzenia wymaga rozwią-
zania transferu koniecznych informacji 
(często niedostępnych w istniejących 
hurtowniach danych) oraz zastosowa-
nia odpowiednich algorytmów przetwa-
rzania i udostępniania wiedzy w odpo-
wiedniej formie. Optymalne rozwiązanie 
preferowane m.in. przez fi rmę Siemens 
w nowych elektrowniach niemieckich [1] 
przedstawiono na rys. 2.

Platforma LM System  
PRO®+ - środowisko 
informatyczne 
realizujące wsparcie 
dla utrzymania stanu 
technicznego urządzeń 
energetycznych

Program LM System PRO® (LM 
od Life Management) rozwijany jest od 
5-ciu lat. Aktualnie powstaje jego no-
wa wersja LM System PRO®+ (Ma-
intenance Think Centre), która z infor-
matycznego punktu widzenia jest plat-
formą tworzącą środowisko dla kilku 
programów systemowych oraz stwa-
rza możliwość tworzenia (poprzez API) 
własnych programów wg indywidual-
nych potrzeb.

Systemowe pakiety oprogramowa-
nia 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, 
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 wykonaw-
cami badań oraz remontów.

Manager projektów (zadań) i do-
kumentów pozwalający na:

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

LM Diagnostyka PRO  – software-
’owo zaimplementowano kompletny 
system diagnostyczny wykorzystu-
jący ponad 20-letnie doświadczenia 
Pro Novum w zakresie diagnostyki 
urządzeń cieplno-mechanicznych 
elektrowni i elektrociepłowni.
LM Monitoring PRO  – pakiet po-
zwalający na monitorowanie istot-
nych parametrów pracy oraz 
zdarzeń eksploatacyjnych – spra-
wia, że historia eksploatacji obiektu 
może powstawać, w znacznej mie-
rze,  w bezobsługowy sposób.
LM Analiza Awaryjności PRO  

Rys. 2. Optymalna lokalizacja systemu wspomagania zarządzania majątkiem 
produkcyjnym elektrowni w informatycznym systemie wspomagania zarządzania 

elektrownią (organizacją energetyczną)
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– pozwala na rejestrację zdarzeń 
awaryjnych oraz ich analizę w cza-
sie rzeczywistym. 
LM Remonty PRO  –  program 
wspiera:

planowanie remontów, –
weryfi kację zakresu remontów  –
w oparciu o stan techniczny 
urządzenia określony na podsta-
wie 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 de-
fi niowanie algorytmu przetwarzania 
informacji w wiedzę oraz zarządza-
nia nią. Zawiera kreator nastaw limi-
tów dla poszczególnych parametrów 
pracy, kryteriów analizy przekroczeń, 
reguł synchronicznej analizy wielu 
przebiegów czasowych pracy. Wy-
maga wdrożenia programów: Dia-
gnostyka PRO i Monitoring PRO 
oraz obsługi na poziomie eksperc-
kim.
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 przetwarza-
jącej dane pomiarowe oraz inne 
informacje dot. historii pracy urzą-
dzenia. Serwis Diagnostyczny może 
być realizowany wyłącznie w trybie 
usługi. Klient nie ponosi więc kosz-
tów zakupu oprogramowania licencji 
ani wyposażenia stacji obiektowej.

Integrowane ze sobą pakiety progra-
mów Platformy LM System PRO®+ 
tworzą kompletne środowisko informa-
tyczne, które można skonfi gurować 
praktycznie w dowolny system wspie-
rający utrzymanie stanu technicznego 

urządzeń elektrowni. Na rys. 3 przed-
stawiono jego konfi gurację w wersji 
wspierającej Centrum Zarządzania grupy 
elektrowni pozwalający na maksymal-
nie rozproszoną pracę przy zachowa-
niu pełnej kontroli nad procesami i do-
kumentacją.

Ewolucja rynku energii i związane 
z nią strategie większości europejskich 
grup energetycznych sprawiają, że zmia-
ny organizacyjne w polskiej energetyce 
są nieuniknione.

Dyskutować można wyłącznie nad 
tempem tych zmian oraz sposobem roz-
wiązania niektórych problemów szcze-
gółowych. Zagadnienie nie jest proste 
ze względów organizacyjnych (społecz-
nych) oraz technicznych. Technicznych 
dlatego, że poza nielicznymi wyjątkami 
majątek produkcyjny jest skrajnie niezu-
nifi kowany. Dotyczy to nie tylko urządzeń 
długoeksploatowanych.

Dodatkowym problemem wymaga-
jącym uwzględnia 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 
trudno prognozować powstaje wyżej 
opisana, druga już generacja oprogra-

mowania, która w postaci platformy LM 
System PRO®+ tworzy elastyczne śro-
dowisko informatyczne wspierające za-
rządzanie majątkiem produkcyjnym. W 
warstwie procesowej – na podstawie 
ponad 20 letnich doświadczeń Pro No-
vum – zaimplementowano kompletny 
system diagnostyczny z on-linową ana-
lizą awaryjności oraz analizą warunków 
pracy w zakresie cieplno-mechanicznym 
i chemicznym.

System, w znacznej mierze bez bez-
pośredniego angażowania specjalistów 
zarządzania majątkiem elektrowni ge-
neruje historię eksploatacji urządzeń, 
wspiera proces tworzenia wiedzy kor-
poracyjnej oraz udostępnia ją w formie 
okresowych raportów. 

Koncepcja, najważniejsze funkcjo-
nalności, a nawet niektóre fazy realiza-
cji oprogramowania były wielokrotnie 
publikowane w branżowych pismach 
oraz prezentowane podczas krajowych 
i zagranicznych konferencji naukowo-
technicznych [2-8].

Centrum Diagnostyki &  
Profi laktyki – najbardziej 
zaawansowana forma 
implementacji 
LM System PRO®+ 

Najnowsza wersja oprogramowania 
LM System PRO®+ zapewnia większą 

Rys. 3. Ogólna architektura Systemów IT Centrum Zarządzania Grupy Elektrowni 
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użyteczność niż poprzednie m.in. przez 
to, że posiada nowe funkcje jeszcze 
lepiej dostosowane do potrzeb scen-
tralizowanego zarządzania majątkiem 
produkcyjnym. Przyjęto, że użytkownik 
urządzeń energetycznych nie musi ku-
pować oprogramowania ani licencji na 
jego użytkowanie, może mieć udostęp-
nioną usługę – serwis diagnostyczny, 
co oznacza, że akceptując zewnętrz-
nie zdefi niowany system diagnostyczny 
otrzymuje wyłącznie wiedzę jako wynik 
jego funkcjonowania. Na systemowo 
udostępnianą wiedzę składa się:

półautomatycznie zapisywana histo- 
ria eksploatacji,
okresowe raporty dot. stanu urzą- 
dzenia,
bieżące doradztwo realizowane za  
pośrednictwem systemowego ko-
munikatora.

Badania może realizować dowol-
na fi rma wg programu i harmonogramu 
powstającego systemowo. Przyjęto, że 
zmiany organizacyjne w elektrowniach 
będą sprzyjać takiemu podejściu do 

diagnostyki. Zarówno specjaliści dzia-
łów utrzymania majątku produkcyjnego 
samodzielnych elektrowni, jak również 
centrów usług wspólnych grup elek-
trowni powinni mieć szereg korzyści ze 
współpracy z wyspecjalizowanym w dia-
gnostyce Centrum.

System informatyczny wspierający 
Centrum Diagnostyki i Profi laktyki za-
rządza kompletnym procesem diagno-
stycznym, na który składa się:

rejestracja historii eksploatacji, –
wsparcie przy opracowywaniu za- –
kresów badań,
rejestracja wyników badań, –
wsparcie przy powstawaniu ocen  –
stanu technicznego i prognoz,
monitorowanie w trybie on-line  –
stanu technicznego,
zarządzanie projektami (zadania- –
mi) i dokumentami,
archiwizacja dokumentacji z ba- –
dań i ocen stanu technicznego.

System j.w. wspiera pracę eksper-
tów Pro Novum oraz personel wykonu-
jący badania (elektroniczne szablony 

protokołów i raportów, 
automatyczny transfer 
wyników badań). Funk-
cje pracy rozproszonej 
zapewnią także możli-
wość udziału zewnętrz-
nych wykonawców ba-
dań i ekspertów w reali-
zacji projektów. Ogólną 
architekturę Centrum 
D&P przedstawiono na 
rysunku 4.

Integracja z Syste-
mami IT elektrowni oraz 
terminalami inspekto-
rów zarządzania ma-
jątkiem zorganizowana 
jest za pośrednictwem 
stacji obiektowej zloka-
lizowanej w elektrowni, 
do której powinien być 
zapewniony zdalny do-
stęp za pośrednictwem 
VPN. W identyczny spo-
sób specjalista elektrow-
ni posiada dostęp do 

zgromadzonych informacji oraz wiedzy 
generowanej półautomatycznie (wnioski 
i zalecenia eksperta wprowadzane są 
ręcznie) w formie okresowych raportów. 
W najbliższym czasie udostępnianie wie-
dzy oraz komunikacja z użytkownikiem 
będą realizowane za pośrednictwem 
przeglądarki internetowej.
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