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Czy REDUKCJA EMISJI 

Projekt okładki: Wydawnictwo „Nowa Energia”

Szanowni

CZYTELNICY
Początek roku to z pewnością najlepszy moment na wszelkiego rodzaju podsumowania. Próbę podsumowania podjęliśmy również i my. Jak był rok
2009? W artykule dr inż. Jerzego Majchera (str. 16) czytamy: (…) wszystkie
wydarzenia 2009 r. w branży energetycznej nieuchronnie potwierdzały trend
wzrostu cen na wszystkie nośniki energii użytkowanej przez odbiorców, czyli
ﬁnalnych płatników. Ewenementem w
skali świata stała się autarkiczna gospodarka Polski, która jako jedyna w
Europie wykazała dodatni wzrost gospodarczy. Czyżby tradycja wreszcie
dawała efekty?
Również firma Deloitte (str. 20)
podkreśla, że: jeśli mielibyśmy wskazać branżę przygotowaną na realizację ogromnych inwestycji w najbliższej
przyszłości, bez wątpienia byłby to sektor energetyczny. (…) W chwili obecnej
energetyka musi konkurować z wszyst-

kimi innymi branżami o dostęp do ograniczonego już kapitału i ﬁnansowania
dłużnego.
Zachęcamy również do zapoznania
się z treścią wywiadu przeprowadzonego z sekretarzem generalnym Społecznej Rady do spraw Narodowego Programu Redukcji Emisji – prof. Krzysztofem Żmijewskim nt. celu jej powołania
i realizowanych zadań (str. 4).
Zapraszamy Państwa do wyrażania swoich opinii oraz spostrzeżeń
nt. bieżącej sytuacji w branży. Udostępniamy łamy „Nowej Energii” oraz
wortalu www.nowa-energia.com.pl.
Licząc na dalszą współpracę z naszym
wydawnictwem, w imieniu całego zespołu redakcyjnego życzymy Państwu
samych sukcesów w pracy zawodowej
i pełnego zadowolenia w życiu osobistym w całym roku 2010.
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Dużo „Nowej Energii” w 2010 roku
życzy Redakcja
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A co z pieniędzmi, które możemy
zaoszczędzić?
Pozostałe 4 mld euro, te które możemy zaoszczędzić, już nie są zapisane w ustawie budżetowej, dlatego jest
tutaj pewna swoboda w ich wydawaniu. Pieniądze te musimy również wydać i dokładnie napisać na co je wydamy w dokumencie, który nazywamy Narodowym Programem Redukcji Emisji.
Ten dokument musimy dostarczyć do
końca czerwca 2011 r. do Komisji Europejskiej. Podlegać on będzie akcep-

tacji w trybie administracyjnym. Oznacza to, że nie przewiduje się negocjacji w tym obszarze. Komisja Europejska nie przewiduje, abyśmy mogli zaskarżać te decyzje.
Z tego punktu widzenia ten dokument jest ważniejszy niż „Polityka
energetyczna …”?
Zgadza się. W starej „Polityce energetycznej …” było np. napisane, że nie
wolno konsolidować, a my to robiliśmy.
Pierwsze konsolidacje w Polsce miały
miejsce pod rządami „Polityki…”, która zakazywała tego typu działań. Potem się po prostu „odkręcało” ten dokument, aby już nie zakazywał.
Obecna „Polityka …” jest moim zdaniem - z punktu widzenia metodologicznego - dobrze skonstruowanym dokumentem. Zawiera cele, które są dosyć
dokładnie wyznaczone, działania, czasem zawiera również terminy oraz podaje odpowiedzialnych za wykonanie.
W przypadku Narodowego Programu Redukcji Emisji, dokument ten musi
zawierać konkretne działania, pieniądze
i terminy, czyli w skrócie – ma być przedłużeniem „Polityki energetycznej …”

”

Naszym moralnym
obowiązkiem jest
mówienie prawdy,
nawet jeśli jest
ona bolesna.
Przed nami wielkie
zadanie, a czasu
jest bardzo mało

Czy były już wcześniej powoływane tego typu instytucje?
Zadaniem Rady jest pomóc odpowiedzialnemu za to zadanie, czyli Waldemarowi Pawlakowi, Ministrowi
Gospodarki i wicepremierowi odpowiedzialnemu za gospodarkę, który zna
powagę sytuacji i dlatego powołał Radę. Wedle mojej wiedzy jest to przedsięwzięcie unikalne w sektorze ener-

getycznym i w całym sektorze gospodarczym. Nie wiem, czy ktoś do tej
pory powołał podobną instytucję w sektorze pozagospodarczym. Jest to ciało powołane przez zarządzenie na podstawie Ustawy o Radzie Ministrów, czyli
mocno związane z rządem, ale w pełni niezależne. Rada jest ciałem doradczym, które będzie odpowiadało na pytania zadane przez ministra gospodarki, opiniowało dokumenty. Rada składa się z osób niewątpliwie wybitnych,
które w swoim obszarze kompetencji
mają bardzo wielki autorytet.
Naszym moralnym obowiązkiem
jest mówienie prawdy, nawet jeśli jest
ona bolesna. Przed nami wielkie zadanie, a czasu jest bardzo mało.
Jakie zadanie obecnie realizuje
Rada?
Dostaliśmy już pierwsza prośbę
z Ministerstwa Gospodarki o opracowanie Zielonej Księgi i Białej Księgi Narodowego Programu Redukcji Emisji
oraz założeń do mapy drogowej. Są to
już nowoczesne dokumenty, które się
przygotowuje, aby powstał Program
Redukcji Emisji.
Zielona Księga zawierać będzie spis
problemów, które występują w branży.
Zawierać będzie również wstępne informacje jak można by temu zaradzić.
Natomiast Biała Księga jest kontynuacją Zielonej. Zawierać będzie konkretne koncepcje rozwiązań danych
problemów, które mogą się pojawiać
tam nadmiarowo, gdyż są rozwiązaniami do analizy i dyskusji nie tylko wewnątrz Rady, ale również pomiędzy Radą, a ministerstwem, Rządem i społeczeństwem. Tego przedsięwzięcia na
pewno nie można przeprowadzić bez
dialogu społecznego.
Jakie są założenia planu redukcji
emisji dla Polski?
Plan przygotowywany jest w perspektywie 2030 r. Wiemy mniej więcej co trzeba zrobić w energetyce.
W elektroenergetyce wiemy to bardzo
dobrze na ten moment, gdyż rozbieżności są bardzo niewielkie w oblicze-
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W czym w takim razie tkwi problem?
Niestety, nic nie jest za darmo.
Wszystkie państwa członkowskie Unii
muszą uzyskane przez budżety państw
pieniądze skierować na redukcję emisji,
czyli poprawę efektywności energetycznej, budowę odnawialnych źródeł energii, itd. Według mojej wiedzy, pieniądze
można by również wykorzystać na mechanizmy wyłapywania i przechowywania dwutlenku węgla, czyli tzw. CCS.
Obecnie interpretacja jest nieprzychylna jeśli chodzi o pieniądze z budżetu na budowę energetyki jądrowej.
Nigdzie nie jest napisane, że można,
ale też nigdzie nie jest zapisane, że nie
można ich w ten sposób zainwestować.
Pomoc przy budowie nowych źródeł nie
może przekroczyć 15%, więc jest to trochę za mało, by sﬁnansować energetykę jądrową. Unia niestety jest rewelacyjna w takim budowaniu zapisów,
że na pierwszy rzut oka nie widać tego, co niestety widać na drugi rzut oka.
Jeżeli nie kupowalibyśmy wszystkich uprawnień, UE oczekuje, że i tak
te pieniądze wydamy na inwestycje.
Wówczas nie będą one przepływały
przez budżet państwa, a pozostaną
w przedsiębiorstwach czy też u konsumentów, jeśli oni zainwestują,
np. w efektywność energetyczną.
Natomiast 1 mld 700 tys. euro będziemy musieli wydać w sposób bardzo kontrolowany. Komisja Europejska
jest w stanie bardzo dokładnie to skontrolować. Wszystko musi przecież być
zapisane w ustawie budżetowej.
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niach w poszczególnych obszarach
pomiędzy niezależnymi ekspertami,
których reprezentuję, a ekspertami
ministerstwa z Agencji Rynku Energii.
Nam wyszło 100 mld euro, a eksperci
z ARE wyliczyli 91 mld euro do 2030
r. Na przestrzeni dwudziestu lat różnica ta jest błędem dopuszczalnym, tzw.
marginesem prognozy.
Licząc źródła, sieci, wyszło nam
prawie dokładnie to samo. Drobna
różnica wyszła nam przy liczeniu efektywności energetycznej, gdyż eksperci
ARE wyliczyli, że potrzebujemy 6 mld
euro, a nam wyszło 11 mld euro. Jeśli
chodzi o gaz, to jesteśmy zgodni i wychodzi nam 20 mld euro. Z raportu Michała Boniego informującego o inwestycjach Polski zaplanowanych na lata 2020-2030 można wyczytać, że na
I dziesięciolecie zaplanowane są inwestycje na poziomie 7,5 mld euro. Osobiście zakładam, że jeszcze 2,5 mld euro
trzeba będzie wydać, aby gaz „zazielenić”, aby uzyskać 15% energii z OZE.
W tym planie nie uwzględniamy
transportu, gdyż w tym sektorze nie

znaleźliśmy takiego opracowania, które by w pełny sposób uporało się z odpowiedzią na pytanie: co i za ile należało by w tej dziedzinie zmienić, aby
zmniejszyć redukcję emisji. W samej
technologii pojazdów (silniki, hamulce,
itp.) 22 mld euro wg McKinsey.
Jeśli chodzi o ciepło, to jest problem, gdyż nie znam żadnego rządowego dokumentu, który by mówił o cieple i
szacował wydatki na ten obszar. Nawet
w „Polityce energetycznej …” widać jak
mało uwagi poświęcono ciepłu. Liczyłem sam bardzo szacunkowo i wyszło
mi, że jest to do 2030 r. od 80 do 100
mld euro. Z tej kwoty połowa policzona została na źródła i sieci, a druga połowa na odbiór i „zazielenienie” ciepła.
Jeżeli pokażemy, że my te pieniądze wydamy na te inwestycje lub
np. na docieplanie budynków, to UE
z całą pewnością plan zaakceptuje.
Najważniejszą kwestią jest podawanie
w miarę realnych kosztów inwestycyjnych, co jest sprawą oczywistą. Sumując wszystko, wychodzi do 2030 r. około 200-220 mld euro, z czego połowa

tej kwoty musi być wyłożona do 2020 r.
Skąd na to wszystko wziąć pieniądze?
Niestety, będą to nasze własne pieniądze, nie ma innego źródła ﬁnansowania. Ubolewam, że przez wiele lat inwestycje nie były prowadzone. Dlatego też nie oczekujmy, że nasza „muzealna” energetyka będzie wspierała gospodarkę XXI wieku.
Jeśli chodzi o duże inwestycje, to
musimy je dokładnie wskazać i wykazać jakie pieniądze np. chcemy przeznaczyć na budowę nowych elektrowni zero emisyjnych. Musimy również
podać konkretne parametry. Np. jeżeli chcemy wybudować elektrownię na
północy Polski, to musimy pokazać, że
będziemy w stanie z tej elektrowni wyprowadzić moc i jest możliwość przyłączenia do sieci.
Jak wygląda organizacja pracy Rady?
Spis Zielonej Księgi jest już w grupach roboczych. Oprogramowanie, na
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którym pracujemy, wskazuje, która grupa robocza ma pracować nad danym
punktem. Można powiedzieć, że praca
została rozdzielona. Zadaniem sekretarza generalnego jest organizacja pracy,
zbieranie wszystkich opinii, stanowisk.
Niekoniecznie jest tak, że jeden punkt
jest przypisany tylko jednej grupie. Są
grupy, które mają kilka punktów. Są też
punkty, opracowywane przez klika grup.
Trzeba to wszystko zebrać, a kolejnym
krokiem jest Biała Księga. Są już zrobione wstępne szkice map drogowych.
Czasem spotykamy się z odpowiednikami naszej Rady z zagranicy
i obserwujemy jak u nich wyglądają prace. Widoczne są pewne różnice. Nasza Rada działa ochotniczo, na zasadzie wolontariatu, tzn. całkowitej dobrowolności i nieodpłatności. Natomiast
Rada brytyjska pracuje za pieniądze i
ma do obsługi cały zespół 30 osób. W
naszej Radzie tylko dwie osoby zajmują się administracją, logistyką.
Rada nie była konstruowana na zasadzie grupy praktyków, gdyż praktycy znają się właśnie na praktyce. Naszą rolą jest budowanie strategii, wizji, które konsultujemy i konfrontujemy
z praktykami.
Rada stara się pracować nowocześnie, wykorzystując internet, maile. Staramy się też zdobyć odpowiednie oprogramowanie, co nie do końca jest proste. Mamy oprogramowanie umożliwiające głosowanie, gdzie niestety nie
można uwzględnić wspólnej pracy indywidualnej. Nam jest potrzebne oprogramowanie, które pozwalałoby i na wspólną pracę i dyskusję kończąca się głosowaniem. Są to problemy techniczne,
które mamy nadzieję pokonać w jakimś
rozsądnym terminie.
Będziemy sukcesywnie publikować
informacje o swojej działalności zarówno w mediach, jak i na własnej stronie
internetowej www.rada-npre.pl.
Kiedy możliwe jest uzyskanie
pierwszych efektów Waszego działania?
To, czego oczekuje od nas ministerstwo jest bardzo wymagające i ciężko

będzie narzucić takie tempo. Jest gotowy spis treści Zielonej Księgi. Są konkretne tematy do opracowania w grupach roboczych. Ministerstwo sugerowało, aby te przygotowania zakończyły
się w listopadzie 2009 r. Moim zdaniem,
jeśli uda nam się na koniec stycznia, to
będzie dobrze. Będzie można dyskutować nad tym, jak Rada postrzega rzeczywistość.
Drugi krok, czyli Biała Księga, będzie już o wiele trudniejszy, gdyż będzie
to przedstawienie konkretnych rozwiązań. Część tych rozwiązań tak naprawdę już jest, gdyż są one w różnych miejscach porozpisywane. Trzeba je zebrać w całość i wypracować wspólne
stanowiska.

”

W przypadku
Narodowego
Programu
Redukcji Emisji,
dokument ten
musi zawierać
konkretne
działania,
pieniądze i
terminy, czyli w
skrócie – ma być
przedłużeniem
„Polityki
energetycznej …”

Wedle mojej wiedzy ministerstwo
zamierza zebrać wszystkie materiały do
końca 2010 r. Uważam, że jest to jak
najbardziej rozsądny termin. Daje nam
czas rezerwowy na dopracowanie kwestii, których się nie udało uzgodnić i wypracować. Po drugie, daje nam czas na
negocjacje nieformalne z Komisją Europejską, które – jak wiem ze swojego
doświadczenia – są często ważniejsze
od tych formalnych.
Ze swojej strony sugerowałbym
również szukanie sojuszników z zewnątrz i prowadzenie odpowiedniej
kampanii PR nie tylko wewnątrz kraju

i poza, aby to co zaproponujemy - zostało życzliwie przyjęte.
Nie wiemy do końca czy uda nam
się zwymiarować takie redukcje emisji
jakich oczekuje UE. Gdyby się okazało, że nie, to oczywiście będziemy mieć
duży problem. Musimy się na pewno
trzymać pewnych wymogów rzeczywistych, ale również i politycznych.
Już teraz widzimy pewne problemy.
Mamy wzrost zużycia energii pierwotnej do 2020 r. Z Programu 3x20 wynika, że powinniśmy zmniejszyć zużycie
energii elektrycznej o 16,58%. Jest to
zapis indykatywny, a nie obligatoryjny,
czyli „Unia by chciała, ale nie każe”. Jeżeli Rada coś zaproponuje, oznacza to,
że ten zespół ludzi ponosi część odpowiedzialności za przyjęte zapisy.
Rozmawiali:
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak 
W skład Społecznej Rady do
spraw Narodowego Programu Redukcji Emisji weszli: Przewodniczący Parlamentu Europejskiego - prof. Jerzy Buzek (Przewodniczący Rady), prezes Polskiej Akademii Nauk - prof. Michał Kleiber (Wiceprzewodniczący Rady) oraz były wicepremier i minister gospodarki - Janusz Steinhoﬀ (Wiceprzewodniczący Rady) oraz prof. Krzysztof
Żmijewski.
Ponadto w Radzie zasiadają m.in.:
mgr Marek Garliński, prof. Andrzej Karbownik, były wicepremier Longin Komołowski, dr Dariusz Ledworowski, prof.
Janusz Lewandowski, prof. Zygmunt
Maciejewski, prof. Jacek Malko, prof.
Jerzy Niewodniczański, dr Sławomir
Pasierb, prof. Jan Popczyk, prof. Wojciech Radomski, ambasador Janusz
Reiter, prof. Maciej Sadowski, prof. Wojciech Suchorzewski, prof. Eugeniusz
Toczyłowski, prof. Marek Wierzbowski, prof. Andrzej Kraszewski.
Lista członków współpracowników
i konsultantów Rady nie jest zamknięta.
Prof. Krzysztof Żmijewski jest również Członkiem Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczpospolitej
Polskiej, Lechu Kaczyńskim.

7

8

nr 6(12)/2009

 &# B'$%   ) *# +,!

POSTPRZEM
ENERGETYK
Fot. NE

;<=>?>@>
;AAB+>CDEABFC;
;;8

nr 6(12)/2009

CG=* DH;%=B DCGA*
?>@*;AAB+>CDEABFC;

9

„Odkrywam, czego świat potrzebuje. A wtedy
staram się to wynaleźć”. Thomas A. Edison
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 Pierwsza fala
Na swój sposób była to fala najważniejsza, bo zapoczątkowała epokę
przemysłową i karierę węgla. Jej istotą było wynalezienie maszyny parowej
(1705-1712, Thomas Newcomen) i jej
ulepszenie (1768-1775, James Watt,
Firma Baulton & Watt). Maszyna parowa w skokowy sposób zwiększyła indywidualną (i społeczną) wydajność pracy. To było bezpośrednią przyczyną narodzin liberalizmu (indywidualizmu) gospodarczego (druga połowa XVIII wieku, Adam Smith) i zarazem nowoczesnej ekonomii.

 Druga fala
Ta fala, motoryzacyjno-elektrotechniczna/elektroenergetyczna, przypadająca na koniec XIX i początek XX wieku, początkująca karierę ropy naftowej
i elektryczności, objęła bardzo rozle-

gły obszar i całkowicie zmieniła sposób funkcjonowania człowieka i społeczeństw. Kluczowymi wynalazkami
i czynnikami tworzącymi tę falę były:
1. Gazowy silnik spalinowy z zapłonem elektrycznym i związana z tym
wynalazkiem rewolucja technologiczno-organizacyjna, 1859-1901
(Jean J. Lenoir, Nikolas A. Otto, Wilhelm G. Daimler, Karl Benz, Wilhelm
Maybach, Ford. Fabryki: Otta, Daimlera, Maybacha. Marki: Mercedes, Ford).
2. Maszyna elektryczna i elektroenergetyka, 1879 – żarówka, 1882 –
pierwsza elektrownia (na prąd stały, Manhatan) i komercyjny system
dystrybucji energii elektrycznej oraz
pierwszy układ przesyłowy prądu
stałego (Europa), 1883 – elektryczny silnik indukcyjny, 1891 – pierwszy układ przesyłowy prądu prze-

miennego (Laufen – Frankfurt n.
Menem). Historyczna konkurencja między gigantami wynalazczości, którymi byli: Thomas A. Edison (1097 paten-tów) i Nikola Tesla (700 patentów) oraz między ﬁrmami General Electric i Westinghouse Electric Company (wynik konkurencji przesądził o wyborze systemu prądu przemiennego).
3. Telefon, 1876 (Alexsander G. Bell,
Firma: AT&T), który stworzył podstawy pod rozwój przyszłej telekomunikacji, chociaż twórca telefonu
wcale o tym nie myślał.
4. Radio, 1896 (Guglielmo Marconi,
Firma Wireless Telegraph and Signal Company utworzona w 1898,
przekształcona w 1900 w Marconi
Wireless Company), którego naturalnym następstwem stała się później telewizja (1936 – uruchomienie
pierwszego stałego programu telewizyjnego w Wielkiej Brytanii).
5. Samolot silnkowo-śmigłowy, 19031908 (Bracia Wright), praktyczny
samolot, który umożliwił rozwój
transportu powietrznego.

 Trzecia fala
Była to fala wojskowo-wojenna (ta właściwość fali jest ważna, jeśli uwzględni się, że obecnie poligon
innowacyjności przenosi się z obszaru wojskowego do energetyki). Fala ta
(technologie wytworzone przez nią i potrzeby związane z powojenną odbudową gospodarek, realizowaną w oparciu
o kontynuację technologiczną oraz
efekt skali) przyczyniła się po drugiej
wojnie światowej w zasadniczy sposób
do kariery interwencjonizmu pań-stwowego (John M. Keynes1). Podkreślić
trzeba, że interwencjonizm państwowy w skrajnej postaci został zastoso-
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wany w elektroenergetyce (nacjonalizacja elektroenergetyki i centralizacja we
Włoszech, Francji i Wielkiej Brytanii). Na
trzecią falę, która stworzyła technologiczne podstawy pod elektroenergetykę
atomową, złożyły się przede wszystkim:
1. Samolot odrzutowy, który zrewolucjonizował transport powietrzny
i otworzył wrota do rozwoju technologii rakietowych. 1930 – patent
na silnik odrzutowy (Frank Whittle), 1941-1944 wdrożenie produkcji i rozpoczęcie użytkowania w warunkach wojennych (Frank Whittle i
Firma Power Jets).
2. Bomba atomowa. 1942 – Program Manhattan (Robert Oppenheimer), 1945 – pierwsza próba na
pustyni stanu Nowy Meksyk, atak
na Hiroszimę i Nagasaki („I stałem
się śmiercią, tym, który gruchocze
światy”. Cytat z Bhagawadgita, użyty przez Roberta Oppenheimera
przerażonego skutkami zniszczeń
powodowanych przez bombę atomową).
3. Podstawy teoretyczno-praktyczne komputeryzacji, których twórcą
był Alan Turing. Podstawy te zostały stworzone na drodze od skonstruowania, z udziałem Biura Szyfrów polskiego wywiadu zorganizowanym przez Jana Kowalewskiego (głównym kryptologiem w Biurze był Marian Rojewski), „bomb”
– maszyn-cyklometrów deszyfrujących kod „Enigmy” (1940) do testu
Turinga (urządzenia liczące a inteligencja, 1950).

 Czwarta fala
Jej istotą była (i ciągle jeszcze jest)
innowacyjność komputerowo-internetowa2, ale także rozwój gazowych technologii energetycznych. Czwarta fala stała
się fundamentem epoki wiedzy na świecie, a w Europie dokonywała się ona w
okresie wzrostu znaczenia subsydiar-

ności (akcesji do Wspólnot Europejskich takich państw jak: Wielka Brytania, Dania, Irlandia, Grecja, Hiszpania,
Portugalia, Austria, Finlandia, Szwecja).
Na falę tę złożyły się w szczególności:
1. Utworzenie ﬁrmy Microsoft, 1975
(założyciele: Bill Gates, Paul Allen;
obecnie prezesem jest Steve Ballmer).
2. Wypuszczenie na rynek przez ﬁrmę IBM (International Businness
Machines Corporation) komputera osobistego, 1981. IBM jest ﬁrmą notowaną na New York Stock
Exchange od 1915 roku. Liczba
rocznych patentów rejestrowanych przez IBM w ostatnich 20 latachwynosiła od około 1000 do około 3500. W 2005 roku IBM sprzedał
biznes produkcyjny do Chin (Lenovo), uznając, że produkcja komputerów przestaje być przyszłościowa, przyszłościowe stają się natomiast usługi (w tym wypadku informatyczne).
3. Stworzenie przez Tima BernersLee strony World Wide Web (1989)
i następnie ewolucyjne poszerzanie
jej funkcji, np. takich jak e-mail (geneza: pomysł Internetu pojawił się
w 1980 roku w związku z potrzebą polepszenia komunikacji w wielkim projekcie badawczym, angażującym tysiące naukowców, prowadzonym w Europejskim Laboratorium Fizyki Cząstek w Genewie – CERN).
4. Rozwój technologii gazowych, w
obszarze których dwa segmenty
mają szczególne znaczenie. Mianowicie, jest to technologia combi
(gazowo-parowa), która umożliwiła
skokowy wzrost sprawności wytwarzania energii elektrycznej (do około
55%), przy jednoczesnym zmniejszeniu mocy źródeł (tym samym
technologia ta umożliwiła zbliżenie
wytwarzania energii elektrycznej do

odbiorców końcowych i ograniczenie łańcucha technologicznego dostaw energii elektrycznej w części
związanej z sieciami elektroenergetycznymi). Drugi segment stanowią rozproszone technologie kogeneracyjne (ogólnie poligeneracyjne), przeznaczone dla prosumentów (aktywnych odbiorców), o łącznej sprawności energetycznej wytwarzania energii elektrycznej i ciepła (ewentualnie chłodu) przekraczającej nawet 80%.

 TRZY ZWIASTUNY

ZMIANY
PARADYGMATU
ROZWOJOWEGO W
ELEKTROENERGETYCE
(I ENERGETYCE
OGÓLNIE)

Sytuację we współczesnej energetyce można skutecznie analizować na
gruncie teorii Thomasa Kuhna (teorii
struktur rewolucji naukowych). Zgodnie z tą teorią nauka (i technika też)
nie rozwija się ewolucyjnie, a za pomocą nagłych zwrotów (i przewrotów).

Kaczka czy królik?
Polegają one (zwroty/przewroty) na
zmianie paradygmatu (systemu pojęć
i procedur, które wyznaczają sposób
prowadzenia badań naukowych). Do
zmiany paradygmatu na nowy dochodzi wtedy, kiedy nie można już do starego dopasować faktów. Taka sytuacja
występuje właśnie w energetyce. Przy
tym najlepiej można ją zilustrować na

1) John M. Keynes stworzył teoretyczne podstawy interwencjonizmu państwowego w okresie międzywojennym. Dzięki temu, po II wojnie światowej, politycy mieli gotowe narzędzie
do wykorzystania.
2) Równolegle do fali innowacyjności komputerowo-internetowej miał miejsce rozwój technologii gazowych, mniej spektakularny dla przemian cywilizacyjnych, ale bardzo ważny dla
rozwoju energetyki rozproszonej.
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Rys. 4. Wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną
w porównaniu ze wzrostem PKB [2]

przykładzie elektroenergetyki, która w
okresie od 1965 roku, czyli od pierwszego wielkiego blackoutu na kontynencie północnoamerykańskim (wschodnie
wybrzeża USA i Kanady) przeżyła trzy
zmiany strukturalne.
Nagromadzony w tych zmianach
potencjał niewspółmierności (w sensie takim jak u Kuhna) jest wystarczający do ogłoszenia zmiany paradygmatu rozwojowego w energetyce. (Autor niniejszego wykładu widzi
problem tej zmiany przez pryzmat innowacyjności. Nie da się zaprzeczyć, że
wielkoskalowe czyste technologie węglowe też mają duży potencjał innowacyjności. I wielu naukowców głównie ten potencjał, a nie ten tkwiący w
energetyce rozproszonej, zuniwersalizowanej/konwergentnej, uznaje jako
rzeczywisty. Dlatego obecnie, w czasie przewrotu, innowacyjność w energetyce ma podwójną „kaczkowato-króliczą” naturę. To oznacza, że naukowcy widzą jedną albo drugą innowacyjność. I dalej, że proces zmiany paradygmatu rozwojowego w upolitycznionej energetyce trzeba rozpatrywać nie
w kategoriach racjonalnego dyskursu,
ale w kategoriach zjawiska znanego z
psychologii, którego przykładem jest rysunek kaczki-królika. Na rysunku tym
dostrzegamy kaczkę albo królika, ale
praktycznie nie możemy ich zobaczyć
równocześnie.)

 Pierwsza zmiana
strukturalna (odwrócenie
dynamiki wzrostu rynku
energii elektrycznej i PKB
(GDP))
Zmiana ta była wynikiem czterech
traumatycznych wydarzeń w elektroenergetyce amerykańskiej (blackoutu
w 1965 roku, kryzysu naftowego w latach 1973-1974, utraty zaufania inwestorów giełdowych do elektroenergetyki w 1974 roku, awarii elektrowni atomowej Three Mile Island w 1979 roku)
i wynikiem działania ustawy PURPA, od
1982 roku. Mechanizm odwrócenia dynamiki wzrostu rynku energii elektrycznej, czyli jej sprzedaży/zapotrzebowania, oraz inwestycji na tym rynku z jednej strony i PKB (GDP) z drugiej, przedstawia, w sposób dydaktyczny, rys. 4.
Jest to przy tym mechanizm, który należy traktować jako bardziej uniwersalny, mianowicie jako mechanizm długotrwałej erozji formuły użyteczności
publicznej, ogólnie w sektorach infrastrukturalnych.
Na rys. 4 wyróżniono, uciekając
się do dużego uproszczenia, trzy fazy związane z pierwszą zmianą strukturalną. Były to:
1. Pierwsza faza do 1965 roku, charakteryzująca się dynamiką rozwojową elektroenergetyki rzędu
6...8%, przewyższającą rozwój gospodarki wynoszący około 3%.
2. Druga faza od 1965 roku do 1973
roku, charakteryzująca się dyna-

miką rozwojową elektroenergetyki około 9% (zwiększoną w wyniku realizacji rozszerzonych programów inwestycyjnych po blackoucie
w 1965 roku), znacznie przewyższającą rozwój gospodarki, dalej
wynoszący około 3%.
3. Trzecia faza, od 1973 roku do końca lat osiemdziesiątych ubiegłego
wieku (do punktu przecięcia się
krzywych rozwojowych elektroenergetyki i gospodarki), charakteryzująca się obniżoną dynamiką rozwoju
elektroenergetyki wynoszącą około 1% oraz podwyższoną dynamiką rozwoju gospodarki wynoszącą
około 4% (będącą między innymi
skutkiem alokacji zasobów ekonomicznych ze strony podażowej w
elektroenergetyce na stronę popytową, reprezentowaną przez odbiorców końcowych).
Mimo, że ilustracja na rys. 4 ma tylko charakter poglądowy (nie zachodzi
pełna ciągłość matematyczna w obrębie przedstawionego modelu), to opisuje jednak w sposób bardzo realistyczny zjawiska w najważniejszym sektorze infrastrukturalnym w najpotężniejszej gos-podarce świata. Na tym polega znaczenie ilustracji.

 Druga zmiana strukturalna
(historyczny kres efektu
skali technicznej)
Znowu elektroenergetyka jest sektorem, który najdobitniej obrazuje historyczny kres efektu skali technicznej/
ekonomicznej. W sektorze tym, efekt
skali wyraża się koncentracją mocy
w pojedynczych blokach, w elektrowniach oraz w systemach, a także wzrostem napięć znamionowych w układach
przesyłowych. (Gazownictwo, górnictwo, przemysł naftowy, a także ciepłownictwo są również obszarami nieracjonalnej współcześnie koncentracji technicznej, ale nie tak spektakularnymi jak
elektroenergetyka).
Koncentracja mocy. Doktryna wykorzystania efektu skali w rozwoju systemów elektroenergetycznych doprowa-
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dziła w końcu lat 80. ostatniego stulecia
do koncentracji mocy w pojedynczych
blokach atomowych, wynoszącej 1500
MW i około 800 MW w blokach węglowych, gazowych/olejowych oraz wodnych. W tym samym okresie koncentracja mocy w elektrowniach (w zespołach elektrowni) osiągnęła poziom: 20
tys. MW w przypadku elektrowni wodnych (Elektrownia Trzy Przełomy w Chinach), ponad 5 tys. MW w elektrowniach atomowych (Elektrownia Paluel
we Francji), około 5 tys. MW w elektrowniach dwupaliwowych gazowo-olejowych (Zespół Elektrowni Chita1 plus
Chita 2 w Japonii), ponad 4 tys. MW
w elektrowniach węglowych (Elektrownia Kendal na węgiel kamienny w Afryce Południowej oraz Elektrownia Bełchatów na węgiel brunatny w Polsce).
Wreszcie, znowu w tym samym okresie, w połączonych systemach elektroenergetycznych (wielkich systemach
pracujących synchronicznie, z przyłączonymi mniejszymi systemami za pomocą układów prądu stałego) koncentracja mocy osiągnęła poziom 700 GW
(system USA plus system kanadyjski
przyłączony do systemu USA za pomocą sprzęgieł prądu stałego, a także
europejski system UCTE: kontynentalny łącznie z systemami Wielkiej Brytanii
oraz skandynawskim przyłączonymi do
systemu UCTE za pomocą kabli podmorskich prądu stałego).
Najwyższe napięcia znamionowe.
Najwyższe napięcia znamionowe w
obecnie istniejących (eksploatowanych)
układach prądu przemiennego wynoszą 735...765 kV (USA i Kanada, Rosja, dawny system elektroenergetyczny MIR, Afryka Południowa).
Przy tym w końcu lat 80. minionego stulecia został zbudowany, w byłym
ZSRR, układ przesyłowy 1200 kV, ale
układ ten praktycznie nigdy nie pracował (okazał się inwestycją nietraﬁoną).
W USA planowano na kolejną dekadę
(na lata 90.) budowę układów przesyłowych prądu przemiennego 1500 kV.
Program badań laboratoryjnych niezbędnych do osiągnięcia tego celu został w pełni zrealizowany. A był to pro-

gram, którego podstawą było założenie, że roczny wzrost zapotrzebowania
na energię elektryczną wynosi 8%, co
oznaczało dwukrotny wzrost zapotrzebowania w każdym kolejnym 10-leciu
i wymagało dwukrotnego wzrostu napięcia znamionowego w każdym kolejnym 20-leciu. Wynika to w szczególności z zależności:
2

Pnat = Un
Zf
gdzie: Pnat – moc naturalna (podstawowe kryterium zdolności przesyłowej
układów przesyłowych prądu przemiennego najwyższych napięć), Un – napięcie znamionowe układu przesyłowego
prądu przemiennego, Zf – impedancja
falowa (praktycznie mająca stałą wartość w układach najwyższych napięć,
rzędu 250...270Ω).
Zakładając stary typ rozwoju elektroenergetyki należałoby przyjąć, że
napięcia znamionowe powinny obecnie osiągnąć w USA poziom 3000 kV.
Z drugiej strony, wiadomo, że maksymalne napięcie znamionowe w napowietrznych układach prądu przemiennego, wynikające z ograniczeń ﬁzykalnych, wynosi około 2500 kV. Poważnym problemem okazała się w tym wypadku niezdolność inżynierów (wynikająca z własnego, zawodowego interesu) do przeniesienia do sfery zarządzania rozwojem systemów elektroenergetycznych ograniczenia związanego
ze zjawiskami ﬁzykalnymi. Mianowicie,
chociaż tak silne ograniczenie powinno
być w energetyce czynnikiem osłabienia presji na korzystanie z efektu skali,
to jednak nigdy nie zostało ono w taki
sposób spożytkowane.
Rozważane ograniczenie napięcia
znamionowego do poziomu 2500 kV
wynika w szczególności z reguły Galeta:

U50% = k

3400
1+8/d

gdzie: U50% – napięcie (amplituda fali udarowej o krytycznej dla danej przerwy długości czoła), przy którym występuje 50-procentowe prawdopodobień-

stwo przeskoku w przerwie powietrznej
[kV]; U50% jest wyznaczone z błędem
standardowym względnym,δ= 0,05,
d – długość przerwy powietrznej [m],
k – współczynnik zależny od kształtu
elektrod (w przypadku linii napowietrznych decydujące znaczenie mają układy elektrod „pręt–płaszczyzna" i „przewód– przewód", dla których współczynnik k równa się 1 i 1,5, odpowiednio).
Jeżeli w tej regule d→∞, to U50%→
k∙3400 kV. Czyli nawet największy odstęp powietrzny w układzie "pręt-płaszczyzna" nie zapewnia ochrony przed
przeskokiem, jeśli napięcie (amplituda fali udarowej) wzrośnie do 3400 kV.
Dla określenia największego możliwego napięcia znamionowego w układach przesyłowych prądu przemiennego przyjmuje się w tym miejscu model
wytrzymałości przerwy międzyfazowej
(dla modelu wytrzymałości przerwy doziemnej uzyskuje się praktycznie ten
sam wynik odnośnie granicznego napięcia znamionowego). Dla dalszej analizy konieczne jest założenie dotyczące wartości współczynnika przepięć.
Zastosowanie wyłączników synchronicznych pozwala obniżyć współczynnik przepięć międzyfazowych do około 2,1 (jest to współczynnik około 1,5
razy większy od współczynnika przepięć doziemnych, który wynosi około 1,4). Przy czym współczynnik przepięć międzyfazowych sm deﬁniuje się
w postaci wzoru:

sm =

Upm _
Un ·_√2
√3

gdzie: Upm – wartość szczytowa
przepięcia międzyfazowego (podkreśla się, że w deﬁnicji współczynnika
przepięć międzyfazowych stosuje się to
samo napięcie odniesienia co w deﬁnicji
współczynnika przepięć doziemnych).
Na podstawie przedstawionych
uwag i danych liczbowych można wyliczyć, że największe możliwe napięcie znamionowe w układzie przesyłowym prądu przemiennego, warunkowane wytrzymałością przerwy powietrznej

Żródła: Sally Hunt Graham
Shuttleworth Competition and
choice in electricity. Wiley 1996
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Rys. 5. Optymalne wielkości źródeł wytwórczych. Krzywe kosztów jednostkowych
(na MW) i orientacyjne sprawności (w okresie 1930-1990)

międzyfazowej, określa wzór:

_
k3400 _.√3
Un =
sm.m√2
Współczynnik k we wzorze przyjmuje wartość 1,5. Współczynnik m
uwzględnia natomiast: (1°) rozrzut
statystyczny napięcia U50%, (2°) fakt,
że wartości współczynników przepięć
są w rzeczywistości 98-procentowymi kwantylami, co jest równoznaczne
z 2-procentowym prawdopodobieństwem przekroczenia tych wartości,
(3°) pewne dopuszczalne ryzyko przekroczenia. W realnych układach współczynnik m wynosi ok. 1,2. Ze wzoru łatwo wyliczyć, że Un = 2500 kV.
Zdolności transportowe gazociągów. Bardzo pouczające jest, z punktu widzenia efektu skali technicznej,
porównanie zdolności transportowych
układów przesyłowych elektroenergetycznych oraz gazowych. Otóż, roczna zdolność transportowa dwóch nitek gazociągu jamalskiego miała wynosić 70 mld m3 gazu. Takiej zdolności transportowej, wynoszącej 70 mld
m3 gazu ziemnego, odpowiada roczna
zdolność przesyłu energii w gazie, przy

wartości opałowej tego paliwa równej
36 MJ/m3, wynosząca: 70 × 109 × 36
× 106 PJ = 700 TWhg. Równoważna
roczna energia elektryczna, obliczona
przy założeniu jej produkcji w blokach
gazowo-parowych ze sprawnością
η = 60%, wynosi: 700 × 0,6 = 420
TWhel. Wymagana zdolność układu
elektroenergetycznego do przesyłu tej
energii (przy rocznym czasie wykorzystania mocy szczytowej 7000 h) wynosi: (420 TWhel)/(7000 h) = 60 GWel. Realizacja takiego układu jest współcześnie niemożliwa ze względów środowiskowych. Ponadto realizacja taka byłaby nieracjonalna technicznie i zupełnie nieuzasadniona ze względów ekonomicznych.
Synteza dotycząca kresu efektu skali. Wykorzystanie efektu skali w
transporcie gazu ziemnego przyniosło
koniec efektu skali w elektroenergetyce. Przez 50 lat (między latami 30. i 80.
XX wieku) moce jednostkowe bloków
węglowych wzrosły z 50 MW do 800
MW. Wzrost sprawności netto, któremu
podporządkowany był wzrost mocy bloków, wyniósł około 7 punktów procentowych (z 33% do około 40%). Wzrost
mocy bloków spowodował konieczność
podwyższenia napięć znamionowych

sieci ze 110 kV do 400 kV (w niektórych regionach świata nawet do 750
kV). Z tego powodu wzrosły straty sieciowe i korzyść z podwyższenia sprawności wytwarzania została skompensowana nie mniej niż o połowę.
Technologie gazowe combi umożliwiły w ciągu kolejnych 10 lat (lata 90.
XX wieku) wzrost sprawności netto do
55%, przy jednoczesnym obniżeniu mocy jednostkowych bloków najpierw do
50 MW, a następnie nawet do 1 MW,
z czym wiąże się obniżka strat sieciowych „przypisanych” tym blokom o
3...5 punktów procentowych. Z kolei
pierwsza dekada obecnego wieku, to
na świecie czas kogeneracji małej skali
(źródła o mocy elektrycznej do 1 MW,
przyłączane bezpośrednio do sieci SN,
a nawet nN) i przejście do sprawności
wytwarzania 85% (łączna sprawność
wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, decydująca o oszczędności paliw
pierwotnych i redukcji emisji CO2). Obniżka strat sieciowych dla tej technologii wynosi kolejne 1...2 punkty procentowe.
Jakie wnioski należy wyciągnąć
z opisanych historycznych doświadczeń, uwzględniając, że świat czeka doświadczenie podobne jak to związane
z podwyższaniem sprawności poprzez
wzrost mocy bloków wytwórczych i
utratą korzyści z tego tytułu w sieciach,
które trzeba rozbudowywać przy wzroście mocy bloków? Tym razem chodzi
oczywiście o wzrost sprawności bloków węglowych i nakłady energii na redukcję emisji CO2. Za 10...20 lat wielki
wysiłek inżynierów-naukowców może
dać, w przypadku nadkrytycznych ﬂuidalnych bloków nowej generacji, efekt
w postaci sprawności netto, takiej jak
obecnie jest ona rozumiana, na poziomie 48%. Instalacje do sekwestracji
CO2 będą powodować jej obniżenie
do około 42%, czyli do stanu osiągalnego obecnie. Przetwarzanie paliw kopalnych (węgla na paliwa gazowe i/lub
płynne, gazu ziemnego i ropy na wodór) też nie daje podstaw do optymizmu, bo wiąże się ze stratami energii
nawet o połowę.
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 Trzecia zmiana strukturalna
(wykorzystanie zasady TPA
do pobudzenia konkurencji)
Zasada dostępu stron trzecich do
sieci elektroenergetycznej (TPA), wdrażana powszechnie na świecie w ostatnich 20 latach, zapoczątkowała schyłek elektroenergetyki starego typu. Pod
wpływem liberalizacji i otwierania rynku energii elektrycznej na konkurencję, zaczęły się ujawniać w tym okresie na wielką skalę koszty osierocone
(stranded costs) w wytwarzaniu (w USA
w połowie lat 90. były to koszty roczne
rzędu 30 mld USD). Koszty te pojawiły
się, chociaż wcześniej świat był utrzymywany przez korporacyjną elektroenergetykę w przeświadczeniu, że systemy zaopatrzenia gospodarki w energię elektryczną są optymalne. Poniżej
przedstawia się, przez pryzmat rozpływów sieciowych, istotę różnicy rachunku optymalizacyjnego w elektroenergetyce monopolistycznej i rynkowej (konkurencyjnej) w sposób ścisły, a nie tylko
lingwistyczny. Zadanie optymalizacyjne,
polegające na wyznaczeniu ekonomicznego rozdziału obciążeń między źródła
wytwórcze, zwane w elektroenergetyce
monopolistycznej zadaniem optymalizacyjnym ERO, było w tej elektroenergetyce w ciągu kolejnych dziesięcioleci (od lat pięćdziesiątych po osiemdziesiąte XX w.) najbardziej reprezentatywnym przykładem ekonomiki połączonych systemów wytwórczo-przesyłowych. Zadanie to stanowi zarazem
punkt wyjścia do współczesnej analizy węzłowych kosztów krańcowych w
układach sieciowych w elektroenergetyce rynkowej, z konkurencją kreowaną w oparciu o zasadę TPA.
Zadanie ERO polega ogólnie na minimalizacji funkcji.
nG

K(PG) = Σki(PGi)
i=1

(1)

gdzie: K(PG) jest całkowitym zmiennym kosztem wytwarzania energii elektrycznej we wszystkich źródłach pracujących w systemie elektroenergetycznym, ki(PGi) jest nieliniową charakterystyką/funkcją określającą zmienny

koszt wytwarzania energii elektrycznej w źwródle i, PGi określa moc generowaną
przez źródło i, natomiast nG jest liczbą źródeł wytwórczych pracujących w systemie. W zadaniu ERO zakłada się, że znany jest skład jednostek wytwórczych.
Obliczenia wykonuje się dla ustalonej konﬁguracji sieci przy założeniu stałej mocy odbieranej w poszczególnych węzłach.
Jeśli pominąć straty przesyłowe, a także ograniczenia wytwarzania mocy w
źródłach oraz ograniczenia sieciowe, to zadanie minimalizacji funkcji (1) jest zadaniem z jednym ograniczeniem równościowym, wynikającym z bilansu mocy w
połączonym systemie elektroenergetycznym określonym równaniem:
nG

nw

PGi - ΣPLi = 0
Σ
i=1
i=1

(2)

gdzie PLi oznacza moc czynną odbieraną w węźle i, a nw oznacza liczbę węzłów w sieci. Zadanie to można rozwiązać analitycznie, wykorzystując w tym celu odpowiednio utworzoną funkcję Lagrange’a.
W rzeczywistości zadanie minimalizacji funkcji (1) ma oprócz ograniczenia
równościowego (2), uzupełnionego o straty mocy w sieci, trzy rodzaje ograniczeń nierównościowych. Są to ograniczenia: górne i dolne mocy źródeł wytwórczych, górne przepustowości linii (ograniczenia prądowe lub inaczej gałęziowe,
dotyczące linii i transformatorów) oraz górne i dolne napięć w węzłach sieci elektroenergetycznej (ograniczenia napięciowe lub inaczej węzłowe). Do rozwiązania zadania z ograniczeniami nierównościowymi (metodą iteracyjną) wykorzystuje się twierdzenie Kuhna-Tuckera.
Z ekonomicznego punktu widzenia podstawowe znaczenie w zadaniu minimalizacji funkcji (1) mają charakterystyki/funkcje określające zmienne koszty wytwarzania energii elektrycznej w poszczególnych źródłach wytwórczych. W praktyce koszty te na ogół określało się w przeszłości dla każdego źródła na podstawie jego technicznej charakterystyki sprawności, wyznaczonej pomiarowo, i przeciętnej ceny jednostkowej paliwa. Jeszcze częściej minimalizację kosztu w równaniu (1) zastępowało się minimalizacją ilości zużytego paliwa. Generalną zasadą w monopolistycznej elektroenergetyce było przy tym stosowanie w rachunku
optymalizacyjnym kosztów przeciętnych. Trzeba natomiast pamiętać, że rynek
konkurencyjny działa w oparciu o koszty krańcowe.
Według klasycznej deﬁnicji krótkookresowy koszt krańcowy energii elektrycznej w węźle i (Short Run Marginal Cost – SRMC), nazywany dalej także krótkookresową ceną węzłową (Locational Marginal Price – LMP), jest równy minimalnej zmianie całkowitego zmiennego kosztu wytwarzania energii w systemie spowodowanej zmianą zapotrzebowania w tym węźle. W warunkach polskiego rynku energii elektrycznej przez pojęcie „krótki okres” rozumie się zwykle okres równy jednej godzinie. W związku z tym, w danej godzinie, miarą energii odebranej/
wygenerowanej w węźle może być stała moc czynna. Deﬁnicję krótkookresowego kosztu węzłowego można zatem zapisać za pomocą zależności:

LMPi = SRMCi =

K(PG)
PLi

(3)

Krótkookresowy koszt krańcowy energii elektrycznej (krótkookresowa cena węzłowa) powinien zostać wyznaczony w optymalnym stanie pracy systemu
elektroenergetycznego. W celu określenia wartości krótkookresowych kosztów
węzłowych należy rozwiązać zadanie optymalizacji rozpływu mocy OPF minimalizujące funkcję celu (1) z uwzględnieniem ograniczeń. Po raz pierwszy w literaturze światowej związek między optymalnym rozpływem mocy a krótkookresowymi kosztami krańcowymi energii elektrycznej w węzłach sieci został opisany
przez M.C. Caramanis, R.E. Bohn, F.C. Schweppe (Optimal Spot Pricing: Prac-

tice and Theory. IEEE Transactions on
Power Apparatus and Systems. 1982).
Wymienieni autorzy przedstawili koncepcję zróżnicowanej czasowo i przestrzennie węzłowej ceny energii elektrycznej nazwanej spot price of electricity.
W późniejszym okresie za granicą tematyka ta została znacznie rozwinięta
w wielu pracach, zaś w Polsce m.in.
w pracach prowadzonych na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej
(najpierw H. Kocot, następnie R. Korab). Zastosowanie zadania OPF na
rynku energii funkcjonującym według
modelu aktualnie obowiązującego w
Polsce wymaga modyﬁkacji funkcji celu (1) do postaci:
nG

[

KCZ (PGp, PGr) = Σ
i=1

ne w tych pasmach są parametrami zadania. Skład jednostek wytwórczych nie
ulega zmianie w wyniku przeprowadzenia obliczeń. W zadaniu tym poszukuje się minimum funkcji (4) w obszarze
określonym przez techniczne ograniczenia równościowe i nierównościowe.
Uwzględniając funkcję celu (4) oraz
klasyczną deﬁnicję krótkookresowego kosztu krańcowego (3), w warunkach polskiego rynku energii elektrycznej, krótkookresowy koszt krańcowy w
węźle i można zdeﬁniować za pomocą wzoru (5).

LMPi = SRMCi =

KCZ(PGp, PGr)
PLi (5)

Σ CipPGip - ΣCir(PGir - PGir)]

m+n

Krótkookresowy koszt węr=1
złowy (5) można rozłożyć na
składniki o prostej interpretacji ﬁzykalnej. Są to: koszt węzłowy energii
elektrycznej czynnej w węźle odniesienia, koszt strat sieciowych (od przepływu mocy pozornych), koszt ograniczeń gałęziowych/prądowych i koszt
ograniczeń węzłowych/napięciowych.
W formie analitycznej składniki te mają postać:
m

p=m+1

(4)
gdzie: KCZ(PGp, PGr) – całkowity koszt pokrycia zapotrzebowania w
systemie elektroenergetycznym, PGip
– zaakceptowana do produkcji moc z
pasma p oferty przyrostowej jednostki
wytwórczej i, PGp = [PGip; i = 1, 2,..., nG;
o
p = m+1,..., m+n], P Gir – moc oferowana w ramach pasma r oferty redukcyjnej jednostki wytwórczej i, PGir – zaakceptowana do produkcji moc z pasma r
oferty redukcyjnej jednostki wytwórczej
i, PGr = [PGir; i = 1, 2,..., nG; r = 1, 2,...,
m], Cip, Cir – odpowiednio jednostkowa cena energii w paśmie p lub r oferty przyrostowej/redukcyjnej jednostki
wytwórczej i, m, n – odpowiednio liczba pasm oferty redukcyjnej/przyrostowej zadeklarowanych przez jednostkę
wytwórczą i.
Zmiennymi decyzyjnymi podlegającymi optymalizacji w zadaniu OPF
w warunkach rynkowych są wielkości
mocy deklarowane przez poszczególne
jednostki wytwórcze w pasmach ofert
bilansujących, natomiast ceny oferowa-

o

(

LMPi = 1+

)

dzy innymi przenoszenie wytwarzania
na niższe poziomy napięciowe, bliżej
odbiorców. Trzeba przy tym podkreślić,
że koncepcja konkurencji w oparciu o
zasadę TPA i rozwój metodyki kosztów/cen węzłowych na świecie zbiegły się w czasie z gwałtownym rozwojem gazowych technologii kogeneracyjnych (na gaz ziemny). Dzięki temu
trend przenoszenia wytwarzania bliżej
odbiorców, u których są odbiory ciepła,
niezwykle się wzmocnił (kryzys kalifornijski w latach 2000-2001, który można było rozwiązać efektywnie za pomocą szokowego wzrostu kogeneracji gazowej, znacznie się do tego przyczynił). Obecnie proces przenoszenia
wytwarzania bliżej odbiorców wchodzi
w drugą fazę, a powodują ją decyzje polityczne dotyczące wykorzystania energetyki odnawialnej3, która z natury jest rozproszona. Rozwój zastosowań technologii odnawialnych, widzianych łącznie
z systemami ich sterowania technicznego
i zarządzania rynkowego, w sposób widoczny prowadzi do nowych zmian jakościowych. Mianowicie, ekonomiczny efekt skali (wielkie bloki wytwórcze,
wielkie systemy sieciowe) jest wypierany przez silniejszy efekt lokalnej integracji technologicznej.
ng

nw

max Sg
max Uj
Pstr
min
Qstr
LMPb+
LMPqb+ μg
+ (-μUj +μUj )
PLi
PLi
P
Li
PLi
g=1
j=1

(6)
gdzie: LMPb, LMPqb – cena węzłowa energii czynnej i biernej w węźle odniesienia, Pstr, Qstr – straty mocy czynnej i biernej w sieci, Sg – przepływ mocy pozornej w gałęzi g, Uj – moduł napięcia w węźle j,μ – wektor mnożników
Kuhna-Tuckera dla ograniczeń nierównościowych, ng – liczba gałęzi.
Krótkookresowe koszty/ceny węzłowe, stanowią bardzo silne sygnały lokalizacyjne i znacznie polepszają uwarunkowania dla konkurencji w połączonych
systemach. W praktyce oznacza to mię-

3) Inaczej, dążenie do obniżenia zużycia paliw pierwotnych i ochrona środowiska (obecnie redukcja emisji CO2).

∑

∑

Przykładami takiej integracji są już,
na poziomie komercyjnym, farmy wiatrowe integrowane z istniejącymi elektrowniami szczytowo-pompowymi, biogazownie integrowane ze źródłami kogeneracyjnymi i lokalnymi systemami
gazowymi (gazu ziemnego), a także z
lokalnymi wytwórniami biopaliw płynnych (obecnie transportowych) i ulepszonych biopaliw stałych (pelety, brykiety) i wiele innych. 
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oczątek bieżącego roku naznaczony był ogólną dezorientacją i
wyczekiwaniem, jak głęboko odbije
się w naszym kraju oraz w globalnej
gospodarce kryzys ﬁnansowy, którego
zapalnikiem okazał się rozdęty rynek
nieruchomości w USA. Wynaturzenia tego rynku były skrzętnie skrywane przez wiele instytucji ﬁnansowych,
w tym przez największe banki oraz
ﬁrmy ratingowe. Nierzetelność informacyjna spowodowała kryzys zaufania społecznego, ogólny przestrach w
transakcjach międzybankowych trwający do dzisiaj. Legły w gruzach zalecane metody analiz rynkowych, którymi posługiwały się instytucje audytu
ekonomicznego banków i funduszy ﬁnansowych. Taki stan rzeczy nie mógł
przejść bez skutków dla wielu branż
gospodarczych, w tym w szeroko pojmowanej branży energetycznej, również w naszym kraju.
Zatem pierwszy kwartał 2009 r.
w krajowej elektroenergetyce, wydobyciu węgla oraz gazownictwie, to głównie
kontynuacja zadań rozpoczętych w roku poprzednim, ale wyraźnie z tendencją spowolnienia i wyczekiwania. Banki dla branży energetycznej praktycznie
zawiesiły działalność kredytowania jakichkolwiek przedsięwzięć inwestycyjnych i z wielką ostrożnością ﬁnansowały działalność operacyjną.
Pierwszym ważnym wydarzeniem
w wytwarzaniu energii elektrycznej była
udana próba synchronizacji bloku o mocy 460 MW na parametry nadkrytyczne, przeprowadzona w dniu 15 lutego
po wcześniejszym ukończeniu budowy
linii 2 x 400 kV + 220 kV w Elektrowni Łagisza SA należącej do PKE/TAURON SA. Następnie był kontynuowany rozruch tego prototypowego bloku,
aż do końca kwartału w celu identyﬁkacji i eliminacji usterek oraz doprowadzenia do pełnej gotowości do użytkowania. Inwestycja ta to jeden z najlepszych projektów ostatnich lat w elektroenergetyce krajowej, pomimo tego,
że w okresie rozruchu, jak każdy prototypowy blok, przechodził wszystkie
„choroby wieku dziecięcego”. W całym

podsektorze wytwarzania wszyscy wytwórcy wyraźnie podnieśli ceny sprzedaży energii elektrycznej w związku ze
wzrostem cen węgla energetycznego.

”

Początek
bieżącego roku
naznaczony
był ogólną
dezorientacją i
wyczekiwaniem,
jak głęboko odbije
się w naszym kraju
oraz w globalnej
gospodarce kryzys
ﬁnansowy, którego
zapalnikiem
okazał się
rozdęty rynek
nieruchomości
w USA

W branży gazowniczej zimowy
kwartał wykazywał spory wysiłek związany z bilansowaniem popytu i podaży, w sytuacji zakłóceń dostaw z rynku rosyjskiego związanego z zatorami
płatniczymi Ukrainy wobec Gazpromu.
Wydarzenia w tym sektorze nacechowane były wielką polityką, wskazującą,
że zawsze rację ma ten, kto nadzoruje kierunek obrotu zaworu na rurociągu dostawczym. Legła w gruzach solidarność krajów UE w zakresie wspólnej polityki „solidarności energetycznej”. Idee i zasady Dyrektywy gazowej
55/2003/EC wykazały całkowitą bezradność krajów uzależnionych od dostaw gazu ziemnego wydobywanego
ze złóż rosyjskich. Był to jednocześnie
okres lobbowania i nacisku na uzyskanie zgody dla rurociągu po dnie Bałtyku. Ostatecznym rezultatem tych wydarzeń był istotny wzrost cen hurtowych gazu przesyłanego rurociągami
do krajów Europy, w tym również do
Polski. Rezultatem czego był również
istotny wzrost taryf dla odbiorców zarówno komunalnych, jak i dla przemy-

słu, głównie wielkiej chemii. Odbiorcy
przemysłowi w ramach protestu powołali nieformalną strukturę mającą na
celu ochronę przed monopolistycznym
wzrostem cen energii.
W sektorze węgla kamiennego po
raz pierwszy w historii Polska stanęła przed faktem, że w obrocie import
przerósł eksport. Kraj faktycznie stał
się importerem węgla kamiennego. Co
w konsekwencji implikowało konieczność zmiany kierunku transportu węgla
z północy i wschodu w kierunku na południe i do centrum kraju. Zjawisko to
ujawniło brak dostatecznej zdolności
transportowej kolei oraz konieczność
przeorientowania taboru i miejsc przeładunkowych dla importowanego węgla kamiennego. Jednocześnie pierwszy kwartał roku w tym sektorze potwierdził wysokie ceny wydobycia liczone również w aż 4 oﬁarach śmiertelnych w Polskich kopalniach węgla kamiennego. Węgiel brunatny zachował
swoją pozycję, ale na zasadzie parytetu proporcjonalnie do kaloryczności.
Również jego ceny nadążały za wzrostem cen węgla kamiennego przeznaczonego dla energetyki zawodowej i
ciepłownictwa.

 Kwartał pierwszy
dla branży energetycznej charakteryzował się intensywnym przygotowywaniem strategii rozwojowych dla
skonsolidowanych grup energetycznych, głównie nakierowanych na planowane prywatyzacje. Dotyczyło to PGE
SA oraz ENEA SA.

 Drugi kwartał
roku charakteryzował się szeroką
dyskusją nad założeniami do Polityki Energetycznej i Ekologicznej Polski
do 2020 r. Cała branża była pod presją
przyjęcia programów rozwojowych zapewniających osiągnięcie celów strategicznych przyjętych przez kraje UE, potocznie określanymi jako „3 x 20 +10”.
Warto tutaj zwrócić uwagę na fakt,
że nieosiągnięcie pierwszych dwóch
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celów strategicznych jest obłożone dotkliwymi sankcjami karnymi, podczas
gdy cel ostatniej „20” nie jest penalizowany, jeśli się go nie osiągnie. Wydawać by się mogło, że racjonalizacja i
obniżenie zużycia energii końcowej jest
najbardziej efektywne ekonomicznie, a
cel, który nie ma mechanizmów kontrolnych lub motywujących (nawet poprzez kary), może być niezrealizowany
bez żadnych konsekwencji. Jest zatem
celem o charakterze moralnej obligacji.
Wydarzeniem tego kwartału było powołanie instytucjonalnej struktury ds. rozwoju energetyki jądrowej w
Ministerstwie Gospodarki, nominowanej osobie nadano rangę wiceministra.
Pełnomocnik Rządu ds. Energetyki Jądrowej przygotował i ogłosił publicznie
założenia do programu rozwoju źródeł
nuklearnych. Program rozpoczęto od
prac legislacyjnych i studialnych, związanych z lokalizacją oraz działaniami o
charakterze informacyjnym dla społeczeństwa. Dostawcy technologii jądrowych rozpoczęli pierwsze akcje informacyjne, a niektóre państwa zaczęły
zabiegać o przychylność Rządu Polskiego w planowanych inwestycjach
na rzecz własnych koncernów dostarczających technologie jądrowe.
Rozpoczęła się również bardzo
emocjonalna kampania społeczna i medialna na rzecz uzyskania przez Polskę i niektóre kraje Europy Centralnej i
Wschodniej z tzw. „10”, ustępstw wobec propozycji Komisji Europejskiej w
sprawie zaprzestania bezpłatnego udostępniania pozwoleń na emisję CO2 po
2013 r. dla dużych źródeł. Zakup pozwoleń na emisję CO2 miałby się odbywać w drodze aukcji, co mogło doprowadzić do bezspornej przewagi krajów
bogatych lub ﬁnansowych grup spekulacyjnych wobec krajów o gospodarce z wysokim stopniem „nawęglenia”. Szczęśliwie dla Polski, wspieranej
przez inne kraje, mające strukturę branży energetycznej i ciężkiego przemysłu
uzależnionej od węgla, na szczycie UE
udało się uzyskać akceptację programu stopniowego (a nie skokowego) w
czasie rozłożenia płatnych pozwoleń na

emisję w latach 2013 do 2030. Gdyby
tego procesu nie złagodzono, wówczas
krajowy przemysł energetyczny zmuszony byłby wtedy do zakupu pozwoleń na emisje CO2 w 100%, co w rezultacie prowadziłoby do podwojenia cen
energii. A w konsekwencji ceny produktów wytworzonych w Polsce stałaby się
całkowicie niekonkurencyjne.

”

Wszystkie
wydarzenia w
2009 r. w branży
energetycznej
nieuchronnie
potwierdzały
trend wzrostu
cen na wszystkie
nośniki energii
użytkowanej
przez odbiorców,
czyli ﬁnalnych
płatników

Kwartał drugi w energetyce zakończył się ogłoszeniem bilansu zużycia
energii na poziomie 7-8% niższym w
porównaniu z 2008 r. oraz ze znacznym
wzrostem taryf dla gazu i energii elektrycznej w grupie odbiorców „G” nadzorowanej przez Prezesa URE. Znamienne jest nie poddanie się procedurom taryﬁkacji dla grup odbiorców komunalnych przez zagranicznych właścicieli spółek energetycznych należących do RWE oraz Vattefall.

 Kwartał trzeci
obﬁtował w ogłaszanie stopni gotowości energetycznych spółek Skarbu Państwa do prywatyzacji poprzez
Giełdę Papierów Wartościowych oraz
realizacji programów integracyjnych w
tych spółkach, po procesie konsolidacji.
Reorganizacje wewnątrz grup związane
z procesami ich integracji zmierzającej
bardziej do form koncernowych niż do
holdingów, znamionowało dość spek-

takularne protesty związków zawodowych starających się w tych przekształceniach zachować lub uzyskać dodatkowe przywileje socjalne lub płacowe.
Rząd ogłosił też dokument „Polityka
Energetyczna Polski do 2030 r.”.
W sektorze gazowniczym prowadzono intensywne negocjacje zmierzające do zawarcia długoletniego porozumienia między Rządami Polski i Rosji w kwestiach perspektyw współpracy pomiędzy spółkami w zakresie zasad, jakie miałyby być stosowane w
umowach handlowych i technicznych.
Przy czym wydarzeniem energetycznym o bezprecedensowym znaczeniu
było stanowisko przybyłego do Polski
Premiera Rosji w sprawie uczestnictwa
mniejszościowego prywatnego udziałowca polskiego w systemie gazociągów przesyłowych Yamal. Interesująca w tej sprawie będzie reakcja Ministra Skarbu w kontekście ochrony praw
kapitału mniejszościowego zagwarantowanego w Kodeksie Spółek Handlowych obowiązującym w naszym Kraju.
W sektorze elektroenergetycznym
nastąpił bardzo gwałtowny wzrost wniosków o wydanie warunków przyłączeniowych dla budowy farm wiatrowych,
jako wynik przyjętej zasady TPA oraz
mechanizmów wsparcia rynkowego dla
OZE, polegających na obligatoryjnym
obowiązku zakupu tej energii, wysokiego pułapu opłaty zastępczej za niedostarczoną „energię zieloną” do odbiorcy końcowego oraz podział 50/50
kosztów budowy infrastruktury przyłączeniowej, jak również zliberalizowanie
zasad Rynku Bilansującego dla Farm
Wiatrowych.
Zjawisko lawinowego zgłaszania inwestycji polegających na budowie farm
wiatrowych o dużych mocach, głównie
zlokalizowanych w części północnej
Polski, spowoduje konieczność dokonania rozległych inwestycji w sieciach
przesyłowych i dystrybucyjnych. Nakłady inwestycyjne na źródła wiatrowe na lądzie pracujące ze współczynnikiem wykorzystania mocy na poziomie 0,21-0,24 oraz z cenami niemal
dwukrotnie wyższymi od cen energii
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ze źródeł węglowych (nawet z opłatami za zakup pozwoleń na emisję CO2)
musi skutkować znacznym ponad 30%
wzrostem cen dla odbiorców końcowych już przy mocy zainstalowanej w
farmach na poziomie około 3,5 GW.
Za wydarzenie należy uznać zapowiedź PSE Operator SA wypracowanie takich mechanizmów, aby operator przesyłowy lub dystrybucyjny mógł
kwaliﬁkować do inwestycji przedsięwzięcia najbardziej efektywne ekonomicznie i technicznie, a poprzez wprowadzenie opłat depozytowych wyeliminować proceder spekulacji prawami do przyłączenia do wspólnej sieci.

 Wydarzeniem czwartego
kwartału 2009 r.

Fot. NE

przez Skarb Państwa, liczącego na pokerową rozgrywkę pomiędzy RWE oraz
Vattenfall. Tym razem bluﬀ Skarbu okazał się zupełnym ﬁaskiem. Natomiast
Grupa Turon SA ogłosiła przetarg na
doradcę prywatyzacyjnego.
W sektorze gazowniczym na dziesięć dni przed końcem roku, pomimo
zapewnień polityków o osiągnięciu porozumienia w sprawie dostaw gazu dla
PGNiG, nadal umowa z Gazpromem
nie została podpisana i rysują się poważne rozbieżności w kwestii uregulowania wzajemnych roszczeń z przeszłej współpracy.
Rok 2009 i kwartał kończą się rozczarowaniem wyniesionym ze Szczytu
Państw w Kopenhadze, a to za sprawą totalnego zanegowania idei z Tokio przez Rosję, Chiny oraz Indie i Pakistan głównych emitentów gazów cieplarnianych, jak również przez USA,
które w tym zakresie odnotowały największy w skali świata postęp w rozwoju technologii ograniczających emisję CO2. Przy czym Ameryka starannie
liczy koszty mające wpływ na konkurencyjność ich produktów na rynkach
Europy, Azji i Rosji. Uczestnicy Szczy-

tu nie osiągnęli nawet kompromisu, w
którym zwykle strony są niezadowolone, ale sprawa jest załatwiona. Natomiast Polscy Parlamentarzyści w grudniu dokonali bodaj 35 zmiany ustawy
Prawo Energetyczne, nakazując administracyjny obrót energią na „wolnym
rynku” poprzez TGE.
Wszystkie powyższe wydarzenia
w 2009 r. w branży energetycznej nieuchronnie potwierdzały trend wzrostu
cen na wszystkie nośniki energii użytkowanej przez odbiorców, czyli ﬁnalnych płatników. Ewenementem w skali świata stała się autarkiczna gospodarka Polski, która jako jedyna w Europie wykazała dodatni wzrost gospodarczy. Czyżby tradycja wreszcie dawała efekty?
Może 2010 r. przyniesie nam
wszystkim mniej rozczarowań i więcej
stabilności, czego życzyłbym czytelnikom „Nowej Energii”, dodając do tego ogrom optymizmu własnego z życzeniami takich przychodów, które bez
problemu pokryją wzrosty cen nośników energii. 
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należy uznać decyzję Trybunału
w Strassburgu o uznaniu zasadności
polskiego sprzeciwu wobec obniżenia
przez Komisję Europejską limitu pozwoleń na emisję w drugim etapie systemu
ETS do poziomu 208,5 mln ton CO2
zamiast prawidłowo zgłoszonego i bilansowanego wg pierwotnie przyjętych
zasad na poziome 284,6 mln ton. Istotnym w tym zakresie będzie fakt zagospodarowania tych prawie 76 mln ton
CO2. Nie wiadomo czy zostaną one
przydzielone dla nowych źródeł, jakie
mogą powstać w inwestycjach rozwojowych w energetyce lub przemyśle
objętym systemem handlu emisjami,
czy też Rząd sprzeda tę pulę pozwoleń i zasili środkami ﬁnansowymi z tego tytułu deﬁcyt w budżecie państwa?
Bezspornym wydarzeniem ostatniego kwartału 2009 r. były debiuty spółek energetycznych na Giełdzie Papierów Wartościowych - nieudana dla spółki ENEA SA oraz dość spektakularna
dla spółki PGE SA. Ciekawą analizą socjologiczną mogłoby być wyjaśnienie
przyczyn, jakimi kierowali się inwestorzy przy zakupie tych walorów w okresie niepewności rynków ﬁnansowych i
kapitałowych. Znamienne jest niewielkie zainteresowanie branżowych inwestorów oraz strategicznie niepoprawne
przeprowadzenie oferty grupy ENEA SA
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tarzejąca się infrastruktura to tylko jeden aspekt ﬁnansowego wyzwania. Według Międzynarodowej
Agencji Energetycznej, w niedalekiej
przyszłości spółki prowadzące działalność w sektorze energetycznym będą
zmuszone zwiększyć wytwarzanie mocy podstawowej (zarówno z wykorzystaniem źródeł tradycyjnych, jak i odnawialnych), aby zaspokoić rosnące
zapotrzebowanie globalnej gospodarki
na energię na przestrzeni następnych
trzydziestu lat. Konieczne będą również inwestycje w nowe technologie
sekwestracji dwutlenku węgla, wprowadzenie inteligentnych systemów pomiaru zużycia oraz zarządzanie popytem, nawet jeśli nie zostaną opracowane globalne standardy w tym za-

kresie. Niezbędna będzie współpraca sektora energetycznego z władzami państwowymi i organami regulacyjnymi, mająca na celu zmianę konﬁguracji systemów przesyłowych i dystrybucyjnych tak, aby pozwoliły również
na wykorzystanie nowych źródeł energii. A wszystkie te zmiany będą musiały zostać przeprowadzone pomimo ograniczenia zasobów spowodowanego dużą konkurencją w pozyskiwaniu ﬁnansowania oraz zbliżającego
się nieuchronnie deﬁcytu wykwaliﬁkowanych pracowników w branży. Chociaż pilna potrzeba zdobywania kapitału pojawiła się już wcześniej niż globalny kryzys ﬁnansowy, obecne warunki
gospodarcze dodatkowo pogarszają
sytuację. W chwili obecnej energetyka

musi konkurować z wszystkimi innymi
branżami o dostęp do ograniczonego
już kapitału i ﬁnansowania dłużnego.
W obliczu nieustannie zmieniających
się wymagań środowiskowych, regulacyjnych oraz zapotrzebowania klientów, wielu ﬁrmom zapewniającym ﬁnansowanie w tradycyjny sposób trudno jest zidentyﬁkować inwestycje zapewniające stopę zwrotu skorygowaną o ryzyko, która byłaby współmierna
do ryzyka, jakie w chwili obecnej ponoszą podmioty w branży energetycznej.
Analogicznie, przedsiębiorstwom z dostępem do kapitału trudno jest podjąć
decyzję o realizacji odpowiedniej inwestycji.
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Czystszy węgiel

Matematyka produkcji energii jest prosta. Spalanie węgla wiąże się z emisją
ok. jednej tony dwutlenku węgla (CO2)
na każdy megawat (MWh) wytworzonej
energii elektrycznej, gaz ziemny to średnio 0,4 tony CO2, podczas gdy produkcja energii wiatrowej jest pod tym względem w zasadzie neutralna.

Opierając się wyłącznie na danych
liczbowych, można wysunąć pozornie
mocny argument dotyczący konieczności modernizacji istniejących elektrowni węglowych oraz budowy nowych
obiektów z zastosowaniem technologii ograniczających zużycie węgla. Jeśli weźmiemy pod uwagę dominującą
pozycję węgla wśród paliw stosowanych do produkcji energii elektrycznej,
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zastąpienie go surowcami pochodzącymi ze źródeł odnawialnych czy atomowych nie wydaje się zbyt realistyczne.
Obecnie na całym świecie funkcjonuje 50.000 obiektów wykorzystujących
paliwa kopalne. Do 2018 r. planowane
jest uruchomienie kolejnych 750 elektrowni węglowych dzięki dostępności
taniego surowca oraz technologii przetwarzania. Co więcej, szybko rozwijające się kraje wschodzące, takie jak Indie czy Chiny, w dalszym ciągu uważają wykorzystanie węgla za najbardziej
efektywny sposób zaspokojenia popytu na energię elektryczną.
Pomimo tych wszystkich wątpliwości, podmioty prowadzące działalność
w sektorze energetycznym muszą sto-

sować technologie produkcji, które zapewnią jak najmniejszą emisję dwutlenku węgla do atmosfery, inwestować
w innowacyjne rozwiązania technologiczne, a także poszukiwać nowatorskich metod ograniczających wydzielanie gazów cieplarnianych (łącznie z
wdrożeniem programów oszczędzania energii i zarządzania popytem). Ponieważ wiele organizacji szuka rozwiązań bez uwzględnienia istotnych faktów, błędów na pewno nie da się uniknąć. Biorąc jednak pod uwagę odpowiedzialność spółek energetycznych
wobec organów regulacyjnych, inwestorów czy zaniepokojonych obywateli, bierność w tej materii nie jest najlepszym rozwiązaniem.

Ze względu na konieczność redukcji emisji gazów cieplarnianych przez
podmioty prowadzące działalność w
sektorze energetycznym, inwestycje
w odnawialne źródła energii stały się
obecnie jednym z najważniejszych priorytetów. I chociaż ten cel jest oczywisty, identyﬁkacja odnawialnych źródeł
energii, w które należałoby inwestować,
jest zupełnie inną sprawą. Mimo destabilizacji gospodarki, niektóre kraje – w
tym Niemcy i Hiszpania – dotują inwestycje w energię słoneczną i/lub energię wiatru. Rząd Kanady zobowiązał
się, że do 2020 r. 90% energii w tym
kraju pochodzić będzie ze źródeł, które nie powodują emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Australia również
przyjęła sobie za cel, aby 20% całej wy-

produkowanej przez nią energii pochodziło z odnawialnych źródeł. W ciągle
zmieniającym się otoczeniu, spółkom
energetycznym trudno jest zidentyﬁkować rentowne projekty związane z
energią odnawialną oraz uzyskać środki niezbędne na ich realizację. Poza wyborem „odpowiedniego” źródła energii,
wątpliwości dotyczą także innych kwestii. W wielu krajach długoletnie opóźnienia w połączeniach sieci elektrycznych oraz nierozstrzygnięte spory na
temat podmiotów, które miałyby zostać obciążone kosztami rozbudowy, są
często na porządku dziennym. Chociaż
kwestii tych nie można rozstrzygnąć z
dnia na dzień, podmioty prowadzące
działalność w sektorze energetycznym
mogą przyjmować plany uwzględnia-

jące różne scenariusze i cele. Władze
państwowe rozwiązują problemy ﬁnansowania wprowadzając systemy taryf
gwarantowanych, gwarantowane stawki oraz zbywalne świadectwa pochodzenia energii (np. certyﬁkaty potwierdzające sprzedaż energii elektrycznej
pochodzącej ze źródeł odnawialnych
w określonej proporcji do całkowitego
wolumenu sprzedanej energii – Renewables Obligation Certiﬁcates w Wielkiej Brytanii). Jednocześnie, spółki energetyczne powinny opracowywać różne
scenariusze gospodarcze i ﬁnansowe,
aby zidentyﬁkować te, które umożliwią
im osiągnięcie największych korzyści w
związku z realizacją inwestycji w energię odnawialną.
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Atomowy renesans
Ryzyko regulacyjne i polityczne nie zniknie
Biorąc pod uwagę, że kraje takie jak
obiektów oraz wyboru nowych technoWłochy i Szwecja uchylają wprowadzologii. Obawy te dotyczą również kwestii
ne wcześniej moratoria dotyczące wyregulacyjnych. Możliwe jest, że w celu
zminimalizowania kosztów i zwiększetwarzania energii atomowej, państwa
Bliskiego Wschodu przystępują do tania wydajności producenci energii zakich programów, a duże projekty w tym
czną standaryzować realizowane programy atomowe. Wysiłki te mogą jedzakresie są realizowane przez kraje tak
nak pójść na marne jeśli okażą się koróżnorodne jak: Chiny, Wietnam, Tajlandia, Indie, Rosja, Finlandia, Wielka Brynieczne zmiany standardowych projektania czy Francja, może się wydawać,
tów w celu uwzględnienia niespójnych
że na świecie rozpoczyna się produkcja
wymagań regulacyjnych. Na tym wyenergii atomowej na niespotykaną dozwania wcale się nie kończą. Bez jatąd skalę. Trend ten nie jest jednak posno zdeﬁniowanych procedur uzyskiwszechny. W niektórych krajach obawy
wania pozwoleń na budowę oraz cerdotyczące budowy elektrowni atomotyﬁkatów bezpieczeństwa w niektórych
wych wiążą się również z ryzykiem pokrajach, spółki energetyczne będą się
litycznym. W Stanach Zjednoczonych,
czuły zobligowane zaangażować doKanadzie i Wielkiej Brytanii największe
świadczonych, wykwaliﬁkowanych dowątpliwości dotyczą kosztów nowych
stawców elementów elektrowni atomo-

wych. Ograniczenia zdolności wytwórczych stanowią wąskie gardła w łańcuchu dostaw. Dodatkowo, obecne warunki gospodarcze komplikują ﬁnansowanie (zwłaszcza w dłuższej perspektywie czasowej), wywierają wpływ na
poziom cen energii oraz wysokie nakłady inwestycyjne charakteryzujące
inwestycje w energię atomową. Aby
rozwiązać te problemy, konieczne będzie zastosowanie długoterminowego modelowania ﬁnansowego, analiza
skutków prawnych utylizacji odpadów
czy likwidacji obiektów, a także podjęcie odpowiednich działań mających
na celu usprawnienie procesów związanych z łańcuchem dostaw.
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Zwiększenie wydajności elektrowni się opłaca
Rzadko się zdarza, żeby ten sam
ników ekonomicznych dzięki minimaliproblem dotyczył zarówno prywatnych,
zacji kosztów produkcji i maksymalizajak i państwowych podmiotów, wytwórcji przychodów. Przykładowo, w samej
ców i dystrybutorów, operatorów systylko Rosji marnuje się 45% wyprodukotemu i sprzedawców hurtowych. Wywanej energii. Dzięki dostosowaniu prodajność elektrowni wywiera jednak
dukcji do rzeczywistego popytu, Rosja
wpływ na całą branżę energetyczną
mogłaby osiągnąć oszczędności rzędu
we wszystkich krajach świata. Pro300 mln ton ropy naftowej rocznie - co
blem sprowadza się do poprawy wystanowi równowartość energii wytwa-

rzanej w Wielkiej Brytanii. Zwiększenie
efektywności pracowników i procesów
pozwala osiągnąć korzyści wykraczające poza samo ograniczenie kosztów
czy poprawę wyników. Ponadto, dzięki
takim działaniom właściciele infrastruktury dostrzegają możliwość zwiększenia
poziomu zwrotów z inwestycji w dłuższej perspektywie czasowej.

Niedobory mocy
Czy popyt na energię przewyższy podaż?
Chociaż oszczędzanie energii jest
ta ma dostęp do odpowiednich zasoostatnim krzykiem mody w wielu rozbów energii, kolejne 33% boryka się z
winiętych krajach, wysiłki podejmowadostawami przerywanymi, a pozostane w tym zakresie nie mogą przysłonić
ła część populacji nie ma w ogóle dooczywistego faktu, że zapotrzebowastępu do energii elektrycznej. Ponienie na energię ciągle rośnie. Obecnie
waż nadrzędnym celem krajów rozwijatylko jedna trzecia mieszkańców świających się jest ekspansja w długiej per-

spektywie czasowej, mogą pojawić się
braki energii. Nowe gałęzie gospodarki potrzebują więcej energii, w wyniku
czego popyt w skali roku rośnie o ponad 10%. Jedynym rozwiązaniem pozostaje budowa nowych elektrowni.
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Pojawia się coraz więcej zróżnicowanych struktur własności
Zarówno publiczne, jak i prywatne
przedsiębiorstwa państwowe, jak i prystruktury własności spółek energetyczwatne spółki energetyczne oraz gazonych mają swoich zwolenników i przewe borykają się z takimi samymi probleciwników. Prywatyzacja, czy „liberalimami, do których należą m.in. osiągazacja” według terminologii unijnej, nie
nie odpowiedniego poziomu przychomusi wiązać się z wprowadzeniem kondów umożliwiającego pokrycie rosnąkurencji. Przykładowo, tak prywatyzacych kosztów operacyjnych, wprowacja, jak i liberalizacja mogą przyczynić
dzenie systemu zarządzania popytem,
się do zwiększenia wydajności elekpozyskiwanie ﬁnansowania i podejmotrowni, wymusić modernizację infrawanie strategicznych decyzji dotycząstruktury oraz zachęcić podmioty dziacych zastosowania alternatywnego paliłające w sektorze energetycznym do
wa i technologii produkcji w przyszłości.
poszukiwania innowacyjnych rozwiązań
Prognozuje się, że w najbliższej przytechnologicznych i operacyjnych w raszłości ceny towarów i koszty ﬁnansomach odpowiedniej struktury rynkowej
wania związane z dostawami energii
i programów regulacyjnych. Zarówno
elektrycznej, gazu czy wody będą ro-

snąć. Taka tendencja wymaga zarówno od przedsiębiorstw państwowych,
jak też spółek prywatnych innowacyjnego podejścia do regulacji i zarządzania. W obydwu przypadkach sukces
w dłuższej perspektywie czasowej zależy od umiejętności zarządzania oczekiwaniami klientów oraz wewnętrznych
procesów nadzoru. W trudnych warunkach rynkowych, kiedy wzrosty stawek są na porządku dziennym, prywatne spółki energetyczne mogą zaangażować się w proces regulacyjny oraz
budować kontakty z organami nadzoru.

Wiele niejasności związanych z rewolucją cyfrową
W sektorze energetycznym można
zumiałe, niewiele przedsiębiorstw wie,
wyróżnić dwa kluczowe trendy technojak przełożyć potrzeby na praktyczne
logiczne: potrzebę opracowania techrozwiązania. Aby rozwiać wszelkie wątnologii sekwestracji dwutlenku węgla
pliwości, międzynarodowe badania dona skalę przemysłową oraz zbliżające
wodzą, że technologia inteligentnej sieci
się nieuchronnie wprowadzenie intelienergetycznej pozwoli zmniejszyć ogólgentnej sieci energetycznej. I chociaż
ne i sezonowe obciążenia energetyczogólne informacje na ten temat są zrone, zwiększając jednocześnie efektyw-

ność zarządzania siecią i kontroli. Podobnie jak w przypadku innych problemów, jakim musi stawić czoła energetyka, klucz do sukcesu tkwi w uzyskaniu
ﬁnansowania niezbędnego, aby wprowadzić pomysły w życie.

    
Planowanie siły roboczej wkracza w nową erę
W krajach o stałym lub zmniejszająników wymagane są wyjątkowo specjacym się współczynniku urodzeń, gdzie
listyczne umiejętności. Specjalizacja w
większość pracowników zbliża się do
kierunku energii atomowej i odnawialnej
wieku emerytalnego, brak wykwaliﬁkooraz zastosowanie innowacyjnych techwanych osób do pracy widoczny jest
nologii tylko zwiększy potrzebę zatrudniemal w każdej gałęzi gospodarki. Proniania wykwaliﬁkowanej kadry. W grunblem ten jest szczególnie istotny w sekcie rzeczy chodzi o to, aby uświadomić
torze energetycznym, gdzie od pracowsobie, że w przyszłości wymagania do-

tyczące umiejętności pracowników będą się radykalnie różnić od wymagań
stawianych im w przeszłości. Pracownicy na całym świecie coraz częściej
oczekują elastycznych ścieżek kariery
uwzględniających zmieniające się cele osobiste.
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Finansowanie przyszłego rozwoju wymaga bilionowych nakładów
Według Globalnej Prognozy Enerwych, sieci dystrybucyjnych czy elekgetycznej na 2008 r. opracowanej przez
trowni wodnych, które w wielu przypadMiędzynarodową Agencję Energetyczkach mają po 30, 50 a nawet 70 lat.
ną, całkowite nakłady niezbędne na
Ogromne inwestycje są również nieinwestycje infrastrukturalne w latach
zbędne, aby dotrzymać kroku zmianom
2007-2030 przekraczają 26,3 biliozachodzącym w branży. Sytuacja jest
nów dolarów (przeliczenie według kurdodatkowo skomplikowana, ponieważ
su obowiązującego w 2007 r.). Wyzwaod przedsiębiorstw energetycznych i
niem jest nie tylko modernizacja istniewładz rządowych wymaga się ponojących elektrowni, urządzeń przesyłoszenia nakładów mimo dużej niepew-

ności dotyczącej otoczenia regulacyjnego i technologicznego. Potencjalne
straty mogą jednak zostać zrekompensowane dużo wyższymi zyskami, jakie
przedsiębiorstwa energetyczne będą
w stanie wypracować w dłuższej perspektywie czasowej dzięki inteligentnej
dywersyﬁkacji.

'   
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Kluczowa rola oszczędzania i rozproszonej kogeneracji
Wyzwania, jakim muszą stawić czorych przedsiębiorstwa działają w konła spółki energetyczne, to ograniczakurencyjnym otoczeniu rynkowym. Jenie popytu oraz określenie sposobów
śli państwo dopłaca do energii elekzaspokajania potrzeb klientów wykratrycznej, motywacja konsumentów do
czających poza zwykłe zwiększanie
oszczędzania jest mniejsza. Bez wzglęprodukcji. W wielu krajach wprowadza
du na wdrażane inicjatywy, zarządzasię specjalne programy, aby zachęcić
nie popytem jest uzależnione od wproludzi do oszczędzania energii. Najwiękwadzenia radykalnych zmian technolosze sukcesy osiągają państwa, w któgicznych. Aby przedsiębiorstwa mogły

wytwarzać energię w rozproszonej kogeneracji, konieczna jest modernizacja
infrastruktury sieciowej. I chociaż wiele
technologii umożliwiających wdrożenie
nowych rozwiązań nie zostało jeszcze
wprowadzonych na skalę przemysłową,
napawa optymizmem fakt, że już zostały opracowane, a w nadchodzących latach zostaną udoskonalone.

( %  ) 
Strategie reagowania dla sektora energetycznego
Identyﬁkując 10 kluczowych trenwym otoczeniu gospodarczym, przedsiędów w branży energetycznej należy
biorstwa muszą zidentyﬁkować wszystmieć na uwadze, że wpływ każdej kwekie dostępne źródła ﬁnansowania, postii na przedsiębiorstwa będzie się różcząwszy od funduszy państwowych, ponił zarówno w zależności od modelu
przez przychody generowane przez konbiznesowego (przedsiębiorstwa pańsumentów, rządowe fundusze inwestycyjstwowe, producenci działający na rynne, podmioty realizujące inwestycje infraku regulowanym czy niezależni wytwórstrukturalne, fundusze typu private equcy energii) oraz kraju, w którym spółki
ity, aż po tradycyjne banki. Konieczna jest
prowadzą swoją działalność.
również szczegółowa analiza wszystkich
Jeden problem jest jednak wspólny
dla wszystkich tych podmiotów – potrzeba zdobywania dodatkowego ﬁnansowania umożliwiającego osiąganie strategicznych celów. Aby odnieść sukces w no-

dostępnych możliwości inwestycyjnych,
mająca na celu określenie skorygowanej
o ryzyko stopy zwrotu, w oparciu o którą
będzie możliwe dokonanie priorytetyzacji
inwestycji gwarantującej współmierność

ponoszonych nakładów z długoterminowymi celami i zobowiązaniami.
Co najważniejsze, bez względu na
podjęte decyzje (inwestowanie części
środków w energię odnawialną, wdrożenie podstawowych technologii inteligentnej sieci lub określenie rodzaju kolejnych
100 MW wyprodukowanej energii), istotne jest, aby przedsiębiorstwa przeprowadziły dogłębną analizę kosztów i ryzyka, a
następnie przedstawiły uzasadnienie planowanych inwestycji wszystkim interesariuszom, zarówno klientom, jak i organom
regulacyjnym czy inwestorom.
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Sankcjonowanie prawa
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nergia elektryczna wyprodukowana przez wytwórcę jest transportowana do urządzeń odbiorcy siecią elektroenergetyczną przesyłową
lub dystrybucyjną, będącą własnością
przedsiębiorstwa energetycznego, zajmującego się przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej oraz siecią
lub instalacją elektroenergetyczną, będącą własnością tego odbiorcy.
Przepływ prądu w elementach sieci będących własnością przedsiębiorstwa sieciowego, jak i w elementach
sieci czy instalacjach odbiorcy, podporządkowany jest tym samym naturalnym prawom ﬁzyki. Przepływ prądu
podporządkowany jedynie prawom ﬁ-

zyki jest przepływem optymalnym, powodującym najniższe straty związane
z przepływem energii. Próba dołożenia
każdego dodatkowego rygoru z prawa
stanowionego sprawia, że praca systemu coraz bardziej odchyla się od optymalnego. Jednym z takich rygorów jest
podział urządzeń ze względu na przynależność właścicielską. Jak wykazuje dalsza część artykułu, przez wprowadzenie pewnych prawnych mechanizmów regulujących pracę systemu
elektroenergetycznego, będzie można
wyeliminować ograniczenia wynikające
z rygoru przynależności właścicielskiej
sieci i instalacji. (rys. 1).

Odbiorca A
Przedsibiorstwo
energetyczne

Odbiorca B

B

A

Sie (magistrala)

Wytwórca

C

D
Odbiorca C

Odbiorca D

Rys. 1. Fragment systemu elektroenergetycznego

B

A

Elementy (odcinki) sieci mają ściśle określoną przepustowość, tzn.
siecią można przesyłać energię elektryczną z ograniczoną mocą.
Najczęściej przepustowość sieci,
odnoszona do wybranego odcinka sieci, jest kojarzona z dopuszczalnym obciążeniem tego odcinka ze względu na
wytrzymałość termiczną elementów sieci wchodzących w jego skład. Należy
mieć jednak na względzie, że przepustowość wybranego odcinka sieci elektroenergetycznej, czy wybranego elementu sieci zależy również od jego topograﬁcznego położenia w strukturze
sieci i jest funkcją wielu zmiennych, nie
tylko wynikających z danych znamiono-

wych poszczególnych elementów sieci
i sposobu ich zabudowania, ale także
m.in. od rozmieszczenia odbiorów i źródeł, od proﬁli poboru energii przez odbiorców i proﬁli produkcji energii przez
wytwórców, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających ze standardów jakościowych i bezpieczeństwa użytkowania sieci i urządzeń.
Sieć można postrzegać jako
ograniczony zbiór korytarzy elektroenergetycznych, przez które może
być transportowana energia elektryczna. Każdy korytarz sieci da się opisać
stosując te same wielkości, jakie służą do opisywania przepustowości odcinków czy elementów sieci (rys. 2).

Tytułem komentarza: określoną
przepisami prawa deﬁnicję sieci elektroenergetycznej uzupełniono deﬁnicją
drogi elektroenergetycznej, tworząc
dla niej nowy byt prawny, niezależny od
urządzeń techniczno-budowlanych,
którymi pozostanie sieć elektroenergetyczna - jej odcinek czy element (rys. 3).

D

- korytarz elektroenergetyczny
- przepustowo

Rys.2. Sieć elektroenergetyczna
jako ograniczony zbiór korytarzy

Droga elektroenergetyczna
odbiorcy A

Teza nr 1
Odbiorca lub wytwórca przez zawarcie umowy z sieciowym przedsiębiorstwem energetycznym nabywa prawo dostępu do sieci elektroenergetycznej.
Prawo dostępu do sieci elektroenergetycznej to prawo do drogi elektroenergetycznej.

C

Droga elektroenergetyczna
odbiorcy C

C

B

A
Droga elektroenergetyczna
odbiorcy B

Droga elektroenergetyczna
odbiorcy D

Rys. 3. Drogi elektroenergetyczne

D
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A

C

D

- wolny korytarz elektroenergetyczny
- nieaktywny korytarz elektroenergetyczny
- zajty korytarz elektroenergetyczny

Rys. 4. Kategorie korytarzy
elektroenergetycznych

Droga elektroenergetyczna to
połączone, odpowiednio skonﬁgurowane korytarze elektroenergetyczne. Bez rozbudowy sieci, zdolności przesyłowe dróg elektroenergetycznych można zwiększyć tylko w
granicach wolnych korytarzy elektroenergetycznych. W dużym stopniu od zachowania odbiorców zależy
sposób wykorzystania zdolności przesyłowych (korytarzy elektroenergetycznych). Obecnie, w przedstawianym obszarze mechanizmy stymulujące zachowanie odbiorców są bardzo ograniczone.
Przed wydaniem warunków przyłączenia zawsze (nie tylko na potrzeby wydania warunków dla źródła) wykonywana jest analiza oddziaływania
przyłączanego obiektu na pracę sieci.
Elementem każdej takiej analizy jest
określenie topograﬁi przepływu energii, czyli …? drogi elektroenergetycznej. W przypadku odbiorczej sieci promieniowej, przepływ jest oczywisty. Do

tej pory nie dostrzegano jednak potrzeby precyzowania w umowie o przyłączenie czy w umowie dystrybucyjnej
tej drogi elektroenergetycznej, przez
którą płynie energia elektryczna do odbiorcy czy od źródła. A może to mieć
kolosalne znaczenie przy optymalizacji pracy systemu. Oczywiście drogi
elektroenergetyczne do odbiorców czy
do wytwórców to nie jedyne kategorie
dróg. Inną kategorię dróg będą stanowiły drogi tzw. technologiczne (operacyjne), wydzielone czy utworzone na
potrzeby zapewnienia wymaganego
bezpieczeństwa czy dyspozycyjności
ruchowej sieci.
W rozstrzyganiu kwestii, nazwijmy
ją sieciowej, głębokości penetracji drogi
elektroenergetycznej, pomocnym mogą
się okazać pojęcia: ciąg zasilania, niezależny ciąg zasilania czy węzeł w pełni
identyﬁkowalny, tzn. taki, w którym rozpływy zgodnie z I-szym prawem Kirchhoﬀa są oczywiste (rys. 4).

 Statyczna nadwyżka mocy przyłączeniowej
Droga elektroenergetyczna
odbiorcy D

Statyczna nadwyka
mocy przyczeniowej

Energia dostarczana
odbiorcy D

Przepustowo

Moc przyczeniowa D
Wolne korytarze
energetyczne
Moc umowna D

D

Rys. 5. Statyczna nadwyżka
mocy przyłączeniowej

Zdolność przesyłowa drogi elektroenergetycznej jest równa mocy przyłączeniowej. Drogą elektroenergetyczną
może być transportowana do odbiorcy
energia elektryczna z mocą umowną, nie większą niż moc przyłączeniowa. W praktyce zdarza się, że energia
pobierana jest nie tylko z mocą większą od mocy umownej, ale również z
mocą większą od mocy przyłączeniowej. Moc przyłączeniowa i moc umowna zdeﬁniowane są w rozporządzeniu
tzw. systemowym.
Role (znaczenie) mocy przyłączeniowej, mocy umownej, pobranej
energii elektrycznej, wcześniej jeszcze mocy obrachunkowej, w systemie rozliczeniowym transportu energii i w systemie rozliczeniowym obrotu energią elektryczną podlegały dość
zasadniczym zmianom.

Rola mocy umownej urosła w konsekwencji niemal do roli uniwersalnej.
Jest nośnikiem opłaty stałej sieciowej,
jest nośnikiem opłat związanych z przekroczeniem mocy, jest nośnikiem opłaty przejściowej (po likwidacji KDT) oraz
opłat wynikających z podwyższonej
pewności zasilania. To do mocy umownej dostosowywany jest układ pomiarowo-rozliczeniowy, itd. Rola mocy przyłączeniowej została natomiast ograniczona do opłaty przyłączeniowej, z którą mamy do czynienia jedynie podczas
przyłączania do sieci. Powyższe skutkuje, że w przeważającej ilości przypadków moce przyłączeniowe poszczególnych odbiorców idą w zapomnienie.
Czy zatem o to chodzi (chodziło), żeby najpierw dostosowywać (budować)
sieć do mocy przyłączeniowych i następnie (obecnie) nie wywodzić z tego
żadnych skutków prawnych? (rys. 5)
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Różnica mocy przyłączeniowej
i mocy umownej to statyczna nadwyżka mocy przyłączeniowej.
Statyczna nadwyżka mocy przyłączeniowej oznacza w jakim stopniu zdolność przesyłowa drogi elektroenergetycznej jest większa od
obecnych potrzeb przesyłu energii do odbiorcy, określonych przez
moc umowną.

Teza nr 2
Statyczna nadwyżka mocy przyłączeniowej może być przedmiotem
obrotu handlowego (rys. 6)

Gieda

Statyczna nadwyka
mocy przyczeniowej

Moc przyczeniowa D

Moc umowna D

D

Rys. 6. Statyczna nadwyżka mocy przyłączeniowej
jako przedmiot obrotu handlowego

 Kto i kiedy może być zainteresowany zakupem statycznych nadwyżek mocy
przyłączeniowej?

Przykład 1
Ktoś dowiedział się, że odbiorca D
dysponuje statyczną nadwyżką mocy
przyłączeniowej i zlokalizuje swój obiekt
w taki sposób, że będzie mógł odbierać energię w istniejącym miejscu dostarczania energii do odbiorcy D. Ten
ktoś może chcieć odkupić od odbiorcy D prawo do części jego drogi elektroenergetycznej. Oczywiście obecnie

takie rozwiązanie nie jest możliwe, tzn.
pomimo że „za płotem” sąsiad dysponuje statyczną nadwyżką mocy przyłączeniowej (rozbudowana sieć oraz wybudowane przyłącze według planowanych potrzeb sąsiada nie są w pełni wykorzystywane), to nie może on (znaczy
sąsiad) nią rozporządzić. Nikt nie może
nią rozporządzić, również przedsiębiorstwo sieciowe (przynajmniej oﬁcjalnie).
Droga elektroenerg.
odbiorcy D

Obecnie dla takiego nowego odbiorcy należałoby rozbudować sieć i wybudować nowe przyłącze, obciążając
go opłatą za przyłączenie. Natomiast
część kosztów, niepokryta tą opłatą,
zostałaby przeniesiona na wszystkich
odbiorców przyłączonych do sieci tego przedsiębiorstwa sieciowego poprzez ustalone w taryﬁe stawki opłat za
przesyłanie lub dystrybucję (rys. 7, 8).

Energia dostarczana
odbiorcy D

Droga elektroenerg.
odbiorcy NOWY

Energia dostarczana
odbiorcy NOWY

Przepustowo
przycza D

B

A
Droga elektroenergetyczna
Nowego odbiorcy

Moc przyczeniowa D
po transakcji

Moc przyczeniowa NOWY

Moc umowna D

Moc umowna NOWY

Droga elektroenergetyczna
odbiorcy D

C

D

D

Nowy

D

D

Nowy

Powstaje nowy
odbiorca

Rys. 7. Podział drogi elektroenergetycznej

Rys. 8. Podział drogi elektroenergetycznej

ODBIORCY – RYNEK ENERGII

Załóżmy, że przykładowo odbiorca D zgłosił na rynku statyczną nadwyżkę mocy przyłączeniowej. Kolejno przedstawiono możliwe warianty obrotu statyczną nadwyżką mocy przyłączeniowej.
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Przykład 2
Istniejący odbiorca (przykładowo „B”) chce pobierać energię z większą niż dotychczas mocą. Zdolność przesyłowa jego drogi elektroenergetycznej jest jednak niewystarczająca. Odbiorca musi zwiększyć dotychczasową moc przyłączeniową.
a) Jednym (jedynym obecnie możliwym) sposobem jest zwiększenie zdolności przesyłowej drogi elektroenergetycznej odbiorcy B poprzez rozbudowę
sieci (rys. 9).

ODBIORCY – RYNEK ENERGII

Rys. 9. Zwiększenie zdolności
przesyłowej przez rozbudowę sieci

b) Drugi ze sposobów może być taki, że odbiorca B będzie chciał odkupić od odbiorcy D prawo do części jego drogi elektroenergetycznej (rys. 10).

Rys. 10. Zwiększenie zdolności
przesyłowej przez odkupienie

Przykład 3
Powstaje nowy odbiorca, który chce pobierać energię elektryczną.
a) Jednym (jedynym obecnie możliwym) sposobem jest stworzenie drogi elektroenergetycznej dla nowego
odbiorcy poprzez rozbudowę sieci
(rys. 11).

Rys. 11. Stworzenie drogi
elektroenergetycznej przez rozbudowę sieci

b) Drugi ze sposobów może być
taki, że nowy odbiorca nowy będzie
chciał odkupić od odbiorcy D prawo
do części jego drogi elektroenergetycznej (rys. 12).

Rys. 12. Stworzenie drogi
elektroenergetycznej przez odkupienie
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 Wnioski do tej części artykułu:
1. Dzisiaj pojęcie „prawo dostępu do sieci elektroenergetycznej" – w rozumieniu, jakim przedstawiono, nie istnieje.
2. W bilansach odbiorców (w sensie rachunkowości) „prawo dostępu do sieci elektroenergetycznej” nie występuje jako wydzielone aktywa.
3. Zdarza się, że odbiorca zmniejsza „moc umowną”– w konsekwencji stworzona dla niego „droga elektroenergetyczna” jest niewykorzystana. Nie są uregulowane kwestie – do kiedy dla takiego odbiorcy rezerwować obecnie niewykorzystaną tę część drogi, czy można oddać ją do dyspozycji innego odbiorcy itd.

Różnica mocy przyłączeniowej
i chwilowej mocy, z jaką pobierana
jest energia elektryczna, to dynamiczna nadwyżka mocy przyłączeniowej.
Dynamiczna nadwyżka mocy
przyłączeniowej oznacza w jakim
stopniu zdolność przesyłowa drogi
elektroenergetycznej jest większa od
chwilowych potrzeb przesyłu energii
do odbiorcy.

Gieda

Dynamiczna nadwyka
mocy przyczeniowej

 Dynamiczna nadwyżka mocy przyłączeniowej
Teza nr 3
Dynamiczne nadwyżki mocy
przyłączeniowej mogą być przedmiotem obrotu handlowego (rys. 13).

Moc przyczeniowa D

Moc chwilowa D

D

Rys. 13. Dynamiczna nadwyżka mocy
przyłączeniowej jako przedmiot obrotu handlowego

Teza nr 4

A

Grupę Bilansową Przesyłową mogą tworzyć ci odbiorcy i wytwórcy, których drogi przesyłowe, przynajmniej na pewnym odcinku, przebiegają przez ten
sam element sieci.
Grupą Bilansową Przesyłową zawiaduje Operator Przesyłowy.
Odbiorcy A, B, C, D mogą tworzyć Grupę Bilansową Przesyłową. Ich drogi
przesyłowe, na pewnym odcinku, przebiegają przez ten sam element sieci (rys. 14).

B

Operator Przesyowy

Grupa Bilansowa
Przesyowa

C

D

Rys. 14. Grupa Bilansowa Przesyłowa

 Dlaczego warto tworzyć Grupy Bilansowe

B

A

Przesyłowe?

P
t

W dalszej części artykułu będziemy się posługiwali proﬁlami poboru lub produkcji energii. Na rysunku obok naniesiono układ współrzędnych, umożliwiający
zobrazowanie przepływu energii jako funkcję czasu w wybranych drogach elektroenergetycznych sieci (rys. 15).
C

Rys. 15. Układ odniesienia: miejsce, czas

D
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Obecnie odbiorcy energii elektrycznej kształtują (optymalizują) proﬁl poboru energii po pierwsze: w sposób ograniczony tylko własną perspektywą, po
drugie: w ramach strefowości taryfowej
(bardzo ograniczonej) (rys. 16).

P
Profil poboru energii odbiorcy B

t
Profil poboru energii odbiorcy D

Rys. 16. Proﬁle przepływu energii - ogólnie

Jako stan odniesienia przyjęto, że odbiorcy nie tworzą Grupy Bilansowej Przesyłowej. Przyjęto również, że odbiorcy ci mogą handlować statycznymi nadwyżkami mocy przyłączeniowej. W takim przypadku na rynek statycznych nadwyżek mocy przyłączeniowych może traﬁć suma statycznych nadwyżek mocy przyłączeniowej odbiorców B i D (rys. 17, 18).
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Moc umowna odbiorcy D

Rys. 17. Statyczne nadwyżki mocy przyłączeniowej
– przypadek, gdy odbiorcy nie tworzą
Grupy Bilansowej Przesyłowej

Rys. 18. Suma statycznych nadwyżek mocy przyłączeniowych
– przypadek gdy odbiorcy nie tworzą Grupy Bilansowej Przesyłowej

Załóżmy że odbiorcy B i D tworzą Grupę Bilansową Przesyłową, ale zachowują się biernie. Zachowanie bierne
odbiorców oznacza, że kształtują (optymalizują) oni proﬁl poboru energii w sposób ograniczony tylko własną perspektywą.
W takim przypadku na rynek statycznych nadwyżek mocy przyłączeniowych Grupa Bilansowa Przesyłowa może zgłosić
statyczną nadwyżkę mocy przyłączeniowej większą od sumy statycznych nadwyżek mocy przyłączeniowej odbiorców B i
D. Skąd ten efekt? Za sprawą naturalnych praw ﬁzyki, to skutek niejednoczesności poboru przez odbiorców energii z mocą maksymalną (rys. 19, 20).
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Efekt przypadku:
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Rys. 20. Statyczna nadwyżka mocy przyłączeniowej – przypadek, gdy
odbiorcy tworzą Grupę Bilansową Przesyłową, ale zachowują się biernie

Załóżmy teraz, że odbiorcy B i D tworzą Grupę Bilansową Przesyłową i zachowują się czynnie. Zachowanie czynne odbiorców oznacza, że odbiorcy energii elektrycznej kształtują (optymalizują) proﬁl poboru energii nie tylko w sposób
ograniczony własną perspektywą, ale również dostosowują swój proﬁl poboru energii do proﬁli pozostałych odbiorców z
Grupy Bilansowej Przesyłowej w taki sposób, aby szczyty poboru energii u poszczególnych uczestników grupy występowały w różnym czasie (rys. 20, 21).

P

P

Profil poboru energii odbiorcy B

Profil poboru energii odbiorcy B

t

t
Profil poboru energii odbiorcy D

Rys. 21. Proﬁle poboru energii
odbiorców B i D przy zachowaniu biernym

Profil poboru energii odbiorcy D

Rys. 22. Proﬁle poboru energii odbiorców
B i D przy zachowaniu czynnym

ODBIORCY – RYNEK ENERGII

Rys. 19. Przykładowa Grupa Bilansowa Przesyłowa
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Na rynek statycznych nadwyżek
mocy przyłączeniowych Bilansowa Grupa Przesyłowa może zgłosić statyczną
nadwyżkę mocy przyłączeniowej większą od statycznej nadwyżki mocy przyłączeniowej, występującej w przypadku biernie zachowujących się odbiorców B i D w Grupie Bilansowej Przesyłowej (rys. 23).
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Moc umowna odbiorców B i D,
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Efekt przypadku:
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zachowanie bierne - zachowanie czynne
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Rys. 23. Statyczna nadwyżka mocy przyłączeniowej
– przypadek, gdy odbiorcy tworzą Grupę Bilansową
Przesyłową i zachowują się czynnie

Efekt czynnego zachowania uczestników Grupy Bilansowej Przesyłowej
ma jeszcze kolejne, nie mniej istotne
wymiary, które nie wprost przekładają się na interes uczestników tej grupy,
ale przełożą się na interes ogólnonarodowy. Czynne zachowanie uczestników Bilansowej Grupy Przesyłowej
sprawi, że zapotrzebowanie na moc
szczytową w systemie elektroenergetycznym kraju spadnie (rys. 24).

P

O tyle spadnie zapotrzebowanie na
moc w systemie energetycznym !!!

=

Efekt przypadku:
    "#*
zachowanie bierne - zachowanie czynne

t

Rys. 24. Spadek zapotrzebowania na moc
z systemu jako skutek czynnego zachowania się
odbiorców w grupie bilansowej przesyłowej

Przyjmijmy następnie, że do Grupy Bilansowej Przesyłowej utworzonej przez odbiorców B i D dołącza podmiot
zajmujący się magazynowaniem energii. Wprowadzony mechanizm handlowania dynamicznymi nadwyżkami mocy przyłączeniowej sprawi, że po pierwsze: magazyn energii będzie można przyłączyć do sieci (stworzyć dla niego drogę elektroenergetyczną) bez konieczności rozbudowy sieci, po drugie: tak utworzona Grupa Bilansowa Przesyłowa osiągnie dodatkowy efekt: na rynek statycznych nadwyżek mocy przyłączeniowych Grupa Bilansowa Przesyłowa będzie mogła zgłosić
statyczną nadwyżkę mocy przyłączeniowej, większą niż w przypadku czynnie zachowujących się odbiorców B i D w Grupie Bilansowej Przesyłowej, niewyposażoną w magazyn energii.
Udział w grupie podmiotu wyposażonego w zasobnik energii, przy czynnym zachowaniu wszystkich uczestników
grupy, sprawi, że zapotrzebowanie na moc szczytową w systemie elektroenergetycznym kraju jeszcze bardziej spadnie.
(rys. 25, 26).
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Rys. 25. Grupa Bilansowa Przesyłowa z podmiotem
zajmującym się magazynowaniem energii

Rys. 26. Efekt przypadku: odbiorcy tworzą grupę bilansową przesyłową,
ale zachowują się biernie – odbiorcy tworzą grupę bilansową przesyłową i
zachowują się czynnie, dodatkowo w skład grupy wchodzi
podmiot zajmujący się magazynowaniem energii
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Rys. 27. Grupa Bilansowa Przesyłowa
z podmiotem produkującym energię w szczytach

Rys. 28. Efekt przypadku: odbiorcy tworzą grupę bilansową
przesyłową, ale zachowują się biernie – odbiorcy tworzą grupę
bilansową przesyłową i zachowują się czynnie, dodatkowo w skład
grupy wchodzi podmiot produkujący energię w szczytach

Kolejnym wymiarem efektu czynnego zachowania uczestników Grupy Bilansowej Przesyłowej jest spadek strat
sieciowych (również w tym przypadku - za sprawą naturalnych praw ﬁzyki). Czynne zachowanie uczestników Grupy Bilansowej Przesyłowej sprawi, że wypadkowy proﬁl poboru energii przez wszystkich uczestników grupy ulegnie spłaszczeniu lub nawet (jak w przypadku z zasobnikiem energii) może być całkiem płaski. Przy założeniu, że poszczególni odbiorcy,
jako zachowujący się czynnie członkowie grupy, pobierają tyle samo energii, jaką by zużyli, nie należąc do grupy bądź należąc do niej w sposób bierny, straty rozumiane jako funkcja całki kwadratu prądu są tym mniejsze, im bardziej płaski jest
proﬁl poboru energii, osiągając minimum przy proﬁlu idealnie płaskim. Dodatkowo efekt ten można zwiększyć przez włączenie się do grupy podmiotu ze źródłem szczytowym (rys. 29, 30, 31, 32).

ODBIORCY – RYNEK ENERGII

Załóżmy teraz, że do Grupy Bilansowej Przesyłowej utworzonej przez odbiorców B i D dołącza podmiot zajmujący się produkcją energii w szczytach. I podobnie w tym przypadku, wprowadzony mechanizm handlowania dynamicznymi nadwyżkami mocy przyłączeniowej sprawi, że po pierwsze: źródło szczytowe energii będzie można przyłączyć
do sieci (stworzyć dla niego drogę elektroenergetyczną) bez konieczności rozbudowy sieci (o szczegółach tych operacji
w dalszej części artykułu), po drugie: tak utworzona Grupa Bilansowa Przesyłowa osiągnie dodatkowy efekt: na rynek statycznych nadwyżek mocy przyłączeniowych Grupa Bilansowa Przesyłowa będzie mogła zgłosić statyczną nadwyżkę mocy przyłączeniowej, większą od statycznej nadwyżki mocy przyłączeniowej niż w przypadku odbiorców B i D tworzących
Grupę Bilansową Przesyłową zachowujących się czynnie, ale niewyposażoną w szczytowe źródło energii (rys. 27, 28).
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Rys. 29. Straty w sieci spowodowane poborem energii przez
odbiorców nietworzących grupy bilansowej przesyłowej lub
tworzący grupę bilansową przesyłową, ale zachowujący się
biernie - odniesienie „100” do rozpatrzenia kolejnych przypadków

Rys. 30. Straty w sieci spowodowane poborem energii przez
odbiorców tworzących grupę bilansową
przesyłową i zachowujących się czynnie
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t

Rys. 31. Straty w sieci spowodowane poborem energii
przez odbiorców tworzących grupę bilansową przesyłową
zachowujących się czynnie, dodatkowo
w skład grupy wchodzi podmiot magazynujący energię

Rys. 32. Straty w sieci spowodowane poborem
energii przez odbiorców tworzących grupę bilansową
przesyłową zachowujących się czynnie, dodatkowo,
w skład grupy wchodzi podmiot produkujący
energię w szczytach

 Wnioski do tej części artykułu:
1. Wprowadzono, obok OSP, OSD, OH, OHT, …, kolejnych uczestników na rynku systemu energetycznego: „Operatora Przesyłowego” i „Giełdę Obrotu Prawami Dostępu do Sieci Elektroenergetycznej”.
2. Zdeﬁniowano „Grupę Bilansową” w innym wymiarze, tj. w wymiarze zdolności przesyłowej sieci. Dotychczas
„Grupa Bilansowa” była deﬁniowana w wymiarze energii.
3. Pokazano dlaczego warto tworzyć Grupy Bilansowe Przesyłowe.

 Grupa Bilansowa Przesyłowa - nowe perspektywy
 Energetyka rozproszona
Załóżmy, że pewien inwestor nosi się z zamiarem wybudowania lokalnego źródła energii. W tym celu wystąpi on
do przedsiębiorstwa sieciowego o wydanie warunków przyłączenia do sieci. Załóżmy również, że warunki te otrzyma bez
większych trudności. Jak już wcześniej wspomniano, przed wydaniem warunków przyłączenia zawsze wykonywana jest
analiza oddziaływania przyłączanego obiektu na pracę sieci. Elementem każdej takiej analizy jest określenie topograﬁi przepływu energii, czyli innymi słowy określenie drogi elektroenergetycznej. Tyle że, do takiej analizy przedsiębiorstwo przyjmuje założenie, iż energia wyprodukowana w tym lokalnym źródle będzie wprowadzana głęboko do systemu. Należy wskazać, że odmienne założenie trudno byłoby przyjąć w obecnych uwarunkowaniach faktycznych i prawnych. W konsekwencji wykonanej analizy - wydanych warunków przyłączenia: w celu przyłączenia lokalnego źródła energii do sieci wymagana
jest rozbudowa sieci, bo zdaniem przedsiębiorstwa sieciowego tylko w ten sposób można dla tego źródła stworzyć drogę
elektroenergetyczną. A to, że po wybudowaniu sieci energia będzie płynęła inną drogą, to…? (rys. 33, 34).
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Rys. 34. Stworzenie drogi
elektroenergetycznej dla lokalnego źródła
energii przez rozbudowę sieci

Załóżmy, że mechanizmy handlu dostępem do sieci funkcjonują. Załóżmy dalej, że inwestor lokalnego źródła
energii wejdzie w skład Grupy Bilansowej Przesyłowej i załóżmy, że wszyscy uczestnicy tej grupy będą zachowywać się czynnie. Możliwe do osiągnięcia efekty przez uczestników grupy sprawią, że założone zachowania uczestników grupy są wielce prawdopodobne.
W konsekwencji, realizując opisany scenariusz zachowań uczestników Grupy Bilansowej Przesyłowej, po pierwsze:
przyłączenie nowego lokalnego źródła do sieci nie wymaga rozbudowy sieci; po drugie: zwolnione zostaną (do tej pory zajęte) korytarze elektroenergetyczne i tym samym uczestnicy grupy mogą zgłosić na rynek (sprzedać) prawa do części swoich dróg elektroenergetycznych; po trzecie: spadną straty sieciowe; po czwarte: spadnie zapotrzebowanie na moc
szczytową systemową; i po piąte: generalnie udrożni się system przyłączania źródeł lokalnych do sieci (rys. 35, 36).
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Rys. 35. Fragment systemu elektroenergetycznego z lokalnym źródłem
energii elektrycznej współtworzącym grupę bilansową przesyłową

C

D

Rys. 36. Lokalne źródło energii współtworzące
grupę bilansową przesyłową

 Komplementarny Zespół Elektrowni
Przyjmijmy, że pewien inwestor nosi się z zamiarem wybudowania elektrowni wiatrowej. W tym celu wystąpi on do
przedsiębiorstwa sieciowego o wydanie warunków przyłączenia do sieci, załóżmy, że je otrzyma bez większych trudności.
Jak już nie raz wcześniej wspomniano, przed wydaniem warunków przyłączenia zawsze wykonywana jest analiza oddziaływania przyłączanego obiektu na pracę sieci. Elementem każdej takiej analizy jest określenie topograﬁi przepływu energii,
czyli innymi słowy określenie drogi elektroenergetycznej. Do takiej analizy przedsiębiorstwo przyjmuje założenia, że energia wyprodukowana w tej elektrowni wiatrowej będzie wprowadzana głęboko do systemu. Również tym razem w obecnym stanie prawnym innych założeń przyjąć nie może. W konsekwencji wykonanej analizy - wydanych warunków przyłączenia: w celu przyłączenia elektrowni wiatrowej do sieci wymagana jest rozbudowa sieci, bo tylko w ten sposób można
dla elektrowni wiatrowej stworzyć wymaganą drogę elektroenergetyczną (rys. 37, 38).
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Rys. 33. Fragment systemu
elektroenergetycznego z lokalnym
źródłem energii elektrycznej
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Rys. 37. Fragment systemu
elektroenergetycznego z elektrownią wiatrową
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Ze względu na chimeryczność
energii wytwarzanej przez elektrownię
wiatrową, namawianie do tworzenia bilansowej grupy przesyłowej z odbiorcami energii, na wzór jak w przypadku z
lokalnym źródłem energii, byłoby nadużyciem (rys. 39).

D

Rys. 38. Stworzenie drogi elektroenergetycznej
dla elektrowni wiatrowej przez rozbudowę
sieci z układem odniesienia: miejsce-czas
P

Droga elektroenergetyczna
elektrowni wiatrowej
Profil energii wytwarzanej w
elektrowni wiatrowej

t
wiatr nie wieje

Rys. 39. Proﬁl energii wytwarzanej w elektrowni wiatrowej

Wiedzą powszechną już jest, że równolegle z budową elektrowni wiatrowych, po przekroczeniu pewnego progu zainstalowanej w nich mocy, należałoby budować w pełni sterowalne alternatywne źródła energii. Jak mogą funkcjonować
mechanizmy z opisywanego w artykule systemu handlu prawami dostępu do sieci na tle tak przedstawionego scenariusza, ilustruje poniższy przykład.
Załóżmy, że powstała już elektrownia wiatrowa, w sposób jak opisany w przykładzie wyżej. Załóżmy też, że przekroczony już został próg absorpcji przez system elektroenergetyczny elektrowni wiatrowych. Musi zatem powstać
sterowalne alternatywne źródło energii. (Na marginesie: można wykazać, że fragment poprzedniego zdania „musi zatem
powstać” – da się zastąpić zwrotem „mechanizmy rynkowe sprawią, że powstanie”.) Załóżmy wreszcie, że znalazł się inwestor, który zamierza wybudować sterowalne alternatywne źródło energii. I podobnie w tym celu wystąpi on do przedsiębiorstwa sieciowego o wydanie warunków przyłączenia do sieci. I załóżmy, że je otrzyma bez większych trudności. Przed
wydaniem warunków przyłączenia zawsze wykonywana jest analiza oddziaływania przyłączanego obiektu na pracę sieci. Elementem każdej takiej analizy jest określenie topograﬁi przepływu energii, czyli innymi słowy określenie drogi elektroenergetycznej. Tym razem również do takiej analizy przedsiębiorstwo przyjmuje założenia, że energia wyprodukowana w
tym lokalnym źródle będzie wprowadzana głęboko do systemu, gdyż z uwagi na obecny stan prawny inne założenia trudno byłoby przyjąć. W konsekwencji wykonanej analizy - wydanych warunków przyłączenia: w celu przyłączenia lokalnego
źródła energii do sieci wymagana jest rozbudowa sieci, bo zdaniem przedsiębiorstwa sieciowego tylko w ten sposób można dla źródła stworzyć drogę elektroenergetyczną. Na marginesie: sens funkcjonowania elektrowni wiatrowej i wybudowanego w odpowiedzi na jej sygnał alternatywnego sterowalnego źródła energii elektrycznej, ukryty jest w formule Grupy Bilansowej w wymiarze energii elektrycznej, o której krótko wspominałem we wcześniejszej części artykułu (rys. 40, 41).
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Rys. 40. Stworzenie dodatkowej drogi
elektroenergetycznej dla sterowalnego źródła energii przez
rozbudowę sieci z układem odniesienia: miejsce - czas
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Droga elektroenergetyczna
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Rys. 41. Proﬁle energii wytwarzanej w elektrowni wiatrowej
i w sterowalnym źródle energii – pełna komplementarność

Jak równolegle mogą zafunkcjonować Grupa Bilansowa w wymiarze energii i Grupa Bilansowa Przesyłowa?
Załóżmy, że zafunkcjonowały mechanizmy systemu handlu prawami dostępu do sieci. Dodatkowo załóżmy, że po pierwsze:
inwestor alternatywnego sterowalnego, źródła budowanego na sygnał dany przez elektrownię wiatrową, tak zlokalizuje swój
obiekt, że wspólnie z podmiotem posiadającym elektrownię wiatrową będą mogli utworzyć Grupę Bilansowa Przesyłową,
a po drugie: będą się zachowywać czynnie. Taką grupę będziemy nazywać Komplementarnym Zespółem Elektrowni.
Wniosek jest oczywisty: jedną drogą elektroenergetyczną można będzie transportować energię z Komplementarnego Zespołu Elektrowni (rys. 42, 43, 44).
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Rys. 42. Elektrownia wiatrowa i sterowalne źródło
energii tworzą Komplementarny Zespół Elektrowni
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Rys. 43. Proﬁl dla Komplementarnego Zespołu Elektrowni
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Rys. 44. Efekt przypadku: elektrownia wiatrowa i sterowalne źródło energii nie tworzą Grupy Bilansowej Przesyłowej
- elektrownia wiatrowa i sterowalne źródło energii tworzą Komplementarny Zespół Elektrowni
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Wypada dodać, że obecnie może
zafunkcjonować jedynie quasi Komplementarny Zespół Elektrowni, tj. zespół utworzony z elektrowni wiatrowej
i alternatywnego sterowalnego źródła
energii w przypadku, gdy oba te źródła użytkowane są przez ten sam podmiot (rys. 45).

Elektrownia
wiatrowa

Rys. 45. Quasi Komplementarny Zespół Elektrowni

 Wnioski końcowe:
Sankcjonowanie prawa „dostępu do sieci elektroenergetycznej”, jako waloru zbywalnego, przyczyni się do:
1. Pobudzenia mechanizmu wskazań lokalizacyjnych: odbiorców, lokalnych źródeł energii, elektrowni wiatrowych, alternatywnych sterowalnych źródeł energii.
2. Zmniejszenia zapotrzebowania na moc szczytową, a zwłaszcza na systemową moc szczytową.
3. Zmniejszenia strat sieciowych.
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rtykuł Marka Miśkiewicza wpisuje się w ogólny trend intensyﬁkacji wykorzystania zdolności przesyłowych sieci elektroenergetycznych. Należy przy tym podkreślić, uwzględniając wszystkie działania ukierunkowane bezpośrednio i pośrednio na rzecz
intensyﬁkacji, że proponowana w artykule koncepcja urynkowienia prawa
dostępu do sieci (przekształcenie tego prawa w walor zbywalny na rynku
konkurencyjnym) pojawia się w bardzo
dobrym czasie. Wynika to z potencjału koncepcji względem innych działań.

Obciążalność dynamiczna przewodów
linii napowietrznych (wiążąca ich rzeczywistą obciążalność z warunkami atmosferycznymi monitorowanymi
w trybie bieżącym, za pomocą odpowiedniej infrastruktury technicznej lub
odwzorowywanymi za pomocą modeli
statystyczno-probabilistycznych „skojarzonych” z prognozami pogodowymi)
była pierwszym ze sposobów, a modernizacja tych linii przy wykorzystaniu
przewodów wysokotemperaturowych
drugim sposobem intensyﬁkacji1. Na
świecie te dwa sposoby mają już długą historię. Zastosowanie przewodów
wysokotemperaturowych ma historię
ponad 20-letnią. Podobnie obciążalność dynamiczna wyznaczana za pomocą modeli statystyczno-probabilistycznych „skojarzonych” z prognozami pogodowymi. Obciążalność dynamiczna wyznaczana na podstawie
warunków atmosferycznych monitorowanych w trybie bieżącym jest natomiast sposobem nowszym. Znaczenie tego sposobu jednak bardzo szybko rośnie, co wiąże się z nowymi możliwościami technicznymi infrastruktury
monitorującej.
W Polsce mamy do czynienia dopiero z pierwszymi wdrożeniami. Prace
badawcze na rzecz tych wdrożeń były dotychczas prowadzone głównie w
Politechnice Śląskiej, pod kierunkiem
prof. K. Żmudy. Były to między innymi
1) Monograﬁa: Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w
społeczeństwie postprzemysłowym na przykładzie Polski (monograﬁa pod redakcją J. Popczyka. Wydawnictwa
Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009).

prace wykonywane w ramach projektu
PBZ nt. „Bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju w latach 2007-2009.”
Zupełnie nowe, przyszłościowe
możliwości intensyﬁkacji wykorzystania sieci elektroenergetycznych wiążą się ze Smart Gridem, zarówno jako szeroko zakrojoną koncepcją technologiczno-społeczną, jak również jako infrastrukturą techniczną (pomiarową, telekomunikacyjną) służącą do zarządzania energią (przede wszystkim
na rynku energii elektrycznej, ale także na rynkach ciepła i transportu). W
nowej sytuacji, związanej z wejściem
do gry nowych technologii (samochodu elektrycznego, pompy ciepła oraz
rozproszonych poligeneracyjnych źródeł wytwórczych), będzie następowała przebudowa bilansu paliwowo-energetycznego. W szczególności będzie
to transfer paliw, tradycyjnie dedykowanych ciepłownictwu i transportowi,
do segmentu wytwarzania energii elektrycznej. To spowoduje zapotrzebowanie na nowe sposoby lepszego wykorzystania zdolności przesyłowych sieci elektroenergetycznych (na właściwą strategię powiązania istniejących
już sposobów oraz poszukiwanie nowych). Z tego punktu widzenia koncepcja przekształcenia prawa dostępu do
sieci w walor zbywalny na rynku konkurencyjnym jest bardzo konstruktywna. Przede wszystkim jest to koncepcja bezinwestycyjna. Jako taka powinna mieć priorytet.
Inną sprawą jest powiązanie koncepcji urynkowienia prawa dostępu do
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sieci z koncepcją cen węzłowych, w
której kluczowe znaczenie ma koszt
ograniczeń sieciowych i nadwyżka sieciowa (wielkość stanowiąca różnicę pomiędzy wpłatą wniesioną przez odbiorców za energię elektryczną, a wypłatą dla wytwórców za energię sprzedaną po cenach LMP – Locational Marginal Prices). Oczywiście, koncepcja
urynkowienia prawa dostępu do sieci
stanowi naturalne wsparcie koncepcji
cen węzłowych, jednej z podstawowych na rynku konkurencyjnym energii elektrycznej rozwijanym w oparciu
o zasadę TPA. W szczególności koncepcja urynkowienia prawa dostępu do
sieci daje nowe podstawy pod rynkową
alokację nadwyżki sieciowej.
Całkiem inną sprawą jest
operacjonalizacja/instrumenta cja koncepcji przedstawionej
w artykule na potrzeby praktyczne.
Oczywiście, jest to sprawa trudna, ale
rokowania są bardzo dobre. Decyduje o
tym fakt, że koncepcja została sformułowana przez dyrektora URE i w dodatku

uzyskała już przychylność władz URE
(przede wszystkim prezesa i dyrektora
ds. taryf).

”

(...) koncepcja
urynkowienia
prawa dostępu
do sieci daje
nowe podstawy
pod rynkową
alokację nadwyżki
sieciowej.

Podkreśla się przy tym, że jeśli nawet sprawa operacjonalizacji będzie
się przeciągać, to i tak siła koncepcji,
w powiązaniu z innymi działaniami, zapewni zmianę tradycyjnego spojrzenia na wykorzystanie istniejących sieci
elektroenergetycznych. Pokazują to doświadczenia Konwersatorium 2009 „Inteligentna energetyka. Integracja źródeł
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rozproszonych z siecią elektroenergetyczną” (Konwersatorium prowadzone
na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Śląskiej, powołane przez konsorcjum
obejmujące: SEP Oddział Gliwice, Politechnikę Śląską, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Vattenfall Distribution).
Konwersatorium, z którym w sposób trwały są związani zarówno autor
artykułu, jak i „Nowa Energia”, w której
artykuł się ukazuje, uzasadnia ogólniejszą tezę dotyczącą sieci elektroenergetycznych. Otóż jest to teza mówiąca o tym, że kończy się okres, trwający
dziesięciolecia, w którym istotny postęp
omijał sieci elektroenergetyczne. Obecnie potencjał innowacyjności w tym obszarze jest bezsporny. Najbliższy czas
pokaże na ile ten potencjał zostanie
w Polsce wykorzystany. Szybkie wdrożenie do praktyki koncepcji urynkowienia prawa dostępu do
sieci byłoby dobrym początkiem
w tym zakresie. 
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P

o wydzieleniu prawnym w lipcu
2004 r. operatora systemu przesyłowego (OSP) oraz rozpoczęciu wdrażania „Programu dla elektroenergetyki”1 z marca 2006 r., kolejnym elementem budowy zliberalizowanego rynku energii elektrycznej w Polsce, jako
części jednolitego europejskiego rynku
energii elektrycznej, stało się wydzielenie prawne operatorów systemu dystrybucyjnego (OSD).
Zapewnienie skutecznego i niedyskryminującego dostępu do sieci jest
jedną z głównych przesłanek, dla których w Dyrektywie o Wewnętrznym
Rynku Energii Elektrycznej 2003/54/
WE2 wprowadzono wymagania dotyczące niezależności OSD, również pod
względem formy prawnej. Określono
w niej zasady funkcjonowania systemu dystrybucyjnego, w tym OSD, które przeniesiono na grunt polskiego prawa do ustawy Prawo energetyczne3.
Prawo energetyczne określa niezbędny zakres funkcjonowania OSD,
regulując m.in. sprawy realizacji obsługi klienta, kwestie zapewnienia odpowiednich parametrów energii, czy określając liczbę i czas trwania dopuszczalnych przerw w dostawach energii elektrycznej. Rodzi się więc konieczność
zarządzania majątkiem sieciowym, a
to wymaga posiadania lub użytkowania sprawnej sieci (dysponowania urządzeniami i realizacji prac eksploatacyjnych), uzasadnionej modernizacji i rozwoju zgodnie z rosnącymi potrzebami
klientów i przedsiębiorstwa.
Z punktu widzenia odbiorców ważnym elementem przekształceń rynko-

wych jest możliwość swobodnej zmiany
sprzedawcy, a co za tym idzie - możliwości obniżenia kosztów zakupu energii elektrycznej4. Dynamika cen energii,
spowodowana w dużej mierze wzrostem cen paliw pierwotnych oraz zmianami właścicielskimi w sektorze, rosnące koszty ograniczania emisji dwutlenku węgla i wytwarzania energii ze źródeł
odnawialnych oraz prorynkowe działania Urzędu Regulacji Energetyki i administracji unijnej, dodatkowo zwiększają zainteresowanie odbiorców w obniżeniu kosztów energii.

”

SIS musi
uwzględniać
rzeczywiste
potrzeby
przedsiębiorstwa
i dostarczać tych
produktów, czyli
informacji, które
są nam naprawdę
potrzebne

Przedsiębiorstwa sieciowe muszą
być przygotowane na zmiany rynkowe zarówno strukturalnie, jak też organizacyjnie i technicznie. Ze względu na bardzo rozległy zakres realizowanych przez OSD zadań oraz dużą liczbę obsługiwanych klientów, dla
sprawnego prowadzenia działalności
niezbędne jest inwestowanie w nowoczesne rozwiązania informatyczne6.

Należy pamiętać, że łączna długość
linii elektroenergetycznych wszystkich
napięć na terenie kraju przekracza
759 tys. km7, a cały system to nie tylko
ﬁzyczne linie, ale również szereg urządzeń dodatkowych. Jest więc czym
zarządzać.

 Czym jest SIS?
Rzetelna informacja o majątku, o jego lokalizacji i o relacjach, w jakich pozostaje on z otoczeniem i innymi obiektami sieci, staje się niezbędna do prowadzenia działalności. Niestety, nadal
w wielu wypadkach OSD nie posiadają takich bieżących i pewnych informacji. Owszem, istnieje dobra dokumentacja związana z urządzeniami wysokiego i średniego napięcia, jednak sytuacja zmienia się dla niskiego napięcia. Tu brakuje dokładnych i wiarygodnych informacji.
System informacji o sieci elektroenergetycznej (SIS) to system komputerowy, wspomagający zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwach
sieciowych. Jego podstawą jest
paszportyzacja sieci, zawierająca jej dane opisowe, topograﬁe i topologię9. W pierwszych etapach informatyzacji branża energetyczna
wdrażała systemy o znaczeniu kluczowym dla funkcjonowania przedsiębiorstw, obsługujące finanse
i rachunkowość, systemy bilingowe czy
wspomagające zarządzanie. Systemy
SIS zaczęto na świecie wprowadzać
później10. Sytuacja braku jednolitego informatycznego systemu paszportyzacji

1) Ministerstwo Gospodarki, „Program dla elektroenergetyki”, Warszawa, 27 marca 2006 r.
2) Dyrektywa 2003/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE
3) Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, Nr 104, poz. 708, Nr 158, poz. 1123 i Nr 170, poz. 1217, z 2007 r. Nr 21, poz. 124, Nr
52, poz. 343, Nr 115, poz. 790 i Nr 130, poz. 905, z 2008 r. Nr 180, poz. 1112 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 3, poz. 11)
4) Urząd Regulacji Energetyki, Zmiana sprzedawcy energii elektrycznej przez małych i średnich przedsiębiorców – ekonomiczne i instytucjonalno-proceduralne warunki, sierpień 2006
5) A.T. Kearney, Proces zakupu energii oraz oczekiwania dużych odbiorców wobec dostawców energii, Warszawa, grudzień 2005
6) Konowrocka D., Energetyka spieszy się powoli, ComputerWorld, czerwiec 2009
7) Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, Energetyka. Fakty i liczby 2008, Poznań, 2009
8) Agencja Rynku Energii, Statystyka Elektroenergetyki Polskiej
9) Myrda G., GIS czyli mapa w komputerze, Wydawnictwo Helion, 1997
10) Kwinta W., Systemy GIS to sprawniejsze zarządzanie majątkiem sieciowym. Przestrzenny wymiar informacji, Gigawat Energia, kwiecień 2005
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Długość linii elektroenergetycznych
(w km, w przeliczeniu na 1 tor)

OGÓŁEM

NAPOWIETRZNE

KABLOWE

RAZEM

762 414

568 145

194 269

wysokie napięcia (NN+WN)

45 740

45 643

97

średnie napięcia (SN)

299 654

234 270

65 384

niskie napięcia (nn)

417 020

288 232

128 788

w przedsiębiorstwach sieciowych „starej” Europy to standard. W Polsce rośnie zainteresowanie takimi nowoczesnymi rozwiązaniami11.
Podstawą funkcjonowania każdego systemu informacji o sieci jest baza danych. SIS jest systemem dedykowanym w znacznej części dla pionu
technicznego przedsiębiorstwa, dlatego podstawową jego bazą danych jest
ewidencja obiektów i urządzeń sieci
elektroenergetycznej oraz ich lokalizacji przestrzennej, tworząca mapę sieci
elektroenergetycznej w rzeczywistych
współrzędnych i na tle map rastrowych
i wektorowych12.
Aby omawiany system mógł w pełni
spełniać zadania SIS, powinien obejmować również następujące elementy13:
 obiekty przedstawiające linie, kable i inne urządzenia na mapach
i schematach muszą być połączone relacjami odzwierciedlającymi
rzeczywiste połączenia elektryczne
w sieci elektroenergetycznej,
 system musi być wyposażony
w struktury danych i mechanizmy
pozwalające realizować dodatkowe zadania: analizy sieci, obliczenia elektryczne i inne zadania techniczne,
 oprócz modułu mapowego i mechanizmów dotyczących analizy
sieci, system musi również realizo-

wać inne funkcje, np. przyłączanie
klientów, obsługę zdarzeń awaryjnych, gospodarkę transformatorową, gospodarkę układami pomiarowo-rozliczeniowymi, obsługę kolizji,
planowanie i nadzór nad realizacją
inwestycji, planowanie eksploatacji,
realizację prac sieciowych, obliczenia sieciowe, prowadzenie ruchu na
sieci nn, ewidencję nieruchomości,
 system powinien umożliwić integrację z systemami spełniającymi
kluczowe role w OSD, tj. bilingiem,
CRM, SCADĄ.
Aby system taki jak SIS mógł prawidłowo funkcjonować, oprócz spełnienia
wymienionych powyżej kryteriów, należy zadbać, by dane w nim zgromadzone były na bieżąco aktualizowane.

 Korzyści z wdrożenia
systemu SIS w OSD

W energetyce, gdzie działa się na
dużym obszarze, korzysta się z zespołów terenowych i obsługuje rozproszonych klientów. Dobra informacja przestrzenna ma wpływ na usprawnienie
wielu prowadzonych działań. Dane o
obiektach w połączeniu z odpowiednią dokumentacją i zaprezentowane
na mapach pozwalają m.in. na szybką
analizę możliwości przyłączenia klienta

11) Sobocki E., ED Consulting, System informacji geograﬁcznej (GIS) w elektroenergetyce, Wokół Energetyki, luty 2004
12) Tomlinson R., Rozważania o GIS, ESRI Polska, 2008
13) Źródło – opracowanie własne ENEA Operator Sp. z o.o.
14) Załęska-Orłowska M., GIS, a korzyści w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Geodeta, kwiecień 2004

i skrócenie czasu wydania warunków
technicznych. Skraca się też czas projektowania sieci, a uporządkowane w
systemie dane ułatwiają rozwiązywanie problemów eksploatacyjnych dostarczając takich informacji, jak wiek
sieci, daty ostatnich konserwacji czy
oględzin, ułatwiając decyzje o inwestycjach w remonty i modernizacje14.
Generalnie w OSD najczęściej wykorzystuje się systemy obliczeniowe
wypełniające cząstkowe funkcjonalności SIS, lecz korzystające z własnych
baz danych niepowiązanych i niespójnych ze sobą. Są to najczęściej rozwiązania przestarzałe technicznie i charakteryzujące się mocno ograniczoną funkcjonalnością. Nieliczne moduły obliczeniowe korzystają z w miarę nowoczesnych systemów baz danych stwarzających możliwość ich wykorzystania w
procesie wdrażania SIS.
Kolejną korzyścią jest przyspieszenie obsługi awarii. SIS wspomaga
analizę zgłoszeń i prezentuje położenie ekip remontowych, czy pogotowia
technicznego. Ułatwia wybór najbliższej
lub optymalnej trasy dojazdu. Pozwala
skompletować odpowiedni sprzęt czy
zdecydować o tym, jacy specjaliści, z
jakimi uprawnieniami powinni znaleźć
się w zespole. W czasach, kiedy dąży
się do centralizacji ośrodków dyspozytorskich, staje się to niezwykle istotne,
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Tab. 1. Długość linii elektroenergetycznych różnego rodzaju w Polsce, stan na koniec 2007 r.8
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Rys. 1. Proces zakupu energii oraz oczekiwania dużych odbiorców wobec dostawców energii5

bo wyjeżdżające do zgłoszeń ekipy mogą nie znać rejonu, w który się udają.

”

Wdrożenie SIS
nie jest rzeczą
prostą i różni
się od wdrożeń
innych systemów
informatycznych

SIS musi uwzględniać rzeczywiste
potrzeby przedsiębiorstwa i dostarczać
tych produktów, czyli informacji, które
są nam naprawdę potrzebne. Dobre
planowanie systemu na pewno doprowadzi do jego skutecznego wdrożenia. W przeciwnym wypadku nastąpi

tylko kosztowna porażka. SIS wpływa
bowiem na całą organizację, a ponieważ wszystko w niej podlega nieustannym zmianom, już na etapie planowania systemu należy uwzględnić kierunki zmian. Planując wdrożenie systemu
SIS musimy brać pod uwagę również
jego przyszły rozwój, gdyż inaczej stanie się on tylko skarbonką bez dna. Nie
należy też zapominać o jakości i wydajności sieci teleinformatycznych, która
jest kluczowa do sprawnego działania
stanowisk użytkowników.
Stąd ważnym elementem warunkującym prowadzenie dużych projektów
informatycznych jest posiadanie przez
przedsiębiorstwo przyjętej strategii w
zakresie zarządzania majątkiem sieciowym. Zasada jest prosta: najpierw strategia, a potem rozwój systemów. Dzięki
takiemu podejściu następuje uporząd-

15) Kot A., Zarzycki J., Informatyczne metody paszportyzacji sieci elektroenergetycznych, Politechnika Warszawska, 2005

kowanie procesów biznesowych w ﬁrmie, a sam system jest szyty na miarę potrzeb i efektywniej wdrażany. Pracownicy, którzy widzą korzyści w stosowaniu nowoczesnych rozwiązań, akceptują je o wiele szybciej, a pozytywne efekty można stosunkowo wcześnie
zaobserwować również w skali przedsiębiorstwa. Wiedza o sieci związana
z jej tworzeniem, gromadzeniem, archiwizowaniem, stosowaniem, pojmowaniem i dzieleniem, ma ogromną wartość dla OSD.15
Ponadto, dzięki jednolitemu rozwiązaniu informatycznemu następuje
optymalizacja wykorzystania istniejących zasobów ﬁrmy, w tym: centralizacja źródeł informacji, czyli uniezależnienie użytkownika informacji od miejsca
powstawania informacji, ich standaryzacja i kompletność, a także wzrost za-
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ufania do posiadanych zasobów informacyjnych, powiązanie informacji technicznych i ekonomicznych, przeniesienie od ludzi do organizacji, lepsza kontrola budżetów oraz zdecydowana racjonalizacja gospodarki posiadanymi
środkami inwestycyjnymi16.
Korzyści z wprowadzania SIS odczuwają również klienci, dzięki poprawie jakości ich obsługi, dotyczącej: jednakowego sposobu obsługi we wszystkich lokalizacjach, skrócenia czasu załatwiania spraw, dokładnego rozliczenia kosztu obsługi klienta, możliwości
optymalizacji kontaktu z klientem w zależności od rzeczywistych potrzeb17.

 Wnioski
Systemy SIS są bez wątpienia potrzebne. Ale chociaż wszyscy chcieliby z nich korzystać, to niewielu decyduje się na realizację. Wdrożenie SIS

nie jest bowiem rzeczą prostą i różni
się od wdrożeń innych systemów informatycznych18.

”

Korzyści z
wprowadzania
SIS odczuwają
również klienci,
dzięki poprawie
jakości ich obsługi
(…)

Do systemu muszą zostać wprowadzone zweryﬁkowane dane historyczne oraz informacje bieżące. W przeciwnym razie będzie on bezużyteczny.
A wielkie ilości danych jakimi posługuje się energetyka, wpływają na praco-,
czaso- i kosztochłonność wdrożenia.
Koszty wdrożeń trudno określić, za-

leżą bowiem od zakresu systemu, interfejsu, stopnia pozyskania danych
i potrzeby ich pozyskania. Biorąc pod
uwagę sumaryczny koszt zakończonego sukcesem wdrożenia (czyli system plus dane, szkolenia użytkowników, sprzęt i licencje) okazuje się,
że pozyskanie danych stanowi nawet
70% kosztów całkowitych.
Najmniejszy wkład w cenę ma
infrastruktura sieciowa (na ogół wystarcza istniejąca) i sprzęt: poza zakupem
odpowiedniego serwera można wykorzystać istniejące stacje robocze.
Zdecydowanie najważniejsze jest natomiast planowanie wszelkich działań
i zakupów jeszcze przed rozpoczęciem
działań. Inaczej kilkuletnie wdrożenie
może okazać się ewentualnie sukcesem marketingowym, natomiast nie
poprawi znacząco efektywności i jakości pracy.


16) Vierlinger E., Energie AG Oberösterreich, How to motivate people and streamline processes using GIS, konferencja CIRED, Barcelona, maj 2003
17) To samo narzędzie i dla prezesa, i dla montera, Puls Biznesu – Energetyka, kwiecień 2007
18) Piecha J., Praktyczne problemy występujące w projekcie wdrożenia systemu GIS w ﬁrmie dystrybucyjnej, PROXIMUS S.A., marzec 2009
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Fot. Jowita Borowska, Studio FOTO&HI-TECH, Wrocław
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 Lider w zakresie
planowania
energetycznego

Bezpośrednie zainteresowanie
Związku Miast Polskich tym tematem
wywołał przykład Bielska-Białej, która
jest dziś polskim liderem w zakresie planowania energetycznego w gminach.
Kilka lat temu władze tego miasta zaczęły mieć kłopoty z dziennikarzami piszącymi o kosztownych eskapadach
prezydenta i jego najbliższych współpracowników na zagraniczne konferencje. W odpowiedzi, miasto przedstawiło mediom rozliczenie działań proenergetycznych i stało się jasne, że koszty uczestnictwa w delegacjach, liczone
w dziesiątkach tysięcy złotych, przynoszą oszczędności szacowane na miliony złotych. - Bielsko-Biała zwróciła na
siebie uwagę tym, że posiada zintegrowaną politykę energetyczną. Wydawało się, że na poziomie samorządu lokalnego nie ma potrzeby zajmowania się
zintegrowaną polityką energetyczną.
W dodatku okoliczności prawne nas
do tego zniechęcały, ponieważ ustawodawca napisał w marcu 1990 r., że
gmina zajmuje się dystrybucją energii
elektrycznej, gazu i energii cieplnej, jednak za tymi przepisami nie poszła konkretna delegacja kompetencji. W pierwszym rzędzie przekazano nam ciepłownictwo, ale gdy w gminie była elektrociepłownia, to był problem z przejęciem
tego przez nią, ponieważ była tam też
energia elektryczna – dodał Porawski.

”

Interesującym
przykładem
w dziedzinie
planowania
energetycznego
jest Częstochowa

Półtora roku temu odbył się w Bielsku-Białej zorganizowany przez ZMP
kongres, którego tematem przewodnim ustanowiono politykę energetyczną samorządów. - Wówczas dwustu
prezydentów i burmistrzów otworzyło
usta ze zdziwienia, ponieważ przedstawiciele Bielska zaprezentowali raport
z działań proenergetycznych z ostatnich dziesięciu lat, które spowodowały nie tylko istotne efekty ekologiczne,
ale również niebagatelne efekty ekonomiczne – mówi Porawski. Związek
Miast Polskich od kilku lat systematycznie rozbudowuje System Analiz Samorządowych SAS-u, który jest bazą danych o miastach. Zawiera ona niespełna 900 wskaźników charakteryzujących
polskie miasta w różnych dziedzinach.
Obecnie system ten jest poszerzany o
efektywność energetyczną. W Bielsku
powstaje – w ramach realizowanego
przez ZMP projektu – grupa doświadczeń, której zadaniem będzie opracowanie zestawu wskaźników potrzebnych do oceny polityki energetycznej
miasta, szczególnie z punktu widzenia
jej ekonomicznych i ekologicznych efektów. – Bielsko-Biała taki zestaw wskaźników już posiada, jednak ten przygotowywany na potrzeby SASu nie będzie
skierowany do fachowców od energetyki czy technologii, bo oni już dawno to
mierzą, ale do osób, które w samorządach podejmują decyzje. Ma to umożliwić analizowanie sytuacji burmistrzom,
prezydentom i radnym – uzupełnia Porawski. Dla tej grupy istotne są wskaźniki pokazujące relacje wzrostu efektywności energetycznej w stosunku do budżetu miasta, liczby mieszkańców czy
nakładów w poszczególnych dziedzinach. Dyrektor ZMP liczy, że do połowy 2010 r. powstanie zestaw wskaź-

ników wraz z jasną metodologią pozyskiwania danych do ich konstruowania. Dzięki temu już w 2010 r. rozpocznie się monitoring efektywności energetycznej we wszystkich polskich miastach, które zdecydują się na uczestnictwo w programie. - Miasta bardzo różnie pod tym względem się zachowują.
Są takie, które potraﬁły przez siedem
lat być w SAS-ie i mieć naprawdę dużą wiedzę o sobie, a także o sobie w
porównaniu z innymi i po jakimś czasie wycofały się. Na szczęście norma
jest odwrotna, więc jesteśmy pełni dobrej myśli – ocenia Porawski.

 Planowanie

energetyczne
w Częstochowie

Interesującym przykładem w dziedzinie planowania energetycznego jest
Częstochowa. Tamtejszy Urząd Miasta
kilka lat temu powołał Biuro Inżyniera
Miejskiego do realizacji m.in. polityki
energetycznej. Z punktu widzenia racjonalizacji wydatków miasta powołanie takiego biura, podobnie jak w przypadku Bielska-Białej, okazało się traﬁoną inwestycją. Do realizacji lokalnej polityki energetycznej niezbędne są stałe aktualizacje założeń do planu zarządzania energią. Służy to wyznaczaniu
odpowiednich celów w dynamicznie
zmieniających się warunkach otoczenia oraz opracowywaniu harmonogramu realizacji konkretnych działań w zakresie zobowiązań gminy oraz oszczędzania środków publicznych. - Udało
się stworzyć bardzo nowatorską platformę współpracy, do której postarano się włączyć przedsiębiorstwo energetyczne. W 2007 r. została powołana
przy prezydencie miasta Częstochowy
Rada na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Gospodarki Energetycznej Miasta.
W radzie tej społecznie pracują prezesi wszystkich ﬁrm energetycznych, profesorowie politechniki Częstochowskiej
oraz ekspert niezależny, dyrektor Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Zbiera się ona raz na
kwartał i mimo tego, że samorząd ma
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T

ematyka energetyczna przez co
najmniej 15 pierwszych lat funkcjonowania polskich samorządów nie
była zjawiskiem budzącym zainteresowanie przedstawicieli miast. - Nie
oznacza to, że miasta niczego w tym
zakresie nie robiły, gdyż wykonywały
one różne działania, z tym, że często
były one wyrwane z kontekstu. Czasami miały bardzo różne motywacje,
najczęściej ekonomiczne - uważa Andrzej Porawski, dyrektor biura Związku
Miast Polskich
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inne zadania statutowe niż spółki prawa handlowego, których podstawowym
celem jest zysk, udaje jej się wytyczać
obszary porozumienia – twierdzi Bożena Herbuś z Biura Inżyniera Miejskiego
w Częstochowie. Te obszary to bezpieczeństwo energetyczne, jakość i terminowość dostaw, efektywność energetyczna oraz edukacja energetyczna i
ekologiczna.
Co ważne, dotyczy ona nie tylko
społeczeństwa, ale także stron zaangażowanych do realizacji programu, co
z kolei wynika z założenia, że samorząd
powinien dawać społeczeństwu dobry przykład. W celu pogłębienia wiedzy społeczeństwa częstochowskiego, stworzony został portal, dzięki któremu mieszkańcy mogą uzyskać informacje na temat stopnia zużycia energii przez miasto, podejmowanych inicjatyw w zakresie energetyki i ochrony środowiska oraz praktyczne porady, m.in. na temat wyboru efektywnego energetycznie sprzętu AGD, czy realizacji działań z zakresu termomodernizacji budynków.
W Częstochowie opracowano program zarządzania energią i środowiskiem w obiektach użyteczności publicznej miasta. Zdaniem Herbuś podstawą do prowadzenia jakichkolwiek
działań w zakresie planowania energetycznego w gminie jest szczegółowa
diagnoza stanu istniejącego. - Gdy powstało Biuro Inżyniera Miejskiego to zadaliśmy sobie pytanie, czym i jak zarządzamy – dodaje Herbuś. Bardzo sprawnie uporano się z identyﬁkacją przedmiotu zarządzania, gorzej było z odpowiedzią na pytanie jak. Gdy i tu udało
się udzielić odpowiedzi, postawiono kolejne pytanie: jak można zarządzać lepiej? By rzetelnie przystąpić do realizacji tego programu utworzono bazę danych nt. 173 budynków oraz 57 lokali użytkowanych przez instytucje miejskie. W bazie tej znalazły się informacje na temat rodzaju działalności prowadzonej w obiektach, powierzchni budynków i ich kubatury, instalacji i występujących mediów, godzin pracy, możliwości (lub braku) sterowania ogrzewa-

niem, komfortu energetycznego, występowania miejsc niedogrzania lub przegrzania, liczbie użytkowników, czy czasie korzystania. - Załóżmy, że jest szkoła i są w niej dwa mieszkania. Lepiej
ogrzewać całą szkołę w ferie, niedzielę
i święta, czy może warto zainstalować
ogrzewanie elektryczne dla tych dwóch
mieszkań i korzystać z dolin nocnych i
świątecznych? - pyta Herbuś. Przystępując do programu opracowano także monitoring zużycia wszystkich mediów energetycznych, wszystkich odnośników do energii cieplnej oraz wody i ścieków. Od 2004 r. dla 121 obiektów oświatowych są sporządzane raporty pokazujące m.in. wpływ przeprowadzonych działań termomodernizacyjnych, a przede wszystkim działań zarządczych na poziom zużycia mediów
w tych obiektach. - Skupiliśmy się na
eliminacji zbędnych zużyć. Okazało się,
że można tym zarządzać, a regulacja i
konserwacja urządzeń przyniosła spore efekty, podobnie jak wprowadzony
monitoring przegrzewania obiektów, czy
bieżąca kontrola rozliczeń oraz zawartych umów z dostarczycielami umów,
a także sprawdzanie faktur, bo często
okazuje się, że nasi dostawcy popełniają tam błędy - wylicza Herbuś.

”

Uderzający jest
brak koordynacji
tych działań
na poziomie
centralnym i
brak narzędzi
pozwalających
egzekwować
wymogi w zakresie
opracowywania
lokalnych planów
zarządzania
energią

Wszystkie te działania wymagają
nieustannej edukacji zarządców i urzędników. - Proces ten nie był łatwy. Musieliśmy wdrożyć do tego 160 dyrek-

torów placówek publicznych, ale w tej
chwili jesteśmy na bardzo dobrej drodze, a zarządcy obiektów składają nam
sprawozdania kwartalne z zużycia mediów i ponoszonych kosztów - przyznaje przedstawiciel Biura Inżyniera Miejskiego. Z przeprowadzonej przez Biuro analizy wynika, że w okresie realizacji programu oszczędności wyniosły
prawie 6 mln zł i to bez uwzględnienia
jednostkowych podwyżek cen wszystkich mediów. - Gdybyśmy założyli, że te
media zdrożały dwa razy w tym okresie, co jest zbieżne z rzeczywistością,
wówczas okazałoby się, że realnie zaoszczędziliśmy około 12 mln zł - szacuje Herbuś. Sytuacja gminy w zakresie kosztów i zużyć jest nieprzerwanie
monitorowana. Mimo otwarcia dodatkowych obiektów w szkołach i wyposażenia sal w dodatkowy sprzęt elektroniczny zużycie energii w tych 121 obiektach
oświatowych zmniejszyło się w 2008 r.
w stosunku do 2003 r. o 24%. Biuro Inżyniera monitoruje od 2003 r. również
emisję dwutlenku węgla i ona również
zmniejszyła się o prawie 24%.
W zakresie zużycia wody i ścieków
nie realizowano żadnych zadań modernizacji. Prowadzono jedynie działania
usprawniające, poprawiające szczelność instalacji, badania jakości wodomierzy, a także edukację zarządców i
użytkowników obiektów. W konsekwencji za zużycie tych mediów zapłacono w 2008 r. o 189 tys. zł mniej niż w
2003 r. Samo zużycie mediów dla 121
obiektów oświatowych zmniejszyło się
natomiast o ponad 30%. Symulacja
uwzględniająca jednostkowe podwyżki cen wody pokazała, że zaniechanie
tych działań spowodowałoby wydatki
o wysokości 1 miliona 400 tysięcy złotych, zamiast 871 tys. rzeczywiście
poniesionych kosztów.
Bardzo ciekawym wydarzeniem, jakie miało miejsce w Częstochowie jest
praktyczne wykorzystanie możliwości
wolnego rynku w energetyce. Okazało się, że gra taryfami nie jest jedynie
legislacyjną utopią. Realizowany przez
Częstochowę program pozwala identyﬁkować zużycia energii elektrycznej i

potrzeby w zakresie tych zużyć i na tej
podstawie gmina może efektywnie korzystać z dobrodziejstw wolnego rynku. W 2008 r. został ogłoszony przetarg na dostawę energii dla trzech budynków Urzędu Miasta Częstochowa.
Zamawiany wolumen nie był duży, wynosił trochę ponad 1 GWh. – Okazało
się, że gdybyśmy zostali w dotychczasowej spółce odbioru i przy obowiązujących cennikach, to w roku bieżącym
zapłacilibyśmy dla tych trzech budynków 56 tys. zł więcej - przyznaje Herbuś. Częstochowa zasmakowała wolny rynek energetyczny i ogłoszono kolejny przetarg, tym razem dla 9 największych placówek podległych urzędowi miasta. Oszczędności za 9 miesięcy wyniosły 25 tys. zł Trzeci przetarg
ogłoszony w 2009 r. przez Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie na oświetlenie, sygnalizację i na dostawy energii dla swoich budynków, mający wartość wolumenu ponad 7 GWh, przyniósł oszczędności w wysokości 263
tys. zł. w okresie 6 miesięcy. - We wrześniu 2009 r. ogłosiliśmy przetarg na dostawy energii elektrycznej dla całego
urzędu miasta i 36 podległych placówek oraz dla zarządu dróg. Wolumen
wynosił 20 GWh, a okres zakupu od 1
stycznia do 31 grudnia 2010 r. Gdybyśmy pozostali przy cenniku, który obowiązuje w lokalnej spółce obrotu i przyjęli, że w roku przyszłym cena energii
w ogóle nie wzrośnie, to zapłacilibyśmy dla tego wolumenu 1 milion 266
tys. zł więcej, tj. prawie 17%. Oprócz
tego gramy taryfami w zakresie dystrybucji, bo to też daje duże oszczędności
- mówi Bożena Herbuś. Lokalna spółka
obrotu w Częstochowie w pierwszym
przetargu w ogóle nie wzięła udziału,
w drugim złożyła złą ofertę, w trzecim
nie wygrała, a w czwartym przetargu,
mimo obowiązujących cenników, złożyła najlepszą ofertę. Jak widać edukacja następuje w dwie strony – uczą
się samorządowcy i tym samym uczą
oni dostawców. Z kolei prezes Urzędu
Regulacji Energetyki poprosił władze
Częstochowy o materiały przetargowe gdyż uznał, że są wzorcowe i po-

służą do opracowania wytycznych dla
pozostałych gmin i odbiorców publicznych w Polsce.

 Doświadczenia
z Wielkopolski

Inne doświadczenia samorządowe
w dziedzinie planowania energetycznego znajdziemy w Wielkopolsce. Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego powołał do życia spółkę z
o.o.: Wielkopolską Agencję Zarządzania
Energią. Obecnie w spółce, oprócz samorządu województwa, jest 10 innych
udziałowców, w tym 6 samorządów powiatowych. W całej UE, dzięki wsparciu ﬁnansowemu Brukseli, powstało ok.
200 podobnych regionalnych agencji.
Dla samorządu Wielkopolski oznacza to
możliwość aktywnego uczestnictwa w
całym pakiecie zarządzania energią na
rynku województwa. - Uzyskanie unijnych celów związanych z ochroną klimatu do 2020 r. wymaga podejmowania skoordynowanych działań i temu ma
służyć Agencja - uważa Józef Lewandowski, przedstawiciel WAZE. Działalność WAZE jest zgromadzona w 8 pakietach roboczych. Trzy pierwsze odnoszą się do spraw organizacyjno-zarządczych, natomiast pozostałe określają konkretne zadania do wykonania.
Najważniejszy cel dla Agencji to opracowanie regionalnej strategii rozwoju
rynku energetycznego oraz programu
operacyjnego pozwalającego na skuteczne jej wdrażanie, a także ustanowienie regionalnej stacji monitorowania.
Następne cele to wspieranie inwestorów, tworzenie sieciowych powiązań
pomiędzy graczami na rynku energetycznym, a także edukacja ekologiczna. - Realizacja przepisów ustawy samorządowej czy prawa energetycznego, zobowiązujących gminy do realizacji planów zaopatrzenia w energię
elektryczną, wykonywana jest w województwie wielkopolskim przez 28% samorządów. Kiedy zaczniemy się dzielić w związku z aktywną pracą WAZE
doświadczeniami i zaczniemy wspólnie

przygotowywać lokalnych specjalistów,
to takie działania, które są prowadzone m.in. w Częstochowie, będą wdrażane także w innych gminach – twierdzi Lewandowski.
Stolica Wielkopolskiego jest jednym z tych 28% samorządów, które
aktywnie realizują działania w zakresie efektywnego zarządzania energią.
Istotną motywacją w ich działaniach
jest redukcja emisji CO2. Dlaczego?
- Warto zastanowić się nad trochę innym ujęciem. Na świecie żyje około 6
mld 800 mln ludzi. My jesteśmy społeczeństwem tego bogatego miliarda, żyjącego w takich krajach, jak USA, Unia
Europejska, Japonia, Korea, Nowa Zelandia. Oprócz tego na świecie 1 mld
ludzi żyje w permanentnym ubóstwie,
natomiast kilka miliardów mieszkańców
pozostałych krajów pretenduje do takiego poziomu życia i konsumpcji, jaki jest u nas - mówi Leszek Kurek, dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska
Urzędu Miasta Poznań.
Możliwy scenariusz rozwoju sytuacji obrazują analizy ﬁrmy Renault,
której przedstawiciele wyliczyli, że w
ciągu 40 lat liczba samochodów w Indiach wzrośnie do 2050 r. 50-krotnie.
W Polsce także konsumpcja znacznie
wzrosła, m.in. wraz z pojawieniem się
nowych energochłonnych urządzeń.
- Wszyscy konsumujemy energię przez
to, że staliśmy się bogatsi, a więc bardziej konsumujący, mający drugi, trzeci,
czwarty telewizor, klimatyzację, czy kolejny samochód. W Poznaniu rok temu
po raz pierwszy wystąpił większy rozbiór energii elektrycznej latem niż, jak
zazwyczaj, zimą, co było spowodowane dużą popularnością klimatyzatorów
– komentuje Kurek.
Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta w Poznaniu zakłada, że
CO2 będąc w skali globalnej miernikiem zmian klimatu, jest w skali lokalnej
miernikiem zużycia energii pierwotnej.
Wysoki poziom CO2 oznacza przede
wszystkim ryzyko nieprzewidywalnego
wzrostu cen, wobec czego energia odnawialna i energooszczędność nabierają szczególnego znaczenia. - Ochro-
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na świata przed zmianami klimatycznymi jest wymogiem naszych czasów, a
to oznacza konieczność zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych. Jak? Najlepiej zmniejszając konsumpcję energii. Bo najlepsza energia to ta, której
nie ma! – dodaje Kurek.
2 lata temu w Poznaniu wykonano
diagnozę, z której wynika, że decydujące znaczenie dla energochłonności,
a zarazem emisji dwutlenku węgla mają takie obszary, jak energia elektryczna, ogrzewanie i transport. W Poznaniu obecnie zaczyna brakować energii
elektrycznej i musi ona być sprowadzana spoza regionu, a więc jest obciążona dodatkową emisją CO2. Praktycznie w 99% emisje CO2 w transporcie to
indywidualny transport osobowy. Największe składniki emisji CO2 są związane z zamieszkaniem, tj. wykorzystaniem energii elektrycznej i ciepła. Kolejnym istotnym elementem jest komunikacja, usługi i dobra konsumpcyjne.
- W Poznaniu został między innymi uruchomiony projekt pod nazwą Zielona
Energia. Wszystkim dzieciom w wieku
od 6 do 19 lat rozdaliśmy taką wędkę
do łowienia energii, tzn. 100 000 energooszczędnych świetlówek. Posłużyły
one jako doskonałe narzędzie do tego,
aby dzieci uczyły rodziców jak można
oszczędzać i aby przekonać ich, że to,
co jest zgodne z ideami ochrony środowiska, jest także zgodne z ideami racjonalnej ekonomii. W skali całego projektu jest to oszczędność ponad 55 tys.
ton niewyemitowanego CO2 oraz ponad
500 ton SO2. To znaczy, że ten jeden
projekt daje taką efektywność, że ilość
energii, której nie musi wytworzyć elektrociepłownia w Poznaniu działająca w
układzie kogeneracyjnym, jest równoważna takiej ilości niespalonego węgla,
jaką trzeba byłoby przewieźć w prawie
500 wagonach 13 pociągów. Całość tego projektu to oszczędność ponad 20
mln złotych – mówi Kurek. Urząd Miasta poprzez Miejski Ośrodek Pomocy
Rodzinie rozdaje osobom starszym silniejsze świetlówki, aby przekonać do
oszczędzania także starsze pokolenie.
Ecodriving to inny projekt zrealizo-

wany w Poznaniu w zakresie zwiększania efektywności energetycznej. - Przez
4 lata przybyło w Poznaniu ponad 76
tysięcy samochodów. To mniej więcej
tyle, co sto ulic trzykilometrowych zastawionych po dwóch stronach parkującymi samochodami – dodaje Kurek.
Program Ecodrivingu został uruchomiony w celu nauczenia poznaniaków
ekonomicznej jazdy. Przeszkolono w
nim ponad 1000 kierowców. W efekcie średnia oszczędność zużycia paliwa przez poszczególnych uczestników
kursu po jego ukończeniu wyniosła prawie 1,5 litra na sto kilometrów. Rocznie
każdy uczestnik tego kursu jest w stanie wygenerować dla siebie oszczędności o wartości 1000 zł, co stanowi
równowartość około 200 litrów paliwa. - Edukacja ekologiczna powinna
opierać się na dawaniu tego typu wędek, a nie ulotek, po to, abyśmy mieli mądrzejsze społeczeństwo – uważa
Kurek. Wszyscy uczestnicy kursu wypełniali anonimową ankietę. 60% z nich
stanowiły osoby mające prawo jazdy
od ponad 10 lat, 90% jeździło samochodem codziennie i bardzo dużo. Dla
25% uczestników powodem udziału w
Ecodrivingu była troska o ochronę środowiska, a dla 40% chęć obniżenia wydatków związanych z eksploatacją pojazdów. 100% uczestników stwierdziło,
że takie szkolenia są potrzebne.
Innym przykładem projektu polegającego na dawaniu ludziom wędki
jest ﬁnansowane przez Urząd Miasta
w Poznaniu wykonywanie zdjęć budynków kamerą termowizyjną. Dzięki temu
poznaniacy będą mogli zobaczyć, jak
nieszczelne są ich domy. - Dzięki wykonaniu takich zdjęć będziemy mogli
powiedzieć właścicielom mieszkania:
zobacz, to Ty płacisz za te straty, to
nie miasto, nie ktoś inny. To Ty musisz
zapłacić za nieszczelne okna, pęknięcia budynków, złą konstrukcję wentylacji, wysoką przenikalność przez szyby. My nie mamy wyręczać ludzi, mamy obudzić świadomość po to, żeby
ten użytkownik czy właściciel zadziałał
rok wcześniej, a nie rok później – uzupełnia Kurek.

 Plan energetyczny –
proces długotrwały
i pracochłonny

Jak pokazuje praktyka, przygotowanie planu energetycznego dla gminy jest procesem długotrwałym i pracochłonnym. Jednak dobrze wykonany i wdrożony plan może przynieść duże korzyści ekologiczne i ekonomiczne.
Niestety przykładów takich jak w Bielsku-Białej, Częstochowie, czy Poznaniu można znaleźć w Polsce niewiele. Zdecydowana większość samorządów w Polsce wypełnia ustawowy obowiązek w zakresie stworzenia założeń
do planu zarządzania energetycznego.
- W 90% jest konieczność przeprowadzania dalej tego procesu, czyli m.in.
wykonania planu zaopatrzenia dla gminy, który jest mocnym orężem w rozmowach z przedsiębiorstwami energetycznymi, przy aplikacji o środki unijne
i jest po prostu konieczny do wykonania – twierdzi Szymon Liszka z Fundacji na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii. Procedura przygotowania
takiego dokumentu obejmuje fazę diagnozy sytuacji, fazę analizy scenariuszy
rozwojowych i prognozy ujęte w dłuższej perspektywie czasowej, a także
fazę procesów legislacyjnych. - Obecnie często ten dokument traﬁa na półkę i nie jest wdrażany, ponieważ nie ma
do tego woli – uważa Liszka. W ustawie o efektywności energetycznej nie
ma wytycznych związanych z rozszerzaniem planów energetycznych w zakresie poprawy efektywności energetycznej w samorządach, ograniczanie
przez nie emisji gazów cieplarnianych,
zabezpieczania dostaw paliw i energii, intensyﬁkacji struktury wytwarzanej
energii czy rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii. – Jeśli wykonamy założenia i plan, a nie określimy tych zadań wykonawczych, które
są solą tych programów, to cała praca
okaże się niepotrzebna – dodaje Liszka.
Zdaniem Piotra Kukli, przedstawiciela Fundacji na Rzecz Efektywnego
Wykorzystania Energii implementacja
planu jest szerszym problemem. - Już

w momencie, gdy przystępujemy do
tworzenia takiego planu, powinniśmy
mieć zespół kompetentnych ludzi, który
będzie się tym zajmował. Dużym mankamentem jest to, że sposób zamówienia realizacji planu często jest bardzo
przypadkowy, co najczęściej jest spowodowane z jednej strony tym, że zamawiający oczekuje jedynie tego, aby
wywiązać się z formalnego obowiązku, a z drugiej brakiem kompetentnych
pracowników – uważa Kukla. Rzetelne
podejście do wykonania planu wymaga odpowiedniego wyartykułowania
potrzeb i przygotowania specyﬁkacji
warunków realizacji planu. Musi to zostać poprzedzone dobrym rozpoznaniem stanu kadrowego urzędu, prawidłowym określeniem oczekiwań w stosunku do wykonawcy, czy dokładnym
określeniem problemów bezpośrednio
dotykających danej społeczności, które
mają zostać rozwiązane poprzez realizację planu energetycznego. Kukla mówi, że „modelowym rozwiązaniem jest
powołanie zespołu, rady, czy komitetu sterującego, zajmującego się realizacją planu, który jest tworzony przez
możliwie najszerszą reprezentację urzędu, społeczeństwa, podmiotów zainteresowanych tematem”. - W miastach,
gdzie takie rady czy komitety sterujące
powstały, które aktywnie krok po kroku
uczestniczyły w realizacji dokumentu,
to plany te spełniały swoje funkcje, rozwiązywały konkretne problemy – twierdzi Kukla. W większych miastach jest to
zajęcie dla komórek funkcjonujących w
strukturach urzędów, tak, jak na przykład w Bielsku-Białej, gdzie istnieje Biuro Zarządzania Energią, czy w Częstochowie, gdzie powołano Biuro Inżyniera Miejskiego. Takie wyspecjalizowane
komórki zwiększają szanse uniknięcia
wielu błędów, a posiadanie osób kompetentnych jest też warunkiem przystępowania do prób zlecania usług energetycznych na zewnątrz.
- Jeśli już mamy ten dokument
to ważne jest co się z nim stanie po
uchwaleniu go przez radę. Czy on będzie odstawiony na półkę, czy będzie
w ciągłym użyciu. W tym ciągłym uży-

ciu do realizacji dokumentów przyjmuje
się szereg założeń, ocenia się sytuację
energetyczną gmin, która dynamicznie
się zmienia – mówi Kukla. Ta dynamika sytuacji wymaga zmiany standardu
działania samorządu. Powoduje ona
sytuację, w której niezbędne jest ciągłe monitorowanie otoczenia energetycznego, a do tego potrzebni są odpowiedni ludzie.
- Sytuacja w kraju jest w zasadzie
dobra, bo mamy obowiązek tworzenia
planów energetycznych. Natomiast problemem jest to, że istnieje obowiązek w
stosunku do którego nie ma silnej egzekucji. W obecnej sytuacji nie wszyscy ten obowiązek spełniają, a Ci którzy to robią - kierują się jedynie potrzebą formalnego załatwienia obowiązku
– uważa Kukla.

”

Jak pokazuje
praktyka,
przygotowanie
planu
energetycznego
dla gminy jest
procesem
długotrwałym
i pracochłonnym.
Jednak dobrze
wykonany i
wdrożony plan
może przynieść
duże korzyści
ekologiczne i
ekonomiczne

W państwach Europy Zachodniej
nie ma obowiązków tworzenia tych planów, jednak powstające tam dokumenty są w dużo większym stopniu niż u
nas rzeczywistymi planami odpowiadającymi na konkretne potrzeby lokalne.
Charakteryzują się one wyraźnie określonym celem w jakim są tworzone. Natomiast mankamentem tego naszego podejścia jest to, że są one tworzone, bo taki jest obowiązek, natomiast

nie artykułuje się w nich celów, dla jakich są tworzone – ocenia Kukla. W
dokumentach stanowiących założenia do planów energetycznych zwraca się głównie uwagę na bezpieczeństwo dostaw nośników energii, zaspokojenie potrzeb tych dostaw, na parametry kosztowe, na społecznie akceptowalne warunki dostarczania nośników
energii, czy na oddziaływanie na środowisko. Są to niestety te obszary, w których od samorządu niewiele zależy. Kukla jest przekonany, że obszary, w których potencjalne działania samorządu
mogą być aktywne i przynosić efekty,
czyli efektywność energetyczna czy odnawialne źródła energii, są całkowicie
w tych dokumentach marginalizowane. Wobec tego należy tym aspektom
nadać odpowiednio większą rolę, a nawet położyć na nie szczególny nacisk.
Zgodnie z programem działań wykonawczych do polityki energetycznej kraju, sektor publiczny jest zobowiązany
do pełnienia wzorcowej roli w oszczędnym gospodarowaniu energią i rozszerzenia zakresu założeń planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i
paliwa gazowe o planowanie i organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii oraz promowanie rozwiązań zmniejszających zużycie energii. - Mamy zapis, który daje
delegację do tego, żeby efektywność
energetyczna była ważnym elementem
procesu planowania w samorządach –
twierdzi Kukla.

 Trudne etapy
Bardzo trudnym etapem procesu
jest diagnoza sytuacji energetycznej
miasta. Zbieranie danych jest bardzo
pracochłonne i długotrwałe, a od tego etapu zależy, jakie w dokumentach
zostaną postawione cele, jakie zostaną
określone założenia i na jakich działaniach gmina będzie się koncentrować.
Bardzo ważnym elementem jest tu dokładny przegląd wszystkich realizowanych przez samorząd działań w zakresie efektywności energetycznej. Kukla
twierdzi, że często spotyka się z sytu-
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acją, że w urzędzie jest podejmowanych wiele działań związanych z efektywnością energetyczną przez różne
wydziały, które nie są ze sobą skoordynowane i o których nie ma pełnej wiedzy. Istotne jest także przeprowadzenie oceny istniejącego systemu monitoringu zużycia mediów. Programy wykonawcze można zgrupować w trzech
obszarach: dla projektów bezpośrednio należących do miasta, dla spółek
w jakiś sposób zależnych od gminy,
tj. takich, na które miasto ma wpływ
oraz programy kierowane do podmiotów całkowicie niezależnych od miasta. Zdaniem Kukli inwentaryzacja
tych wszystkich działań jest ważnym
elementem wyjściowym do stworzenia
diagnozy. Bezpośrednie elementy tego
procesu to przede wszystkim badania
w zakresie potencjału i planowanych
bądź podejmowanych działań przez poszczególne podmioty będące grupami
docelowymi, zaproszenie tychże podmiotów, które mogą odgrywać istotną
rolę w działaniach efektywnościowych
i zaproponowanie im pewnej formy
współpracy, tak aby miały one wpływ
na ostateczny kształt planu energetycznego. I ostatni element to opracowanie szeregu programów szczegółowych kierowanych do poszczególnych grup docelowych. Działania
proponowane dla grup docelowych
dzielą się na trzy obszary: działania
edukacyjne i zarządcze, działania edukacyjne i informacyjne oraz działania inwestycyjne. W pierwszym typie działań Kukla proponuje wdrażanie i rozwój
systemu monitorowania zużycia energii, a także zakup mobilnego systemu
pozwalającego na szczegółową identyﬁkację obiektów, które powodują największe problemy. Ważnym elementem
w tym obszarze jest zdaniem Kukli także wzmocnienie instytucjonalne biura zarządzania energią, nadanie pewnych uprawnień, pozwalających na lepsze uczestnictwo w procesach specyﬁkacji istotnych warunków zamówień na
przedsięwzięcia inwestycyjne w mieście
oraz wzmocnienie kadrowe tego biura.

Drugi typ działań – edukacyjnych i informacyjnych – odnosi się do opracowania instrukcji eksploatacyjnej obiektów użyteczności publicznej w zakresie gospodarowania energią, przeprowadzenia szkoleń osób zajmujących się
energią w budynkach w zakresie racjonalnego jej wykorzystania. Kukla proponuje również bieżące informowanie
społeczeństwa o prowadzonych działaniach, np. za pośrednictwem specjalnie
do tego przygotowanego portalu. Jest
to z jednej strony prezentacja własnych
działań, a z drugiej strony zachęcanie
możliwie jak najszerszej grupy osób do
włączenia się w ten proces. Trzeci typ
to działania inwestycyjne w obiektach,
które w planie mają charakter szczegółowego harmonogramu modernizacji
i termomodernizacji, określającego potrzebne środki oraz czas na wykonanie inwestycji.

 Wnioski
Opisane powyżej przykłady działań stają się coraz bardziej popularne
w całym kraju, jednak ich skala nadal
jest niewystarczająca i dotyczy niewielkiego odsetka samorządów. Uderzający jest brak koordynacji tych działań
na poziomie centralnym i brak narzędzi
pozwalających egzekwować wymogi
w zakresie opracowywania lokalnych
planów zarządzania energią. Biorąc
pod uwagę fakt, że wzrost poziomu
konsumpcji energii w Polsce będzie
wzrastał, chociażby ze względu na stale
rosnącą konsumpcję indywidualną,
konieczne wydaje się jak najszersze
rozpowszechnienie i wdrożenie działań
w zakresie efektywności energetycznej
na wszystkich szczeblach samorządu
lokalnego oraz w administracji centralnej. Bez oszczędności ekonomicznych
i ekologicznych, które mogą przynieść
działania w takiej formie, osiągnięcie
celów unijnego Pakietu klimatycznego
będzie z pewnością bardzo kosztowne, zarówno dla polskiej gospodarki,
jak i dla pojedynczych obywateli. 
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asłużone wyrazy szacunku i uznania należą się władzom BielskaBiałej, Niepołomic i Łubianki, które jako jedyne miasta z Polski dołączyły do
zaszczytnego grona 350 europejskich
miast-założycieli projektu "Porozumienie między Burmistrzami", powstałego z inicjatywy organu wykonawczego
UE - Komisji Europejskiej. Jednak jest
to jedynie skromny asumpt do budowy
kompleksowych, trwałych i ogólnonarodowych mechanizmów efektywnościowych, jakie zaobserwować możemy na świecie. Szczególnie inspirujące jest rozwiązanie zastosowane w zaliczanej do niedawna do państw Trzeciego Świata, Brazylii, a konkretniej
stolicy stanu Parana, Kurytybie – miejscu, które szczególnie upodobała sobie Polonia brazylisjka.

 Obywatelska dywidenda
1,8-milionowa rzesza rezydentów,
tej liczącej obecnie 435 km2 powierzchni metropolii, to najprawdopodobniej
jedna z najbardziej przesiąkniętych endorﬁnami społeczności w skali globu.

Stanowi ona w końcu część do cna roztańczonego narodu, a ponadto 45 lat
temu(!) uświadczyła milenijnego skoku cywilizacyjnego w dziedzinie transportu publicznego, za którym stała mądra i świadoma pełnionej misji władza
gminy. Ojcem zaprojektowanego sta-

centrum miasta

osie strukturalne

Przed planem Lerner'a

Po planie Lerner'a
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nu przepoczwarzenia się miasta z przytłoczonego ﬂotą mało wydajnych osobowych czterokołowców, w przyjazną
każdemu obywatelowi miasta, wolną
od ciągnących się kilometrami korków,
był trzykrotny burmistrz miasta Kurytyba, „idealistyczny” architekt i planista,
Jaime Lerner. Odnotowując ogromny
przyrost demograﬁczny w zarządzanej przez siebie aglomeracji z 430 tys.
osób w 1960 r. do 600 tys. osób w
1970 r. (5,7% rokrocznie) - miasto stanowiło atrakcyjną przystań nawet dla
przybyszów z całego świata, m.in. Japonii, Syrii czy Libanu - Lerner wraz z
zespołem ekspertów Uniwersytetu Parana postanowił, używając przysłowiowej marchewki, zniechęcić ludność do
poruszania się indywidualnymi środkami komunikacji.
Warto zaznaczyć, iż koncept
został zrealizowany przy aprobacie centralnego aparatu, którym była posiadająca mocne fundamenty polityczne junta wojskowa, zarządzająca krajem w
latach 1964-1985, a która w spadku
pozostawiła swoim podwładnym zaskakująco wydajną energetycznie gospodarkę. Do niewątpliwych sukcesów generałów zaliczyć można pozostawiony
na zaawansowanym etapie plan rozwoju energetyki jądrowej i, a może przede
wszystkim, łatkę kraju zakochanego w
biopaliwach, jaka przylgnęła do narodu
brazylijskiego w wyniku działań junty.
Wdrożyła ona, w inauguracyjnym roku
sprawowanej pieczy nad krajem, centralistyczny program uniezależnienia się
kraju od importu paliw płynnych z Za-

toki Perskiej i przekierowała tryby m.in.
przemysłu motoryzacyjnego na produkcję aut zdolnych do spalania biopaliw.
Rekord produkcji takich czterokołowców padł w latach 1985-1986 r., wtedy
to ok. 90% z nich posiadała silniki zdolne do przetworzenia energii chemicznej
etanolu na energię mechaniczną kół.
Legislacyjnym następstwem tego
rodzaju działań strategicznych jest dzisiejszy obowiązek 4% udziału paliw alkoholowych w diesel’u. Od stycznia
2010 r. pod groźbą użycia mechanizmów sankcyjnych ich udział ma się
zwiększyć o 1 p.p. Czy zatem jest to
dowód na większą skuteczność i wyższość mechanizmów decyzyjnych w
warunkach autokratyzmu?

 Efektywna sieć pajęcza
W embrionalnej fazie rozwoju nowoczesnej i wydajnej sieci komunikacyjnej miasta napotykano na wiele trudności behawioralnych i ekonomicznych
dla ekspansji linii autobusowych, które stanowiły clous Planu Lerner’a. Źle
zorganizowane trasy przejazdu autobusów, drogie bilety nań spowodowały, iż
ludność skłaniała się ku napędzanym
prądem elektrycznym - trolejbusom.
Świadczy o tym ogromny dysonans
w liczbach bezwględnych przewiezionych pasażerów w 1938 r., w którym
to trolejbusy przewiozły aż 10,975,699
osób, a ich napędzani paliwami ciekłymi konkurenci ledwie 2,678,638 osób,
czyli 4-krotnie mniej. Przełom i podwaliny dla rewolucji transportowej przyniosła decyzja administracyjna władz
z 1951 r., która ustaliła urzędową cenę za całodobowy przejazd autobusami (średnio 70 km) osoby pełnoletniej
na 0.5 reala brazylijskiego (80 groszy
zł.!). Ten bliski portfelowi użytkownika
transportu klocek domina, pociągnął za
sobą całą resztę. Mieszkańcy zaczęli systematycznie rezygnować z przejazdów samochodami na rzecz komunikacji miejskiej, gdyż w sposób oczywisty było to dla nich niezwykle opłacalne. Obecnie również, mimo że od-

setek ludności Kurytyby posiadających
własne auto jest większy niż średni dla
Kraju Kawy, to jednak gros tych pojazdów zostaje w garażach.
Ruchy społeczne ponownie doskonale egzempliﬁkują statystyki. Aby podołać rosnącemu zainteresowaniu tym
sposobem przemieszczania się, systematycznie rozbudowuje się przepustowość sieci od 50 tys. osób/dzień
w 1974 r., przez 800 tys. osób/dzień
w 1994 r., po bieżący rok, gdy przepustowość pozwala na transfer 2.14 mln
osób/dzień. 75% dojeżdżających do
pracy wybiera właśnie autobus.

 Komponenty systemu
Strategia genialnego futurologa
rozbijała dotychczasową promienistą
strukturę transportu kreując linearną,
gdzie wyszczególnić można było dwie
osie komunikacyjne (aktualnie jest ich
5), składające się z trzech równoległych
pasów, przy czym dwa „skrajne” przeznaczone były/są do transportu konwencjonalnego, a centralny wyłącznie dla komunikacji miejskiej/masowej.
Główna nitka została otwarta w 1974
r. po kilkuletnich pracach projektowych
przeprowadzonych w specjalnie utworzonej do tego celu komórce - Instytucie ds. Badań i Miejskiego Planowania
w Kurytybie (IPPUC) i procedurach wykupu gruntu pod budowę samej magistrali drogowej oraz blokowisk w ścisłym centrum miasta dla społeczności-biedoty tzw. fawel tak, by ta mogła w pełni korzystać z dobrodziejstw
transportu publicznego i miała poczucie przynależności zbiorowej.
Lerner słusznie założył, iż w jego
pomyśle nie może zabraknąć elementów inwestycji hard greening i soft greening, które komplementarnie zapewnią prośrodowiskowość całemu obszarowi urbanistycznemu. Jakiż sens miałoby zapewnianie ultranowoczesnego
taboru wyłącznie średniej i zamożnej
klasie społecznej, jeżeli na obrzeżach
metropolii najbiedniejsi jej mieszkańcy
skutecznie degradowaliby ekosystem
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Miasto, które
rozpoczynało
proces
transformacji w
okresie głębokiej
Zimnej Wojny,
aktualnie jest
wzorcem do
naśladowania dla
ponad 41 innych
aglomeracji.
Tyle oﬁcjalnie
współpracuje
z Kurytybą,
powielając
rozwiązania tam
zastosowane.

by w Sao Paulo, Rio de Janeiro na...
stacjach metra. Z kolei przystanki rażą
modernizmem, przykuwając oko przechodnia. Ciekawostką jest fakt, iż znajdują się one na wysokości autobusu, co
w znaczący sposób ułatwia wypróżnianie się pojazdu (np. kobieta z wózkiem
ma znacznie ułatwione wyjście). Szacunki mówią, iż zastosowanie takiego
ulokowania wiat przesądza o tezauryzacji nawet 25% czasu, dzięki czemu
na najbardziej popularnych liniach autobusy stają nawet co minutę. Według
Teksańskiego Instytutu Transportu niedrożne ulice miast były w ub. r. bezpośrednią przyczyną straty aż 4,2 mld godzin rocznie przez amerykańskich kierowców w 439 miastach USA. To rozwiązanie techniczne w sposób sugestywny zmniejszyło także zużycie paliw
przez komunikację miejską o ok. 30%,
paliw, które i tak mają mniejszą emisyjność GHG ze względu na znaczący
udział biopaliw, wymaganych krajowym
ustawodawstwem. Istotnym wkładem
prywatnych przewoźników w ekspansję
dla planu Lerner’a było zainwestowanie przez nich kapitału w budowę niespotykanych wcześniej na świecie autobusów dwuprzegubowych, które są
w stanie przewieźć nawet 300 os. - w
Kurytybie w ciągu trzech godzin szczytu
transferuje się więcej osób niż w wielu
miastach Stanów Zjednoczonych kolejami miejskimi przez cały dzień.

 Eko-logiczni
Do zadań głównych gminy należą
wydatki opex na infrastrukturę transportową i okołotransportową (dworce przesiadkowe, przystanki), natomiast biznesowi partnerzy miasta odpowiedzialni są za komunikację sensu
stricto, wożąc kurytybian po arteriach.
Jedni i drudzy czynią wielkie starania,
by przypadający im sektor nie spoczął
na mieliźnie archaizmu. Dworce przesiadkowe zachęcają ludność całą paletą usług (garmażeria, kolportaż), jakich przeciętny da Silva uświadczył-

Sine qua non miasta z rocznym budżetem rzędu 600 mln $ (dane z 2003
r.) była innowacyjna inicjatywa elit politycznych i prowadzona w sposób rzetelny polityka edukacyjna i socjalna wobec mieszkańców Kurytyby. Kolejni burmistrzowie szli za „zielonym” ciosem i
implemetowali coraz to nowsze i postępowe idee efektywnościowe. Oto
kilka z nich:
 częściowe ulgi podatkowe dla
osób prawnych, które prowadząc
prace budowalne na terenie miasta uwzględnią w swoim projek-

cie miejsce na przestrzeń zieloną
(w sposób wymierny zwiększyło to
powierzchnie parków w mieście z 1
m2/os w 1970 r. do 52 m2/os obecnie. Kurytybianie mogą dziś wypocząć w 1 z 28 parków rozlokowanych na terenie gminy,
 program „Zielona Wymiana” skierowany do najniższych warstw społecznych skorelowany z wydajnym 70% recyklingiem śmieci, jakie produkuje miasto (dzięki odzyskowi papieru oszczędza się 1 200
drzew dziennie). W zamian za kubeł z nieczystościami, jaki „odbiorcy
wrażliwi” przynoszą do pobliskich
centrów handlowych otrzymują oni
preferencyjnie bilety na komunikację miejską lub jedzenie,
 nauczanie wczesnoszkolne.
Uczniowie placówek publicznych,
sortujący śmieci w gospodarstwach domowych, otrzymują każdorazowo drobne podarki (czekolady, zabawki).

 Ile to kosztuje?
Ktoś mógłby zapytać, ile to kosztuje
włodarzy miasta? Czy ta jednostka samorządowa generuje chroniczne deﬁcyty budżetowe w związku z prowadzonymi działaniami, tak bliskimi przecież
doktrynie lewicowej? Otóż bilans jest
dodatni. Ewentualne zyski z przeprowadzanych programów demonstraycjnych i komercyjnych na zasadzie ﬁnansowego sprzężenia zwrotnego wracają
do budżetu i ponownie wydatkowane
są w formie pozycji sztywnych na kolejne ekopomysły. Kurytyba notuje permanentny wzrost ok. 7,1% rdr, a wpływy z samej tylko turystyki do kasy miasta stanowi niebagatelna kwota rzędu
280 mln $/rok. Turystów przyciąga magia zwariowanych na punkcie ekologii
mieszkańców oraz pobliski cud natury – wodospady Iguacu. Miasto, które rozpoczynało proces transformacji
w okresie głębokiej Zimnej Wojny, aktualnie jest wzorcem do naśladowania
dla ponad 41 innych aglomeracji. Tyle
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przestarzałymi wehikułami? Godna pochwały jest więc rezygnacja burmistrza
z waloru estetycznego - centralny punkt
miasta postrzegany jest w świecie jako
jego wizytówka, na rzecz humanitarnego pragmatyzmu – budowy szpetnych budynków z „wielkiej płyty”. Sensowność tego typu rozwiązania docenili nawet „krwiożerczy” kapitaliści, którzy ochoczo zaoferowali swoje usługi
transportowe na rzecz miasta, tworząc
w ten sposób pieczę partnerstwa publiczno-prywatnego nad całym przedsięwzięciem. Podział obowiązków między oboma sygnatariuszami porozumienia jest klarowny.
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oﬁcjalnie współpracuje z Kurytybą, powielając rozwiązania tam zastosowane.
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 Quo Vadis Polsko?
My, Polacy, genetycznie obciążeni
potężnym rezerwuarem surowców węglowych, wydajemy się być w oczach
świata, a szczególnie Europy, zatwardziałymi konserwatystami w dziedzinie ochrony środowiska. Historyczny
region Śląska de iure i de facto „odpowiedzialny” jest za 70% emisji CO2 całego kraju. Do niedawna Warszawie,
naszemu brylantowi w koronie, jaką
winna być stolica, Komisja Europejska
groziła cofnięciem dotacji w wysokości
1 mld zł na rozbudowę oczyszczalni
Czajka, a Główny Inspektorat Ochrony Środowiska trzymał nad zarządcami miasta 1,5-miliardowy bat za niewywiązanie się z legislacyjnego obowiązku, tj. zaprzestania zrzutów nieczystości
do Wisły wraz z nadejściem daty zero
– 1.01.2011 r. Warszawiacy nadal będą mogli bezkarnie spuszczać ścieki do
królowej polskich rzek. Należy jednak
pochwalić władze Miasta Stołecznego,
które jako jedyne mogą pochwalić się
skromną, bo skromną, ale 31-kilometrową, związku z tym komercyjną, długością bus-pasów (na tle innych europejskich stolic wypadamy jednak blado: Madryt (104 km), Berlin (102 km)
czy Sztokholm (80km)) w głównej mierze zlokalizowanych na trasie Łazienkowskiej i fragmencie Marszałkowskiej.
Gros wydziałów urbanistycznych, odpowiedzialnych za działalność planistyczną w innych aglomeracjach kraju, nie odważyło się póki co zaimplementować tego prostego pomysłu na
skalę przemysłową, nie wspominając o
wdrożeniu pomysłu kurytybskiego, który znacząco wykracza poza idee pojedynczych bus-pasów na 3, 4 pasmowych arteriach.
Jak w tym ślimaczym tempie podołać zapisowi z Pakietu klimatycznoenergetycznego, w którym zobowiązaliśmy się do redukcji o 14% do 2020 r.
emisji w sektorze nieobjętym obowiąz-

kiem kwotowania praw doń tzw. nonETS, którego lwią część stanowi właśnie transport? Potencjał redukcyjny
mamy ogromny, jednak w naszym przypadku przykład nie idzie z góry. Konsekwentnie zwiększane są wydatki na budowę dróg ekspresowych i autostrad,
przeznaczonych w głównej mierze dla
transportu indywidualnego. W latach
1992-2004 aprecjonowano z 177 mln
euro do 1 236,9 mln euro - natomiast
na jeden z elementów transportu publicznego, infrastrukturę kolejową przypadł wzrost z ledwie 57,1 mln euro do
219,4 mln euro. Skutkuje to przerażającą różnicą w przewozach pasażerskich,
jakie odnotowują te dwa skrajne sektory (transport pasażerski drogowy – 250
mln pkm, transport pasażerski szynowy – 18 mln pkm). Uzależnieni od wyborców, nieambitni politycy podążają
często za demagogicznym głosem ludu, który wszedłszy w posiadanie będącego jeszcze 20 lat temu luksusem
samochodu, żąda kreacji szos, zapominając przy tym o bardziej efektywnych sposobach komunikacji.
Bardzo często taka postawa tłumaczona jest charakterem naszego narodu – społeczeństwa na dorobku – który jednak obalają przecież kurytybianie. Warto jednak ponownie zauważyć, iż tam te zmiany sprokurowała silna i stanowcza administracja samorządowa, a w Polsce?
A w Polsce mamy uwięzionych na
łańcuchu kadencyjności wyborczej
przedstawicieli narodu i społeczności
lokalnych, którzy boją się podjąć działania kontrowersyjne tak, by zapewnić
sobie polityczną przyszłość i szansę na
reelekcję, bardzo często w pierwszym
roku urzędu docierając się z procedurami i strukturami, drugim roku ciężko
pracując, a w trzecim i czwartym roku
organizując kampanie wyborczą, co w
sposób automatyczny hamuje ich pomysłowość i ambicję.
Niestety, na ówczesnym poziomie
rozwoju naszej młodej demokracji, nawoływanie o wyłączenie spod jurysdykcji ordynacji wyborczej kategorii
„mądrych zarządców” (niezbędne nie-

zawodne, selekcyjne kryterium aktuarialne) byłoby postrzegane jako apel
o powrót do czasów minionych. Skoro tak, to być może nie będąc w stanie wymyśleć własnych idei, po prostu
je hektografujmy od odważniejszych.
To nie wstyd.

 Literatura:
[1] http://www3.iclei.org/localstrategies/
summary/curitiba2.html
[2] http://www.pbs.org/frontlineworld/fellows/brazil1203/master-plan.html
[3] http://www.solutions-site.org/artman/
publish/article_62.shtml
[4] Von Weizsacker E., Lovins A., Lovins
L., Mnożnik cztery – podwójny dobrobyt –
dwukrotnie mniejsze zużycia zasobów naturalnych, Toruń 1999.
[5] Karaczun Z., Kassenberg A., Sobolewski M., Polityka klimatyczna Polski – wyzwanie XXI wieku, Warszawa 2009. 

Rys. 2. Plan miasta Kurytyba
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ropozycja zasilania układów kotłowych przez APE (Alternatywne
Paliwa Energetyczne) w postaci FAPE wynika bowiem z analizy logistycznej podawania paliwa do elektrociepłowni. Zasilanie elektrociepłowni FAPE w pierwszej kolejności zmniejsza
objętość podawanego paliwa, a w drugiej kolejności zmniejsza jego zawilgocenie i zwiększa kaloryczność. Jest
to prawidłowość niezależna od stosowanych technologii, rodzaju urządzeń
do brykietowania, peletowania biomasy i wyselekcjonowanych frakcji odpadów komunalnych oraz przemysłowych. Najbardziej prosty sposób wy-

twarzania FAPE jest bowiem związany zawsze z częściowym pozbawieniem odpadów wilgoci (powstaje paliwo energetyczne) i wzrostem ciepła
spalania, co stanowi najbardziej racjonalny technologicznie i ekonomicznie
wariant energetyczny. Oznacza to konieczność budowy zakładów zagęszczających palne części w bezpośrednim sąsiedztwie wysypisk i sortowni odpadów. W konsekwencji jest to
„dar natury”, który umożliwia oddzielenie uciążliwych wysypisk, składowisk i
sortowni odpadów od elektrociepłowni opalanych wytworzonym FAPE, usytuowanych w ośrodkach zurbanizowa-

nych, w których istnieje możliwość odbioru wyprodukowanej energii cieplnej
bez przykrych i uciążliwych konsekwencji dla miejscowej ludności.
Polska, wchodząc do Unii Europejskiej, zobowiązała się do ograniczenia składowania odpadów na wysypiskach. Zobowiązaliśmy się, że do 2010
r., ograniczymy o 25% ilość odpadów,
które wyrzucane są na wysypiska. Na
składowiska ma traﬁać nie więcej niż
75% masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. W 2013 r. musi
to być już nie więcej niż 50%, a w 2020
r. maksymalnie 35%. Pozostało jeszcze
15 miesięcy, ale eksperci są zgodni,
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będziemy musieli zapłacić kary, nawet
250 tys euro dziennie, co oznacza, że
opóźnienie może nas kosztować około
100 mln euro rocznie. W tym momencie
nie ma już żadnych szans na spełnienie
naszych zobowiązań w dziedzinie gospodarki odpadami. Spełnienie zobowiązań akcesyjnych wymaga podjęcia
kompleksowych i systemowych działań: budowy zakładów przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych
oraz utworzenia regionów gospodarki odpadami komunalnymi, co powinno przyczynić się do uzyskania wysokiej efektywności ekonomicznej i ekologicznej konkretnych przedsięwzięć.
W Polsce nie istnieje efektywny
ekonomicznie i ekologicznie system
odzysku oraz recyklingu odpadów. To
zaś powoduje, że brakuje pieniędzy
na inwestycje związane z zagospodarowaniem odpadów poprzez budowę
zakładów do segregowania, spalania
czy kompostowania. Dotychczas podstawą postępowania z odpadami stanowił recykling organiczny – kompostowanie i fermentacja. Zaostrzenie jednak
wymagań dla produkowanych kompostów pociąga za sobą konieczność zagospodarowania w inny sposób wytworzonego kompostu, który nie speł-

nia ustalonych norm. Alternatywą, która w inny sposób może przekształcić
biomasę z odpadów komunalnych jest
przekształcanie termiczne.
Alternatywa ta jest szczególnie cenna z uwagi na fakt włączenia przez UE
odpadów komunalnych, ulegających
biodegradacji do deﬁnicji odnawialnych
źródeł energii – dyrektywa 2001/77/
WE.
Musimy jednak i w tym przypadku
umieć określić, w którym momencie
przesadzamy z postępem lub działaniem proekologicznym. Wzrost stężenia CO2 w atmosferze rejestrowany w
obserwatoriach jest mniejszy o około
33% od tego, który wynika z obliczeń
bilansowych biorących pod uwagę ilość
spalanych surowców energetycznych.
Bilans się nie zgadza, brakuje sporo dwutlenku węgla. Przypuszcza się,
że pochłonęły go rośliny, które pobierają węgiel z atmosferycznego CO2 w
trakcie fotosyntezy. Mniej więcej połowę zwracają do atmosfery oddychając, a resztę wbudowują w swoje tkanki
zmniejszając CO2 w atmosferze. Zwiększenie powierzchni lasów na Ziemi o
10%, spowodowałyby prawdopodobnie zrównoważenie całej ludzkiej produkcji dwutlenku węgla przez rośliny.

W naszej ziemskiej rzeczywistości powierzchnia lasów w skali globalnej jednak się nie zwiększa, lecz zmniejsza, bo
rozwój przemysłu wraz z postępem potrzebuje drewna. Globalne zmniejszenie emisji CO2 to jednak nie tylko stojąca w pierwszym szeregu fotosynteza CO2 przez roślinność, lecz spalanie
również odpadów powstałych ze zwierząt i ptactwa ubojowego lub padłego,
które w łańcuchu biologicznym wykorzystują również roślinność. Energetyczne wykorzystanie odpadów pochodzenia zwierzęcego jest również drogą
do obniżenia przez Polskę opłat za emisję CO2. Problem ten jest również spójny z faktem, że odpady zwierzęce, a w
szczególności mączki mięsno-kostne
zgodnie z Dyrektywami Unijnymi muszą być wyeliminowane z cyklu żywieniowego zwierząt. Oprócz wspomnianych nośników biomasy, istnieje cała gama surowców, które tworzą listę
paliw pochodzących z tzw. źródeł odnawialnych. Są to różnego rodzaju odpady organiczne, szczególnie pochodzenia zwierzęcego, osady ściekowe i
odpady komunalne. Największe jednak
nadzieje można pokładać w powszechnie uprawianych gatunkach zbóż, jakimi
są żyto i owies. Areał upraw tych zbóż
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Rys. 1. Schemat elektrociepłowni opalanej biomasą
i formowanymi alternatywnymi paliwami energetycznymi (FAPE)
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Rys. 2. Ogólny widok instalacji o mocy 12 MW

w skali kraju jest olbrzymi, szczególnie
na ziemiach 5 i 6 klasy. Wartość opałowa tych gatunków zbóż w stanie suchym jest zbliżona do wartości opałowej średnio energetycznych węgli kamiennych. Dodatkową pozytywną cechą tego rodzaju biomasy jest łatwość
magazynowania, transportu i przygotowania do procesu spalania w układach kotłowni komunalnych. W przypadku spalania w kotłach ﬂuidalnych
mączki mięsno-kostnej istnieje szereg
trudności, które w konsekwencji eliminują ten nośnik energii jako potencjalne biopaliwo. Z dotychczasowych
doświadczeń wynika, że w obecnych
uwarunkowaniach biologicznych, geograﬁcznych, ekonomicznych i ustawodawczych Polski, nie istnieje praktycznie gatunek rośliny, która zapewniłaby z
zielonej masy dostawy surowca energetycznego wystarczającego na zaspokojenie energetyki, a także stworzenie
trwałych rozwiązań systemowych, gwarantujących stabilność produkcji roślinnej dla produkcji biopaliw.
Odpady komunalne stanowią jedną
z najbardziej istotnych grup odpadów
wytwarzanych w Polsce. Strumień wy-

tworzonych odpadów komunalnych, z
wyraźną tendencją wzrostową, zarówno w ujęciu ich masy, jak i wartości opalowej, sięga w skali roku 10 mln Mg.
Jednym z podstawowych celów jest
zredukowanie w określonych terminach
strumienia masy ulegających biodegradacji odpadów komunalnych. Realizacja tego celu, co wyraźnie udowadniają takie strategiczne dokumenty rządowe jak Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) 2010 oraz tzw. lista indykatywna dużych projektów, zatwierdzona w listopadzie 2007 r. przez Radę Ministrów w ramach II osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, nie będzie możliwa bez wdrożenia instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych, szczególnie w systemach gospodarki odpadami komunalnymi dużych
polskich miast, czy w systemach o znaczeniu regionalnym.
Zapisane w Traktacie Akcesyjnym
oraz w krajowych ustawach i rozporządzeniach zobowiązania oraz obowiązki związane z uporządkowaniem krajowej gospodarki odpadami komunalnymi
wyznaczają konkretne cele, skojarzone

z konkretnymi datami ich osiągnięcia.
Wyznaczone cele muszą być osiągnięte poprzez wybudowanie elektrociepłowni opalanych odpadami ulegającymi spalaniu, które spełnić mają dwa
podstawowe cele:
 po pierwsze, zapewnić możliwość
wypełnienia przyjętych zobowiązań
w zakresie redukcji odpadów ulegających biodegradacji,
 po drugie, dostarczyć znaczące ilości energii elektrycznej i ciepła, w
tym w znacznej części traktowanych, jako energia ze źródeł odnawialnych.
Prawnie, w myśl aktualnie tworzonego rozporządzenia Ministra Środowiska, biodegradowalne odpady komunalne mają wszelkie cechy energii odnawialnej, a więc mogą zostać uznane
za biomasę, która poddana procesowi
termicznego przekształcenia w elektrociepłowni opalanej FAPE może stanowić źródło energii odnawialnej.
Planowane w ten sposób do budowy elektrociepłownie opalane odpadami, mogą w istotny sposób przyczynić
się do osiągnięcia wymaganych docelowych, procentowych udziałów energii ze źródeł odnawialnych.
Spostrzeżenie to stanowi swojego
rodzaju wartość dodaną w aspekcie aktualnie podejmowanych projektów budowy spalarni odpadów w Polsce. Przykład Holandii, w której w 2005 r., odpady ulegające biodegradacji zawarte w
poddawanych spalaniu odpadach komunalnych stanowiły drugie co do wielkości źródło energii odnawialnej (19%
udziału), a średnio każda spalarnia produkowała dzięki odzyskowi z tych odpadów 47% tzw. „zielonej energii”, jest
tego najlepszym dowodem. Kolejnym
przykładem może być spalarnia odpadów komunalnych w Bratysławie, która potwierdziła, że w 2006 r. 49,44%
wytworzonej w tej spalarni energii elektrycznej pochodziło z odpadów ulegających biodegradacji i stanowiło zieloną energię. Tego rodzaju przykładów,
zaczerpniętych w oparciu o inne spalarnie krajów UE, można podać znacznie więcej [1-2].

W świetle tych rozważań należy stwierdzić, że stosując termiczne
przekształcenie odpadów w układzie
energetycznego recyklingu metodą „K”,
można jednocześnie redukować ilość
składowanych komunalnych odpadów
ulegających biodegradowalności (dyrektywa 1999/31/WE oraz ustawa o
odpadach) oraz pozyskiwać użyteczne formy energii cieplnej i elektrycznej
w sposób kontrolowany i bezpieczny
dla środowiska [1-10].
Problem energetycznego wykorzystania biomasy z odpadów komunalnych jest szczególnie istotny w
aspekcie zobowiązań Polski wynikających z Traktatu Akcesyjnego, a także z ustawy o odpadach, dotyczących
redukcji składowanych odpadów ulegających biodegradacji [11-13 ].

 Wykorzystanie biomasy
pochodzącej z OZE
oraz formowanych
alternatywnych paliw
energetycznych (FAPE)
w elektrociepłowniach
małej mocy

Biomasa stała stanowi obecnie największe źródło energii odnawialnej w
Polsce. Podstawowe sposoby wykorzystania biomasy w instalacjach energetycznych realizowane są poprzez jej
spalanie (jako paliwa podstawowego)
lub współspalanie (z innym paliwem
alternatywnym). W grę wchodzi także przygotowanie paliw specjalnych
na bazie biomasy (brykiety, pelety, itp.).
Współspalanie jest sposobem stosowanym przede wszystkim w większych instalacjach (np. w energetyce
zawodowej) w kotłach przystosowanych zwykle do innego paliwa. Udział
biomasy w procesie współspalania
limitowany jest przede wszystkim przez
jej własności, w tym dużą wilgotność,
zawartość składników mogących powodować korozję oraz problemy z żużlowaniem kotłów. Przy dużej wilgotności, przekraczającej niekiedy granicę
50% oraz znaczącym udziale biomasy we wsadzie, energetycznym zagro-

żeniem może być nawet radykalne obniżenie sprawności kotła [14].
Jednym z trendów rozwoju ciepłownictwa w krajach europejskich jest budowa małych elektrociepłowni, przystosowanych konstrukcyjnie do korzystania z biomasy jako paliwa podstawowego. Doskonalone są technologie
tradycyjne, znane od dawna, ale obok
nich rozwijane są także zupełnie nowe. Wykorzystanie biopaliw w małych
elektrociepłowniach jest intensywnie
rozwijane w „starych” krajach unijnych,
co najmniej od lat 80. ubiegłego wieku.
Polska wstąpiła na drogę intensywniejszego rozwoju tej klasy obiektów dopiero od drugiej połowy lat 90. Rozpowszechnienie zarówno różnorodności
stosowanych technologii, jak i skali wykorzystania biopaliw w naszym kraju,
należy uznać za małe lub w optymistycznym aspekcie za umiarkowane.
Wobec planów radykalnego
rozwoju wykorzystania energii odnawialnej oczekiwać należy w bliskiej
przyszłości intensywnego rozwoju zarówno różnorodności technologii, jak i
ilości wdrożeń. Jeśli zsumować wszystkie instalacje do spalania biomasy
w Polsce to ich łączna moc zainstalowana sięgała w 2005 r. granicy 190
MW, zaś w 2006 r. przekroczyła 252
MW. Znaczącą pozycję w krajowym
bilansie energii elektrycznej, odnawialnej jest produkcja oparta na współspa-

laniu biomasy w instalacjach elektrowni parowych (głównie dużych). Według
URE, na koniec 2006 r. współspalanie
biomasy realizowane było w 18 instalacjach o łącznej mocy 1700 MW.
Biomasa stała była w naszym kraju
w przeszłości tradycyjnym surowcem
dla niewielkich przemysłowych siłowni
parowych (np. w zakładach przemysłu
drzewnego).
Małe elektrociepłownie biomasowe,
korzystające z technologii rozwijanych,
obecnie doczekały się dopiero pierwszych, jeszcze nielicznych realizacji.
Przykładami są:
 elektrociepłownia w Jezuickiej Strudze SA wyposażona w turbinę parową o mocy 5 MW,
 ciepłownia w ZPM „Ostrowite” o
mocy cieplnej 12 MW,
 ciepłownia w Jezuickiej Strudze SA
o mocy cieplnej 10 MW,
 ciepłownia w ZPM Ełk o mocy
cieplnej 8 MW,
 komunalna elektrociepłownia wyposażona w turbinę parową o mocy
2,1 MW w Płońsku (uruchamiana),
 elektrociepłownia ORC o mocy 8
MW na biomasę w Ostrowie Wielkopolskim,
 oraz szereg niewielkich elektrociepłowni planowanych do realizacji w
najbliższym czasie.
Jako źródło napędu generatora w
małych elektrociepłowniach (wykorzy-

Rys. 3. Widok komory obrotowej do suszenia i pirolizy
podczas wstępnego montażu u wytwórcy
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stywane lub przewidywane do stosowania) wymieniane są m.in.: małe turbiny parowe, w tym instalowane w siłowniach ORC na czynniki robocze inne
niż para wodna – układzie siłowni na niskie parametry. Celem ich wprowadzania jest zapewnienie możliwie niskich
kosztów produkcji energii z zachowaniem dostatecznie wysokiej sprawności konwersji energii w elektrociepłowni
o małej mocy, pomimo niskich parametrów początkowych czynnika roboczego oraz umiarkowanych strumieni masy
(a w konsekwencji objętości) czynnika
roboczego. Sprawność siłowni pracujących wg tej technologii jest znacząco niższa niż osiągana w dużych instalacjach energetycznych. Mamy jednak
do czynienia z instalacjami ciepłowniczymi małej mocy, opalanymi specyﬁcznym paliwem, jakim jest biomasa.
Wysoki powyżej 95% stopień niezawodności eksploatacyjnej całego układu wymusza ostre wymagania wobec
właściwości ﬁzykochemicznych spalanej biomasy lub alternatywnych paliw
formowanych. Ich jakość i skład chemiczny trzeba utrzymać w wąskich granicach tolerancji, a w dodatku przy niezawodnym systemie usuwaniu wszelkich wtrąceń metalowych, ceramicznych i ponadwymiarowych ze spalanej biomasy [15-16].

 Instalacja kotłowa do
spalania biomasy i
alternatywnych paliw
energetycznych

Źródło energii dla elektrociepłowni parowej z turbozespołem kondensacyjno-upustowym i olejowym układem ORC stanowi instalacja kotłowa
z układem komory obrotowej i komory ﬂuidalnej opalanej biomasą. Jako
instalacje do spalania biomasy proponuje się układ technologiczny typu „K”
składający się z komory obrotowej, w
której zrealizowany jest proces suszenia i odgazowania biomasy oraz z komory ﬂuidalnej, w której w górnej części spalane są gazy pirolityczne, a w
dolnej części spalany jest karbonizat

pozostały po odgazowaniu biomasy.
Powstałe w komorze ﬂuidalnej spaliny oczyszczane są z lotnego popiołu i
lotnego koksiku w komorze separacji i
są dopalane w komorze dopalania kotła [17]. Schemat instalacji przedstawiony jest na rys. 1.
Ogólny widok instalacji do termicznego recyklingu biomasy o mocy 12
MW, pracujący w ZPM „Ostrowite”, gmina Lniano, woj. kujawsko-pomorskie
przedstawiony jest na zdjęciu rys. 2.
Widok komory obrotowej przedstawia zdjęcie na rys. 3, a komory ﬂuidalnej
przedstawia zdjęcie na rys. 4.
Powyższy układ technologiczny zapewnia całkowite i zupełne spalanie
biomasy (brak zawartości części palnych w żużlu i lotnym popiele oraz gazów palnych w spalinach) oraz niższą
od dopuszczalnych norm emisję substancji szkodliwych do atmosfery (NOx,
SO2, HCl). Układ technologiczny typu „K” zawierający komorę obrotową
i komorę ﬂuidalną, w przeciwieństwie
do instalacji technologicznej zawierającej kocioł z rusztem schodkowym,
który nie zapewnia całkowitego spalania i generuje żużel, zawiera części
palne w postaci karbonizatu składającego się z węgla organicznego w ilościach przekraczających dopuszczalne normą ilości (powyżej 5% udziału
masowego). Otrzymany ze spalania
biomasy w instalacji z rusztem schodkowym żużel stanowi w tym przypadku odpad, który musi zostać poddany dalszej utylizacji termicznej. Zjawisko powstania niedopału w żużlu w ilościach przekraczających dopuszczalne normy jest praktycznie powszechnie spotykaną cechą układów technologicznych z zastosowaniem kotłów z
rusztem schodkowym. Z tego powodu
układ kotła z rusztem schodkowym do
spalania biomasy w technologii typu „K”
nie został zastosowany.
Popiół z energetycznego recyklingu pochodzący z odpadów organicznych stanowi cenny surowiec do produkcji nawozów fosforowych, potasowych i wapniowo-magnezowych. Zawartość tzw. „fosfatów” w popiele, któ-

re stanowią główny surowiec do produkcji nawozów, dochodzi do 25-28% i
jest około 5 razy wyższa od zawartych
w kopalinach naturalnych.
Uzyskany popiół jest bardzo cennym surowcem z powodu dużej zawartości P2O5 oraz śladowych zawartości niedopału w postaci koksu węgla organicznego. W porównaniu do
dotychczas otrzymanego w innych instalacjach popiołu (instalacjach utylizujących odpady organiczne), w których
niedopał jest znacznie większy od 10%
zawartości niedopału w popiele pochodzącym z energetycznego recyklingu
przy pomocy technologii typu „K” i wynosi mniej niż 1% udziału masowego.
Otrzymany w instalacji popiół nie tylko
nie stanowi niepożądanego niedopału,
lecz jest cennym surowcem do produkcji nawozów sztucznych.
Musi spełniać jeden ważny warunek, powinien być pozbawiony węgla
organicznego w postaci karbonizatu.
Spełnienie tego warunku powoduje, że
technologia spalania biomasy metodą
„K” ma charakter technologii innowacyjnej i może być dotowana ze środków
unijnych w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (4, 4.4).
Charakter innowacyjnej technologii spalania biomasy metodą „K” potwierdzają opinie o innowacyjności, wydane przez niezależne ośrodki naukowe w kraju.
Technologia typu „K” energetycznego recyklingu odpadów i spalania
biomasy jest uniwersalną technologią,
przy pomocy której można samodzielnie termicznie utylizować dowolne odpady lub spalać w dowolnych mieszankach różne rodzaje biomasy. Technologia typu „K” umożliwia termiczną utylizację dowolnych rodzajów odpadów
oraz spalania dowolnej biomasy o łącznej zawartości wilgoci do 90% udziału
masowego, przy zachowaniu dopuszczalnych emisji substancji szkodliwych
do atmosfery i do gleby, poniżej wartości określonych, jako wartości dopuszczalne w stosownych zarządzeniach i
normach krajowych oraz dyrektywach
unijnych.

Rys. 4. Widok komory ﬂuidalnej do spalania gazów
pirolitycznych i karbonizatu w trakcie montażu na obiekcie

transportu paliwa alternatywnego lub
biomasy, komora obrotowa do suszenia i odgazowania paliwa alternatywnego lub biomasy, komora ﬂuidalna z
kotłem odzysknicowym, układ materiału inertnego, układ paliwa pomocniczego, układ preparatu wapiennego,
układ powietrza zasilającego, chłodzącego i AKPiA oraz gazu ﬂuidyzacyjnego, układ chemicznego przygotowania wody kotłowej, układ kondensatu,
turbozespół parowy z turbiną kondensacyjno-upustową, układ oleju termalnego, układ oleju silikonowego, układ
generatora ORC, układ odprowadzania
energii elektrycznej, układ oczyszczania i odprowadzania spalin, układ odprowadzania popiołu, układ sterowania
i AKPiA, układ elektryczny, układ monitoringu spalin, układ wytwarzania ener-

gii elektrycznej, układ wytwarzania i odprowadzania energii cieplnej do odbiorników technologicznych i grzewczych.
Minimalna ilość wsadu, przy którym
instalacja może pracować wynosi 20%
wydajności nominalnej, natomiast maksymalna to 120%, przy wilgotności roboczej do 90%.
Proces spalania przebiega przy
temperaturach wyższych od 850°C
i przy zawartości tlenu powyżej 8%.
Zawartość części palnych w popiele
jest poniżej 1%, a zawartość substancji szkodliwych w spalinach jest mniejsza od wielkości dopuszczalnych, określonych w stosownych normach i rozporządzeniach.
Proces energetycznego recyklingu
i spalania biomasy jest procesem ciągłym, przebiegającym w jednym ciągu
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Energetyczny recykling odpadów
bezpiecznych i niebezpiecznych przy
użyciu technologii typ „K”, gwarantuje termiczną przemianę odpadów bez
zawartości jakichkolwiek dioksyn i furanów w emitowanych do atmosfery
spalinach. Energetyczny recykling odpadów i biomasy zapewnia termiczną
przemianę energii chemicznej zawartej w odpadach i biomasie w energię
cieplną i elektryczną przy optymalnej
sprawności termodynamicznej układu
technologicznego.
W zależności od stopnia zawilgocenia spalanej biomasy ilość doprowadzonego paliwa wspomagającego,
ciekłego lub gazowego może zawierać
się od 0,015 do 0,070 kg/kg biomasy.
Struktura ﬁzyczna spalanej biomasy może być w postaci stałej, w postaci „pulpy”, jak i gęstej „mazi”. Technologia typu „K” zapewnia w każdym przypadku optymalny efekt cieplny.
Optymalne wykorzystanie wytworzonego ciepła odbywa się w układzie
kogeneracji przy pomocy turbozespołu parowego i olejowego z turbozespołem ORC, w których wytworzona zostaje energia elektryczna oraz energia
cieplna w ilościach zależnych od potrzeb technologicznych.
Energetyczny recykling odpadów i
spalanie biomasy przy użyciu technologii typu „K” umożliwia osiągnięcie maksymalnej sprawności termicznej, maksymalną ochronę ekologiczną atmosfery i gleby oraz optymalny efekt ekonomiczny. Podstawowym paliwem energetycznym są paliwa alternatywne i biomasa pochodząca z produkcji rolnej i
produkcji leśnej.
Paliwem pomocniczym, rozruchowym jest paliwo gazowe lub paliwo ciekłe. Najkorzystniej jest stosować paliwa wspomagające pochodzące z OZE,
gdyż wówczas całość energii wytworzonej w instalacji będzie pochodziła z
OZE. Instalacja charakteryzuje się wysoką dyspozycyjnością i niezawodnością pracy.
Instalacja termicznego recyklingu
typu „K” składa się z następujących
układów i zespołów: układ przyjęcia i
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urządzeń instalacji. Instalacja jest wyposażona w niezbędną aparaturę kontrolno-pomiarową do odczytów miejscowych i zdalnego przekazywania sygnałów do nastawni.
Instalacja jest wyposażona w system automatycznego sterowania pracą według założonego wstępnie algorytmu pracy. System sterowania obejmuje przebieg procesu technologicznego, wizualizację, archiwizację parametrów pracy instalacji, zachodzących
zdarzeń oraz monitoringu parametrów
substancji opuszczających instalację
z możliwością bezpośredniej natychmiastowej ingerencji w przebieg procesu w celu zachowania założonych
parametrów.
Instalacja i proces spalania są obsługiwane przez zaawansowany system sterowania, oparty na sterowniku
PLC z wizualizacją w stacji operatorskiej, komunikujący się z inteligentnymi węzłami obiektowymi, zbierającymi
informacje z czujników, przetworników
pomiarowych oraz elementów wykonawczych. System realizuje algorytm
sterowania pracą instalacji oraz rejestruje podstawowe parametry, istotne
z punktu widzenia spełnienia wymogów
Rozporządzenia 1774/2002 oraz wymogów Prawa Ochrony Środowiska.

 Proces suszenia i

odgazowania biomasy
i paliw alternatywnych

Proces suszenia i odgazowania
paliw alternatywnych i biomasy przebiega w komorze pieca obrotowego.
Komora wykonana jest z rury stalowej z wewnętrzną wymurówką termoi żaroodporną. Od przodu komora zamknięta jest płytą czołową odpowiednio uszczelnioną z komorą obrotową.
Poprzez płytę czołową podawane jest
podajnikiem paliwo podstawowe w postaci biomasy lub paliwa alternatywnego z dodatkiem preparatu wapiennego
w ilości zależnej od zawartości siarki i
chloru w podawanej biomasie lub paliwie alternatywnym. W płycie czołowej
znajduje się palnik zasilany paliwem

wspomagającym, który wyposażony
jest w układ zapłonowy i układ dozoru płomienia [18-20]. Ilość spalanego
paliwa jest regulowana automatycznie
tak, aby temperatura w komorze obrotowej w streﬁe suszenia i odgazowania była w przedziale 700-800°C.
W zależności od ilości spalanego paliwa wspomagającego, doprowadzone
jest powietrze do spalania w takiej ilości, aby nastąpiło całkowite i zupełne
spalanie tego paliwa, a zawartość tlenu (O2) w streﬁe suszenia i odgazowania biomasy była zbliżona do zera (atmosfera redukcyjna). W zależności od
zawartości O2 w biomasie, regulowana jest ilość doprowadzonego powietrza do palnika. Proces (suszenia i odgazowania) prowadzony jest w atmosferze redukcyjnej (beztlenowej) w celu wytłumienia procesu spalania i wydzielania ciepła w komorze obrotowej.
Komora obrotowa, suszenia i odgazowania połączona jest z komorą ﬂuidalną aparatem zawirowującym powietrze
„pierwotne” niezbędne do częściowego
spalania gazów pirolitycznych.

 Proces spalania

biomasy lub paliw
alternatywnych

Proces spalania produktów termicznego rozkładu biomasy lub paliw alternatywnych odbywa się w komorze ﬂuidalnej połączonej bezpośrednio z wylotem pieca obrotowego. Komora ﬂuidalna z komorą obrotową połączona jest
poprzez aparat zawirowujący powietrze „pierwotne” niezbędne do częściowego spalania gazów pirolitycznych w
takim zakresie, aby w jądrze płomienia
nie przekroczyć temperatury 1300°C.
W ścianach bocznych komory, nad złożem ﬂuidalnym umieszczone są palniki,
które służą, jako źródło zapłonu i stabilizacji spalania gazów pirolitycznych
oraz nagrzewu złoża ﬂuidalnego w fazie rozruchu. Palniki wyposażone są w
układ zapłonu oraz układ dozoru płomienia [18-20].
Proces spalania gazów pirolitycznych w komorze spalania jest rozcią-

gnięty na całą wysokość komory ﬂuidalnej poprzez rozdzielenie powietrza
niezbędnego do spalania na powietrze
„wtórne” i powietrze „trzecie”. Dzięki takiemu rozdziałowi powietrza, możliwe
stało się ograniczenie temperatury w jądrze płomienia spalających sie gazów
pirolitycznych poniżej 1300°C. Ograniczenie temperaturowe i ograniczenie koncentracji powietrza (cząstek N2
i O2) w streﬁe spalania, pozwala utrzymać proces tworzenia się termicznych
NOx na niskim poziomie [23-28].
Proces dopalania niespalonych gazów pirolitycznych i cząstek stałych karbonizatu, wyniesionych ze spalinami z
komory spalania następuje w komorze
dopalania, do której doprowadzone jest
powietrze „czwarte” niezbędne do całkowitego i zupełnego spalania wszystkich części palnych spalanej biomasy
lub paliwa alternatywnego.
Dolną część komory ﬂuidalnej stanowi dno dyszowe złoża ﬂuidalnego
[29-30] do spalania karbonizatu powstałego w czasie odgazowania biomasy. Dno dyszowe składa się z czterech sekcji pochylonych w kierunku leja odprowadzającego popiół pod kątem
1-3°. Karbonizat, substancja mineralna, materiał inertny i kamień wapienny
służący do wiązania siarki i chloru zawartych w odpadzie, zsypywane są z
komory obrotowej do pierwszej sekcji dna dyszowego, gdzie pod wpływem doprowadzonego gazu ﬂuidyzacyjnego, składającego się z powietrza
i spalin z recyrkulacji, tworzą złoże ﬂuidalne, które zapala sie od promieniowania płomienia palników i spalających
się gazów pirolitycznych.
Gazy pirolityczne spalają się w górnej części komory ﬂuidalnej po wymieszaniu z powietrzem „pierwotnym” oraz
powietrzem „drugim” i „trzecim”. Temperatura w streﬁe płomienia gazowego wynosi 1200-1300°C, a zawartość
tlenu (O2) w spalinach do 6%. Temperatura złoża ﬂuidalnego wynosi 750900°C i określona zostaje w oparciu
o charakterystyki mięknienia popiołu
otrzymanego w procesie termicznego
spalania. Współczynnik nadmiaru po-
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wietrza w złożu ﬂuidalnym, odniesiony
do całkowitej ilości powietrza wynosi 0,2-0,4, a zawartość O2 w gazie ﬂuidyzacyjnym zawiera się w przedziale
6-8%. Czas przebywania gazów pirolitycznych w komorze ﬂuidalnej w temperaturach 1200-1300°C wynosi 6-10
s. Czas przebywania stałej pozostałości
po odgazowaniu karbonizatu w złożu
ﬂuidalnym w temperaturach 750-900°C
wynosi około 5 minut.
Gazy spalinowe na wylocie z komory dopalania będą zawierać:
– pył < 8 mg/nm3,
– SOx < 30 mg/nm3,
– HCl < 6 mg/nm3,
– CO < 30 mg/nm3,
– HF < 0,5 mg/nm3,
– NOx < 150 mg/nm3, suma dioksyn i furanów < 0,1ng/nm3.
Popiół na wylocie ze złoża ﬂuidalnego nie będzie zawierał w ogóle części palnych, sporadycznie w stanach
ekstremalnych będzie zawierał jednak
mniej niż 1% części palnych w postaci węgla pierwiastkowego.

 Wskaźniki

eksploatacyjne instalacji

 Straty cieplne instalacji
kotłowej
Straty cieplne instalacji kotłowej
obejmują straty:
 niezupełnego spalania obejmującego niespalone gazy palne (Sg),
 niecałkowitego spalania obejmującego niespalone części palne w
karbonizacie zawartym w żużlu leja żużlowego (Snż) oraz w karbonizacie zawartym w lotnym popiele (Snp),
 stratę promieniowania zewnętrznych powierzchni gabarytowych
instalacji kotłowej (Spr),
 stratę kominową obejmującą entalpię spalin wynoszonych z kanału wylotowego kotła (Sk).
Straty w zależności od obciążenia
cieplnego przedstawiono na rysunku 5.
Strata niezupełnego spalania (Sg)
występuje wskutek lokalnego braku tlenu lub niedokładnego wymieszania gazowych produktów termicznego rozkładu paliwa, głównie CO i CH4 z tlenem.
W gazach spalinowych opuszczających komorę dopalania nie stwierdzono
obecność H2, CH4 lub innych węglowodorów, a jedynie śladowe ilości CO pojawiające się przy obciążeniach zbliżo-

nych do obciążenia nominalnego (Qn).
Z tego względu stratę niezupełnego spalania gazów pirolitycznych
Sg~0,3% - krzywa 2) można praktycznie pominąć.
Strata niecałkowitego spalania
(Sn – krzywa 3) obejmuje stratę wynikającą z niespalonych części palnych
znajdujących się w żużlu (Snż – krzywa
3.1) oraz lotnym popiele (Snp – krzywa 3.2)
Strata niecałkowitego spalania pojawia się dopiero dla obciążeń cieplnych
wyższych od 50%. Strata w lotnym
koksiku (Snp – krzywa 3.2) jest prawie dwukrotnie niższa od straty (Snz –
krzywa 3.1) w żużlu i wynosi dla obciążenia nominalnego około 0,6%.
Stratę ciepła wskutek promieniowania (Spr – krzywa 4) przyjmuje się na podstawie wykresu w zależności od mocy cieplnej kotła oraz
rodzaju spalanego paliwa [18]. Przy
obciążeniach różniących się o więcej niż 25% od obciążenia nominalnego, stratę Spr wyznacza się z wzoru:

S pr S nom
pr 7

D nom
[%]
D

gdzie:
Spr nom - strata ciepła wskutek promieniowania dla obciążenia nominalnego Dnom.
Przyjmuje się, że straty promieniowania przypadające na komorę paleniskową i pozostałe kanały kotła są proporcjonalne do ilości ciepła oddanego
przez spaliny w tych elementach.
Stratę w gorącym żużlu wyznacza
się w zależności:

S

a z (ct ) z A r
Qlr

gdzie:
az – udział popiołu (Ar) w postaci
żużla,
(ct)z – entalpia właściwa żużla w
temperaturze (tz) odprowadzanego z
paleniska,
Qrl – wartość opałowa.
Ponieważ zawartość substancji mineralnej w biomasie, z której powstaje
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Rys. 5. Sprawność(ηk), straty cieplne (Sk) kotła w zależności
od obciążenia cieplnego instalacji kotłowej (Qk) opalanej biomasą
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wadzonego powietrza w stosunku do
zapotrzebowania stechiometrycznego
może być mniejsza niż dla wysokich
obciążeń. Fakt ten daje możliwość do
znacznego obniżenia straty ciepła w
spalinach wylotowych dla niskich obciążeń cieplnych w stosunku do wysokich obciążeń cieplnych (Sk < 15%).

 Sprawność układu
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Rys. 6. Zależność temperatury wylotowej spalin (tspw)
oraz liczby nadmiaru powietrza (8) i zawartości O2 i CO2
w spalinach wylotowych od obciążenia cieplnego kotła (Qk)

popiół (Ar) jest niewielka – dla biomasy
roślinnej wynosi 0,5-1,5%, dla zwierzęcej 0,5-5%, dla organicznej 0,5-10% i
posiada strukturę luźno ułożonych elementów o rozwiniętej powierzchni zewnętrznej i bardzo niewielkiej gęstości
pozornej (dda = 0,2-0,5 g/cm3), jest w
60-80% wynoszona z ﬂuidalnej komory
spalania ze spalinami na zewnątrz kotła. Zawartość popiołu w postaci żużla
odprowadzanego ze złoża ﬂuidalnego
jest więc znikoma, a strata ciepła w gorącym żużlu waha się od 0,012-0,05%
i zawiera się w granicach błędu pomiarowego. W przypadku spalania biomasy strata ciepła w gorącym żużlu jest
pomijana.
Strata wylotowa (kominowa) jest
największą ze strat i rośnie ze wzrostem temperatury wylotowej spalin z
kotła i współczynnika nadmiaru powietrza. Wartość straty wylotowej jest określana wzorem:

Sk

I sp.wyl  I pow
Q lr

(100  S n )[%]

gdzie:
Isp.wyl. - entalpia spalin opuszczających kocioł [kJ/m3] dla temperatury

spalin (tspw) i współczynnika nadmiaru powietrza (8).
Ipow – entalpia powietrza zasilającego kocioł [kJ/m3].
Stratę kominową (Sk) w zależności od obciążenia cieplnego kotła (Qk)
przedstawia krzywa na rysunku 6.
Strata kominowa rośnie ze wzrostem obciążenia cieplnego układu kotłowego, co spowodowane jest wzrostem temperatury spalin wylotowych
(tspw – krzywa 1 na rys. 6) i liczby nadmiaru powietrza ( 8- krzywa 2 na rys. 6).
Wzrost tej straty w stosunku do zmiany
obciążenia jest jednak niewielki. Spowodowane jest to głównie stabilną wartością liczby nadmiaru powietrza (8) w
całym zakresie zmiany obciążeń cieplnych kotła. Ilość doprowadzanego powietrza do układu kotłowego jest kontrolowana w taki sposób, aby niezależnie od obciążenia cieplnego liczba nadmiaru powietrza utrzymywała się na poziomie 1,15-2,25, a zawartość tlenu w
spalinach na poziomie 4,0-5,5% (krzywa 5 na rys. 6).
Z uwagi na korzystniejsze warunki
mieszania tlenu z gazami pirolitycznymi
przy niższych obciążeniach cieplnych
(w komorze spalania o ustalonych wymiarach geometrycznych) ilość dopro-

Możliwość dokładnej regulacji ilości powietrza i dostosowanie jej ilości
do potrzeb, które wynikają ze stechiometrii spalania, pozwala tak optymalizować proces spalania, że poszczególne straty kotłowe są minimalne, optymalne dla danego obciążenia cieplnego kotła, a sprawność instalacji kotłowej do termicznego recyklingu spalanej biomasy jest bardzo wysoka i osiąga wartość ηk ~ 90%. Krzywa sprawności (krzywa 4 na rys. 6) instalacji kotłowej w zależności od obciążenia cieplnego ma charakter bardzo płaski, niewiele odbiegający od wartości 90% w
całym zakresie pracy instalacji. Płaski
charakter przebiegu krzywej ηk = f(Qk)
jest bardzo dogodny przy eksploatacji,
co pozwala osiągać optymalnie wysokie wskaźniki ekonomiczne i minimalną emisję substancji szkodliwych do
otoczenia.

 Wnioski
1. Energetyczny recykling biomasy pochodzącej z Odnawialnych Źródeł
Energii (OZE) oraz z odpadów w
postaci Formowanych Alternatywnych Paliw Energetycznych (FAPE) w elektrociepłowni przy pomocy technologii typu „K” zapewnia
całkowite i zupełne spalanie bez
powstawania odpadów i przekraczania dopuszczalnych emisji substancji szkodliwych do otoczenia.
2. Uzyskany w trakcie procesu spalania popiół nie zawiera substancji
palnych w postaci karbonizatu składającego się z pierwiastka C, lecz
stanowi cenny surowiec do produkcji nawozów fosforowych, potaso-

wych i wapniowo-magnezowych.
3. Energetyczny recykling biomasy
przy pomocy technologii typu „K”
zapewnia proces spalania, w którym gazy spalinowe metodą „pierwotną” posiadają ograniczone poniżej 150 mg/m3 zawartości NOx,
poniżej 100 mg/m3 zawartości SO2
i poniżej 10 mg/m3 zawartości CO,
posiadają śladowe ilości sadzy, zawartość lotnego popiołu poniżej 10
mg/m3 i nie posiadają mierzalnych
ilości dioksyn i furanów.
4. Opalanie kotłów energetycznych
Formowanymi Alternatywnymi Paliwami Energetycznymi (FAPE) jest
najbardziej racjonalnym sposobem
osiągnięcia maksymalnych efektów ekonomicznych i ekologicznych
przy zachowaniu akceptacji społecznej spalarni odpadów biodegradowalnych.
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pierwszym kwartale nastąpiło znaczące przetasowanie na
rynku. Wycofało się wielu inwestorów,
zwłaszcza tych nie branżowych, ale
bazujących na funduszach inwestycyjnych. Osieroceni developerzy naprędce próbowali pozbyć się swoich
projektów lub znaleźć nowych inwestorów. Zwłaszcza w energetyce wiatrowej było to bardzo wyraźnie widać.
Ceny projektów spadły kilkakrotnie.
Skorzystali na tym Ci, którzy mieli gotówkę, zarówno inwestorzy jak i więksi
developerzy. Za kilkanaście tysięcy euro za megawat można było kupić projekty na wstępnym, a czasem nawet
całkiem zaawansowanym etapie przygotowania.
Na koniec roku ceny projektów wróciły do czasów z połowy zeszłego roku, a to oznacza że kryzys w energetyce wiatrowej mamy za sobą. Wciąż
trudno o kredyty na większe przedsięwzięcia, ale w związku z tym, że większość projektów jest jeszcze na etapie
przygotowań, można mieć nadzieję, że
kiedy dojdą do etapu montażu ﬁnansowego, sytuacja ostatecznie się poprawi.
W roku 2009 r. czekano także
na środki ﬁnansowe z funduszy UE,
zwłaszcza w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Im trudniej było rozmawiać z bankami
o kredytach, tym oczekiwanie to było
intensywniejsze i bardziej niecierpliwe.
Mimo iż, w ramach działania 9.4 Wsparcie wytwarzania energii z odnawialnych
źródeł, zarezerwowano na lata 20072013 ponad 300 mln euro, do końca
2009 r. ani jedno euro nie zostało wydane na inwestycje. Co prawda w połowie roku w końcu udało się zorganizować konkurs na projekty, ale do końca roku nie zdołano go ostatecznie rozstrzygnąć. Najpierw pojawiła się jedna
lista, potem po licznych odwołaniach i
protestach druga lista, a pieniędzy nikt
nie zobaczył.
Przy okazji oceny wniosków można
było się natomiast wiele ciekawego dowiedzieć, przede wszystkim o tym jak te
nasze branżowe projekty są przygotowywane. Niestety, wiedza ta choć nie-

zwykle ciekawa, nie sprzyja przesadnemu optymizmowi na przyszłość.
Z pieniędzmi z opłaty zastępczej
zgromadzonymi w NFOŚiGW, w kwocie przekraczającej 1 mld zł, było podobnie, jak z pieniędzy unijnymi. Niby
były konkursy, niby są listy projektów,
ale na ponad 60 złożonych wniosków
w konkursie wyłoniono 7, na łączną
moc nie przekraczającą 30 MW. Oczywiście żadna złotówka nie została jeszcze wydana i nie wiadomo kiedy wydana zostanie. Można więc śmiało powiedzieć, że czekanie się przedłuży na
2010 r., a nadzieje, że środki Funduszu
Spójności i NFOŚiGW pozwolą na dynamiczne rozkręcenie branży OZE są
raczej płonne.

”

W całej Unii
Europejskiej
branża energetyki
odnawialnej
czekała na nową
dyrektywę w
sprawie promocji
OZE. No i się
doczekała

Powracają przy tym pytania: czy
system redystrybucji środków generowanych przez system wsparcia wytwarzania energii elektrycznej z OZE
poprzez NFOŚiGW jest systemem dobrym i czy nie należałoby pomyśleć o
jego znaczącej reformie? Skoro system
miał wspierać inwestycje tworzące nowe moce w energetyce odnawialnej,
może pieniądze z danego roku z opłaty zastępczej powinny być przekazywane tym, którzy w danym roku oddali
do użytku takie nowe moce, w ilościach
proporcjonalnych do oddanych mocy?
Mniej problemów z konkursami,
mniej problemów z oceną wniosków i
projektów. Jeśli ktoś wybudował zieloną elektrownię lub elektrociepłownię to
znaczy, że projekt był dobry i zasługuje
na wsparcie. Iluż urzędników mogłoby

się zająć innymi ważnymi zajęciami …
W całej Unii Europejskiej branża
energetyki odnawialnej czekała na nową dyrektywę w sprawie promocji OZE.
No i się doczekała. W czerwcu 2009 r.
nowa dyrektywa o numerze 2009/28/
WE weszła w życie. Nałożyła na poszczególne kraje członkowskie cele
w zakresie udziału energii z odnawialnych źródeł w krajowym bilansie zużytej energii pierwotnej w 2020 r. Dla
Polski ten cel został ostatecznie wyznaczony na poziomie 15%. Jak wynika z różnych analiz, cel ten oznacza
dla Polski konieczność osiągnięcia ok.
20% udziału zielonej energii w bilansie
zużytej energii elektrycznej, 15% w cieple i 10% w paliwach. A to oznacza konieczność budowy ok. 10 000 MW nowych mocy w energetyce odnawialnej
elektrycznej w ciągu 10 lat i ok. 30 000
MW w energetyce cieplnej. Szacowane koszty inwestycyjne w energetyce
elektrycznej – 60-80 mld zł, dla energetyki cieplnej 45 mld zł. Oznacza to
także konieczność przeznaczenia na
cele energetyczne (biomasa i biopaliwa) co najmniej 10% areału krajowych
gruntów ornych (1,7 mln ha) i wybudowanie ponad 2,5 tys. km linii przesyłowych i dystrybucyjnych (6,5 mld
zł). Wyzwanie totalne można by rzec.
Ale czy realne?
Niestety Dyrektywa rozczarowuje
pod kątem mechanizmów osiągania
tych ambitnych celów. Jedynym realnym narzędziem będzie prawdopodobnie action plan, który każdy z krajów
członkowskich musi przyjąć do połowy 2010 r. Plan ten powinien obejmować wskazanie ścieżek zmierzających
do osiągnięcia celów Dyrektywy w danym kraju i mechanizmów ich realizacji z podziałem na poszczególne rodzaje energii i źródeł. Plan taki będzie zatwierdzany przez Komisję Europejską
i co dwa lata każdy kraj będzie przez
Komisję rozliczany z jego realizacji.
wwwI choć nie spodziewam się, aby w
naszym kraju tego typu dokument był
realną strategią rozwoju nowej, nowoczesnej branży, bo raczej patrząc na
dotychczasowe doświadczenia będzie
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to zbiór politycznych życzeń i oczekiwań, to może ta weryﬁkacja komisyjna
sprawi, że po dwóch latach doczekamy się czegoś bardziej efektywnego?
Poza tym Dyrektywa wskazuje jako narzędzia rozwoju rynku OZE współpracę
między państwami członkowskimi oraz
międzynarodową wymianę świadectw
pochodzenia, ale w jaki sposób ma to
się przyczynić do rozwoju energetyki
odnawialnej, nie precyzuje.
Z mniejszymi lub większymi nadziejami, będziemy teraz czekać na Action
Plan. A jak wygląda w Polsce tworzenie
dokumentów strategicznych dla branży OZE, można prześwietlić na podstawie 2 kolejnych bardzo oczekiwanych w 2010 r. dokumentów. Pierwszy to „Polityka energetyczna Polski do
2030 r.”, która na jesieni została przyjęta przez Rząd. Jest tam rozdział poświęcony wykorzystaniu OZE, cały szereg ważnych zapisów i planów, takich
jak wzrost udziału OZE w końcowym
zużyciu energii z 7,2% w 2007 r. do
15% w 2020 r. i 20% w 2030 r., ochrona zasobów leśnych, promocja roślin
energetycznych, budowa przynajmniej
jednej biogazowni rolniczej w każdej
gminie, wsparcie dla produkcji urządzeń do wytwarzania energii z OZE,
utrzymanie systemu wsparcia dla wytwarzania energii elektrycznej z OZE
oraz wprowadzenie nowych systemów
wsparcia dla ciepła z OZE, stworzenie
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warunków dla rozwoju farm wiatrowych
na morzu, czy też bezpośrednie wsparcie dla budowy nowych instalacji wytwórczych i sieci dla OZE. Jest także
program działań, określający, który minister i w jakim terminie ma zrealizować
powyższe cele.
Jak to jednak wygląda z realizacją
takich dokumentów, widać na przykładzie realizacji programu działań z „Polityki energetycznej z 2005 r.”. Aby nie
wprawiać w zakłopotanie kolejnych rządów, nie będę efektów zaplanowanych
wtedy działań przedstawiał… Niestety,
kiedy porównamy zapisy Polityki energetycznej dotyczące OZE z zapisami
dotyczącymi energetyki jądrowej, wyraźnie widać gdzie są priorytety i gdzie
pójdą pieniądze oraz zaangażowanie
urzędników. I chociaż to w energetyce
odnawialnej, a nie jądrowej mamy określone zobowiązania wobec UE i, to z
OZE, a nie uranu mamy za 10 lat mieć
20% energii elektrycznej, to nie OZE ma
swojego pełnomocnika, spory budżet
na badania i promocję. O własnym departamencie w MG nie wspominając …
Należy mieć nadzieję, że mimo tych
mało optymistycznych sygnałów, Departamentowi Energetyki MG nie zabraknie determinacji i będzie to nadal
jedyny ośrodek rządowy wykazujący
inicjatywę w działaniach na rzecz odnawialnych źródeł.
Rządowy program rozwoju biogazo-

wi, na który też czekaliśmy w upływającym roku, choć jeszcze jego ostateczna wersja się nie ukazała, raczej nie pozwoli na wybudowanie biogazowni rolniczej w każdej gminie. Nie wystarczy
bowiem wykazać woli politycznej dla
realizacji takich planów. Musi jej także
wystarczyć do załatwienia kilku problemów, które pozwolą na ich realne wdrożenie. Więcej bowiem efektów, niż te
dwa programy polityczne, przyniosłoby
na przykład uznanie wykorzystania odnawialnych źródeł energii za cel publiczny i skrócenie dzięki temu o rok procedur przygotowania inwestycji. Na realizację tego postulatu również czekano
w branży przez cały 2009 r. Doczekano się co prawda przyjęcia przez Komisję Przyjazne Państwo na wniosek
FNEZ odpowiedniego projektu, ale na
efekty w postaci zmiany prawa będzie
trzeba poczekać co najmniej kolejne
pół roku. Tym bardziej, że Minister Infrastruktury wciąż jest przeciwny takiemu rozwiązaniu, a Minister Gospodarki choć ponoć go popiera, nie zdobył
się na załatwienie problemu przy okazji zmiany ustawy Prawo energetyczne. To najlepszy dowód na to, że łatwo
się politykom i urzędnikom pisze programy, a dużo trudniej ustawy. Niestety to ustawy tworzą ramy rozwoju branży, a nie programy.
Przykładów potwierdzających powyższą tezę można mnożyć. Najbardziej jaskrawym przykładem w odchodzącym roku jest przypadek prac nad
ustawą Prawo energetyczne. Ustawa,
której projekt w części dotyczącej nowych zasad uzyskiwania przyłączeń do
systemu elektroenergetycznego, miała
uzdrowić sytuację na rynku przyłączy
zwłaszcza dla elektrowni wiatrowych,
skrócić procedury przygotowania projektów inwestycyjnych oraz uzdrowić
relacje pomiędzy przyłączanym, a przyłączającym. Prace wewnątrz Rządu nad
projektem tej ustawy trwały ponad rok.
A branża tym razem nie czekała. Kiedy pojawił się pierwszy projekt ustawy wprowadzający obowiązek przedkładania wraz z wnioskiem o wydanie
warunków przyłączenia dowodu wnie-
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oraz znacząco podnieść jakość wykonywanych ocen oddziaływania na środowisko. Te postulaty były niezwykle
istotne dla developerów wiatrowych,
dla których uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w świetle zgłaszanych coraz to nowych zastrzeżeń wobec oddziaływań wiatraków, stało się jednym z najwęższych
gardeł procesu przygotowania projektu.
Niestety, zapewnienia Ministra Środowiska o szybszym i bardziej profesjonalnym prowadzeniu oceny oddziaływań
na środowisko dla wiatraków, przynajmniej na razie zostały wyłącznie w stenogramach z prac nad ustawą. Nowe
służby urzędnicze na szczeblu regionalnym, które przejęły wszystkie uzgodnienia środowiskowe, co prawda szybko
się zorganizowały, ale zarówno jakość
ich pracy, jak i tępo pozostawia wiele
do życzenia, zwłaszcza w odniesieniu
do energetyki wiatrowej, nie cieszącej
się niestety wielką sympatią większości Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska.
Nie można jednak powiedzieć, że
nic się w 2009 r. w branży OZE nie wydarzyło. Mało tego, można powiedzieć,
że praca wre. Są kolejne inicjatywy, są
kolejne programy polityczne dotyczą-

ce energetyki odnawialnej, są kolejne
deklaracje polityczne. W samych komisjach parlamentarnych temat OZE był
poruszany co najmniej kilkakrotnie. Te
działania sprawiają, że zaczyna się aktywować rynek biogazowy, kiełkuje rynek morskich farm wiatrowych, rozwija
się rynek energetyki wiatrowej. Jest kilku zwolenników dynamicznego rozwoju
energetyki odnawialnej po stronie Rządu. Na rynek coraz bardziej zdecydowanie wchodzą także krajowe koncerny energetyczne. Wciąż aktywni są najwięksi branżowi inwestorzy zagraniczni. Przygotowywanych jest mnóstwo
projektów. Coraz więcej ﬁrm świadczy
usługi na rynku OZE i jakość tych usług
stale się poprawia. Jest nadzieja, że
tym razem będzie lepiej, że przyjęte
programy nie zostaną na papierze, że
będą kontynuowane prace nad zmianami prawnymi ułatwiającymi realizacje
inwestycji OZE, że w końcu pieniądze
na wsparcie inwestycji zaczną być efektywnie wydawane, a mocy zainstalowanych zacznie nam dynamicznie przybywać. Już bez zbędnego czekania. I
właśnie wykorzystania tego ogromnego, rodzącego się w Polsce potencjału, wszystkim w branży energetyki odnawialnej życzę w 2010 r. 

PALIWA DLA ENERGETYKI

sienia zaliczki na poczet opłaty przyłączeniowej i wypisu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy, kto żyw ruszył do zakładów
energetycznych z wnioskami o wydanie warunków przyłączenia. Tym sposobem, zanim się doczekaliśmy ostatecznego przedłożenia rządowego, do operatorów sieci wpłynęły wnioski na ponad 70 000 MW dla samych farm wiatrowych. No i dopiero się narobiło. Wydano warunków przyłączenia na ponoć
6 000 MW w wiatrakach, więc zakłady energetyczne stwierdziły, że więcej
nie będą już wydawać, bo więcej wiatraków w Polsce nie potrzeba. No i cała
branża wiatrowa zastygła w oczekiwaniu. Najpierw czekano jaki będzie ostateczny kształt ustawy, a zwłaszcza czy
będzie w niej mechanizm weryﬁkacji
dotychczas złożonych wniosków i wydanych warunków przyłączenia. Jedni, ci co mają warunki wydane, zaczęli usilnie lobbować, aby takich mechanizmów nie było. A jak już muszą być,
to żeby jak najpóźniej weszły w życie.
Drudzy, Ci co się nie „załapali”, lobbowali żeby dokonać weryﬁkacji jak najszybciej. Ci, którzy mają dla swoich projektów zmienione plany zagospodarowania lobbowali za utrzymaniem obowiązku ich przedkładania, a pozostali
walczyli o zniesienie tego obowiązku,
słusznie wskazując, że plany zmienia
się w Polsce ponad półtora roku, a na
ich przedłożenie będzie tylko 6 miesięcy. Ale Rząd wiernie bronił swoich
zapisów, co przy całkowitej bierności
posłów pozwoliło na przyjęcie ustawy
w wersji niemal niezmienionej. Ustawa
wprowadza także kilka nowych rozwiązań dla biogazowni. Będzie nowy certyﬁkat biogazowy i będzie można go
uzyskiwać za wprowadzenie biogazu
do sieci gazowej. Rozwiązanie ciekawe, ale czy przyczyni się do masowego rozwoju biogazowni – nie wiadomo.
Czekano także w mijającym roku na
efekty wejścia w życie nowej ustawy o
ocenach oddziaływania na środowisko,
która miała w znaczący sposób skrócić czas uzyskiwania decyzji środowiskowych dla projektów inwestycyjnych
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 Przykład Bielska-Białej
Bielsko-Biała jest dziś w Polsce liderem w zakresie efektywnego zarządzania energią przez gminę. – Planowanie energetyczne jest sprawą złożoną,
ponieważ z jednej strony planuje gmina, a z drugiej strony planują przedsiębiorstwa dla gminy - twierdzi Piotr Sołtysek, pełnomocnik Prezydenta Miasta
Bielsko-Biała ds. Zarządzania Energią.
Planowanie energetyczne rozpoczęto tam w 1999 r., a dokument ustanawiający szczegółowe założenia został
przyjęty przez radę miejską dopiero w
listopadzie 2003 r. W Bielsku funkcjonuje przedsiębiorstwo P.K. Therma Sp.
z o.o., które dostarcza ciepło dla mniej
więcej połowy mieszkańców miasta i
producent ciepła Południowy Koncern
Energetyczny, przy czym miasto w dużej części posiada udziały w Thermie,
natomiast PKE jest podmiotem niezależnym.
Prace nad planem energetycznym
zbiegły się tu z tworzeniem mapy numerycznej miasta, co pozwoliło wprowadzić duże ułatwienia dla procesu zarządzania całym systemem energetycznym. Mapa numeryczna pomaga m.in.
gromadzić zmieniające się dane na temat sytuacji energetycznej we wszystkich punktach miasta. Na tę mapę są
nałożone schematy sieci energetycznych, cieplnych i gazowniczych. Schematy te zawierają informacje na temat
zagęszczenia sieci, wykorzystania mocy, gazu, czy ciepła przez poszczególnych odbiorców. Mapy te są wykorzystywane także do identyﬁkacji i rejestracji nowego odbiorcy energii. - Identyﬁkujemy tu odbiorcę energii i widzimy
w jakiej odległości jest on od poszczególnych odcinków sieci, co ułatwia planowanie zaopatrzenia w energię, a także pracę z innymi planami miejscowymi – mówi Sołtysek.
Założenia do planu zarządzania
energią w Bielsku-Białej wskazały, że
problemem dla miasta jest system i że
w tym obszarze powinny się koncentrować działania mające na celu poprawę
sytuacji. W 2003 r. w Bielsku skumulo-

wały się poważne problemy: niekorzystny trend zmniejszania się sprzedaży
ciepła z systemu ciepłowniczego, duża wrażliwość społeczna na wzrost cen
ciepła, niestabilny rynek pracy, zagrożenia zwolnień pracowników w przedsiębiorstwie ciepłowniczym czy ograniczony wpływ miasta na poziom cen kształtowanych przez Południowy Koncern
Energetyczny. Sołtysek mówi, że prowadzono wówczas długie negocjacje i
w ich czasie doszło do pewnego porozumienia, które można nazwać deklaracją cenową P.K. Therma, która jest
pewną obietnicą tego przedsiębiorstwa,
że ceny ciepła w kolejnych latach będą
utrzymywane mniej więcej na stabilnym
poziomie. Deklaracja ta przełożyła się
na rzeczywistą sytuację i cena ciepła w
Bielsku-Białej jest stabilna. - Jednak żeby rozwiązać te problemy, które wcześniej wskazało opracowanie założeń
do planu trzeba było wykonać jeszcze
jedno opracowanie: plan zaopatrzenia
w ciepło, energię i gaz – zauważa Sołtysek. Prace nad tym planem trwały
3 lata i został ostatecznie uchwalony w
2006 r. Zawiera on zestawienie celów
działania, związanych z restrukturyzacją systemu ciepłowniczego, którą należy ukierunkować w szczególności na
utrzymanie kosztów wytwarzania i dystrybucji ciepła w miejskim systemie ciepłowniczym na warunkach konkurencyjności usług, odbudowę technicznie
wyeksploatowanych zdolności wytwórczych w źródle ciepła, zlokalizowanym
w centrum południowego systemu ciepłowniczego i monitorowanie zmian w
otoczeniu i wewnątrz systemów energetycznych miasta. Analizy zapotrzebowania na ciepło wykazały, że trend
w tym zakresie jest optymistyczny, tzn.,
że następuje w tym obszarze stabilizacja lub nawet niewielki spadek. Wykonano także identyﬁkację jednostek produkujących ciepło i energię elektryczną
w systemie skojarzonym. Duża część z
nich musi zostać wyłączona ze względu
na stan techniczny i od 2011 r. w Bielsku-Białej będzie niedobór mocy. Jak
twierdzi Sołtysek, problemy te wymagały skomplikowanych działań, trzeba

było zastanowić się, jak rozmieścić nowe jednostki wytwórcze, które zastąpią
te, które muszą być zatrzymane, wyłączone z eksploatacji. Poza tym jak zorganizować ten system, czy to ma być
skojarzenie czy nie, czy może jeszcze
jakiś pośredni system? Na jakie paliwo
się zdecydować, węgiel kamienny czy
gaz ziemny?
Efektem opracowanego planu jest
trójstronne porozumienie pomiędzy
miastem, Thermą oraz PKE, zawarte
w grudniu 2008 r., które określa docelowe zapotrzebowanie na ciepło i decyzje o kierunku przebudowy i organizacji systemu ciepłowniczego miasta.
Zdaniem Sołtyska korzyści, które mogą wyniknąć z realizacji porozumienia,
to „mniejsza emisja CO2, może nawet o
130%, stabilizacja cen w obliczu opłat
za emisję CO2 oraz bezpieczeństwo
dostaw ciepła dla miasta”.
Prezes P.K. Therma, Jerzy Niedokos, twierdzi, że w wielu miejscach
w Polsce sieci cieplne, a także węzły
cieplne są wymieniane, jednak istotnym problemem nadal pozostają źródła ciepła. Często spotykamy jeszcze
wodne kotły rusztowe i dla tych miast
wykorzystanie skojarzenia to prawdziwa szansa na zagospodarowanie ciepła. Dodaje też, że straty ciepła w Bielsku-Białej w 1998 r. wynosiły ponad
mln GJ, w 2003 r. już około pół miliona, a w 2009 r. straty te wyniosą około
300 tys. GJ i utrzymają się na takim poziomie do 2012 r.. Wielkość emisji CO2
wynikającej ze spalania węgla dla pokrycia strat ciepła na przesyle nośnika
ciepła do odbiorców w systemie ciepłowniczym Bielska-Białej w 1998 r.
wynosiła 150 000 ton, w 2009 r. wyniesie około 40 000 ton, a do 2012 r.
nieco poniżej 40 000 ton.
W oparciu o plan zaopatrzenia w
ciepło, energię elektryczną i gaz powstała praca studialna o kierunku i zakresie modernizacji w zespole elektrociepłowni. Na podstawie tego planu
określono dokładnie zapotrzebowanie
na ciepło na najbliższe lata. Ustalono,
że ma wynosić 320 MW termicznych
w lecie, natomiast średnia moc w sezo-
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nie grzewczym to 128 MW, przy rocznym zapotrzebowaniu 2 mln 400 GJ.
W środku miasta zostanie wybudowany blok ciepłowniczy o mocy 105 MW
termicznych i 42 MW elektrycznych,
kocioł ﬂuidalny i dwa kotły wodne olejowo-gazowe o mocy 38 MW. Sprawność tego nowego bloku kogeneracyjnego ma wynosić 87%. Będzie pracował tylko wówczas, gdy będzie miał
szansę osiągnąć tę wysoką sprawność.
Ze względu na duże dobowe różnice
w zapotrzebowaniu na energię cieplną przewidziano stworzenie akumulatora ciepła, który będzie łagodził zmiany w obciążeniu. - To będzie budowla wysoka na 60 m o średnicy 21 m i
będzie mogła dokonywać akumulacji
około 30 MW. Energia elektryczna w
tym bloku będzie wytwarzana zawsze
w pełnym skojarzeniu – twierdzi Niedokos. Dodaje on również, że gdyby nie
było planu zaopatrzenia miasta w ciepło, to nie byłoby rozmów z PKE i nie
byłoby takich konkretnych decyzji. Niestety wiele miast w Polsce takich planów jeszcze nie ma.

”

Właściciele
przedsiębiorstw
ciepłowniczych
powinni zwrócić
uwagę nie tylko
na problem źródła
ciepła, ale również
na kwestię
dostosowywania
wielkości jego
podaży do
rzeczywistych
potrzeb klientów

 Pakiet klimatyczny
W kontekście Pakietu klimatycznego rozważa się najczęściej problemy branży elektroenergetycznej, natomiast nie zwraca się uwagi na to, że
istnieje w Polsce tak poważny segment

energetyczny jak systemy ciepłownicze
i cały program zaopatrzenia w ciepło, a
przecież wpływ gospodarki ciepłowniczej na nasze codzienne życie jest bardzo duży. - Pakiet klimatyczny oznacza
drastyczne ograniczenie emisji w procesach produkcji ciepła i to nie jest tylko
kwestia stosowania paliw niskoemisyjnych, ale także stosowania technologii
niskoemisyjnych, poprawy sprawności
wytwarzania energii, a przede wszystkim rozwój skojarzonego wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła, stosowanie energii odnawialnej, obniżenie strat
w procesie przesyłania ciepła oraz obniżenie zużycia ciepła przez budynki,
czyli zwiększenie efektywności odbioru
ciepła - uważa Bogusław Regulski, wiceprezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie,
Obecnie 80% ciepła w polskich systemach ciepłowniczych jest produkowanych z węgla. Jedynie 4% z paliw
odnawialnych. Z raportu przeprowadzonego przez IGCP wynika, że polski wskaźnik emisyjności wynosi 115
kg CO2/GJ wyprodukowanego ciepła.
Ta struktura emisyjna wynika wprost
ze struktury zużycia paliw. Emisyjność
dla gazu ziemnego wynosi 63 kg CO2/
GJ wyprodukowanego ciepła. Suma ta
jest istotna, ponieważ, jak twierdzi Regulski, wokół niej toczy się dzisiaj dyskusja na temat ustalenia benchmarku
rozliczeniowego dla przydziału uprawnień darmowych emisji CO2 dla instalacji ciepłowniczych. Na pytanie, dlaczego jest tak źle, Regulski odpowiada: „wystarczy spojrzeć na sektor ciepłowniczy w Danii, gdzie średni wskaźnik emisji CO2/GJ wynosi około 30 kg
dla małych instalacji i 55 kg dla dużych
instalacji. Od 2013 r. emisja CO2 staje się surowcem, trzeba będzie go nabyć, aby móc prowadzić działalność
gospodarczą tak samo jak trzeba nabyć węgiel czy gaz.”
Ogólny przydział do emisji CO2 będzie realizowany ze wskaźnikiem redukcyjnym 1,74% rocznie. - Prawo jazdy
wydawane do prowadzenia działalności będzie się zmieniać dla stałego poziomu produkcji. Ale na zasadzie wędki

stwierdzono, że w tym układzie instalacje ciepłownicze będą mogły korzystać z dobrodziejstwa uzyskania części uprawnień za darmo. Na początku
w 2013 r. na poziomie 80% produkcji z
regularną coroczną redukcją do zera w
2027 r. Wcześniejsze wytyczne wskazywały, że z darmowych uprawnień do
emisji CO2 będą mogły korzystać zakłady ciepłownicze wykorzystujące określone paliwo, a w naszym przypadku
paliwo węglowe. Jednak ostatnie informacje z komisji europejskiej mówią,
że będzie ona obstawać przy wskaźniku 10% najlepszych instalacji, czyli de
facto instalacji gazowych, co dla nas
oznacza konieczność zakupu uprawnień. Z punktu widzenia instalacji ciepłowniczych, które miały mieć tak dobrze, powstaje istotny problem – twierdzi Regulski.
Polska obecnie emituje za dużo
SO2, NOx i pyłów, a standardy emisyjne w tym obszarze zmienią się o kilka
rzędów wielkości, co zmusi producentów energii do inwestowania w technologie oczyszczania spalin. Zdaniem
Regulskiego jest jednak szansa na złagodzenie skutków wdrażania Pakietu klimatycznego na warunkach przejściowych dla instalacji, których łączna moc nie przekracza 200 MW i posiadają pozwolenia zintegrowane uzyskane przed 27 listopada 2002 r., nie
mniej niż 50% ciepła wytworzonego z
tych instalacji dostarczane jest do sieci
ciepłowniczych, nie przekroczyła standardów ustalonych dla tego typu źródeł
w Dyrektywie 2001/80/WE. Proponuje się także wyłączyć z zasady łączenia mocy w kominie indywidualne instalacje spalania paliw, podłączone do
wspólnego komina, o mocy mniejszej
niż 15 MW. Zdaniem Regulskiego, aby
dotrwać do 2023 r. potrzeba węgli o niskiej zawartości siarki.
Kolejnym problemem polskiej energetyki jest zbyt mała ilość efektywnego
wytwarzania energii w kogeneracji. W
Danii w ten sposób produkowane jest
60% energii, natomiast w Polsce zaledwie 16%. 20% systemów ciepłowniczych funkcjonuje u nas na zasadzie in-

stalacji kogeneracyjnych, co – zdaniem
Regulskiego – jest dużą szansą dla tego segmentu, ponieważ istniejące rynki ciepła systemowego dają możliwość
zainstalowania blisko 3000 MW elektrycznych, ale raczej nie przy wykorzystaniu węgla. Duże deﬁcyty występują
także w dziedzinie wykorzystania energii odnawialnej, bowiem zaledwie 4%
(około 16 PJ) energii cieplnej w systemach ciepłowniczych pochodzi ze źródeł odnawialnych, a w dodatku nie ma
koncepcji realizacji założeń Pakietu klimatycznego UE z tego obszaru w ciepłownictwie, które mówią o 15% udziału OZE w całym bilansie. Bogusław Regulski stawia pytanie o podmioty, które
będą odpowiedzialne za realizację tych
wymogów: kto i w jaki sposób ma to
realizować? Czy tylko instalacje zawodowe, czy również będą to realizować
instalacje niezawodowe?
Szacuje się, że w 2020 r. zostanie
wytworzone prawie mld GJ ciepła. Jeśli
te przewidywania okażą się prawdziwe,
to oznacza, że w roku tym około 180
PJ powinno pochodzić z odnawialnych
źródeł. Największą część całej produkcji ciepła stanowi energia przeznaczana na ogrzewanie. Rodzi to istotne implikacje co do potencjalnych wielkości,
ponieważ może wskutek oddziaływania
dyrektywy o efektywności energetycznej ten obszar zostanie zmniejszony.
Regulski jest zdania, że nawet gdyby
to tego doszło, to obecnie trzeba wziąć
pod uwagę, że jak na razie nie mamy
projektu na rozwiązanie problemu 180
PJ. Gdyby te 180 PJ miało być zrealizowane tylko przez ciepłownictwo zawodowe, które produkuje około 400
mln GJ w ciągu roku, to ten obowiązek wynosiłby nie 15%, a blisko 50%.
W związku z tym zasadne jest pytanie,
kogo powinno się do tego włączyć?
Regulski przedstawia szacunki, które wymagają zaprzęgnięcia do realizacji tego celu również gospodarstwa domowe, ponieważ na wielkość produkowanego 1mld GJ w Polsce w około
50% składają się instalacje ciepłownicze gospodarstw domowych. - Wyliczyłem, że gdyby się uprzeć i stworzyć me-

chanizmy, a takie mechanizmy są możliwe poprzez proces wsparcia inwestycji, wsparcia podatkowe, obniżek podatków, to nawet 225 PJ można byłoby uzyskać tylko i wyłącznie poprzez
zastosowanie pewnego niedemokratycznego narzędzia, które powszechnie w Europie Zachodniej jest stosowane do zrealizowania określonego celu,
jak np. obowiązkowa instalacja baterii słonecznych na dachach domków
jednorodzinnych niepodłączonych do
systemów ciepłowniczych – mówi Regulski. Ciepła woda ze słońca mogłaby dać oszczędność około 30 PJ, natomiast modernizacja ogrzewania piecowego na wsi z wykorzystaniem biomasy około 45 PJ, z kolei modernizacja źródeł centralnego ogrzewania na
wsi i tylko w 25% tych instalacji w miastach mogłoby przynieść oszczędności rzędu 150 PJ.
Regulski przywołuje przykład Danii, która posiada podobną jak w Polsce wielkość produkcji odpadów komunalnych, z których produkuje się tam
energię elektryczną w specjalnych instalacjach kogeneracyjnych i które są
w stanie wyprodukować ok. 3,5% energii elektrycznej w swoim bilansie i ponad 21% energii cieplnej dostarczonej
do systemów ciepłowniczych. Wprowadzenie tego rozwiązania do naszych
systemów energetycznych i ciepłowniczych dałoby około 1,5% energii elektrycznej i prawie 7% energii cieplnej dostarczonej do sieci ciepłowniczych ze
źródła, które w Danii uznawane jest jako odnawialne.

 Efektywność

energetyczna

Trzeci element wynikający z Pakietu klimatycznego związany jest z 20%
poprawą efektywności energetycznej.
Zdaniem Regulskiego pod względem
standardów budowlanych najgorsze
budynki mieliśmy w Polsce w latach
70. Wówczas wskaźniki ciepła wynosiły 250-280 kWh na m2 na rok, natomiast dzisiejsze standardy wynikające

z polskiej normy to jest od około 80 do
100 kWh. W praktyce średni wskaźnik
jest na poziomie 160-170 kWh na m2
na rok. Zastanówmy się, co by było,
gdybyśmy zaczęli stosować zachodnie
standardy budynków energooszczędnych lub – nie daj boże – pasywnych.
To jest kwestia 40-60 kWh w przypadku budynków energooszczędnych, a
w przypadku pasywnych 20 kWh na
m2 na rok.
Austriacy przyjęli założenie, że w
2020 r. ich wskaźniki zużycia energii
cieplnej do celów ogrzewania będą
wynosiły 20 kWh na m2 na rok. A Austria leży w tej samej streﬁe klimatycznej co Polska i również wymaga ogrzewania. Regulski liczy, że 20% poprawa efektywności wykorzystania ciepła
do ogrzewania w samych gospodarstwach domowych stanowi około 100
mln GJ w ciągu roku. Gdybyśmy mogli dziś powszechnie zastosować standardy budynków tylko energooszczędnych, to rynek ciepła dla celów ogrzewania zredukuje się o połowę.
Wymóg zwiększenia efektywności
energetycznej o 20% będzie również
obligował przedsiębiorstwa przesyłające ciepło do zmniejszenia ilości strat w
systemach ciepłowniczych, które wynoszą około 12%. Stanowi to około 450
mln GJ strat rocznie z tytułu przesyłu.
Wobec tego poprawa efektywności w
tym obszarze o 20% pozwoliłaby zaoszczędzić około 10 mln GJ.
Regulski uważa jednak, że problem
polskich systemów ciepłowniczych jest
skomplikowany głównie ze względu
na to kiedy, dlaczego i w jakich warunkach był budowany. Posiadamy jeszcze
bardzo dużą ilość systemów o marnej
strukturze technicznej, w której jest niewiele nowoczesnej technologii. Zaledwie 38% systemów ciepłowniczych stanowią rury preizolowane. Z kolei systemy ciepłownicze w 38% są uszyte na
miarę wielkości klienta. Natomiast w
pozostałej części ten garnitur jest zdecydowanie za duży i mocno za stary.
Właściciele przedsiębiorstw ciepłowniczych powinni zwrócić uwagę nie tylko na problem źródła ciepła, ale rów-
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nież na kwestię dostosowywania wielkości jego podaży do rzeczywistych
potrzeb klientów.
Pakiet klimatyczny nakłada na polski sektor energetyczny określone obowiązki, jednak w pewnej ich części nie
precyzuje na kogo. Na całym runku potrzeb grzewczych tylko 40% gospodarstw domowych zaopatrywanych jest
z systemów ciepłowniczych. Pozostałe
60% stanowią inne formy zaopatrzenia.
Regulski twierdzi, że w związku z tym,
że nie wiemy, jak te zadania pakietowe
zostaną rozdzielone na poszczególne
części, np. jeśli chodzi o ciepłownictwo, dlatego rodzi się pytanie, czy nie
zostanie przez to zachwiana równowaga całego obszaru zaopatrzenia w ciepło. Wskazuje on na brak świadomości związanej z zagrożeniem, jakie niesie dla systemu nieobjęcie przepisami
pewnych sfer w tym obszarze, gdyż
systemy zbiorowego zaopatrzenia w
ciepło nie są jedynym sposobem pokrywania zapotrzebowania cieplnego.
Wobec tego może zaistnieć taka sytuacja, że społeczeństwo zacznie odchodzić od tej formy zaopatrywania w ciepło i wskutek braku systemowych rozwiązań zacznie się migracja do tych
sfer, które nie są objęte dzisiaj przepisami. - To – z punktu widzenia stabilności zaopatrzenia w energię – grozi swoistą anarchią. Byłaby to sytuacja o bardzo trudnych do określenia skutkach.
Nawet jeśli wydamy bardzo dużo pieniędzy na systemy ciepłownicze, kogenerację, odnawialne źródła, to możemy któregoś dnia znaleźć się w sytuacji, kiedy nasi klienci podjęli decyzję o odłączeniu się od sieci ciepłowniczej właśnie dlatego, że jest trochę za
drogo i weszli w taki system, który póki co daje im pewną swobodę. Trwałaby ona do momentu podjęcia określonych działań prawnych, zmuszających
ich do zmiany decyzji. Może się jednak
okazać, że na jedne i na drugie decyzje
będzie już za późno - dodaje Regulski.

 Dyrektywy unijne

W obliczu unijnej dyrektywy
IED standardy dotyczące emisji dwutlenku siarki dla instalacji o mocy cieplnej przekraczającej 225 MW zaostrzają się nawet 7-krotnie. Dla tych samych
instalacji standardy emisji tlenków azotu
zaostrzają się średnio 2-krotnie, podobnie jak dla emisji pyłów. Jak zauważa
prof. Janusz Lewandowski z Instytutu
Techniki Cieplnej Politechniki Wrocławskiej, instalacja oznacza tutaj wszystko,
co jest podłączone do jednego komina.
W końcowej wersji dyrektywy wprowadzono wytyczną związaną z 20 000 godzin derogacji dla tych instalacji. Czyli
wszystkie źródła podłączone do jednego komina mogą pracować przez nie
więcej niż 20 000 godzin. Skala w jakiej
dyrektywa IED dotyka ciepłownictwo
została w wyniku negocjacji znacznie
ograniczona. Od 2023 r. 195 kotłów w
45 przedsiębiorstwach ciepłowniczych
będzie musiało zostać poddanych modernizacji. Lewandowski ma bardzo
poważne wątpliwości, czy celowe jest
wyposażanie instalacji w urządzenia,
które zapewnią utrzymanie standardów emisji zanieczyszczeń spalin na
poziomach dopuszczonych przez Dyrektywę. Jeżeli uwzględnić, że instalacje te obejmie także zmieniony system
handlu uprawnieniami do emisji CO2, w
perspektywie z koniecznością zakupu
100% uprawnień, to może się okazać,
że korzystniejsze będzie podjęcie działań prowadzących do zmiany paliwa, a
być może do zmiany sposobu działania przedsiębiorstwa ciepłowniczego.
Dyrektywa przewiduje, że instalacje
o mocy od 20 MW będą zmuszone do
zakupu 100% uprawnień na emisje, natomiast już instalacje o mocy 19 MW
mogą otrzymać je za darmo. Zdaniem
Lewandowskiego potrzebny jest system prawny wyrównujący te warunki.
Takie działania będą konieczne
również wobec wymagań stawianych
przez inne dyrektywy Unii Europejskiej,
a przede wszystkim przez spodziewaną
nową dyrektywę ustalającą dopuszczalne poziomy emisji dla krajów członkowskich. Ta nowa dyrektywa (NEC) zostanie opracowana w 2010 r. i będzie obo-

wiązywała od 2020 r. - W Polsce w tej
chwili emisja dwutlenku siarki odbywa
się na poziomie około 600-700 tysięcy ton rocznie, a ta dyrektywa może
wprowadzić ograniczenia do poziomu
150 tysięcy ton. To jest potworne wyzwanie, ale z drugiej strony coś w tym
jest, że ten dwutlenek siarki nie jest w
atmosferze do niczego potrzebny i trudno ciągle narzekać, że czegoś od nas
chcą inne kraje. W perspektywie najbliższych kilkunastu lat konieczna będzie całkowita przebudowa krajowego
ciepłownictwa – ocenia Lewandowski.
Lewandowski przestrzega, że trzeba pamiętać o ograniczeniach cenowych. Twierdzi on, że powinno być indywidualne ogrzewanie gazowe, gdzie
paliwo kosztuje ponad 42 zł /GJ. Z kolei
średnie ceny ciepła sieciowego w 2008
r. wg informacji Urzędu Regulacji Energetyki wynosiły kolejno:
 dla węgla kamiennego: 25 zł/GJ
+ 13 zł opłata przesyłowa/GJ,
 dla węgla brunatnego: 18 zł/GJ
+ 12 zł opłata przesyłowa/GJ,
 dla oleju opałowego: 68 zł/GJ
+ 10 zł opłata przesyłowa/GJ,
 za gaz ziemny: 42 zł/GJ
+ 13 zł opłata przesyłowa/GJ,
 za biomasę: 26 zł/GJ
+ 12 zł opłata przesyłowa/GJ.
Lewandowski wskazuje także na
możliwości wdrażania technologii pozwalających ograniczać emisję poszczególnych substancji do atmosfery
i wskazuje na istniejące technologie odpylające: ﬁltry workowe czy elektroﬁltry,
technologie odsiarczania: metoda półsucha i metody mokre (wapienna, magnezowa, amoniakalna) oraz technologie odazotowywania: pierwotne, niekatalityczne oraz amoniakalne.
System ciepłowniczy przed utratą
konkurencyjności może się bronić poprzez poszukiwanie paliw bezemisyjnych, takich jak biomasa, odpady komunalne i gaz ziemny. Zdaniem Lewandowskiego podstawą jest wprowadzenie do systemu technologii kogeneracyjnych. Potencjał w tym zakresie jest u
nas olbrzymi, gdyby go wykorzystać, to
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ju w Europie, gdzie mielibyśmy tego typu instalacje – ocenia Lewandowski.

 Paliwo gazowe
Opisanych wyżej problemów nie da
się rozwiązać bez zwiększenia zastosowania paliwa gazowego. Pewne kroki w
tej sferze podejmuje PGNiG. Spółka ta
zamierza w najbliższych latach podjąć
działania w zakresie modernizacji ciepłownictwa, głównie poprzez inwestycje w technologie kogeneracyjne. Jak
informuje Janusz Cierpiał, kierownik
Działu Planowania i Rozwoju Rynku z
Departamentu Obrotu Gazem w PGNiG
S.A., spółka zamierza przede wszystkim skupić się na źródłach rozproszonych małej i średniej mocy. Elektrociepłownie powinny zapewnić nam pasmo
w wysokości 200 MW, a pozostałe źródła małej i średniej mocy uzupełnić ten
założony do 2015 r. wolumen do 300
MW zainstalowanej mocy elektrycznej.
Cierpiał dodaje, że system ma odpowiadać na potrzeby tam, gdzie są
one największe. - Chcemy, żeby tego
typu obiekty powstawały w miejscowościach, gdzie istnieją problemy z energią elektryczną, szczególnie myślimy o
okolicach Szczecina oraz miejsc wskazanych nam przez operatorów systemów dystrybucyjnych, gdzie występują problemy z dostawami energii elektrycznej - dodaje.
PGNiG realizuje w tym roku projekt wytypowania kilku lokalizacji pod
biogazownie. Na tej bazie spółka planuje w przyszłości przygotować ofertę dla klientów, pozwalającą w każdym
punkcie dokonać zakupu zarówno gazu ziemnego jak i energii elektrycznej.
- W zakresie inwestycji PGNiG będzie
uderzać w obszar związany z outsourcingiem energetycznym na terenie zakładów przemysłowych. W oparciu o
bazę, którą będzie zakład przemysłowy na danym terenie, będziemy rozwijać swoją działalność poprzez oferowanie nośników energii ciepła, chłodu
i energii elektrycznej także do odbiorców końcowych, którzy znajdują się w

najbliższej okolicy.
Jednocześnie przedstawiciel spółki prognozuje, że wolumen sprzedaży
gazu zwiększy się z obecnego poziomu
14 mld m3 do około 18 mld m3 w 2015 r.
- Przede wszystkim tę szansę widzimy
w sprzedaży na potrzeby źródeł gazowych pracujących w skojarzeniu, dzięki zapotrzebowaniu na tego typu jednostki w celu zmniejszenia strat przesyłu energii i ograniczenia oddziaływania na środowisko – uzupełnił Cierpiał.
Barierą przysłaniającą korzyści wynikające ze stosowania gazu jako źródła energii pozostaje cena. Nie bez znaczenia jest także słaba kondycja ﬁnansowa sektora ciepłowniczego. PGNiG
zamierza wobec tego planowane przez
siebie projekty ﬁnansować w 100%.

 Podsumowanie
Doświadczenia Bielska-Białej pokazują, że aby sprostać obecnym wyzwaniom cywilizacyjnym, polskie miasta muszą dążyć do posiadania realnych planów zarządzania energią. Wydaje się, że ograniczanie cen ciepła i
energii elektrycznej jest możliwe jedynie poprzez zastosowanie w procesie
produkcji technologii kogeneracyjnych,
uzupełnionych o akumulatory ciepła.
Obecnie wykorzystanie energii elektrycznej w Niemczech czy w krajach
Skandynawii w nocy osiąga poziom
zero albo jest ujemne. Trzeba dopłacać, żeby tę energię produkować, dlatego, że wchodzi tam do użytku coraz
więcej elektrowni atomowych, które są
trudno regulacyjne. My dziś kupujemy
w nocy energię z Niemiec, ponieważ jej
koszt jest bliski zeru. Dlatego przedsiębiorstwa, które nie będą posiadały akumulatorów ciepła, nie dostosują pracy
elektrociepłowni do wymagań systemu
elektroenergetycznego. Wszystkie elektrociepłownie w Skandynawii posiadają akumulatory ciepła, tylko Polska jest
pod tym względem zacofana. 
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w wariancie węglowym można by wyprodukować na pewno 60 TWh energii elektrycznej, a w wariancie gazowym
120 TWh. Lewandowski twierdzi także,
że należy próbować wykreować nowy
produkt – nie ciepło, gdyż tak naprawdę ono nie jest potrzebne użytkownikom. Potrzebne jest coś, co się nazywa komfortem cieplnym. W celu rozwiązania problemu dostępności paliw Lewandowski sugeruje także wykorzystanie odpadów komunalnych, gdyż – jak
twierdzi – w Polsce jest miejsce na kilkadziesiąt instalacji wykorzystujących to
źródło, jednak trudno sobie wyobrazić
żeby w każdym przedsiębiorstwie ciepłowniczym można było to zrobić. Jest
to na pewno rynek perspektywiczny,
który dodatkowo zostanie wymuszony przez zaostrzone przepisy dotyczące składowania odpadów, które będą
musiały być utylizowane termicznie, a
to – z punktu widzenia ciepłownictwa
– jest duża szansa.
Kolejne paliwo bezemisyjne – biomasa, jest obecnie o tyle problematyczne, że brakuje wiarygodnej oceny
jego rzeczywistego potencjału. Różne
raporty oceniają, że biomasa może zaspokoić potrzeby energetyczne w przedziale od 300 do 900 PJ. - Nie można
budować czy rozwiązywać problemu
energetyki odnawialnej w Polsce bez
porządnego zweryﬁkowania tego potencjału, a dla Polski sprawa biomasy jest kluczowa – ocenia Lewandowski. Konieczne jest także opracowanie
programu, który przesunąłby biomasę
z wielkich bloków energetycznych do
małych źródeł rozproszonych.
Przebudowa krajowego ciepłownictwa wymaga podjęcia działań pomocowych oraz wdrożenia odpowiednich
programów przez administrację rządową. - Przede wszystkim potrzebna jest
świadomość, że nie da się rozwiązać
w Polsce problemu zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do poziomu,
jaki ustanawiają dyrektywy o pułapach
tych emisji bez rozwiązania w Polsce
problemu niskiej emisji, co oznacza także eliminację indywidualnego ogrzewania węglowego. Nie znam innego kra-
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 Odpady jako paliwo
energetyczne

Odpady komunalne można potraktować jako paliwo, którego źródło jest
odnawialne, gdyż ich ilość ciągle jest
uzupełniana przez działalność człowieka. W niektórych krajach wytwarzane odpady mogłyby pokryć nawet do
5% zapotrzebowania na energię. Biorąc pod uwagę, że w niektórych przypadkach ponad 50% zawartości energetycznej odpadów jest pochodzenia
organicznego, oznacza to, że część
energii wytworzonej z odpadów jest tzw.
energią zieloną, nie obciążającą środowiska naturalnego dodatkowym CO2.
Ze względu na złożoność procesów termicznej obróbki odpadów oraz
zmienny i niehomogeniczny skład odpadów, ich utylizacja wymaga dużej
rozwagi i stosowania coraz to nowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Wśród metod termicznej obróbki odpadów z powodzeniem stosowane są: spalanie, gazyﬁkacja, piroliza.
Obecnie najbardziej rozpowszechnione jest spalanie, najczęściej realizowane w kotłach rusztowych. Spalać można odpady nie sortowane, oszczędza
to czas i pieniądze, ale proces spalania przebiega mało stabilnie i ciężko jest
utrzymać jego parametry. Pojawia się
także problem pozostałego niedopału.
Alternatywą jest wstępna obróbka odpadów, w celu uzyskania paliwa o bardziej przewidywalnych właściwościach
np. paliwo RDF (Refuse Derived Fuel).
Prowadzi się także tzw. homogenizację mającą na celu ujednolicenie własności strumienia odpadów, co ułatwia
kontrolę nad procesem.
Termiczna utylizacja odpadów jest
odpowiedzią na dwa podstawowe problemy dzisiejszego, konsumpcyjnego
społeczeństwa – ciągle narastającą
ilość odpadów komunalnych oraz ograniczone zasoby paliw pierwotnych. Dlaczego więc spalarnie odpadów nie są
powszechnym zjawiskiem? Jedną z
najważniejszych kwestii, która towarzyszy projektom budowy instalacji spalania odpadów i jednocześnie zawsze

wzbudza najwięcej kontrowersji wśród
opinii społecznej, jest emisja szkodliwych dla organizmów żywych i środowiska substancji. Szczególnie złą sławą
cieszą się związki zwane powszechnie
dioksynami i furanami.

 Co kryje się pod nazwą
„dioksyny” i „furany”?

Dioksyny i furany to uproszczona
nazwa związków organicznych z grupy polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn
(PCDD) i dibenzofuranów (PCDF)
(rys. 1). Są to związki aromatyczne o
podobnych właściwościach chemicznych, składające się z dwóch pierścieni benzenowych połączonych atomami
tlenu. W przypadku dioksyn pierścienie benzenowe połączone są dwoma
„mostami” tlenowymi, pierścienie furanów spina jeden atom tlenu i wiązanie
atomów węgla. Pozostałe osiem możliwych wiązań obsadzonych jest kombinacjami atomów chloru i wodoru. Poszczególne rodzaje dioksyn i furanów
nazywa się kongenerami, grupy kongenerów o jednakowej ilości atomów
chloru tworzą homologi. Ze względu
na to, że atomy chloru mogą przyjmować różne konﬁguracje rozróżnia się
75 kongenerów PCDD i 135 kongenerów PCDF [1].
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Rys. 1. Dioksyny i furany to uproszczona
nazwa związków organicznych z grupy
polichlorowanych dibenzo-p-dioksyn
(PCDD) i dibenzofuranów (PCDF)

Wszystkie PCDD/F są substancjami stałymi, charakteryzującymi się wysokimi temperaturami topnienia i niskimi prężnościami par. Ponadto związki te
odznaczają się bardzo niską rozpuszczalnością w wodzie oraz posiadają dużą tendencję do adsorbowania się na
powierzchni cząstek stałych. Rozpuszczalność PCDD/F w środowisku wodnym spada, a w przypadku rozpuszczalników organicznych i tłuszczów rośnie wraz ze wzrostem liczby atomów
chloru w cząsteczce.
Dioksyny i furany to jedne z najbardziej toksycznych ze znanych związków, nigdy nie były wytwarzane celowo,
ponieważ nie znajdują żadnego zastosowania w jakimkolwiek procesie technologicznym. Związki te stanowią często produkty uboczne wielu chemicznych procesów przemysłowych oraz
praktycznie w każdym przypadku procesów termicznej obróbki np. spalania czy pirolizy. Znane są także biologiczne procesy będące źródłem tych
związków (emisja wulkaniczna, pożary lasów), ale w porównaniu z wyżej
wymienionymi źródłami są one pomijalnie małe.
Na stopień toksyczności danego
związku PCDD/F wpływa umiejscowienie i ilość atomów chloru w danym
kongenerze. Za szczególnie toksyczne dla człowieka uważa się kongenery, które posiadają obsadzone chlorem
miejsca 2,3,7,8. Obowiązkiem monitorowania objęto 17 takich kongenerów
(7 dioksyn i 10 furanów), wśród których
za najbardziej toksyczną uznaje się dioksynę oznaczaną 2,3,7,8 TCDD. W celu
stworzenia możliwości porównywania
stopnia toksyczności poszczególnych
próbek wprowadzono pojęcie wskaźnika toksyczności I-TEQ (International Toxic EQuivalent). Dioksyna 2,3,7,8
TCDD posiada wartość I-TEQ = 1
i stanowi poziom odniesienia dla pozostałych 17 oznaczanych kongenerów.
Toksyczność próbki zawierającej mieszankę kongenerów PCDD/F określa
się sumując iloczyny zawartości danego kongeneru wyrażonej w jednostce
masy (najczęściej ng) i przyporządko-
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wanej im wartości I-TEQ. W ten sposób końcowy wynik wyrażony jest w
ngI-TEQ.
Prowadzone przez amerykańską organizację US EPA badania wykazały, że
nie istnieje coś takiego jak „bezpieczna
dawka” lub „bezpieczny poziom” dioksyn, furanów. W badaniach tych określono negatywny wpływ PCDD/F na
system immunologiczny, gospodarkę
hormonalną organizmu i jego prawidłowy rozwój, uznano PCDD/F za potencjalne związki kancerogenne. Podobnie jak rtęć związki z grupy PCDD/F
mają tendencje do kumulowania się w
tkankach organizmów żywych. Badania
nad oddziaływaniem dioksyn i furanów
na człowieka i środowisko naturalne są
bardzo trudne, ponieważ działanie tych
związków jest powolne, w przypadku
nowotworów może objawiać się dopiero po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach lub jedynie w pewnych, określonych warunkach.

 Emisja PCDD/F z
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procesów termicznej
utylizacji odpadów

Analizując przyczyny emisji dioksyn
i furanów z procesów termicznej utylizacji odpadów zaproponowano trzy możliwe rozwiązania [2,3]:
1. dioksyny i furany znajdują się w paliwie odpadowym (w przybliżeniu
stałe odpady komunalne zawierają
od 6-50 ngI-TEQ/kg) i zakłada się,
że część z nich nie ulegnie rozpadowi lub przekształceniu,
2. dioksyny i furany powstają z zawartych w odpadach, podobnych
strukturą, chlorowanych prekursorów takich jak: chlorowane -bifenyle,
-fenole czy –benzeny,
3. dioksyny i furany powstają w syntezie de-novo z niepodobnych co
do struktury chemicznej związków,
w streﬁe popłomiennej.
Podczas procesu termicznego
przekształcania odpadów, mogą wystąpić wszystkie wymienione powyżej zjawiska, jednak prowadzone ba-

dania wykazały, że źródła (2) i (3) dominują nad (1). Jest to związane z tym,
że dzisiejsze technologie termicznego
przekształcania odpadów zapewniają
warunki, w których zawarte w paliwie
PCDD/F ulegają destrukcji.
Należy zaznaczyć, że pomimo ponad dwudziestoletnich już badań nad
dioksynami i furanami, dokładny mechanizm rządzący powstawaniem i rozkładem tych związków pozostaje ciągle
nierozpoznany, a proponowane rozwiązania mają raczej charakter hipotez naukowych. Przeprowadzone prace eksperymentalne pozwoliły jednak na określenie zależności pomiędzy wybranymi
parametrami czy związkami, a zjawiskiem formowania się PCCD/F.

 Wybrane rezultaty
badań opisane w
literaturze

1. Stwierdzono, że dioksyny powstają z prekursorów uwalnianych ze
struktur węglowych, a furany tworzą
się bezpośrednio ze struktur zawartych w węglu. Różne mechanizmy
tworzenia się PCDD i PCDF mogą
być wytłumaczeniem dysproporcji
pomiędzy zawartością tych związków w produktach procesu termicznej utylizacji [4].
2. Jednym z najważniejszych czynników promujących powstawanie
PCDD/F jest dostęp do pierwiastkowego węgla [4]. Z badań wynika,
że im bardziej uporządkowana jest
struktura węgla tym mniejszy jest
jej potencjał do formowania dioksyn i furanów. Związane jest to z
mniejszą ilością miejsc aktywnych
w przypadku struktury bardziej uporządkowanej. Dla przykładu graﬁt
ze swoją uporządkowaną strukturą pozwala na atak atomów O2 czy
Cl2 tylko na krawędziach, podczas
gdy struktura z większą ilością defektów siatki krystalicznej narażona jest na atak prawie na całej powierzchni.
3. Istnieje hipoteza, że na ilość powstających PCDD/F w procesie

spalania ma bezpośredni wpływ
stosunek zawartości S/Cl w paliwie. Uważa się, że cząsteczkowy
chlor jest odpowiedzialny za formowanie dioksyn i furanów w syntezie de-novo, natomiast siarka ma
hamujący wpływ na ten proces. Taka zależność może tłumaczyć fakt,
że w procesie spalania węgla generuje się dużo mniej PCDD/F niż w
procesie spalania stałych odpadów
komunalnych, ponieważ w tradycyjnych paliwach kopalnych stosunek
S/Cl jest jak 5/1, natomiast w odpadach wynosi on około 1/3. Funkcja siarki jest dwojaka, wychwytywanie pierwiastkowego chloru do
mniej aktywnego HCl oraz zatruwanie katalizatorów biorących udział
w generowaniu dioksyn i furanów.
Wpływ siarki na proces powstawania PCCD/F był badany przez wielu
naukowców, a wszystkie przeprowadzone eksperymenty potwierdziły jednoznacznie efekt redukcji
emisji dioksyn i furanów poprzez
dodanie do układu tego pierwiastka [5, 6].

”

(…) w procesie
spalania węgla
generuje się
dużo mniej
PCDD/F niż w
procesie spalania
stałych odpadów
komunalnych,
ponieważ w
tradycyjnych
paliwach
kopalnych
stosunek S/Cl jest
jak 5/1, natomiast
w odpadach
wynosi on około
1/3

4. Uważa się, że obecność metalicznych katalizatorów, w szczególno-
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 Redukcja emisji PCDD/F
 Metody pierwotne
Do pierwotnych metod ograniczania emisji PCDD/F ze spalarni odpadów
zaliczyć można wprowadzenie do układu dodatkowych związków chemicznych (inhibitorów). Dotychczas prowadzone badania pokazały, że skutecznymi dodatkami są związki azotowe
i siarkowe. Dobre rezultaty osiągnięto poprzez wprowadzenie do układu
mocznika - dodatek mocznika sięgający
1% materiału wejściowego spowodował 74% redukcji koncentracji
PCCD/F, przy czym największy spadek zaobserwowano dla wysoko chlorowanych kongenerów z grupy „okta”.
Zmniejszenie emisji osiągnięto również
poprzez dodanie związków blokujących katalizatory niezbędne dla procesu formowania dioksyn i furanów
(np. miedź). Najefektywniejszymi związkami okazały się amidy kwasu siarkowego, wprowadzenie niewielkiej ich
ilości wraz z paliwem dało 98% redukcję emitowanych PCDD/F. Właściwości wygaszania reakcji formowania
się PCDD/F wykazują także związki
alkaiczne. Dodatek wapienia lub tlenków wapnia do strefy popłomiennej (< 650 °C) eliminuje prekursory
PCDD/F (takie jak chlorofenole i chlo-

rowane benzeny) oraz zapobiega rozkładowi HCl na bardziej aktywny Cl2.
Należy podkreślić, że na redukcję
emisji PCCD/F ma wpływ nie tylko rodzaj wprowadzanych dodatków, ale
również ilość, czas przebywania i miejsce podawania tych związków. Badania wykazały, że zwiększenie ilości dozowanego inhibitora skutkuje poprawą redukcji PCDD/F. Podobny efekt
wywołuje zwiększenie czasu przebywania. Wynika z tego, że krótkie czasy przebywania można rekompensować zwiększoną ilością inhibitora.
Kolejnym ważnym czynnikiem mającym wpływ na skuteczność redukcji
PCDD/F jest temperatura spalin w miejscu wprowadzania inhibitora. Niższe
temperatury skutkowały mniejszą redukcją lub jej brakiem. Rodzaj i sposób podawania inhibitorów ma też różny wpływ na PCDD/F emitowane w fazie stałej i gazowej, niektóre związki
lub sposoby ich wprowadzania lepiej
redukowały zanieczyszczenia przenoszone na cząsteczkach, a inne w fazie gazowej [8].

 Metody wtórne
Wśród wtórnych metod redukcji emisji dioksyn i furanów wymienić
można katalityczne utlenianie, które
rozkłada PCDD/F do CO2, H2O i HCl.
W ostatnich latach prowadzono badania nad wykorzystaniem do tego
celu katalizatorów V 2O 5-WO 3/TiO 2,
które oryginalnie zostały zaprojektowane do redukcji NOX metodą SCR.
Katalizatory zostały zmodyfikowane pod kątem jednoczesnej redukcji
PCDD/F i NOX, poprzez zwiększenie
potencjału utleniającego, a dokładniej
poprzez zwiększenie udziału wanadu.
Badania wykazały, że oba katalizatory
skutecznie i znacząco zmniejszają emisję PCDD/F, jednak dopiero w temperaturach powyżej 200°C [9].
Prowadzone są także badania nad
fotokatalitycznym rozkładem PCDD/F
przy udziale tlenków metali, tj. Ti, Zn,
Sn. Czynnikiem dostarczającym energii do przebiegu reakcji jest promieniowanie z zakresu ultraﬁoletu. Proces fo-

torozkładu może prowadzić do dechlorowania PCDD/F oraz rozpadu wchodzących w ich skład pierścieni benzenowych.

”

Wśród wtórnych
metod redukcji
emisji dioksyn
i furanów
wymienić można
katalityczne
utlenianie, które
rozkłada PCDD/F
do CO2, H2O i HCl

Badania nad mechanizmami formowania się dioksyn i furanów w procesie spalania pozwoliły zaobserwować tendencję zwiększania się ilości
tych zanieczyszczeń w gazach spalinowych po ich przejściu przez układ
skrubera. Zjawisko to związane jest ze
zdolnością do magazynowania związków PCDD/F przez niektóre elementy
instalacji wykonane z tworzyw sztucznych (polietylen, polipropylen). Rezultatem dalszych eksperymentów było
opracowanie opatentowanego materiału pod nazwą Adiox [10]. Polipropylen wzbogacony o cząstki węgla nie tylko absorbuje PCDD/F, ale również permanentnie wiąże je w swojej strukturze.
Technologia z zastosowaniem Adiox’u
jest jeszcze w fazie testów, jednak istnieje już kilka przemysłowych instalacji wykorzystujących ten materiał. Czas
pracy Adiox’u nie jest jeszcze dokładnie znany. Szacuje się, że wymiana będzie potrzebna co 2-4 lata. Skuteczność oczyszczania układów z Adiox’em wynosi około 70%.
Prawidłowe prowadzenie procesu
spalania pozwala na utrzymanie emisji PCDD/F na poziomach niższych niż
dopuszczalne, mimo zwiększania ilości
chloru czy katalizatorów w strumieniu
wejściowym odpadów. Pozytywnie nastrajają wyniki badań nad poziomem
PCDD/F u osób mieszkających w pobliżu spalarni odpadów, ponieważ nie

TECHNOLOGIE

ści Cu i Fe, jest niezbędna przy formowaniu się dioksyn i furanów. Jednakże, badania nad tym zjawiskiem
nie doprowadziły do określenia jednoznacznej zależności. W doświadczeniach prowadzonych przy braku
dostępu do metalicznych katalizatorów zaobserwowano znikome ilości generowanych PCDD/F. Zwiększenie ilości Cu w układzie powodowało nieproporcjonalny wzrost
formowania się tych związków.
Z badań przeprowadzonych w innym ośrodku naukowym wynika natomiast, że w dobrze prowadzonym
procesie spalania odpadów poziom
katalizatora w postaci miedzi nie
ma poważnego wpływu na ilość
PCDD/F [7].
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wykazały one odchyłek od średniego
poziomu PCDD/F oznaczonego dla
osób mieszkających na terenach, przy
których spalarni nie ma.
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 Problematyka
modernizacji

Sympozjum otworzył Jerzy Trzeszczyński, prezes zarządu Pro Novum.
W swoim wystąpieniu m.in. zwrócił
uwagę na to, że problematyka modernizacji mających na celu wydłużenie czasu pracy bloków energetycznych jest ciągle tematem niepopularnym, a nawet „wstydliwym”. Założono, trochę a priori, że praca powyżej 300.000 godzin jest możliwa
i nie musi jej towarzyszyć większy intelektualny wysiłek. Można nawet spotkać się z poglądem, że zamiast modernizacji wystarczy wykonać „wydłużony remont” z dostosowaniem bloku
do wymagań ekologicznych. Wyraził
nadzieję, że w referatach i dyskusji pojawią się poglądy polemizujące z takimi uproszczeniami. Kontynuując swoją
wypowiedź, prezes Trzeszczyński wyraził pogląd, że bez specjalnego podejścia diagnostycznego przed, w trakcie
i po modernizacji, bez zastosowania,
w niektórych przypadkach, specjalnych
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 Przygotowania do
remontów

W referatach wygłoszonych przez
przedstawicieli Centrum Zarządzania
PKE, Elektrowni Łaziska, Elektrowni
Rybnik, Elektrowni Pątnów i Elektrowni Kozienice przedstawiono, w różnych
fazach zaawansowane, przygotowania
do remontów modernizacyjnych mających na celu przygotowanie bloków
energetycznych do pracy, nawet powyżej 300.000 godzin. Wydaje się, że najbardziej zaawansowane są prace mające na celu dostosowanie tych bloków do wymagań ekologicznych (głównie w zakresie redukcji Nox) po 2016 r.
Powszechnie przyjmowano założenie,
że wydłużanie czasu pracy jest strategicznie racjonalne, ekonomicznie realne
i technicznie wykonalne.
technologii oraz bez akceptacji działań
przez Urząd Dozoru Technicznego i ﬁrmy ubezpieczeniowe, wykonanie dobrze zaplanowanych modernizacji zapewniających odpowiednią trwałość,
dyspozycyjność i bezpieczeństwo, może okazać się niemożliwe.

 Bariery

TECHNOLOGIE

Barierom związanym z szybkim budowaniem nowych źródeł poświęcił, w
znacznym stopniu, swoje wystąpienie
Jan Kurp, prezes Południowego Koncernu Energetycznego S.A.

”

(...) problematyka
modernizacji
mających na celu
wydłużenie czasu
pracy bloków
energetycznych
jest ciągle
tematem
niepopularnym,
a nawet
„wstydliwym”

Prezes Kurp stwierdził, że PKE SA
ma zarówno duże potrzeby inwestycyj-

ne, jak również od dawna dobrze przygotowane projekty budowy nowych źródeł. Występują jednak problemy, które
przekraczają możliwości Koncernu,
gdyż nie tylko nie ma „armat”, tzn. odpowiednich środków na ich budowę,
ciągle także brakuje sektorowi energetycznemu w Polsce kompleksowej
i realistycznej strategii. - Zamiast budować nowe bloki energetyczne, mówimy, że będziemy je budować, zamiast
zamykać ﬁnansowanie inwestycji ... informujemy ile będą kosztować - w ten
sposób zakończył swoją wypowiedź
prezes Kurp.

 Potwierdzenie w
liczbach…

Kolejne wystąpienie Herberta Gabrysia można potraktować, jako potwierdzenie w liczbach, wcześniej wygłoszonych, pesymistycznych opinii.
Na trwający od lat regres sektora wytwórczego, w szczególności jego części wykorzystującej jako paliwo węgiel
kamienny, nałożył się globalny kryzys,
który skutkuje nie tylko spadkiem produkcji i rentowności, ale także utrudni
dostęp do kredytów, bez których o budowie nowych bloków energetycznych
można tylko pomarzyć.

Najmniej skomplikowaną strategię,
w tym zakresie posiada Elektrownia Turów, która po 2012 r. planuje wyłączenie długoeksploatowanych bloków 200
MW z eksploatacji i … wybudowanie,
nowego równoważnego pod względem
utraconej mocy źródła.

 Nowe rozwiązania
Najbardziej optymistycznie zabrzmiały referaty wygłoszone przez
przedstawicieli ﬁrm diagnostycznych
i remontowych: ZRE Katowice S.A.,
Energoremont Sp. z o.o., Ecol Sp.
z o.o., Pro Novum Sp. z o.o. i Hydropomp Sp. z o.o. W referatach tych ﬁrm
przedstawiono specjalne technologie
remontowe, metody badań i kompletne systemy diagnostyczne, dedykowane modernizacjom wydłużającym czas
pracy urządzeń cieplno-mechanicznych
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W ostatnim dniu Sympozjum,
podczas sesji Prezentacje Firm swoje aktualne oferty przedstawiły firmy: ZRE Katowice S.A., Conco East
Sp. z o.o., TurboLab Sp. z o.o., Ecol
Sp. z o.o., Energoremont Sp. z o.o.,
Climbex Sp. j. i Pro Novum Sp. z o.o.
oraz Towarzystwo Przyjaciół Muzeum
Energetyki przy Elektrowni Łaziska.
Wśród wielu ciekawych, nowych
technologii, rozwiązań, metod badań, a
nawet nowych, dużych inwestycji (ZRE
Katowice S.A.) na uwagę zasługuje pro-

jekt Centrum Diagnostyki i Proﬁlaktyki
realizowany aktualnie przez Pro Novum.
Twórcy tego projektu zakładają, że w
pierwszej kolejności może być to centrum wiedzy i zaawansowanych usług
badawczych i eksperckich dla bloków
200MW, które planuje się jeszcze eksploatować przez 15÷20 lat.

 Forum Dyskusyjne
Szczególnie interesująco przebiegało ostatnie spotkanie, tj. Forum Dyskusyjne. Mniej oﬁcjalny charakter wystąpień, sprawił, że publicznie przyznawano się do szeregu wątpliwości
związanych z technicznymi kryteriami dopuszczenia krytycznych elementów kotłów (walczaki, rurociągi) i turbin
(wirniki, tarcze kierownicze, kadłuby
i komory zaworowe) do ekstremalnie
długiej eksploatacji.

Z uwagą przyjęto wystąpienie Aleksandra Malca, przedstawiciela Alstom
Power, który przedstawiając szereg argumentów technicznych wskazywał, że
dopuszczenie m.in. wirników turbin do
pracy powyżej 300.00 godzin powinno
być poprzedzone szeregiem technicznych analiz i specjalnych badań.

Część uczestników Forum Dyskusyjnego skierowała do organizatora
Sympozjum, ﬁrmy Pro Novum, apel/zobowiązanie, do podjęcia wraz z Urzędem Dozoru Technicznego prac mających na celu opracowanie wytycznych oraz zasad o charakterze dobrych
praktyk inżynierskich dot. wydłużania
eksploatacji - podlegających nadzorowi UDT - ciśnieniowych części bloków
energetycznych. 
Fot. Pro Novum

TECHNOLOGIE

elektrowni. Szczególnie imponująco wypadło wystąpienie ZRE Katowice S.A.
dot. naprawy przez spawanie wirników
turbin oraz regeneracji łopatek. Jerzy
Kurzak, prezes zarządu ZRE Katowice S.A., poinformował o właśnie rozpoczętej rozbudowie Centrum Produkcyjnego w Jaworznie z wykorzystaniem
wsparcia ﬁnansowego UE.
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rudno się dziwić takiemu stanowi
rzeczy. Wszak temat „energetyki”
jest nie tylko powszechny, ale i kosztowny. Wszystko to sprawia, że każda zmiana na tym rynku obserwowana
jest bardzo wnikliwie. Istnieją wprawdzie regulacje prawne i procedury (tzw.
odgórne), które mają ułatwić poruszanie się w biznesie energetycznym w
sposób przejrzysty, ale niestety, nie
wszystkie są skuteczne.
Właśnie dlatego w tym artykule
zwracamy uwagę na coś, co nie jest
obciążone „dyrektywnością odgórną”,
a co w ogromnym stopniu przyczynia
się do transparentności działań biznesowych, kontroli funkcjonowania procesów, jest nieocenioną pomocą w zarządzaniu oraz planowaniu inwestycji.
Mowa o przeglądzie dojrzałości procesów IT. Skrót „IT” w żadnym wypadku
nie oznacza jednak, że korzyści z przeglądu nie będą istotne także dla dyrektorów innych obszarów - ﬁnansowych,
operacyjnych, czy dyrektorów generalnych. Przeciwnie – korzystanie z dobrodziejstw przeglądu jest dla wspomnianych menedżerów okazją do zyskania
bezcennych informacji zarządczych, o
które często zabiegają oni nieskutecznie lub otrzymują informacje nieobiektywne. Zważywszy na fakt, że sfera IT w
sposób niemal totalny wpływa na funkcjonowanie całej ﬁrmy, troska o optymalizację tego obszaru jest czymś naturalnym nie tylko dla szefów IT, ale i
dla innych osób zarządzających ﬁrmą.
Zastanówmy się więc, jakie są korzyści z realizacji przeglądu dojrzałości
procesów IT i dlaczego niektórzy menedżerowie (zupełnie niepotrzebnie) mają przed nim obawy.
Z jakiego powodu powinienem dokonać przeglądu dojrzałości procesów IT?
„Różni ludzie różnym ludziom chcieli udowodnić różne rzeczy, więc w ﬁrmie zdecydowano się zamówić badanie dojrzałości organizacji” – powiedział pewien szef IT, chcący oczywiście zachować anonimowość. Tylko
pozornie wypowiedź ta brzmi jak po-

nury żart. Istotnie, „nieczysta gra polityczna” może być powodem podjęcia
się oceny dojrzałości procesowej, ale
taka motywacja nie wróży niczego dobrego. Ani „różnym ludziom”, ani „różnym rzeczom”. Na szczęście nie jest
to dominująca przyczyna chęci „przebadania się”.
Wśród powodów, na które rzeczywiście warto zwrócić uwagę, jest
przede wszystkim możliwość przekonania się, czy wyobrażenie o stanie naszych procesów IT jest zgodne z obiektywną oceną, jaką uzyskujemy dzięki
profesjonalnej metodyce badania. W rezultacie dostajemy nie tylko informację
o tym, na jakim jesteśmy poziomie dojrzałości (byłoby to stanowczo za mało). Otrzymujemy także wyraźne rekomendacje konsultanta – co warto, co
można i co trzeba robić dalej. Mało tego, badanie wyjaśnia nam rzeczywiste
źródła problemów z procesami, co często okazuje się sporym zaskoczeniem
i powodem do westchnień w rodzaju:
„A ja byłem święcie przekonany, że...”.
Z badania dojrzałości najwięcej zyskują więc ci, którzy zdają sobie sprawę z
tego, że wartość wiedzy uzyskanej z
przeglądu nie kończy się na jej zdobyciu, ale że dopiero wtedy zaczyna ona
pracować na siebie i na organizację.
Czy powinienem się obawiać takiego przeglądu?
Wizja ujawnienia wiedzy o sobie i
o dziale IT u niektórych budzi obawy.
Część CIO powie zapewne (sam słyszałem): „Jeśli badanie można zrobić
wykorzystując narzędzie, z którym będę mógł się zamknąć w biurze i wyłącznie na swoje potrzeby sprawdzić
siebie i swój dział, to w porządku. Jeśli jednak mam żyć w świadomości, że
na wyniki oceny czeka szef, to zaczynam mieć obawy o swoją pozycję”. Na
pocieszenie takim osobom powiem, że
na rynku są narzędzia, które „całkiem
legalnie” pozwalają skorzystać z dobrodziejstw badania dojrzałości bez wychodzenia z własnego biura. I nie są
to „narzędzia” w rodzaju testu psychologicznego w „Kolorowym Piśmie Dla

”

Przegląd
dojrzałości
procesów ITSM
dostarcza
zainteresowanej
organizacji nie
tylko informację
o tym, na jakim
jest poziomie
dojrzałości,
otrzymuje
ona także
rekomendacje
konsultanta, co
do dalszego jej
rozwoju

Gospodyń Domowych” (z całym szacunkiem zarówno dla takich pism, jak
i dla gospodyń domowych!), ale w pełni profesjonalne instrumenty diagnostyczne.
Jednak traktowanie badania dojrzałości organizacji IT jako zagrożenia
dla własnej pozycji jest obawą z gruntu niesprawiedliwą i nieproporcjonalną
w stosunku do pozytywnych opcji, jakie rodzą się z takiego przedsięwzięcia. Przecież ocena procesów IT w swej
istocie jest raczej elementem sprzyjającym interesom CIO. A zatem…
Jakich korzyści z przeglądu procesów mogę się spodziewać?
Szef IT nadzwyczaj często - jeśli nie
zawsze - jest w ﬁrmie osobą zabiegającą o poprawę funkcjonowania procesów całej organizacji. To on promuje nowoczesne technologie i jest naturalnym
sprzymierzeńcem innowacyjności. Jeśli
więc wyniki badania dojrzałości owocują jasną i obiektywną informacją o tym,
co warto i należy zrobić, by organizacja zracjonalizowała swoje procesy zarządcze, to tego typu informacje okazują się być nieocenionym argumentem
szefa IT w negocjacjach budżetowych
z CEO i CFO, którzy będąc „stróżami
budżetu”, otrzymują obiektywną rekomendację zewnętrznego konsultanta
dotyczącą potrzebnych zmian i inwe-
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stycji. W takim kontekście, przegląd
dojrzałości procesów IT jest szczególnie wart uwagi, zwłaszcza, że nie jest
to duży wydatek.

”

(…) sfera IT w
sposób niemal
totalny wpływa na
funkcjonowanie
całej ﬁrmy, troska
o optymalizację
tego obszaru jest
czymś naturalnym
nie tylko dla
szefów IT, ale i
dla innych osób
zarządzających
ﬁrmą
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W końcowym efekcie otrzymujemy
kolejną korzyść z tego przedsięwzięcia: merytoryczną platformę komunikacji między IT, a Finansami. Platformę wspomaganą rzetelną informacją,
uzasadniającą konieczne inwestycje IT.
Czy przegląd jest działaniem z kategorii „jednego strzału”, czy można z niego korzystać dłużej?
W wielu wypadkach przegląd taki zapewne może być „jednorazowym
strzałem”, który powie nam, gdzie niedomagamy, w czym jesteśmy świetni,
co warto zrobić, by być jeszcze lepszym. Są jednak na rynku ciekawsze
opcje, których wartość polega między
innymi na tym, że z możliwości przeglądu można korzystać przez rok i dłużej. Portal ITLife.pl oraz ﬁrma CTPartners S.A. rozpoczęły właśnie realizację ogólnopolskiego projektu Przeglądu dojrzałości procesów ITSM. Jednym
z celów przedsięwzięcia jest przygotowanie polskiego benchmarku dla organizacji IT w obszarze ich dojrzałości
procesowej. To pierwszy w Polsce, tej
klasy projekt o takiej tematyce.

Co zakłada przegląd?
Program Przeglądu zakłada udostępnienie nowoczesnego narzędzia,
umożliwiającego organizacjom dokonanie oceny dojrzałości procesów zarządzania usługami IT i śledzenia jej w
długim czasie. Dodatkową wartością
projektu jest możliwość realnego porównania swojej organizacji do poziomów (średnich i maksymalnych) osiąganych na naszym rynku, także w poszczególnych branżach.
Są dwie możliwości włączenia się
organizacji w Program: samodzielnie
- za pomocą narzędzia online’owego
oraz z dodatkowym udziałem doświadczonego konsultanta. Ta druga opcja
ma swoje oczywiste zalety, bo ﬁrma korzystająca z zewnętrznego wsparcia zyskuje dodatkowe spojrzenie eksperta i
jego pomoc, a na koniec wieńczy dzieło
stosownym certyﬁkatem. Przegląd doj-

rzałości procesów ITSM dostarcza zainteresowanej organizacji nie tylko informację o tym, na jakim jest poziomie
dojrzałości, otrzymuje ona także rekomendacje konsultanta, co do dalszego jej rozwoju. Wyjaśnia także rzeczywiste, a nie intuicyjnie określone, źródła problemów.
Program ten nie startuje od zera.
Wykorzystując wyniki przeprowadzonych w latach 2008-2009 przeglądów
i doświadczenia projektów w polskiej
branży IT, organizator przygotował już
ekspercki benchmark, który w wiarygodny sposób pokazuje aktualne poziomy dojrzałości. Zbierając w ramach tej
inicjatywy większą liczbę danych możliwa będzie weryﬁkacja i uzupełnianie
benchmarku na bieżąco. Korzystanie z
takiego narzędzia może więc mieć wartość informacyjną przewyższającą nawet inne raporty branżowe.

7 powodów „ZA” przeglądem procesów IT w branży energetycznej:
± potrzeba posiadania obiektywnego narzędzia pozwalającego dyrektorowi IT stwierdzić w jakim miejscu rozwoju znajduje się obecnie jego organizacja, jak plasuje się wobec innych organizacji energetycznych w Polsce, co konkretnie powinien robić, aby doskonalić swoje procesy,
± wypracowanie wymiernych danych, mogących pomóc w biznesowym uzasadnieniu planowanych inwestycji IT,
± rosnące oczekiwania obywateli dotyczące jakości usług w energetyce,
± potrzeba transparentności działań biznesowych,
± zaangażowanie zespołu w proces badania, a przez to podnoszenie jego świadomości jako osób mających wpływ na doskonalenie procesów zarządzania,
± uzyskanie certyﬁkatu zewnętrznego przeglądu dojrzałości procesów IT, będącego otwartym sygnałem o transparentności działań
w branży energetycznej,
± oparcie w metodyce badania - ITIL® (IT Infrastructure Library) w wersji
3 - uwzględniającej zasady, które mają swoje źródło w najlepszych
praktykach ﬁrm i administracji publicznej krajów z całego świata.

SPALARNIA ODPADÓW
- nowy gracz na rynku odpadowym,
!"#

Konferencja:
    
ODPADÓW KOMUNALNYCH

Sosnowiec
24-25 lutego 2010

Patronat honorowy
 

     

Organizator

Partner merytoryczny

Szczegóły na www.nowa-energia.com.pl
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Jak postępował rozwój ﬁrmy na
przestrzeni ostatnich lat?
KJ: Chcieliśmy w pewnym momencie uciec od monotonnego wykonawstwa i zaczęliśmy szukać rozwoju. Zarówno rozwoju w zakresie dywersyﬁkacji usług, jak również rozwoju bardziej
intelektualnego, polegającego na wdrożeniu nowoczesnych technologii. Szukaliśmy działalności, która z jednej strony miała nie odstępować od naszych
doświadczeń i kwaliﬁkacji, a z drugiej
strony zależało na nam na działalności
nowej i ciekawej technicznie. Tak właśnie traﬁliśmy na temat odzysku ciepła. Połączyliśmy nasze dotychczasowe doświadczenia w zakresie systemów energetycznych z technologiami ziębniczymi. Oprócz naszych pra-

cowników udało nam się zainteresować tym tematem także kilku inżynierów spoza ﬁrmy. Dla nas największym
skarbem są pracownicy, którzy te technologie wymyślili, zaprojektowali i są w
stanie je wdrożyć. Początkowo chcieliśmy skupić się na budowie instalacji
odzyskujących energię bezpośrednio
w postaci ciepła. Temat okazał się jednak bardziej złożony i poszliśmy dużo
dalej. Zależy nam na tym, aby nie tylko odzyskiwać ciepło odpadowe bezpośrednio, ale również przetwarzać je
na energię elektryczną. Znacznie łatwiej jest ją dalej efektywnie wykorzystać niż energię cieplną. Ponadto myśleliśmy nie tylko o sprzedawaniu takich instalacji, ale również o budowaniu ich z własnych środków i późniejszym sprzedawaniu odzyskanej energii, jeżeli będzie na takie usługi zapotrzebowanie na rynku.

”

Technologia
wykorzystania
ciepła
odpadowego
jest technologią
o zerowej emisji
zanieczyszczeń.
Z jednej
strony można
powiedzieć,
że mamy
energię, której
już nie musimy
produkować w
sposób tradycyjny.
Z drugiej strony
obniżamy
parametry samych
odpadów

Chcemy projektować i budować instalacje, a potem albo je sprzedawać i
serwisować, albo wykonywać je z własnych środków i sprzedawać energię.

Czy możliwe jest określenie potencjału ciepła odpadowego w naszym kraju?
KJ: Z naszych doświadczeń wynika, że w zakładach przemysłowych,
nawet tych bardzo nowoczesnych, ciepła odpadowego jest dość dużo. Są to
wszelkiego rodzaju spaliny, różnego rodzaju ciepło związane z reakcjami, w
których wytwarza się energia.
Są to odpadowe strumienie pary
wodnej, które tak jak inne gazy idą w
powietrze. Mogą to być również gorące ścieki, które przechodzą przez różne odstojniki, a następnie są wydalane do otoczenia.
Do tej pory nie było opłacalnych
technologii, które pozwoliłyby takie ciepło wykorzystać, a energie odpadowe,
zwłaszcza ciepło w przemyśle, swoją
ilością znacznie przewyższają wszystkie źródła odnawialne razem zsumowane. W związku z tym, że działamy
w zakładzie przemysłowym, możemy
tu bazować na własnych doświadczeniach – wiemy, że ta energia jest i możemy ją łatwo policzyć.
Systemy odzysku ciepła odpadowego działają w oparciu o tzw. Organiczny Cykl Rankine’a. Na czym
to polega?
KJ: Energia cieplna zawarta w nośniku (gorący gaz lub ciecz) przekazywana jest organicznemu czynnikowi roboczemu poprzez wymianę ciepła zachodzącą w Parowniku (rys. 1.).
Wskutek izobarycznego podgrzewania
czynnik osiąga temperaturę wrzenia, a
następnie odparowuje. Powstała w ten
sposób para (1) kierowana jest do ekspandera, gdzie rozprężając się wykonuje pracę mechaniczną. Wirnik ekspandera połączony jest bezpośrednio
lub poprzez przekładnię z generatorem
wytwarzającym energię elektryczną. Na
schemacie przedstawiono tzw. ekspander śrubowy, ale w oferowanych systemach nie ograniczamy się tylko do tego
jednego rodzaju ekspandera. Strumień
niskoparametrowej pary (2) z ekspandera kierowany jest do skraplacza. Tu
przebiega proces izobarycznego schła-
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W jakiej dziedzinie specjalizuje się
ﬁrma WIRCOM?
Karol Jasiński: Nasza ﬁrma wywodzi się ze służb remontowych ówczesnych Zakładów Azotowych „Włocławek” SA, a obecnie ANWIL SA. Naszą podstawową działalnością jest obsługa remontowa maszyn energetycznych dla przemysłu chemicznego, energetyki, itd. Specjalizujemy się głównie w
remontach maszyn wirowych oraz armatury przemysłowej. Posiadamy również bogate doświadczenie w zakresie chłodnictwa, klimatyzacji, wentylacji. W zakresie chłodnictwa wykonujemy kompletne instalacje chłodnicze z
bezpiecznymi czynnikami chłodniczymi i odzyskiem ciepła.
Zależy nam na tym, aby nasza ﬁrma
była postrzegana jako ﬁrma, która potraﬁ nie tylko zaprojektować dane rozwiązanie i je wykonać, ale również zapewnić gwarancję. Ważne są dla nas
informacje pokazujące, że jesteśmy silnie umocowani w przemyśle. Pracujemy nad relatywnie nowoczesnymi instalacjami. Jak wiadomo, ANWIL to ﬁrma
bardzo dobrze prosperująca na rynku,
oparta na technologiach zachodnich.
Dlatego mamy bogate doświadczenia w pracy na bardzo nowoczesnych
urządzeniach.
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dzania pary, a następnie jej skroplenie.
Ciepło skraplania przejmowane jest najczęściej przez wodę chłodzącą, która
następnie oddaje je w chłodnicach wyparnych. Skroplony czynnik roboczy (3)
zasysany jest przez pompę, która podnosi jego ciśnienie i tłoczy go ponownie
do parownika (4). W ten sposób zamyka się cykl termodynamiczny.

TECHNOLOGIE

Czy ciepło odpadowe jest ewidencjonowane jako źródło odnawialne?
KJ: Niestety, nie jest. Do tej pory
we wszystkich publikacjach i opracowaniach mówi się tylko o energiach
odnawialnych takich jak wiatr, słońce,
biomasa, biopaliwa, woda, itd. Zupełnie nie mówi się o cieple odpadowym,
które jest bezpowrotnie tracone, a które można obecnie wykorzystać. Osobiście zawsze się zastanawiam w jakim
stopniu energią zieloną jest np. spalanie drewna, którego efektem jest przecież emisja CO2 do atmosfery. Energia
odpadowa nie jest zidentyﬁkowana, czy
też sklasyﬁkowana, dlatego też nie spotkałem się z opracowaniami mówiącymi o tym z jakim potencjałem mamy
do czynienia.
Jakie obecnie działania ﬁrmy WIRCOM podejmowane są w kierunku
rozwoju technologii wykorzystania
ciepła odpadowego?
KJ: Obecnie jest to przede wszystkim identyﬁkacja źródeł. Taka energia
nie występuje tylko w przemyśle, ale
również w szeroko rozumianym budownictwie. Wielkości strumieni cieplnych
są tu dokładnie znane. Ostatnio spotkaliśmy się z problemem zagospodarowania ciepła powstającego przy utylizacji osadów. Wydziela się tam dużo
energii, którą można wykorzystać. Dlatego też uważam, że energii odpadowej wokół nas jest bardzo dużo. Warto przystąpić do jej zidentyﬁkowania i
oszacowania.
Przy jak dużej ilości ciepła można
mówić o opłacalności całej inwestycji?

Rys. 1. Organiczny Cykl Rankine’a

KJ: Na pewno łatwiej jest to ocenić i podać parametry mówiąc o jakimś
konkretnym źródle. Oczywiście można
zrobić badania ogólnego potencjału i
oszacować wskaźnik wykorzystania.
W termodynamice potencjał energetyczny źródła ciepła zależy od chłodzenia jakie mamy do dyspozycji. Jeżeli jest dostępna woda lub inny czynnik chłodzący o niskiej temperaturze, to
również źródło ciepła może mieć niższą temperaturę. Jeżeli mamy wodę o
temperaturze na poziomie 5-6°C, jak
to się zdarza w rzekach, możemy eksploatować energię ze źródła o temperaturze już od około 60°C, przy założeniu, że nośnikiem ciepła jest ciecz. W
przypadku nośnika gazowego jest trochę inaczej. Gaz ma niskie ciepło właściwe i jego temperatura w procesie
wymiany ciepła znacząco spada, dlatego też temperatura początkowa nośnika musi być wyższa. Przy dobrym
chłodzeniu, granicą, od której możliwe
jest eksploatowanie źródła jest tu około
120°C. Jeśli nie ma do dyspozycji zimnej wody, trzeba się posiłkować chłodnicami powietrznymi, suchymi lub tzw.
wyparnymi. Temperatura chłodzenia
zależy wtedy od temperatury powietrza
atmosferycznego. Wspomniane chłodnice wyparne w najcieplejszym okresie roku osiągają temperaturę rzędu
30°C. Potrzebujemy wówczas źródła
o temperaturze o ok. 25°C wyższej, tj.

90÷100°C. System pracuje w oparciu
o te same prawidłowości co inne silniki cieplne. Do jego działania niezbędne
jest zarówno dostarczanie ciepła, jak i
jego odbieranie.
Czy można określić czas zwrotu takiej inwestycji?
KJ: Myślę, że na mówienie o tym
jest jeszcze za wcześnie. Czekamy na
ustawę o efektywności energetycznej.
Trzeba powiedzieć, że to nie są tanie
technologie. Do tej pory, niestety, nie
opłacało się wykorzystywać niskotemperaturowego ciepła. Z naszych obliczeń wynika, że przy proponowanych
technologiach są to okresy rzędu 4-8
lat w zależności od rodzaju źródła. Nie
da się tego pokazać jednoznacznie,
gdyż jest to bardzo uzależnione od parametrów źródła.
Większość potencjalnych inwestorów czeka na decyzje na temat jakiejkolwiek formy doﬁnansowania tego typu przedsięwzięć w postaci np. białych
certyﬁkatów. Próbujemy powiązać ten
temat z innowacyjnością i postępem
technicznym. Spotykamy się z podobnymi działaniami w całej Europie oraz
na całym świecie.
Jaki wpływ na środowisko ma zastosowanie technologii wykorzystania ciepła odpadowego?
KJ: Technologia wykorzystania cie-
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pła odpadowego jest technologią o zerowej emisji zanieczyszczeń. Z jednej
strony można powiedzieć, że mamy
energię, której już nie musimy produkować w sposób tradycyjny. Z drugiej
strony obniżamy parametry samych odpadów. Wydalanie odpadów wiąże się
z podgrzewaniem lub zanieczyszczeniem otoczenia. Stosując naszą technologię nie wprowadzamy dodatkowych
zanieczyszczeń, a dodatkowo obniżamy parametry odpadów. Wiadomym
jest, że spalin nie schłodzimy do temperatury otoczenia i jakaś temperatura podwyższona wydostanie się do powietrza, jednak już zdecydowanie niższa. Jeżeli na kominie mamy 200°C,
to jest o co walczyć.
Jakie korzyści mogłaby odnieść
energetyka ze stosowania tej metody?
Prof. Krzysztof Żmijewski:
Z punktu widzenia prawa, energię odpadową moglibyśmy związać bardziej
z systemem białych certyﬁkatów, niż z
energią zieloną. Poprawa efektywności energetycznej całego procesu jest
tutaj ewidentna. Mniej energii „ucieka”
na zewnątrz, poza proces, do środowiska i możemy ją wykorzystać.
Najczęściej się nie zastanawiamy
jak ona „ucieka”, a dzieje się tak albo
poprzez komin, jako ciepło w spalinach,
albo podczas różnych procesów technologicznych, gdzie wychładzamy parę w chłodniach kominowych. Wyko-

rzystanie energii odpadowej zostało
ujęte w Ustawie o Efektywności Energetycznej.
Jeżeli chodzi o aspekt związany z
ochroną środowiska, to można porównać to z procesem odzysku węgla z popiołów. Dzięki temu można uzyskać węgiel, który nie wchodzi do bilansu emisji
dwutlenku węgla. Węgiel, który jest dostarczany na teren zakładu, jest przeliczany automatycznie na emisję. Emisja jest wyliczana pośrednio, poprzez
emisyjność paliwa. Jeżeli z popiołu odzyskamy węgiel i jeszcze raz go zawrócimy na palenisko, to ten węgiel nie wlicza się już do emisji dwutlenku węgla.
Dokładnie ten sam mechanizm
funkcjonuje przy odzysku ciepła. Jeżeli w procesie przemysłowym odzyskamy ciepło, zawrócimy do obiegu z
powrotem, to z tego ciepła już nie będziemy liczyć żadnej emisji. Została ona
już raz policzona w momencie, kiedy
paliwo pojawiło się na terenie zakładu.
Zależy nam na tym, aby za tę samą
emisję dwutlenku węgla, wyprodukować większą ilość energii. Z tego punktu widzenia jest to rozwiązanie bardzo
korzystne dla środowiska. Jednak powinno się również zamykać biznesowo.
Jakie działania powinny być podjęte, aby tego typu technologie były
już teraz wprowadzane?
KŻ: Wszystkie tego typu rozwiązania wymagają generalnie dwóch czynników: świadomości i ﬁnansów. Poda-

na przeze mnie tutaj kolejność nie jest
bez znaczenia. Jeżeli bowiem jest bardzo wysoka świadomość, to na pewno
zawsze łatwiej jest znaleźć ﬁnansowanie. W przypadku kiedy nawet mamy
ﬁnansowanie, a nie mamy świadomości, środki będą leżeć i nie będą odpowiednio aktywizowane. Obydwie sprawy powinna uruchomić Ustawa o Efektywności Energetycznej. Finanse z jednej strony oraz z drugiej - środki na budowanie świadomości na wszystkich
poziomach.
Na poziomie głębokim, profesjonalnym oraz na poziomie bardzo szerokim,
aby była wiedza o możliwości odzysku
marnotrawionej energii. Mam nadzieję,
że to się nie skończy tylko na deklaracjach, tylko faktycznie tak się stanie.
Uważam, że cały czas jest tych
środków za mało i jest już trochę późno. Środki na poprawę świadomości
pojawią się dopiero wtedy, kiedy pojawią się pierwsze opłaty zastępcze.
Do niedawna nie zauważaliśmy nawet marnotrawionej energii. Uważaliśmy to wręcz za coś naturalnego. Moim zdaniem ciepła odpadowego jest
szacunkowo około 5% w samym przemyśle.
Jaka część ciepła, które produkuje
źródło, pojawia się jako ciepło odpadowe i jaką część można zagospodarować?
KJ: Trudno jest uogólniać wielkość
ciepła odpadowego dla różnych jego
źródeł. My całą swoją uwagę skupiamy
już na samym odpadzie. Można przyjąć, że wytwarzana energia elektryczna stanowi przeciętnie 10% odpadowej
energii cieplnej. Czasami spotykamy się
z pewnym zaskoczeniem, że tylko tak
niewielka ilość ciepła może zostać zagospodarowana na energię elektryczną. Jednak po uwzględnieniu wszystkich korzyści, jakie wynikają z zastosowanej technologii i policzeniu wartości
uzyskanej energii elektrycznej, wygląda
to już zupełnie inaczej. Każdy z użytkowników może to sobie przeliczyć na
pracę konkretnego silnika, który napędza jakąś pompę lub sprężarkę i wte-
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dy może określić oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.

TECHNOLOGIE

”

Do tej pory nie
było opłacalnych
technologii, które
pozwoliłyby
takie ciepło
wykorzystać,
a energie
odpadowe,
zwłaszcza ciepło
w przemyśle,
swoją ilością
znacznie
przewyższają
wszystkie źródła
odnawialne razem
zsumowane

Jakie praktyczne zastosowanie
mają tego typu systemy?
KJ: Przetwarzanie odpadowej energii cieplnej często łączy się z dodatkowym wsparciem zachodzących procesów technologicznych; np. jeżeli dzięki zastosowaniu naszego systemu uda
się zagospodarować strumień odpadowej pary wodnej to oprócz odzyskanej
energii korzyścią dla przedsiębiorstwa
może być również skroplenie pary i zawrócenie powstałego kondensatu do
kotła. W przeciwnym razie konieczne
byłoby ponoszenie stałych nakładów
na uzdatnianie nowej wody. Innym ciekawym przykładem jest wykorzystywanie ciepła emitowanego przez wielkie
silniki Diesla i przetworzenie tego ciepła na pracę mechaniczną.
Czy znane są Państwu doświadczenia zagraniczne z tego zakresu?
KJ: Innowatorska technologia wykorzystania ciepła opadowego znana
jest w skali europejskiej i światowej.
Za dużo takich instalacji nie ma, ale są
już gotowe, pracujące, które wizyto-

waliśmy. Odwiedziliśmy m.in. szwedzkie zakłady celulozowe, gdzie widzieliśmy instalację, która wykorzystując ciepło odpadowe osiągała po stronie elektrycznej moc ok. 650 kW. Obserwujemy
zainteresowanie tymi technologiami w
krajach o wysokiej kulturze gospodarowania, czyli tam, gdzie energia elektryczna jest bardzo ceniona. Samo rozwiązanie jest na tyle proste, że przy odpowiednio wysokiej świadomości, mogłoby być szeroko wykorzystywane.
KŻ: Prawo szwedzkie mówi, że w
2020 r. 0% ciepła będzie pochodziło z
paliw kopalnych, a 50% całej energii
końcowej będzie pochodziło z energii odnawialnej. UE przydzieliła Szwecji obowiązek produkcji 45% energii z
OZE, a sami zadeklarowali na poziomie
50%. W skrócie można powiedzieć, że
energia w Szwecji pochodzi z ich „indywidualnego toku myślenia”, dlatego
to co u nas jest odpadem komunalnym, rolniczym czy przemysłowym – w
Szwecji jest źródłem cenionej energii.
Technologia odzysku ciepła jest
rozwiązaniem innowacyjnym. Jakie
oszczędności mogą powstać w wyniku jej zastosowania?
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KŻ: Skończył się taki czas, kiedy
można myśleć o wykorzystaniu ciepła
odpadowego w kategoriach 50-80%,
gdyż to jest możliwe tylko wtedy, kiedy zastępujemy ognisko wysokosprawnym palnikiem gazowym. My na szczę-

ście nie znajdujemy się już na tym etapie. Nie znajdujemy się na etapie przerabiania prymitywnych technologii, tylko na etapie zamienia technologii dobrych w bardzo dobre. Gdybyśmy mieli
złe technologie, już dawno wypadlibyśmy z rynku globalnego.
Zakładając, że z procesu pierwotnego ucieka 10% ciepła odpadowego i
my z tych 10% odzyskujemy tyle samo,
można powiedzieć o oszczędności 18
mln zł rocznie tylko w przemyśle. Obliczenia nie dokonałem na podstawie
procesów technologicznych, tylko na
podstawie procesów grzewczych, wg
ostatnich średnich cen ciepła.
Na pewno każda inwestycja wymaga biznes planu. Uważam, że Rząd
powinien znaleźć ﬁnansowanie na promocję tego typu technologii. Technologii bardzo innowacyjnych, które nie są
szeroko popularne. Inwestorzy się często wahają, nie po zrobieniu biznes planu, tylko przed jego zrobieniem.
Co niektórzy wyrażają opinię, że
system białych certyﬁkatów będzie bardzo drogi. Musimy zdać sobie sprawę
ile teraz to wszystko kosztuje. Można zrobić samemu proste przeliczenie:
przeciętna rodzina zużywa 2500 kVh
na rok, co daje nam ok. 1000
zł rocznie. Uwzględniając białe
certyﬁkaty, dodatkowo będzie
musiała zapłacić dodatkowo
ok. 1,5% tej kwoty. Wychodzi to
około 16 zł. Wymieniając starą
100 W żarówkę na nowoczesną 20 W żarówkę ledową, taka rodzina już może zaoszczędzić około 17 zł, czyli wymieniając żarówkę już może pokryć
koszt białych certyﬁkatów. Każda kolejna żarówka już pozwala zaoszczędzić. Uważam, że
jeżeli to przeniesiemy na cały
nasz kraj, właśnie w ten sposób
możemy spłacić system białych
certyﬁkatów, „przy okazji” redukując
emisję do atmosfery.
Rozmawiali: Dorota Kubek,
Mariusz Marchwiak


:RGDFLHSâRZQLF]DWRQLH
]QDF]\MHG\QLHZRGDSRGJU]DQD
Oprócz tego, że ma wyższą temperaturę, woda ciepłownicza powinna
być także odsolona, odtleniona, wolna od zanieczyszczeń mechanicznych oraz odpowiednio skorygowana chemicznie. Uzdatnianie wody
od 1936. Eurowater posiada wiedzę, doświadczenie oraz technologię
do zaprojektowania i wykonania optymalnego systemu przygotowania wody w ciepłownictwie.
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