ELEKTROENERGETYKA  ODBIORCY

- RYNEK ENERGII  PALIWA DLA ENERGETYKI  CIEPOWNICTWO  TECHNOLOGIE
DWUMIESICZNIK 3(15)/2010
ISSN 1899-0886
CENA - 15 Z (W TYM 7% VAT)

www.nowa-energia.com.pl

nr 3(15)/2010

Szanowni
Wydawca:
Nowa Energia –
D. Kubek i M. Marchwiak s.c.

PASTWO

Adres Redakcji:
ul. Górna 40, 47-400 Racibórz
Tel. 32/726 63 92
Fax 32/417 76 72
redakcja@nowa-energia.com.pl
www.nowa-energia.com.pl

Redaktor naczelna:
Dorota Kubek, tel. 602 647 315
dorota.kubek@nowa-energia.com.pl

Prezes wydawnictwa:
Mariusz Marchwiak, tel. 509 433 476
mariusz.marchwiak@nowa-energia.com.pl

Specjalista ds. marketingu
i sprzedaży:
Justyna Szyndler, tel. 603 220 011
marketing@nowa-energia.com.pl

Współpraca:
Jacek Sobański, Piotr Dominiak

Przygotowanie graﬁczne:
Wydawnictwo „Nowa Energia”
Bartłomiej Mielnik

Obsługa informatyczna:
IT PASJA, www.itpasja.pl

Korekta:
Małgorzata Bonk

Druk:
LCL Dystrybucja Sp. z o.o., www.lcl.com.pl

(/(.752(1(5*(7<.$2'%,25&<5<1(.(1(5*,,3$/,:$'/$(1(5*(7<.,&,(32:1,&7:27(&+12/2*,(

 


 
 

Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania
i redagowania tekstów.
Redakcja nie odpowiada za treść reklam. Wykorzystywanie materiałów i publikowanie reklam
opracowanych przez Wydawcę wyłącznie za zgodą Redakcji.
Artykułów niezamówionych Redakcja nie zwraca.

Projekt okładki: Consus S.A.

Coraz częściej tematem przewijającym się w branży energetycznej są
inwestycje „gazowe”. Zdaniem prof. Jana Popczyka nasze próby trzymania się
starych przyzwyczajeń, czyli tradycyjnych technologii węglowych, nie mają
najmniejszego sensu. Inwestycji węglowych nie zrealizujemy przecież w
krótkim czasie.
ENERGA PROGAZ, to jeden z programów Grupy ENERGA mający na celu budowę bloków gazowych. Jego założeniem jest budowa co najmniej 600
MW mocy elektrycznej. Wspólnie z
LOTOS i PGNiG ma zostać wybudowana elektrociepłownia o mocy około
200 MW, a przy współpracy z irlandzką ﬁrmą ESB International ma powstać
duża elektrownia gazowa o mocy około 800 MW.
Z kolei Tauron Polska Energia wraz
ze spółką zależną Elektrownia Stalowa
Wola S.A. oraz PGNiG ze swoją spółką córką PGNiG Energia podpisał w
maju umowę związaną z budową oraz
eksploatacją zasilanej gazem ziemnym
elektrociepłowni z blokiem gazowo-pa-

rowym, którego moc elektryczna planowana jest na 400 MWe, a moc cieplna
- 265 MWt. W maju także CEZ Polska
ogłosił przetarg na budowę bloku gazowego w Elektrowni Skawina.
Zarząd Polskiej Grupy Energetycznej również podjął decyzję o rozpoczęciu fazy przygotowawczej do budowy
bloków gazowych w Zespole Elektrowni Dolna Odra. PGE planuje budowę
dwóch kondensacyjnych bloków gazowo-parowych w Elektrowni Dolna Odra o mocy ok. 432 MW każdy („Projekt
Dolna Odra”) oraz budowę gazowo-parowego bloku kogeneracyjnego o mocy elektrycznej 244 MW i mocy cieplnej 170 MW w Elektrowni Pomorzany
(„Projekt Pomorzany”). Moc elektryczna planowanego bloku ma wynosić ok.
430 MWe, a moc cieplna ok. 200 MWt.
Wyraźnie widać, że w „gazie” zaczął
się ruch. Spowodowane to jest przede
wszystkim polityką klimatyczną UE, która wymusza obniżenie emisji. Za takimi
inwestycjami przemawia, szybki czas
ich realizacji, wysoka sprawność, jak
również zapewnienia o dostawie gazu. Nie bez wpływu na pojawienie się
tylu projektów gazowych jest również
planowana budowa gazo-portu LNG i
nadzieje związane z gazem łupkowym
Zagadnieniom związanym z budową
bloków gazowych (ﬁnansowanie, technologie, realizacja inwestycji) poświęcona będzie konferencja „Gaz w Energetyce”, która odbędzie się w październiku
br. w Gdańsku (konferencja w związku
z sytuacją powodziową w kraju, została
przeniesiona z czerwca br.). Zapraszamy aktywnego udziału w konferencji i
dzielenia się swoimi doświadczeniami w
zakresie możliwości realizacji inwestycji
gazowych w naszym kraju.
Dorota Kubek, Mariusz Marchwiak
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Rozmowa z prof. Janem Popczykiem z Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Ukadów Politechniki lskiej

Nie trzymajmy si
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STARYCH PRZYZWYCZAJE

Z czego wynika różnica w wielkości wykorzystania gazu ziemnego w Polsce w stosunku do Europy
Zachodniej?
Czynników, które mają na to wpływ
jest dużo. Wiadomo, że Zachód jest
od nas dalej w rozwoju, jest bogatszy.
A technologie gazowe są właśnie dla
bogatych. Gaz z wszystkich paliw kopalnych jest najbardziej ekologicznym
paliwem (nie bierze się tu pod uwagę
paliw jądrowych), a Zachód przywiązuje bardzo dużą wagę do ochrony
środowiska naturalnego.
Przez lata dochodzę jednak systematycznie do stwierdzenia, że głównym problemem w energetyce, w tym
przyczyną naszego opóźnienia w jej
modernizacji, są monopole. Monopol
gazowy w szczególności. Brzmi to
oczywiście jak paradoks. Monopol w
polityce energetycznej kojarzy się przecież z siłą, niestety tylko blokującą. Dlatego, gdy chodzi o rozwój rynku gazu,
to monopol okazuje się słabością. Nie
potraﬁ dostatecznie/efektywnie zwiększać tego rynku. Jestem przekonany,
że gdyby Rząd wiele lat temu zdecydował się na decentralizację, demonopolizację, obecnie mielibyśmy znacznie
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Czy biogaz i inne paliwa gazowe mogą się stać konkurencją dla
gazu ziemnego?
Obecnie następuje gwałtowny rozwój energetycznych technologii gazowych rozproszonych. Są to technologie
do zastosowania w innych segmentach
paliw gazowych, poza segmentem gazu ziemnego. Mam tu na myśli biogaz z
rolnictwa energetycznego i inne paliwa
gazowe, w tym gaz łupkowy. Przedsiębiorstwa energetyczne, gdyby musiały
konkurować, dzisiaj zupełnie inaczej
podchodziłyby do biogazu, który jest
osiągalny w krótkiej perspektywie czasowej (start ewolucyjnego rozwoju tego segmentu jest możliwy praktycznie
natychmiast).

”

Przez lata
dochodzę
systematycznie
do stwierdzenia,
że głównym
problemem
w energetyce,
w tym przyczyną
naszego późnienia
w jej modernizacji
są monopole.
Monopol gazowy
w szczególności

Rynek biogazowni idealnie nadaje się do zagospodarowania przez
wszystkie ﬁrmy, które mają odpowiednie know how, kompetencje w obszarze gazu ziemnego. Obecne postrzeganie gazu ziemnego jako jedynego
paliwa gazowego, bez patrzenia na
segment biogazowy, który moim zdaniem w Polsce nie musi być niszowy,
a w perspektywie 2020 może konkurować z całym rynkiem gazu ziemnego, jest błędne.
Na rynku pojawia się też gaz łupkowy. Gdyby na rynku były przedsię-

biorstwa energetyczne konkurujące ze
sobą, byłoby pewnie łatwiej mówić o
tym jak będzie wykorzystany gaz łupkowy, kiedy się u nas stanie osiągalny.
To samo można powiedzieć o technologiach zgazowania i upłynniania
węgla. Oczywiście, pojawiają się duże znaki zapytania o konkurencyjność
paliw gazowych z węgla w warunkach
skokowo rosnącej konkurencyjności
odnawialnych źródeł energii i szybko
malejącej energochłonności gospodarki. Trzeba jednak wziąć pod uwagę, że węgla w obecnej postaci nie będziemy wykorzystywać wiecznie. Jeżeli
będziemy go wykorzystywać jako paliwo, to właśnie w postaci zgazowanej
lub upłynnionej.
Jak Pan ocenia możliwość rozwoju energetyki gazowej w Polsce
w ciągu najbliższych kilku lat? Czy
znaczący rozwój to tylko kwestia
czasu i nakładów inwestycyjnych?
Nakłady inwestycyjne niezależnie
od tego jakie one będą, mają mniejsze
znaczenie, jeżeli na rynku wytworzy
się zapotrzebowanie. Jest zatem tylko
pytanie o zapotrzebowanie na paliwa
gazowe i o to, kto będzie graczem na
rynku tych paliw po stronie podażowej. Musimy bowiem pamiętać, że gaz
ziemny nie jest już jedynym paliwem
gazowym. Jak wcześniej podkreślono, jest biogaz, w perspektywie gaz
łupkowy oraz w najdalszej perspektywie – gaz ze zgazowania węgla. Można powiedzieć, że dla wszystkich tych
segmentów paliw gazowych technologie energetyczne są praktycznie prawie te same. Jeżeli rynku podażowego
paliw gazowych innych niż gaz ziemny
nie obejmie PGNiG, to pojawią się inne podmioty.
Jestem przekonany o tym, że energetyka gazowa właśnie z tego powodu, że może wychodzić na nowe segmenty paliwowe, które nie będą objęte
monopolem, takim jakim jest objęty gaz
ziemny, będzie się bardzo szybko rozwijać. Ale na pewno nie według modeli (schematów), z jakimi dzisiaj mamy
do czynienia.
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większy rynek gazu w Polsce. Podmioty konkurowałyby ze sobą o odbiorców
i wszyscy mieliby z tego pożytek. Niestety, restrukturyzacja gazownictwa nigdy nie została przeprowadzona.
20, 15 i jeszcze 10 lat temu była
okazja na decentralizację. Kiedyś funkcjonowało ponad 20 zakładów gazowych, które mogły zostać przekształcone w przedsiębiorstwa. Mielibyśmy
dzisiaj podmioty zdolne do odpowiedzi na wyzwanie czasu, którym jest
rozproszona, innowacyjna energetyka
gazowa. Jednak tak się nie stało. Były również inne momenty. Charakterystyczną była połowa obecnej dekady,
kiedy wiadomo już było, że w związku
z dyrektywą unijną musi być utworzony
niezależny operator gazowy w przesyle. Można było wówczas zrestrukturyzować cały biznes. Chociażby oddzielić od PGNiG wydobycie, magazyny.
Wówczas PGNiG nie był jeszcze na
giełdzie i można to było łatwo zrobić.
Zamiast tych działań spajaliśmy poszczególne segmenty PGNiG (sieci
dystrybucyjne, obrót, magazyny, wydobycie) jeszcze mocniej. Rząd tworzył
regulacje, które nie pozwoliły naruszyć
monopolu. Jedna z takich regulacji
dotyczy wymagania, które mówi, że
przedsiębiorstwo obrotu gazem musi mieć własne magazyny. Jeżeli musi
mieć własne magazyny, to wiadomo,
że rynek obrotu gazem jest tym samym
zablokowany dla podmiotów niezależnych (spoza PGNiG).
Reasumując, brak konkurencji, jako skutek zaniechania restrukturyzacji
polskiego gazownictwa w ostatnich 20
latach, jest najpoważniejszą przyczyną
tego, że mamy zdecydowanie mniejsze
niż na Zachodzie wykorzystanie gazu
ziemnego w naszym kraju i tego, co
jest jeszcze ważniejsze, że będziemy
mieć kłopoty w przyszłości, bo trudno nam będzie – przy blokującej sile
PGNiG – włączyć się w trendy światowe. Praktycznie ten sektor nie został
poddany prawie żadnej restrukturyzacji.
Wydzielenie operatora przesyłowego,
to była bezwzględna konieczność wynikająca z dyrektywy unijnej.
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Czy przewidywany poziom zużycia gazu w 2015 r., czyli 18 mld m3,
jest całkowicie realny, szczególnie
w zakresie tworzenia nowych mocy
wytwórczych energii elektrycznej?
Prognozy takie, z jakimi mamy
obecnie do czynienia, są coraz bardziej nieprzydatne. Dotyczy to szczególnie dwóch rynków: gazu ziemnego
i energii elektrycznej. Stare metody prognozowania nigdy nie były skuteczne
(całkowicie nas zawodziły). Ja raczej
wolałbym mówić nie o prognozowaniu,
a o antycypowaniu procesów, które będą zachodzić. Mamy w tym wypadku do
czynienia z potrzebą nowego myślenia
jakościowego, które jest ważniejsze od
modeli ilościowych, opartych na starych
przesłankach. W myśleniu jakościowym
łatwiej jest obecnie uwzględnić nowe
przesłanki.
Czy 18 mld m3 jest realnym rynkiem? Jeżeli będzie nam brakować
energii elektrycznej, to bardzo szybko
możemy uzyskać jej wystarczającą produkcję wykorzystując gaz ziemny, czyli
technologie energetyczne, których czas
realizacji wynosi 1 rok, a nie 10 lat, tak
jak w wypadku tradycyjnych technologii
węglowych, albo 20 lat, tak jak w wypadku technologii jądrowych.
Podkreślam, jeśli będzie potrzeba,
tzn. będą ci, którzy będą chcieli kupować energię elektryczną, to na pewno
gaz ziemny w najbliższych latach będzie
znakomitym paliwem.
Ale, czy tylko gaz ziemny? Otóż nie.
Dobre perspektywy dotyczą także innych paliw gazowych. Jeżeli segment
biogazowni będzie się rozwijać, to pamiętajmy, że 1 mld m3 biometanu (po
przeliczeniu biogazu na czysty metan),
równoważny 10 TWh energii pierwotnej
w paliwie, jest możliwy do wyprodukowania przy wykorzystaniu zaledwie 120
tys. hektarów gruntów rolnych.
Obecnie praktycznie wszyscy jesteśmy zgodni już w Polsce, że dysponujemy zasobami ziemi na cele energetyczne nie mniejszymi niż 1,5-2 mln
hektarów (wykorzystanie tych zasobów
staje się wręcz racją stanu polskiego
państwa). Wykorzystując całe te zaso-

by, otrzymamy nie 1 mld m3, a aż 12-16
mld m3 gazu rocznie.
Jeżeli będzie zapotrzebowanie na
energię elektryczną, to wykorzystanie
18 mld m3 paliw gazowych jest oczywiście w pełni możliwe. Ale podkreślam
– paliw gazowych. Podkreślenie jest
ważne, bo do 2020 r. granice między
obecnym gazem ziemnym i biometanem z rolnictwa energetycznego, a potencjalnie także gazem łupkowym, będą
się zacierać.
Jeśli chodzi o perspektywę 2015,
to nie zostało już dużo czasu. Ale parę
mld m3 biometanu rocznie moglibyśmy
produkować i mógłby on stanowić poważną konkurencję dla gazu ziemnego.
Potrzebne jest tylko przezwyciężenie
oporu monopolistów. Zwłaszcza oporu
operatorów dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych w zakresie przyłączania biogazowni (zintegrowanych z
agregatami kogeneracyjnymi) do tych
sieci. Z gazem łupkowym jest inaczej.
Pojawi się on w Polsce nie wcześniej
niż dopiero po 2015 r.
Trzy projekty „gazowe” są już w
fazie przedrealizacyjnej: Stalowa Wola, projekt Energii i Lotosu oraz projekt w Tarnowie. Czy uruchomienie
pierwszych mocy jest realne?
Inwestorzy dokładnie obserwują rynek. Jak są duże potrzeby, to przyspieszają inwestycje. Jak nie ma potrzeb,
to zwalniają. Jest to całkiem rozsądne
działanie. Bo po co mają inwestować
w projekty, z których produkcję trudno
będzie ulokować na rynku?
Nie ma żadnych problemów (technicznych, ﬁnansowych), aby wymienione projekty zrealizować. Jeżeli tylko będzie zapotrzebowanie i będą ci, którzy
będą chcieli kupować energię elektryczną, to na pewno będą one zrealizowane.
Myślę, że często chcemy opisać
nową rzeczywistość za pomocą starego języka, starych pojęć. Były zaplanowane jakieś inwestycje i pytamy – tak
jak w gospodarce socjalistycznej – czy
plany zostaną zrealizowane? Obecnie
sytuacja jest inna. Jeśli jest zapotrzebowanie – to realizujemy inwestycje, jeśli

nie ma – to wstrzymujemy.
Na rynku są dostępne i turbiny gazowe, i generatory, i kotły odzysknicowe. Można nawet powiedzieć, że są
pewne nadwyżki w zdolnościach produkcyjnych takich urządzeń w Europie,
Ameryce.
Po stronie kapitału nie widzę również problemu, jeżeli wytworzy się zapotrzebowanie na energię elektryczną,
a Państwo będzie nadawać sygnały, że
w Polsce rynek i regulacje są stabilne
(musi jednak być w tym wiarygodne,
a obecnie nie jest pod tym względem
najlepiej).
Co obecnie może odstraszać inwestorów?
Inwestorów odstrasza w Polsce,
zwłaszcza w energetyce węglowej,
gdzie planowanych jest sporo inwestycji i kapitałochłonność jest większa,
przede wszystkim niepewność regulacji, ryzyko regulacyjne. W naszym kraju sytuacja elektrowni węglowych jest
niejednoznaczna, tak jak nigdzie w Europie. Nie wiemy co z CO2. Derogacja,
która pół roku temu była wielkim sukcesem propagandowym Rządu, teraz
przeradza się w klęskę. Jest jasne, że
mocarstwowych zamierzeń inwestycyjnych nie jesteśmy w stanie zrealizować
i będziemy musieli płacić za emisje. Dlatego też inwestorzy wycofują się z inwestycji węglowych.
W wypadku energetyki gazowej
wrażliwość jest mniejsza, ale inwestorzy również oczekują stabilnego środowiska regulacyjnego. Gazu ziemnego
natomiast na pewno nam nie zabraknie, nawet zaczyna go być za dużo w
stosunku do potrzeb. Jeżeli wszystkie
projekty uruchomimy, to po stronie podaży nie będzie to 18 mld m3. Będzie
to ponad 25 mld m3 gazu: jeśli kontrakt
z Gazpromem zostanie w końcu podpisany (a zostanie), uruchomiony zostanie terminal LNG, rozpoczniemy eksploatację zakupionych złóż na Morzu
Północnym, wreszcie zwiększymy wydobycie krajowe. Wówczas z dostępnością gazu ziemnego nie będzie żadnego problemu.
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Mamy duże własne wydobycie
węgla. Czy gaz i węgiel są w stanie znaleźć sobie miejsce na rynku
bez robienia tego kosztem drugiej
strony?
Praktycznie już nie ma, a w nadchodzących latach jeszcze bardziej nie
będzie takiej sytuacji, w której wszyscy
wygrywają konkurencję. Istotną kwestią
jest to, jak jesteśmy przygotowani do
rozwoju technologii węglowych, a jak
do technologii gazowych.
Tradycyjne wykorzystanie węgla,
chociażby był on spalany w nowoczesnych elektrowniach (w blokach ﬂuidalnych, nadkrytycznych), niesie ze
sobą dużą emisję CO2. Po wybuchu

wulkanu widzimy wprawdzie, że natura jest w stanie znacznie więcej tego
gazu wyemitować, niż człowiek. Mimo
to, słyszymy że UE wraca do 30% redukcji CO2, tak jak przed szczytem w
Kopenhadze. Nie satysfakcjonuje jej
20%. Wzrost wymagań dotyczących
redukcji emisji CO2 traktuje jako czynnik unowocześnienie całej gospodarki
energetycznej w Europie. Tradycyjne
paliwa będą ograniczane.
A przecież w grudniu 2009 r. pojawiło się w Polsce (z „kapelusza”) całe
mnóstwo węglowych inwestycji wytwórczych. Przychodzi czas, że UE pyta o
realność ich zrealizowania. Jeśli są to
inwestycje nierealne, to zmuszeni będziemy kupować uprawnienia do emisji na rynku. Zaczynamy się bać, bo
wiemy, że inwestycje nie będą zrealizowane.
Nadszedł pierwszy moment weryﬁkacji, pokazujący praktycznie, że strategia UE ma sens, że można skutecznie i szybko wypierać emisje CO2 za
pomocą energii odnawialnej i redukcji
zużycia paliw kopalnych. Nasze próby
trzymania się starych przyzwyczajeń
(tradycyjnych technologii węglowych)
nie mają najmniejszego sensu. Inwestycji węglowych nie zrealizujemy przecież
w krótkim czasie.
Dlaczego Europa tak ochoczo
podwyższa próg redukcji CO2? Jak
to wpłynie na szanse czystych technologii węglowych i energetyki jadrowej?
„Formalnym” argumentem na to,
aby zwiększyć redukcję z 20% do 30%
(powracająca propozycja Komisji Europejskiej) jest kryzys gospodarczy, który spowodował zmniejszenie zużycia
energii. W konsekwencji cel 20% można bardzo łatwo osiągnąć. Ważniejszym powodem jest jednak potrzeba
skierowania UE na ścieżkę rozwoju innowacyjnego (i związany z tym, podkreślony już przeze mnie, fakt łatwego
wypierania CO2 za pomocą odnawialnych źródeł energii i redukcji zużycia
paliw kopalnych).
Rozwój nowych technologii i źró-

deł energii umożliwia redukcję większą, na poziomie 30%. Ważne jest przy
tym również to, że wyższy próg redukcji emisji CO2 jest, niestety, w interesie
banków – głównych spekulantów na
rynku handlu uprawnieniami do emisji
CO2, zainteresowanych wzrostem cen
tych uprawnień. Wreszcie najważniejsze jest to, że redukcja 30% wpisuje
się w interes potężnego już przemysłu
URE (urządzeń energetyki rozproszonej), który przystępuje do konfrontacji
z tradycyjnym sojuszem polityczno-korporacyjnym w energetyce.
W Polsce wyższy próg redukcji
emisji CO2 traktujemy jako argument
na rzecz rozwoju czystych technologii
węglowych. Czyste technologie węglowe (CCS, IGCC), to jednak technologie jeszcze bardzo odległe. W krótkim
czasie wygrywać będzie gaz ziemny.
Jeśli gaz ziemny zacznie wygrywać,
a pojawi się jeszcze konkurencja pomiędzy gazem ziemnym i biogazem,
to skutek będzie taki, że technologie
węglowe będą coraz mocnej wypierane. Tym samym będziemy z dużym
opóźnieniem naśladować UE w tym
zakresie. Od pewnych obiektywnych
trendów nie ma odwrotu.
Czy wytworzymy rynkowe sposoby działania, które pozwolą nam
osiągnąć bezpieczeństwo energetyczne bez technologii wielkoskalowych?
Jak dostrzeżemy, że rozproszone
technologie gazowe dają nam możliwość panowania nad bezpieczeństwem energetycznym i wytworzymy
sposoby reagowania w krótkim czasie
na zagrożenia, to również i energetyka
jądrowa przestanie mieć sens, oczywiście w odbiorze społecznym. Osoby,
które obecnie lansują energetykę jądrową, nie zdają sobie sprawy z tego, że
po drodze wytworzą się struktury, rozwiązania, sposoby działania, itd., które
pozwolą chronić bezpieczeństwo energetyczne za pomocą technologii możliwych do wdrożenia w krótkim czasie. 
Rozmawiali: Dorota Kubek,
Mariusz Marchwiak
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A jak Pan ocenia inwestycję w
postaci terminalu LNG?
Z terminalem LNG spóźniliśmy się o
10-15 lat. To jest nasze przekleństwo.
Ciągle się z czymś spóźniamy. 15 lat
temu terminal byłby znakomitym rozwiązaniem. Obecnie dla jego sﬁnansowania trzeba specjalnych rozwiązań.
Trzeba gwarancji (państwa oraz ﬁrm
LNG i Gaz System) w postaci taryfy
na usługę regazyﬁkacji gazu przyjmowanego przez terminal. Bez gwarancji
banki nie chcą udzielić kredytów. Obawiam się, że gaz z terminalu LNG może być za drogi w stosunku do innych
rozwiązań. Jeśli banki boją się ryzyka,
to jest to potwierdzenie tezy, że gaz będzie „ideologiczny”, a nie konkurencyjny.
Stany Zjednoczone praktycznie
zaprzestały importu LNG w 2009 r., a
przecież mają największą infrastrukturę
importową w tym segmencie. Amerykański gaz łupkowy okazał się tak konkurencyjny, że wystarcza do pokrycia
pełnego zapotrzebowania.
Można mnożyć przykłady, jak to
gotujemy sobie przyszłość, w której
nietraﬁone inwestycje będą obciążały
gospodarkę. Jest to wynik tego, że nie
potraﬁmy dobrze ocenić rozwoju sytuacji. Jesteśmy nadmiernie wpatrzeni
w to co było, a nie widzimy przemian,
które mają miejsce na świecie. Rząd
nadmiernie chroni interesy korporacyjne (energetyczne i bankowe).
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Rozmowa z Marcinem Szpakiem, prezesem zarzdu ENERGA Invest SA

Grupa ENERGA jest krajowym
liderem w produkcji energii z OZE.
Działania z tym związane ujęte zostały w strategii do 2015 r. Jakie są
jej główne przesłanki?
Strategia zakłada ugruntowanie pozycji Grupy ENERGA jako najbardziej
„zielonej” grupy energetycznej w Polsce. Większość realizowanych przez
nas inwestycji idzie właśnie w tym kierunku: intensywny rozwój innowacyjnej
energetyki rozproszonej, odnawialnej
oraz w ograniczonym zakresie konwencjonalnej. Inwestycje w gazowe źródła
wytwarzania ujęte zostały w Programie
ENERGA PROGAZ.
Nasza Grupa posiada stosunkowo mało własnych źródeł wytwarzania
energii. To co do tej pory było uznawane za naszą słabość, staramy się przekształcić w sukces. Nasi konkurenci
jeszcze przez wiele lat zależni będą od
energetyki węglowej, my w tym czasie
konsekwentnie budujemy Grupę, która jest przyjazna środowisku i klientom.
Tworzymy najlepszy na rynku system
obsługi klienta oraz przyjazny dla środowiska system wytwarzania energii.

Fot. ENERGA Invest SA
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ENERGETYKA GAZOWA
CORAZ BLIEJ

Oczywiście nie da się zbudować
portfela wytwarzania całkowicie w
oparciu o źródła odnawialne?
Tak, energetyka konwencjonalna musi być również rozwijana, gdyż
gwarantuje odpowiednią skalę oraz
stabilizację pracy całego systemu
energetycznego. Stąd decyzja o kon-
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Jakie są Pana zdaniem największe atuty energetyki gazowej?
Porównując do energetyki węglowej w zakresie pyłów, związków siarki
czy azotu, gaz można uznać za źródło praktycznie bezemisyjne, natomiast
emisja dwutlenku węgla jest mniejsza o
połowę. Opłaty środowiskowe za emisje, będą miały coraz większy udział w
strukturze kosztów wytwarzania energii. Przy znacznie niższej emisyjności, energetyka gazowa będzie więc
w mniejszym stopniu obciążona kosztami zewnętrznymi, dlatego jej konkurencyjność powinna się poprawiać. Gaz
jest najbardziej ekologicznym paliwem
spośród paliw kopalnych.
Budując źródła gazowe nie tylko
obniżamy emisyjność, ale mniej ingerujemy w krajobraz. Elektrownię gazową trudno odróżnić od centrum logistycznego czy nowoczesnej fabryki.
Przy tego typu inwestycjach znacznie
łatwiej pozyskać uzgodnienia środowiskowe oraz akceptację władz i środowisk lokalnych.
Przygotowanie procesu inwestycyjnego i budowa elektrowni trwa tu o
kilka lat krócej, niż w przypadku energetyki węglowej.
Jak wygląda kwestia nakładów
inwestycyjnych w projektach „gazowych”?
Porównując gaz do tradycyjnych
technologii wytwarzania energii elektrycznej, jest on najtańszy inwestycyjnie w przeliczeniu na MW mocy elektrycznej zainstalowanej. Jest to mniej
więcej połowa nakładów niezbędnych
do zrealizowania inwestycji węglowej.
Dlatego też można powiedzieć, że skala

nakładów inwestycyjnych jest tutaj znacząco mniejsza. Przy krótszym czasie
realizacji tego typu inwestycji, znacznie łatwiej jest pozyskać ﬁnansowanie
i jest szansa na szybsze zakończenie
całego projektu.

”

Porównując gaz
do tradycyjnych
technologii
wytwarzania
energii
elektrycznej, jest
on najtańszy
inwestycyjnie
w przeliczeniu
na MW mocy
elektrycznej
zainstalowanej

Jednak koszt samego paliwa jest
wysoki.
Koszt paliwa w strukturze kosztów
jest znacznie wyższy niż w przypadku
źródeł tradycyjnych i kształtuje się na
poziomie około 70%. Jest to jednak
kompensowane przede wszystkim elastycznością pracy, możliwością szybkiego zwiększenia i obniżenia mocy
lub też całkowitego wyłączenia obiektu.
Jestem przekonany, że zwłaszcza
w obszarze północnej Polski, gdzie następuje gwałtowny rozwój energetyki
wiatrowej, dla zapewnienia stabilności
systemu energetycznego, muszą powstać jednostki o dużej mocy i wysokiej
elastyczności pracy. Warunku tego nie
spełniają ani elektrownie jądrowe, ani
węglowe. Gaz nadaje się tutaj znakomicie, jako źródło, które w przypadku kiedy spada zapotrzebowanie na energię,
można wyłączyć w ciągu kilkudziesięciu minut lub w równie krótkim czasie
uruchomić z pełną mocą.
Jakie są główne założenia programu ENERGA PROGAZ?
Program będzie realizowany do

2015 r. Naszym założeniem jest budowa co najmniej 600 MW mocy elektrycznej. Jeżeli zsumujemy MW projektów, nad którymi obecnie pracujemy,
uzyskamy około 1000 MW mocy elektrycznej. Ostateczna decyzja o konﬁguracji i mocy tych jednostek zostanie podjęta na etapie przygotowywania
szczegółowych projektów. Projekty realizujemy z partnerami, którzy stanowią
dla nas istotną wartość dodaną: Grupa
LOTOS i PGNiG przy budowie elektrociepłowni o mocy około 200 MW oraz
irlandzka ESB International przy budowie dużej elektrowni gazowej o mocy
około 800 MW.
Jaki jest zakres współpracy z ﬁrmą ESB International?
W październiku 2009 r. zawarliśmy
umowę konsorcjalną, na mocy której
rozpoczęliśmy współpracę nakierowaną na przeanalizowanie możliwości
wspólnego zrealizowania projektu. Założenia fazy przygotowawczej tej umowy zostały w pełni zrealizowane i dały
pozytywny rezultat. Stwierdziliśmy, że
projekt jest dobry i warto w niego zainwestować. Obie strony zdecydowały się rekomendować swoim organom
korporacyjnym przejście do fazy realizacji projektu. Obecnie jesteśmy na etapie uzgodnień biznesowych warunków
dalszej współpracy.
Dlaczego zdecydowaliście się
Państwo właśnie na partnera irlandzkiego?
Grupa ESB posiada znakomite
kompetencje w obszarze energetyki gazowej, zdobyte na poligonie doświadczalnym licznych wybudowanych
i zarządzanych przez nich elektrowni
gazowych. Większość z nich to obiekty o mocy elektrycznej między 400, a
900 MW zlokalizowane zarówno w Irlandii, Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, jak i
na Bliskim Wschodzie. Firma dysponuje silnym zespołem inżynierów, którzy
projektują instalacje, zarządzają procesem inwestycyjnym, pełnią funkcje
operatorskie. Firma dysponuje know
how obejmującym cały cykl od pomy-
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tynuowaniu pierwszego projektu węglowego oraz poważnym wejściu inwestycyjnym w źródła gazowe. Maję one
przewagę nad źródłami ekologicznymi,
zielonymi, takimi jak np. źródła wiatrowe, czy biogazownie, gdyż jest tutaj
większa przewidywalność oraz wyższa
skala możliwa do uzyskania w znacznie krótszym czasie. Przewidywalność
produkcji jest bardzo ważną kwestią.
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słu do zarządzania obiektem.
Możemy liczyć na to, że w przypadku kontraktowania, czy negocjowania
z potencjalnymi dostawcami urządzeń,
na pewno siła negocjacyjna ﬁrmy, która buduje 1 elektrownię rocznie, jest
znacznie większa niż podmiotu, który
buduje pierwszą tego typu elektrownię.
Nie bez znaczenia jest również fakt, iż
ESBI nie konkuruje bezpośrednio z nami na rynku polskim.
Jak ocenia Pan zabezpieczenie
dostaw paliwa gazowego dla naszego kraju?
Nie da się ukryć, że zawsze jest ryzyko jeśli chodzi o zabezpieczenie paliwa. Do tej pory energetyka gazowa była
obarczona jeszcze wyższym ryzykiem,
co wynikało z tego, że indeks cenowy
energii elektrycznej w Polsce jest mocno związany z węglem.
Obecnie praktycznie wszystkie grupy energetyczne planują inwestycje gazowe. Zakładam, że w koszyku ustalania ceny energii elektrycznej pojawi się
również komponent gazowy. Działają
tak wszystkie rynki europejskie, gdzie
udział gazu to przynajmniej kilkanaście
procent, a w niektórych krajach osiąga
on nawet 50%.

Zakładam, że w Polsce udział gazu
w produkcji energii elektrycznej powinien osiągnąć co najmniej 10, a może
nawet kilkanaście procent.
Co z warunkami dostaw tego paliwa?
Myślę, że nie będzie problemu z
ﬁzyczną dostawą gazu. Mówi się, że
może go być nawet za dużo. PGNiG
jako główny importer gazu i producent
na rynku krajowym może mieć pewne
nadwyżki gazu w momencie podpisania umowy z Rosjanami.
Uważam, że konkurencja na rynku gazu będzie się w najbliższych latach dynamicznie rozwijać. Prowadzone są konkretne inwestycje związane
ze zwiększeniem możliwości importowych: połączenia z sąsiadami (interkonektory) oraz terminal LNG. Da to
możliwość wchodzenia na polski rynek
nowych dostawców gazu. W ostatnich
miesiącach prowadzone są również intensywne działania skierowane na potwierdzenie możliwości wydobycia w
Polsce gazu łupkowego.
Konkurencyjny rynek nie rozwinie się z pewnością w ciągu roku czy
dwóch, jednak w perspektywie średnioterminowej (5-10 lat) możemy się spo-

dziewać istotnych zmian. Potwierdzają
to też doświadczenia innych krajów. Na
przykład w Hiszpanii, po wybudowaniu
kilku terminali LNG oraz rozwoju energetyki gazowej, zużycie gazu wzrosło
kilkukrotnie. Wraz ze wzrostem wielkości zużycia i możliwości importowych,
nastąpił również wzrost konkurencji.
Jestem przekonany, że wraz z rozwojem energetyki gazowej bazowe
zużycie gazu w Polsce będzie rosło.
Wraz ze wzrostem zużycia gazu będzie
też rosła nasza siła negocjacyjna oraz
atrakcyjność polskiego rynku.
Jakie Pana zdaniem może być
wykorzystanie w najbliższym czasie paliw gazowych pochodzących
z biogazowi?
Biogaz jest źródłem, które leży w
kręgu naszych zainteresowań. Jako
Grupa mamy ambitne plany dotyczące
inwestowania w biogazownie, jednak
model biznesowy biogazowi w Polsce
cały czas ewoluuje. Na dzisiaj skala
produkcji biogazu jest na tyle niewielka, że trudno go traktować jako istotne źródło paliwa dla elektrowni o dużej mocy. 
Rozmawiali: Dorota Kubek,
Mariusz Marchwiak
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Maciej M. Sokoowski, dyrektor wykonawczy sekretariatu Spoecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji

Spoeczne wsparcie rzdu,
czyli gos ekspertów w kwestii redukcji emisji

1) Wymieniona „derogacja” jest rezultatem prowadzonych przez rząd negocjacji założeń projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r.
zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych („dyrektywa EU-ETS”) wchodzącej w skład aktów prawnych „Pakietu klimatyczno-energetycznego” (Dz. Urz. UE L 140 z 5 czerwca 2009 r.). W wyniku tych negocjacji Polska otrzymała ulgę w zakresie obowiązku
zakupu przez instalacje energetyczne począwszy od 2013 r. wszystkich uprawnień do emisji gazów cieplarnianych w pełnym systemie aukcyjnym. Zgodnie z art. 10c dyrektywy EUETS, pewne państwa członkowskie, w tym Polska, mogą przydzielić przejściowo bezpłatne uprawnienia instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, które funkcjonowały przed
dniem 31 grudnia 2008 r. lub instalacjom wytwarzającym energię elektryczną, w przypadku których proces inwestycyjny faktycznie wszczęto do tego dnia. Dzięki przyznanej Polsce
„derogacji” instalacje istniejące wg stanu na 31 grudnia 2008 r. będą nabywały na aukcjach jedynie część potrzebnych uprawnień. W 2013 r. będzie to 30% w stosunku do średniej
emisji z okresu 2005-2007, która stanowi wielkość odniesienia, bądź w oparciu o wskaźniki emisji ważone rodzajem paliwa. Następnie pomiędzy 2014 r., a 2019 r. pula darmowych
uprawnień będzie stopniowo zmniejszana tak by w 2020 r. osiągnąć pełny system aukcyjny.
2) Stosownie do art. 10c ust. 5 lit c) w zw. z art. 10c ust. 1 akapit drugi dyrektywy EU-ETS warunkiem zastosowania „derogacji” obowiązek państwa członkowskiego do przedstawienia
Komisji Europejskiej krajowego planu przewidującego inwestycje w zakresie modernizacji i poprawy infrastruktury oraz czystych technologii.
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Fot. www.sxc.hu

S

kala przedsiwzicia,
jakim jest Narodowy
Program Redukcji Emisji
Gazów Cieplarnianych
(NPREGC), powinna by
oceniana w kategorii
olbrzymiego, niespotykanego
dotychczas wyzwania,
przed którym obecnie
stoi polska gospodarka.
Priorytety i kierunki dziaa
wynikaj z postanowie
Pakietu klimatycznoenergetycznego, przyznanej
Polsce „derogacji”1 oraz
zwizanej z tym koniecznoci
opracowania krajowego
planu modernizacji i poprawy
infrastruktury oraz inwestycji
w czyste technologie
wglowe2.
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Z

akres koniecznych do podjęcia
działań jest bardzo szeroki. Mają one zarówno charakter organizacyjny (przygotowanie odpowiednich
ram prawnych, ﬁnansowych, strukturalnych), jak i wykonawczy (konkretne działania inwestycyjne: modernizacja istniejących i budowa nowych
instalacji – rozwój technologii niskoemisyjnych, wsparcie programów naukowo-badawczych, itd.). Co więcej,
prowadzić je będą różne podmioty
(prywatne oraz publiczne).

jest liczącym blisko 170 członków doradczym ciałem eksperckim formalnie
funkcjonującym przy Ministrze Gospodarki. Członkami Rady są wybitni specjaliści ze wszystkich dziedzin, na które
mają pośredni oraz bezpośredni wpływ
postanowienia Pakietu klimatycznoenergetycznego. Pod względem organizacyjnym pracują oni w 17 Grupach
Roboczych, wyodrębnionych z uwagi
na sektory związane z problemem redukcji emisji gazów cieplarnianych .

 Wymiar Narodowego

”
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Programu Redukcji
Emisji Gazów
Cieplarnianych

Wymiar pracy wymaga przeprowadzenia transparentnych konsultacji
społecznych oraz włączenia w nie jak
największej liczby instytucji zainteresowanych wsparciem rządu w przedmiocie opracowania NPREGC. Ponadto
już na etapie poprzedzającym bezpośrednie przygotowanie, konieczne jest
przeprowadzenie gruntownej analizy
materii potencjalnie wchodzącej do zakresu oddziaływania NPREGC.
Jako istotny rezultat realizacji działań rządu w obszarze redukcji emisji
należy wskazać powołanie w 2009 r.
przez Ministra Gospodarki Społecznej
Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji .

 Społeczna Rada

ds. Narodowego
Programu Redukcji
Emisji – społeczny
„think tank”
na potrzeby rządu

Społeczna Rada ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji (Rada)

Zielona Księga
identyﬁkuje
konieczne
do rozwiązania
problemy
oraz zadania
odnoszące się
do opracowania
i realizacji
NPREGC
w Polsce.
Integralną częścią
dokumentu jest
inwentaryzacja
kwestii
dyskusyjnych

W strukturze Rady kierowniczą rolę
powierzono Prezydium w skład, którego
wchodzą: prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek
(przewodniczący), prof. dr hab. inż. Michał Kleiber i dr inż. Janusz Steinhoﬀ
(wiceprzewodniczący) i dr hab. inż. prof.
PW Krzysztof Żmijewski (sekretarz generalny). Prezydium pełni funkcje decydenckie - przesądza o ostatecznym
kształcie stanowisk oraz opracowań, a
także reprezentuje Radę na zewnątrz.
Organem wspierającym i koordynującym prace Rady jest Sekretariat Rady.

Celem działań Rady jest dostarczenie organom administracji, głównie Ministrowi Gospodarki, niezależnej
i wszechstronnej wiedzy strategicznej
umożliwiającej realizację konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju, w kontekście optymalizacji procesu
redukcji emisji jako narzędzia ochrony
klimatu. Cel ten uwydatnia się w Zarządzeniu Ministra Gospodarki nr 28 z
października 2009 r., którego § 2 mówi, że do zadań Rady należy:
 opracowywanie koncepcji rozwiązań systemowych służących redukcji emisji gazów cieplarnianych do
atmosfery, z uwzględnieniem obowiązujących międzynarodowych i
unijnych regulacji prawnych,
 udział w opracowaniu i opiniowaniu
projektów dokumentów.
Priorytetowymi działaniami Rady są
zagadnienia dotyczące:
 poprawy efektywności gospodarczej,
 rozwoju niskoemisyjnych technologii przemysłowych,
 rozwoju odnawialnych źródeł energii,
 diagnozowania kierunków rozwoju
energetyki.
Istota problemów przesądza o strategicznym charakterze działań podejmowanych przez ten społeczny „think
tank”, pracujący na zasadach wolontariatu na zlecenie rządu.
Celem uzupełniającym Rady jest
przekonanie społeczeństwa co do
zasadności działań na rzecz ochrony klimatu w ich optymalnym kształcie. Wpisuje się to we wskazaną powyżej konieczność włączenia opinii
społecznej do publicznego dyskursu
w przedmiocie redukcji emisji gazów
cieplarnianych oraz kwestii związanych
z klimatem (w tym przede wszystkim
adaptacją do zmian klimatu).

1) Zarządzenie Ministra Gospodarki nr 28 z października 2009 r.
2) Grupa Robocza ds. prawa, Grupa Robocza ds. energetyczno-technologicznych dla źródeł systemowych, Grupa Robocza ds. budowlano-konstrukcyjnych, Grupa Robocza ds. ekonomicznych, Grupa Robocza ds. bezpieczeństwa i paliwa jądrowego, Grupa Robocza ds. Pakietu klimatyczno-energetycznego, Grupa Robocza ds. nauki i edukacji, Grupa Robocza
ds. komunikacji strategicznej, Grupa Robocza ds. społeczeństwa obywatelskiego, Grupa Robocza ds. organizacji i zarządzania, Grupa Robocza ds. oddziaływania na środowisko,
Grupa Robocza ds. efektywności energetycznej, Grupa Robocza ds. odnawialnych źródeł energii, Grupa Robocza ds. czystych technologii węglowych, Grupa Robocza ds. sieci, Grupa
Robocza ds. rynku, Grupa Robocza ds. transportu.

 Stopień zaawansowania
prac nad Narodowym
Programem Redukcji
Emisji

W październiku 2009 r. Rada otrzymała zadanie opracowania priorytetowych dla przyszłego kształtu programu
dokumentów: Zielonej i Białej Księgi
Narodowego Programu Redukcji Emisji
Gazów Cieplarnianych (Zielona Księga/
Biała Księga), a także Map Drogowych
oraz koncepcji Narodowego Programu
Redukcji Emisji (SIWZ).
Zielona Księga identyﬁkuje konieczne do rozwiązania problemy oraz zadania odnoszące się do opracowania i realizacji NPREGC w Polsce. Integralną
częścią dokumentu jest inwentaryzacja
kwestii dyskusyjnych. W ramach Zielonej Księgi określono także cele działań
ze szczególnym uwzględnieniem priorytetu redukcji emisji gazów cieplarnianych. Opracowanie wraz z załącznikami
znajduje się już w ostatnim etapie konsultacji w ramach procedur przyjmowania dokumentów obowiązujących Radę.
Biała Księga, aktualnie w opracowaniu, jest dokumentem przedstawiającym rozwiązania i koncepcje pozwalające osiągnąć wymieniony cel nadrzędny
- jak pokonać bariery opisane w Zielonej Księdze.
Ważnym rezultatem Rady są Mapy
Drogowe, zawierające syntezę i kierunki
zalecanych działań wraz z perspektywą
czasową ich realizacji. Składają się na
nią jednostkowe opracowania szczegółowo deﬁniujące obszary strategiczne – programy: Energetyki Jądrowej,
Efektywności Energetycznej, Czystych
Technologii Węglowych, Odnawialnych
Źródeł Energii oraz Restytucji Źródeł.
Niewykluczone, że Rada rozszerzy swój
zakres działań i przygotuje dodatkowe
opracowania analityczne.
Klamrą spinającą prace Rady jest
ﬁnalne opracowanie koncepcji Narodowego Programu Redukcji Emisji (Specyﬁkacji Istotnych Warunków Zamówienia). Dokument ten ma posłużyć
rządowi na dalszych etapach prac nad
NPREGC. Zawierać on będzie zarys

Programu oraz kierunki i zalecenia co
do jego formalnego, jak i materialnego kształtu.

 Publiczna dyskusja i

transparentność działań

Istotnym elementem działań Rady
jest ich transparentność. Do współpracy przy tworzeniu poszczególnych dokumentów, oprócz licznych konsultantów będących reprezentantami szeregu
środowisk zawodowych i społecznych,
zaproszonych zostało wiele organizacji i instytucji branżowych oraz naukowo-badawczych, których działania pośrednio lub bezpośrednio związane są
z materią redukcji emisji gazów cieplarnianych.

”

Biała Księga,
aktualnie
w opracowaniu,
jest dokumentem
przedstawiającym
rozwiązania
i koncepcje
pozwalające
osiągnąć
wymieniony cel
nadrzędny - jak
pokonać bariery
opisane w Zielonej
Księdze

Szansą na publiczną prezentację
wzajemnych ustaleń oraz na przedstawienie opracowanych przez Radę dokumentów odnoszących się do
NPREGC jest organizowana pod patronatem Rady Międzynarodowa Konferencja NEUF 2010 - New Energy
Users Friendly „Konsultacje publiczne
map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji”, odbywająca się 18
czerwca 2010 r. w Warszawie. Z uwagi na obecność Komisarz ds. Klimatu
– Connie Hedegaard, przedstawicieli
polskiego rządu, Rady oraz poszcze-

gólnych sektorów, konferencja będzie
doskonałą płaszczyzną publicznej konsultacji stanowisk Komisji Europejskiej
i polskiego rządu z poglądami przedstawicieli nauki, biznesu oraz społeczeństwa. Będzie to również okazja do
przedyskutowania problemów przygotowania odpowiednich instrumentów
prawnych umożliwiających skuteczne
działanie w przedmiocie adaptacji do
zmian klimatycznych, z uwagi na możliwość zabrania głosu i upublicznienia
swojego stanowiska odnoszącego się
do przyszłego kształtu polskiego prawa klimatycznego. Connie Hedegaard,
po raz pierwszy goszcząca w Polsce,
zaprezentuje korzyści wynikające z redukcji emisji gazów cieplarnianych również podczas spotkania ze studentami
warszawskich uczelni. Będzie to szansa
na wyrażenie swoich wątpliwości, zwrócenie uwagi na konkurencyjne rozwiązania i propozycję alternatywnych kierunków działań. Wnioski wypracowane
podczas konferencji, zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli Rady
w broszurce „Almanach Narodowego
Programu Redukcji Emisji – pytania i
odpowiedzi” oraz podczas seminarium
„Szanse realizacji Pakietu klimatycznoenergetycznego (i konsekwencje niezrealizowania)”.
Zapraszamy do konsultacji.
Projekt Konsultacji publicznych
map drogowych Narodowego Programu Redukcji Emisji doﬁnansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej. 
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prof. Mieczysaw Adam Gostomczyk, Joanna Krawczyk, Pastwowa Wysza Szkoa Zawodowa w Kaliszu

Wpyw CO2 na zmian klimatu
- fakty i teorie

W

zrost redniej temperatury ziemi oraz stenia dwutlenku wgla
w atmosferze to fakt. Nawet jeli badania stenia dwutlenku wgla
metodami chemicznymi prowadzone do lat 50. XX wieku pozostawiay wiele
niejasnoci, to pó niejsze, regularne pomiary z uyciem spektroskopii IR
jednoznacznie wykazay, e stenie CO2 ma tendencj wzrostow.
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i stężenia CO2
w przeszłości

Szara linia na rys. 1 przedstawia
roczne oscylacje koncentracji CO2. Wahania te związane są z faktem pochłaniania przez rośliny lądowe dwutlenku
węgla na wiosnę i w lecie (w okresie od
maja do października) i oddawaniem go
do atmosfery w okresie jesienno-zimowym (opad liści i śmierć roślin jednorocznych). Czerwona linia przedstawia
wartości roczne uśrednione. Jak można odczytać z wykresu, krzywa konsekwentnie i coraz szybciej rośnie.
Zmianom koncentracji dwutlenku
węgla w ciągu ostatnich 250 lat można się przyjrzeć jeszcze bliżej. Na rys.
2 możemy zaobserwować rosnące stężenie dwutlenku węgla wprost proporcjonalne do ilości spalanych przez nas
paliw kopalnych. Wykres ten obrazuje,
jak wiele dwutlenku węgla pozostaje
w atmosferze po usunięciu jego części
przez lądy i oceany.

Fakt, że źródłem nadwyżki dwutlenku węgla w atmosferze jest spalanie paliw kopalnych, można potwierdzić analizując koncentrację izotopów węgla w
atmosferze. Spalanie paliw kopalnych
powoduje uwolnienie do atmosfery izotopu 12C, który następnie pobierany jest

przez rośliny. W związku z tym obserwuje się coraz większą przewagę ilości węgla 12C nad izotopem 13C. Zmianę stosunku izotopów węgla ilustruje
dodatkowo rys. 3. Stosunek C13/C12
ma coraz mniejszą wartość. Spadek od
-7,6 % w 1980 r do -8,1 %, w 2000 r.
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Rys. 1. Zmiany koncentracji CO2 mierzone w obserwatorium
na Mauna Loa na Hawajach (krzywa Keelinga) [1]
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Rys. 2. Pomiary koncentracji CO2 oraz porównanie całkowitego strumienia CO2
i emisji ze spalania paliw kopalnych w latach 1750-2000 [2]
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Rys. 3. Zmiana stosunku izotopów węgla w latach 1970-2005 [1]
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Dodatkowo pomiary paleoklimatyczne (głównie rdzeni lodowych) wykazały, że w przeciągu ostatnich kilkuset tysięcy lat górną granicą stężenia
dwutlenku węgla była wartość około
300 ppmv. Zmiany stężenia następowały zgodnie z cyklami zlodowaceń,
ale dynamika wzrostu nigdy nie była
tak duża. Obecnie stężenie CO2 sięga
prawie 400 ppmv, a nagły wzrost ewidentnie zaczął się w dobie rewolucji
przemysłowej (rys. 4).
Wszystkie powyższe fakty świadczą o tym, że dodatnia zmiana stężenia dwutlenku węgla w atmosferze jest
spowodowana działalnością człowieka, a w szczególności wytwarzaniem
energii przez spalanie paliw kopalnych.

 Realne możliwości

utrzymania stężenia
CO2 na poziomie
350-400 ppm

Na wstępie musimy sobie zdać
sprawę z tego, że walka o nieprzekroczenie limitu CO2 w powietrzu rzędu
400 ppmv, jest przegrana jeśli emisja
CO2 z Chin, Indii, USA i Rosji będzie
wzrastać. Na potwierdzenie tej tezy
przytoczony został rys. 5, który jednoznacznie potwierdza fakt zmniejszającej się emisji CO2 z Europy oraz niewspółmiernie wyższej emisji z Chin [4].
W związku z powyższym, wszelkie
działania na rzecz ograniczenia emisji
CO2 z Unii Europejskiej są działaniami
pozbawionymi sensu, a wręcz mają
cechy polityki samobójczej.
Powszechnie wiadomo, że koszty
produkcji w pewnym stopniu zależą od
ceny energii. Prowadzone w UE działania zmierzające do ograniczenia emisji
CO2 zwiększą koszt energii i europejskie towary będą droższe niż te wyprodukowane w Chinach (przy wzrastającej emisji CO2). Konsekwencją będzie
zamykanie zakładów, bezrobocie i przenoszenie produkcji do krajów, w których
nie ogranicza się emisji CO2. Oczywiście rozwój technologii odnawialnych
i badania możliwości usuwania CO2
ze spalin, przyczyniają się do rozwoju
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techniki. Dopóki jednak sekwestracja
CO2 będzie droższa niż inne technologie ograniczania emisji CO2, to jej stosowanie nie powinno osiągnąć skali
przemysłowej. Podobnie jest z innymi
technologiami odnawialnymi (zastosowanie tylko na zasadach ekonomicznych) [5].

Zmiany ilości dwutlenku węgla
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Jeśli przyjmiemy powyższe zasady (Unia), to mamy cały szereg innych
możliwości ograniczania emisji CO2.
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 Oszczędność energii
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Gdyby cały wysiłek organizacyjny
i ﬁnansowy (Unii) na spalanie biomasy
skierować na opracowanie zasad premiowania oszczędności energii, to niewątpliwie osiągnięto by znaczne rzeczywiste ograniczenie emisji CO2 (spalanie
biomasy ani nie ogranicza emisji CO2,
ani nie przyczynia się do zmniejszania
stężenia CO2 w powietrzu). Jest jedynie
słuszne, jako punktowe źródło energii
w gospodarkach lokalnych (ograniczenie kosztów transportu i wykorzystanie
lokalnych rezerw słomy, trocin i innych
odpadów) [5].
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Zalesianie
Drzewa pobierają CO2 z powietrza,
zmniejszając jego stężenie. Szybkość
wzrostu roślin i drzew zależy między
innymi od stężenia CO2 w powietrzu.
Powszechnie stosowane jest zwiększanie stężenia CO2 w szklarniach, gdzie
CO2 dostarczane jest w butlach. Należy zatem zwiększać powierzchnie
upraw roślin energetycznych i lasów.
Inwestycje (zakup gruntu, sadzonek,
uprawa, nawożenie np. osadem ściekowym, nawadnianie, ścinanie, suszenie,
rozdrabnianie) są kosztowne i nierentowne w przypadku drobnych gospodarstw. Opłacalne mogą być tylko dla
elektrowni i innych dużych zakładów,
emitujących i płacących za emisję CO2.
Takim zakładom na pewno opłaci się
naturalne usuwanie CO2, w porównaniu z absorpcją, desorpcją i transportem pod ziemię [5].
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Rys. 4. Wynik pomiaru zmian koncentracji CO2 w atmosferze
w przeciągu ostatnich 400 tysięcy lat na podstawie rdzeni lodowych [4]

 Energetyka jądrowa
Przy wydobyciu, wzbogacaniu uranu, transporcie i budowie elektrowni jądrowej, emituje się dużo CO2 (nie spotkałem się jeszcze z publikacją, która
racjonalnie przelicza nieuniknione emisje CO2). Tym niemniej można założyć,
że w porównaniu z podobnymi emisjami CO2 przy budowie elektrowni węglowych czy gazowych, elektrownia
jądrowa emituje o 95% CO2 mniej, niż
elektrownia węglowa. Budowa elektrowni jądrowych jest zatem nieuniknioną koniecznością w XXI wieku.

 Inne możliwości
Każda technologia wytwarzania energii z minimalną emisją CO2,
a przede wszystkim wykorzystująca
energię wiatru, wody, słońca czy wód
geotermalnych, powinna być stosowana. Warunkiem jest tylko opłacalność
przy określonej lokalizacji.

Transport
Wzrastająca emisja CO2 z transportu samochodowego, nie wzbudza
specjalnego zainteresowania Urzędników Unii. Od czasu do czasu pojawiają się sygnały o limicie emisji CO2 dla
samochodów, ale bardzo trudno jest

znaleźć konkretne rozwiązania. Można by np. stosować premie dla producentów samochodów o najniższej
emisji CO2/100 km lub premiować użytkowników takich samochodów. Jest to
jednak bardzo trudne. Realną możliwością ograniczania emisji CO2 z silników
samochodowych, to samochody z napędem elektrycznym. Tempo wzrostu
ilości takich samochodów na ulicach
miast zależy obecnie tylko od polityków (ustawy, rozporządzenia, dotacje).
O trudnościach z ograniczeniem emisji
zanieczyszczeń powietrza ze statków,
najlepiej świadczą prowadzone od 10
lat próby ograniczania emisji SO2 i NOx
ze statków pływających po wodach
europejskich (emisja SO2 = 3 mln ton/
rok). Limit dla Polski to około 0,5 mln
ton/rok (energetyka). Usuwanie SO2
czy CO2 ze statków jest stosunkowo
proste. Woda morska ma pH 7,5-8 i
ma dużą zawartość wapnia. Zraszanie
spalin wodą morską w prostych skruberach, spowoduje usunięcie SO2 i CO2
zgodnie z reakcjami:
H2O + CO2 = H2CO3 + Ca++ = CaCO3 + 2H+
H2O + SO2 = H2SO3 + Ca++ = CaSO3 + 2H+
Powstałe w wyniku reakcji trudno
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rozpuszczalne sole CaCO3 i CaSO3
(utleni się do CaSO4 · 2H2O), osiądą na
dnie morza czy oceanu (woda morska
oprócz NaCl zawiera również CaSO4
· 2H2O i CaHCO3).
Wzrastający transport lotniczy też
powoduje wzrost emisji CO2. Aktualnie
są niewielkie możliwości zmniejszenia
emisji. W przyszłości zastąpienie benzyny wodorem (opracowanie bezpiecznych warunków tankowania i ekonomicznej produkcji wodoru).
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Na obecnym etapie rozwoju, wszelkie głosy o możliwości odejścia od wytwarzania energii w Polsce z węgla kamiennego i brunatnego, są nie tylko
nieuzasadnione, ale wręcz szkodliwe.
Tylko energia z węgla daje nam niezależność i w związku z tym należy zrobić wszystko co możliwe, aby poprawić
sprawność energetyczną elektrowni
z obecnych około 33% do 45%, co
znacznie ograniczy emisję CO2.
Oczywiście jak już wspomniano
poprzednio, celowe jest wybudowanie w najbliższym pięćdziesięcioleciu
kilku elektrowni atomowych. Ważnym
elementem w tej dziedzinie byłoby poszukiwanie możliwości odbudowy lub
budowy własnych kopalni uranu.

Wnioski
Wzrost emisji i stężenia CO2 w powietrzu to realne zagrożenie, dlatego
należy dążyć do stabilizacji globalnego
średniego stężenia CO2 w powietrzu na
poziomie < 450 ppmv w najbliższych
50 latach.
Taka stabilizacja nie będzie możliwa bez ograniczenia emisji CO2 z Chin
[rys. 5].
Wszelkie działania (dyrektywy UE,
itp.) nad ograniczeniem emisji CO2 z
krajów UE, mają jedynie wymiar moralny, gdyż emisja CO2 z krajów UE ma
tylko minimalny wpływ na emisję globalną. Działania te (sekwestracja) mogą przyczynić się do spadku konkurencyjności europejskich towarów, a w
konsekwencji do wzrostu bezrobocia i
zubożenia społeczeństwa.
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Rys. 5. Emisja CO2 przed 2004, w 2004 i obliczony stopień wzrostu emisji po 2004 r. [4]

Jedyną realną możliwością ograniczenia emisji CO2 z UE (nie powodującą negatywnych skutków), to szeroki (dotowany) program oszczędności
energii i zalesianie wszystkiego co możliwe, łącznie z programem nawadniania obszarów z zanikającą roślinnością,
np. w Hiszpanii. Oczywiście należy rozwijać programy wykorzystania energii
słońca i wiatru oraz z innych źródeł, np.
geotermalnych, czy przypływów mórz
i oceanów.
Należy dążyć do ograniczenia emisji CO2 z elektrowni węglowych przez
zwiększenie sprawności wykorzystywania energii chemicznej paliwa np. do
40-45%. Istotne jest również rozwijanie
możliwości wykorzystywania energii
cieplnej (kogeneracja), ale to program
na najbliższe 30 lat. Nie ma możliwości rezygnacji z energetyki węglowej w
Polsce. Należy ją stopniowo unowocześniać i dostosowywać do możliwości ograniczania emisji SO2, NOx i rtęci.
Spalanie biomasy nie zmniejsza
stężenia CO2 w atmosferze, ale pozwala na racjonalne jej wykorzystanie
w tak zwanej energetyce rozproszonej.

Wprowadzanie natomiast różnych form
biomasy (tej z upraw energetycznych)
pod ziemię, niewątpliwie przyczyni się
do spadku stężenia CO2 w powietrzu.
Wariant ten można stosować tylko w
przypadku, gdy będzie tańszy od sekwestracji [5].
Energetyka jądrowa to realna możliwość zmniejszania stężenia CO2 w
powietrzu i nie ma powodów, aby Polska była pozbawiona elektrowni atomowych.

 Literatura:
[1] http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Mauna_Loa_Carbon_Dioxide_png.
[2] http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Carbon_History_and_Flux_Rev_png.
[3] http://www.globalwarmingart.com/wiki/File:Carbon_Dioxide_400kyr_Rev_png.
[4] Richardson K.et, all, CLIMATE CHANGE Copenhagen 2009.10-12 March, www.
climatecongress.ku.dk.
[5] Gostomczyk M. A., Ochrona atmosfery w energetyce i przemyśle, „Nowa
Energia” -Ochrona środowiska, styczeń
2010. 
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ynek energii elektrycznej swoje pocztki wie z dostrzeeniem koniecznoci
liberalizacji rynku energii elektrycznej. Niewtpliwie pierwszym krajem bya
Wielka Brytania. To tam zauwaono konieczno traktowania energii elektrycznej
jako specy cznego towaru, którego mimo wszelkich chci nie da si porówna
do typowego towaru. Eksperci wskazuj, e przy takim podejciu odbiorca
kupuje towar, jakim jest energia elektryczna wraz usug dostawy tej energii.
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1. Model Rynku

 Trudne początki
W Polsce rynek energii elektrycznej
zaczął kiełkować w latach 90., kiedy nastąpiły procesy demonopolizacji energetyki, przekształcenie przedsiębiorstw
państwowych w jednoosobowe spółki
Skarbu Państwa. Wtedy także dokonało się rozbicie energetyki na podsektory wytwarzania, przesyłu lub dystrybucji i handlu energią elektryczną oraz
początki liberalizacji rynku. Kluczową
datą był 1997 r., w którym uchwalone
zostało Prawo energetyczne (na owe
czasy dość nowoczesne). Wraz z ustawą uchwalono akty wykonawcze, m.in.
dokumenty określające zasady funkcjonowania rynku energii elektrycznej
w Polsce. Uczestników rynku energii
elektrycznej można podzielić na cztery
następujące grupy:
 wytwórcy energii (elektrownie, elek1)

trociepłownie, odnawialne źródła
energii),
 przedsiębiorstwa energetyczne
zajmujące się transportem energii
elektrycznej (przesyłaniem – sieć
przesyłowa lub dystrybucją – sieć
dystrybucyjna),
 przedsiębiorstwa obrotu energią
(sprzedawcy),
 odbiorcy energii elektrycznej.

 Dlaczego rynek?
Powstanie rynku energii jest charakterystyczne dla każdego z krajów,
gdzie dominuje gospodarka rynkowa.
Chociaż rynek energii jest specyﬁczny, bo jest rynkiem tzw. czasu rzeczywistego1, ponieważ trudno jest magazynować energię. Do powstania rynku
wpierw przyczyniło się wprowadzenie
zasady TPA (Third Part Access), pole-

Za: Giełda Energii. Strategie zarządzania ryzykiem, Aleksander i Rafał Weron, seria CIRE, Wrocław 2000 r.

gającej na udostępnieniu przez właściciela infrastruktury stronom trzecim w
celu dostarczenia energii elektrycznej
odbiorcom, a obecnie poprzez zapisy
dotyczące obliga giełdowego, co zostało zaimplementowane w ustawie Prawo
energetyczne. Oczywistym więc celem
było nie tylko zwiększenie liberalizacji
rynku energii elektrycznej, transparentności oraz obniżenia cen energii. Czy
przyniesie to taki efekt? Trudno ocenić. Niestety dotychczasowe doświadczenia wykazały, że samo wprowadzenie zasady TPA nie przyniosło efektów.
Wielu odbiorców, a zwłaszcza odbiorców przemysłowych preferuje przede
wszystkim bezpieczeństwo i jakość dostaw energii elektrycznej, aby przerwy,
nawet krótkie zapady ograniczyć do
minimum.
Wracając jednak do rynku, to
przedmiotem transakcji na rynku ener-
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2. Konﬁguracja obiektowa Rynku Detalicznego

gii elektrycznej jest najczęściej energia
elektryczna oraz usługa jej przesyłania
i dystrybucji. Należy jednak zauważyć,
że nie są to jedyne usługi obecne na
rynku energii elektrycznej. Poza nimi
zalicza się np. utrzymywanie rezerw
eksploatacyjnych mocy wytwórczych,
zapewnienia innych usług systemowych, m.in. regulacji napięcia, pracy
w przeciążeniu lub zaniżeniu, gotowości do obrony i odbudowy Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego oraz
rozruchu bez zasilania z zewnątrz. Jednocześnie wytwórcy energii elektrycznej są zobowiązani do uzgadniania z
operatorem systemu przesyłowego
lub systemu połączonego planów remontów oraz zgłaszania operatorowi
i prezesowi URE ograniczeń możliwości wytwarzania w związku ze stanem
technicznym jednostek wytwórczych.
Kluczową rolę dla rynku energii elektrycznej pełni prezes Urzędu Regulacji
Energetyki, jako organ czuwający nad
wybranymi aspektami funkcjonowania
rynku energii elektrycznej.

 Handel na rynku energii
elektrycznej

obligatoryjnym segmentem rynku
energii elektrycznej. Wytwórcy i
uprawnieni odbiorcy mają możliwość zawierania dowolnych kontraktów na kupno i sprzedaż energii
z dowolnym uczestnikiem RB. Jednak wszystkie transakcje muszą
być zgłaszane Operatorowi Systemu Przesyłowego (OSP), ponieważ
OSP jest między innymi odpowiedzialny za zachowanie równowagi
(bilansu) pomiędzy zapotrzebowaniem na energię elektryczną a
jej produkcją w całym Krajowym
Systemie Elektroenergetycznym.
Działania bilansujące OSP muszą
uwzględniać występujące w KSE
ograniczenia związane z zachowaniem bezpieczeństwa, niezawodności i jakości dostaw energii.
W celu realizacji nakreślonych zadań, OSP wykorzystuje mechanizmy Rynku Bilansującego. Rynek
Bilansujący jest również miejscem,
w którym następuje bilansowanie
handlowe pomiędzy obszarami rynku hurtowego i rynku detalicznego.

 Od kiedy funkcjonuje
rynek bilansujący?

W Polsce handel odbywa się w
trzech segmentach, rynkach:
 rynek kontraktowy - kontrakty, na
których transakcje są realizowane
w oparciu o umowy dwustronne zawierane pomiędzy wytwórcami a
przedsiębiorstwami obrotu.
 rynek giełdowy - giełda energii elektrycznej, na której członkowie giełdy
zawierają transakcje w obszarach
działania giełdy, do których należą
rynek dnia następnego (RDN), rynek terminowy energii elektrycznej
(RTEE), rynek terminowy ﬁnansowy (RTF), rynek praw majątkowych
dla OZE i kogeneracji (RPM) oraz
rynek uprawnień do emisji CO2
(RUE). Cena energii elektrycznej
na giełdzie jest wyznaczana jako
cena równowagi na podstawie zleceń kupna i sprzedaży zgłaszanych
przez jej członków.
 rynek bilansujący - rynek, który jest

Dobowo-godzinowy Rynek Bilansujący funkcjonuje nieprzerwanie od
1 września 2001 r., ale największe zmiany w funkcjonowaniu RB miały miejsce
w lipcu 2002 r. i dotyczyły modyﬁkacji
zasad rozliczeń na RB (wprowadzenie
„strefy nieczułości”). Zmiany te wymusiły
rezygnację z aktywności handlowej na
RB w celu zminimalizowania kosztów
uczestnictwa w rynku energii (związanych z niezbilansowaniem). Na przełomie lipca i sierpnia 2003 r. nastąpiła modyﬁkacja zasad rozliczeń na RB,
zmianie uległy koszty usuwania ograniczeń (KO). Wprowadzone zmiany wymusiły obniżenie cen sprzedaży energii z RB oraz wzrost cen zakupu z RB.
Znaczące zmiany miały miejsce od 1
lipca 2007 r., wydzielenie podmiotów
pełniących funkcję OSD oraz otwarcie
rynku dla wszystkich odbiorców wywołało potrzebę zweryﬁkowania procesów

reklama

bilansowania handlowego na RB w zakresie administrowania infrastrukturą rynkową oraz relacji pomiędzy obszarami
rynku hurtowego oraz rynku detalicznego.

 Wprowadzenie jednostki graﬁkowej
Ostatnią zmianą są wprowadzone 1 stycznia 2009 r.,
zasady bilansowania zawarte w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego. Natomiast od 1
stycznia 2010 r. nastąpiła zmiana zasad zakupu energii elektrycznej przez Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD)
na potrzeby pokrycia strat powstałych podczas dystrybucji
energii elektrycznej. Od tej daty podstawą do jej wyznaczania jest Jednostka Graﬁkowa Bilansująca (JGBI) na Rynku
Bilansującym należąca do OSD, która została wydzielona
z Jednostki Graﬁkowej Odbiorczej należącej do Uczestnika Rynku Bilansującego typu Odbiorca Sieciowy (URBSD).
Zasady funkcjonowania na Rynku Bilansującym poszczególnych Jednostek Graﬁkowych, w tym także JGBI determinują korekty zgłaszanych pozycji kontraktowych. Niestety, w
przypadku przewidywanych znacznych odchyleń rzeczywistego wykonania od pozycji kontraktowej, OSD jest pozbawione możliwości odsprzedaży części wcześniej zakupionej
energii elektrycznej innym podmiotom prawa handlowego,
w celu minimalizacji niekorzystnej ekspozycji JGBI OSD na
Rynku Bilansującym (sprzedaży w ramach rozliczenia niezbilansowania). W przyszłości oczekiwane są również daleko
posunięte modyﬁkacje zasad funkcjonowania RB, między
innymi tak, by umożliwić uczestniczącym na Rynku Bilansującym podmiotom częstszą modyﬁkację zgłoszeń pozycji kontraktowych. Umożliwi to poszczególnym podmiotom
szybsze reagowanie na zmieniające się czynniki determinujące pracę KSE.

 Co przyniosą zmiany?
Zmiany powinny również doprowadzić do obniżenia
kosztów dostępu do rynku dla mniejszych odbiorców i wyrównania warunków konkurencji dla poszczególnych podmiotów. Poprzez JGBI domykany będzie bilans energii na
Rynku Bilansującym w obszarze sieci dystrybucyjnej. Istotne
jest więc opomiarowanie umożliwiające rejestrację danych
godzinowych w punktach dostarczania energii dla URD należących do II, III oraz IV grupy przyłączeniowej, dla których
energia dostarczana jest na podstawie umów kompleksowych zawartych przez Sprzedawcę z Urzędu działającego
na obszarze OSD. Dlatego też URE nałożyło na OSD opracowanie i wdrożenie zasad i procedur umożliwiających transparentne i jednolite w skali kraju określanie wartości godzinowych energii rzeczywistej dla tych URD. Stąd więc nie ma
ucieczki przed modernizacją układów pomiarowych energii
elektrycznej oraz zdalnym odczytem danych pomiarowych.

»
»
»
»

»
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z MAROKA do FINLANDII

T

rwajcy obecnie na europejskich rynkach energii elektrycznej proces
konsolidacji i integracji ma doprowadzi do zwikszenia bezpieczestwa
energetycznego Unii Europejskiej oraz zmniejszenia kosztów wytwarzania
i konsumowania energii. Pozwoli on bardziej efektywnie korzysta
z nadwyek energii powstajcych w jednych regionach Europy, bilansujc
ich niedostatki w innych. Dziki zaangaowaniu Towarowej Giedy Energii
S.A., która niedawno postawia sobie ambitny cel – by sta si liderem
Europy rodkowo–Wschodniej w zakresie handlu energi elektryczn,
równie Polska uczestniczy w tym procesie.

 Wolny rynek energii
W 1999 r. Minister Skarbu Państwa
zarejestrował spółkę akcyjną Towarowa Giełda Energii (TGE SA), której powołanie było naturalną konsekwencją
liberalizującego się rynku energii elektrycznej w Polsce. TGE SA zaspokaja
potrzebę funkcjonowania rynkowego
mechanizmu wyznaczenia ceny energii, poprzez wyznaczanie obiektywnej
rynkowej taksy, będącej punktem odniesienia dla innych transakcji zawieranych na rynku energii.
Struktura jej akcjonariatu jest oparta na udziale państwa (22,34%), przedsiębiorstw energetycznych (62,38%,
w tym m.in. Grupa PGE, PAK, E.oN,
Vattenfall, Energa), instytucji ﬁnansowych (3,16%, w tym GPW i Bergen
Energii) oraz innych spółek (12,14%, w
tym Elektrim, Elektrim Volt, PKP Energetyka). Jest ona relatywnie podobna
do struktury niemieckiej giełdy EEX z
tą różnicą, że tam główny ciężar akcjonariatu spoczywa na instytucjach
ﬁnansowych, giełdach i izbach rozliczeniowych, a w dużo mniejszym stopniu
na skarbie państwa czy przedsiębiorstwach energetycznych. Ciekawe rozwiązanie w tym zakresie zastosowano
w Skandynawii, gdzie udziałowcami
Nord Pool SPOT są wyłącznie operatorzy systemów przesyłowych.
Zakres działalności Towarowej
Giełdy Energii obejmuje między innymi prowadzenie giełdy towarowej, na
której przedmiotem obrotu może być
np. energia elektryczna, paliwa ciekłe
i gazowe, limity wielkości produkcji, w
szczególności produkcji elektrycznej,
limity wielkości emisji zanieczyszczeń.
Uczestnicy TGE zyskują jednakowy
dostęp do informacji rynkowych, jednakowe dla wszystkich, jawne i przejrzyste reguły zawierania transakcji handlowych. Ponadto uczestnictwo w TGE
pozwala redukować koszty prowadzenia negocjacji (dzięki automatyzacji procesu wyszukiwania najlepszej oferty),
zapewnia dużą elastyczność przy zawieraniu transakcji i umożliwia skuteczne zarządzanie ryzykiem handlowym

wynikającym ze zmienności cen i wolumenu potrzebnej energii.
Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu TGE SA, zwraca uwagę, że handel energią ma podobną formę, jak handel na rynkach ﬁnansowych. - Energia
elektryczna to w dzisiejszym świecie
podstawowe dobro. Jednak sposób
jej produkcji preferuje duże organizacje monopolistyczne. Wiąże się z tym
jednak pewna szansa, energia ta jest
idealnym towarem. W każdym momencie popyt spotyka się tu z podażą, produkcja musi być zawsze taka sama jak
konsumpcja, a towar jest jednorodny.
Płynie z tego logiczny wniosek, że najlepszym miejscem do obrotu energią
elektryczną jest rynek oparty na modelu rynku ﬁnansowego – mówi Onichimowski. Handel energią jest w dużej
mierze wirtualną grą, ponieważ to operator systemu przesyłowego zapewnia
ﬁzyczną dostawę, a wydarzenia, które
mają miejsce na giełdzie, są w pewnym
sensie od tego procesu oderwane. - Jeśli zawrze kontrakt elektrownia Dolna
Odra ze spółką w Lublinie, to ﬁzycznie
energia nie płynie z Dolnej Odry do Lublina, tylko jest to zabawa ﬁnansowa –
konstatuje prezes TGE.
Dzięki oparciu rynku energii o giełdę, możliwe jest wyznaczanie preferencyjnej ceny, która jest wynikiem rzeczywistych mechanizmów rynkowych,
a nie spekulacji najbardziej zainteresowanych grup. - Cena nie powinna być
instrumentem, którym się operuje wewnątrz grup skonsolidowanych, tylko
powinna być obiektywnie wyznaczana i tym samym powodować jak najlepszą efektywność poszczególnych
ﬁrm - twierdzi Grzegorz Onichimowski.

 Narodziny giełdy
TGE SA rozpoczęła działalność
operacyjną 30 czerwca 2000 r., kiedy
zawarte zostały pierwsze kontrakty na
dostawę energii elektrycznej na tzw.
Rynku Dnia Następnego. Jest to ﬁzyczny rynek spot dla energii elektrycznej,
którego głównym celem jest kreowanie
cen energii elektrycznej dla pozostałych

kontraktów zawieranych na hurtowym
rynku energii elektrycznej w Polsce.
Jest to rynek ﬁzyczny, co oznacza, że
w wyniku zawartych na nim transakcji
następuje rzeczywisty przepływ energii elektrycznej. Jego uczestnikami są
m.in. wytwórcy i sprzedawcy energii,
pozataryfowi odbiorcy oraz domy maklerskie.
Już w 2001 r. odbyła się pierwsza
sesja na stworzonym przez spółkę Rynku Terminowym Energii Elektrycznej
(RTEE). Jego uczestnikami mogą być
wyłącznie członkowie, którzy zostali
dopuszczeni do obrotu na Rynku Dnia
Następnego, a następnie do obrotu
na RTEE, na podstawie specjalnego
wniosku. Jest to rynek ﬁzyczny i zgłaszanie wolumenów energii elektrycznej
do Operatora Systemu Przesyłowego, w celu ﬁzycznej realizacji kontraktu,
odbywa się za pośrednictwem Rynku
Dnia Następnego. Kontrakty terminowe, które są zawierane na tym rynku,
pozwalają wyznaczyć cenę energii elektrycznej w dłuższym horyzoncie czasowym, co stwarza istotne impulsy cenowe dla inwestorów, którzy planują
budowę nowych mocy wytwórczych.
Sprzedawcom energii i dużym odbiorcom pozwalają prognozować ceny i
optymalizować swoje koszty sprzedaży/zakupu energii elektrycznej. Uruchomienie RTEE wiązało się wówczas
z wdrożeniem dobowo-godzinowego
rynku bilansującego w sektorze energetycznym.
W 2003 r. Towarowa Giełda Energii jako pierwsza i do tej pory jedyna
uzyskała licencję od Komisji Nadzoru
Finansowego na prowadzenie giełdy
towarowej. Istniejące regulacje prawne
i nadzór KNF zapewniają prawidłowe
funkcjonowanie rynku.
Dwa lata później TGE wdrożyła
system Rejestru Świadectw Pochodzenia dla energii elektrycznej wyprodukowanej w odnawialnych źródłach
energii, co wiązało się z utworzeniem
Rynku Praw Majątkowych (RPM) dla
tych świadectw. Jest to podstawa stworzonego w Polsce systemu wsparcia
producentów energii z OZE. W ramach

23

ODBIORCY – RYNEK ENERGII

nr 3(15)/2010

nr 3(15)/2010

Fot. NE

24

ODBIORCY – RYNEK ENERGII

Grzegorz Onichimowski, prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii SA

RPM uruchomiono także obrót dodatkowymi dwoma rodzajami praw majątkowych do świadectw pochodzenia dla
energii elektrycznej wyprodukowanej
z wysokosprawnej kogeneracji. Dzięki udziałowi w RPM, wytwórcy energii
elektrycznej z OZE i kogeneracji mogą
korzystnie sprzedawać swoje prawa
majątkowe, a przedsiębiorstwa energetyczne zobowiązane do ich zakupu, nie mają trudności z wywiązaniem
się z nałożonego na nich obowiązku.
W 2005 r. TGE SA wprowadziła także
nowoczesny system giełdowy CONDICO, dostarczony przez NASDAQ OMX
– operatora giełd i największą na świecie ﬁrmę projektującą systemy notująco-rozliczeniowe, stosowane przez
wiele giełd na całym świecie.
Rok później TGE SA uruchomiła Rynek Uprawnień do Emisji CO2
(RUE), który stanowi integralną część
krajowego i europejskiego Systemu
Handlu Uprawnieniami do Emisji. Jest
on przeznaczony dla instalacji uczestniczących w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji dwutlenku

węgla i wszystkich podmiotów zainteresowanych ich obrotem.
Innymi liniami biznesowymi Towarowej Giełdy Energii są Rynek Terminowy
Finansowy (RTF) oraz Rynek Dnia Bieżącego (RDB). Pierwszy z nich pozwala
na wykonywanie kontraktu poprzez rozliczenie pieniężne. Najważniejsze zalety
terminowych kontraktów ﬁnansowych,
jakie można zawierać na tym runku,
to możliwość zabezpieczenia ceny w
długim okresie bez konieczności zakupu energii, dostęp do rynku energii dla
podmiotów nie będących uczestnikami
rynku bilansującego czy możliwość zabezpieczenia ceny dla podmiotów nie
posiadających koncesji na obrót, wytwarzanie lub dystrybucję. Z kolei RDB
pozwala zawierać kontrakty typu Intraday. Głównym celem funkcjonowania
Rynku Dnia Bieżącego jest umożliwienie korygowania pozycji kontraktowych
przez Członków Giełdy na dzień przed
i w trakcie doby realizacji dostaw energii. Obecnie rynek terminowy zaczyna
coraz lepiej funkcjonować. Wśród rosnącej liczby uczestników, znajdują się

również ﬁrmy międzynarodowe, co powoduje pozytywne nastroje związane z
rozwojem rynku oraz wzrostem szans
konsumentów.
Zgodnie z ustawą o giełdach towarowych, mają one obowiązek rozliczać
transakcje terminowe w giełdowej izbie
rozrachunkowej. W związku z tym w
2008 r. została utworzona Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. (IRGiT), w której 49% udziałów jest własnością Towarowej Giełdy Energii SA.
Pakiet kontrolny zachowuje Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych
S.A. IRGiT zapewnia bezpieczeństwo
rozliczeń transakcji realizowanych na
TGE. 29 kwietnia 2010 r. TGE podpisała z IRGiT umowę o powierzenie
obsługi ﬁnansowej transakcji giełdowych. Docelowym rozwiązaniem jest,
aby wszystkie transakcje zawierane
na Towarowej Giełdzie Energii SA były
rozliczane przez IRGiT. Przyniesie to
korzyści ﬁrmom prowadzącym interesy na TGE, związane m.in. z rozliczaniem transakcji zawieranych na sesjach
i poza nimi, prowadzonym codziennie
zgodnie z zasadą kompensacji wielostronnej. Dla zobowiązań i należności
jest to tzw. netting wielostronny, który
pozwala redukować ryzyko i zmniejszać
koszty rozliczeń. Dodatkowo, dzięki stosowanemu przez IRGiT systemowi IT,
który oblicza wartości ryzyka, jakie generują poszczególni członkowie Izby, a
także dzięki określonym zasadom wnoszenia zabezpieczeń zagwarantowany
jest wysoki poziom bezpieczeństwa
rozliczeń. Dodatkowe formy zabezpieczeń, gwarantowane na TGE S.A. obejmują m.in. gwarancje bankowe, poręczenia korporacyjne, zabezpieczenia
praw majątkowych, akcje z WIG20 oraz
papiery skarbowe.

 Europa się jednoczy
W grudniu 2009 r., podczas XVII
posiedzenia Forum Florenckiego (które zrzesza przedstawicieli Komisji Europejskiej, rządów krajów członkowskich
UE, narodowych urzędów regulacji,
operatorów systemów przesyłowych,

giełd energii, spółek handlujących energią elektryczną, konsumentów energii
elektrycznej oraz użytkowników sieci
elektroenergetycznych) został przyjęty końcowy projekt „Studium Inicjatyw
Regionalnych”, który opisuje działania urzędów regulacyjnych energetyki w zakresie integracji europejskiego
rynku energii elektrycznej. Dzięki temu zaakceptowano model docelowego, wspólnego, europejskiego rynku
energii elektrycznej wraz ze wstępną
mapą drogową jego wdrożenia. Podjęto również decyzję o kontynuowaniu
prac związanych z rozwojem wspólnego rynku energii w zakresie europejskiej koncepcji wyznaczania transgranicznych zdolności przesyłowych,
docelowego modelu rynku dnia bieżącego oraz ramowych założeń dla market coupling w odniesieniu do rynków
dnia następnego.
W tym samym czasie ministrowie
odpowiedzialni za sprawy gospodarcze z 7 krajów UE (Niemiec, Polski,
Czech, Słowacji, Austrii, Węgier, Słowenii) podpisali Memorandum of Understanding, w celu ustanowienia na
poziomie ministerialnym regionalnej
platformy „Central Eastern European
Forum for Electricity Market Integration”. Dzięki jej powołaniu zostanie zapewnione polityczne wsparcie oraz koordynacja działań pomiędzy ministrami
krajów uczestniczących, m.in. w zakresie harmonizacji regulacji prawnych,
związanych z procesem regionalnej integracji rynków energii elektrycznej w
Europie Centralnej i Wschodniej. Jest
to pierwszy krok w kierunku utworzenia wspólnego, europejskiego rynku
energii.
Ustalenia Forum Florenckiego dotyczą także konsolidacji rynków energetycznych w pozostałych obszarach
UE, m.in. dzięki zawartemu przez 6 zachodnioeuropejskich giełd energii porozumieniu. Kraje Skandynawii posiadają już dziś wspólną Giełdę – Nord Pool
Spot. Pozostałe rynki europejskie zostaną w dalszej kolejności przyłączone
do wspólnego europejskiego rynku jako
element wdrożenia Mapy Drogowej, za-

prezentowanej na Forum Florenckim.
- Są już w tej chwili techniczne możliwości, istnieją algorytmy potrzebne do
tego, aby ustalić cenę wspólnego rynku europejskiego: od Maroka po Finlandię. Polska, jako duży kraj przemysłowy o dużej produkcji i konsumpcji
energii, będący na tej drodze, jest bardzo ważnym uczestnikiem tego rynku,
miejscem newralgicznym. Dlatego, jako
giełda, chcemy w tym procesie aktywnie uczestniczyć. Z tymi międzynarodowymi wyzwaniami wiążą się różne
nasze pomysły krajowe – twierdzi Onichimowski.
Konsolidacja europejskich giełd będzie opierała się głównie o zastosowanie tych samych bądź zbliżonych systemów obsługujących wszystkie giełdy,
a nie o wykup wszystkich giełd przez
jedną najsilniejszą. Będzie to silny bodziec do tworzenia jednego wspólnego rynku opartego o współpracę tych
giełd. Zapewni to możliwość dywersyﬁkacji dostaw energii w poszczególnych
krajach, w których różne źródła będą
miały większe znaczenie.

 TGE – Tygrys Europy
Nowelizacja ustawy Prawo energetyczne, która wejdzie w życie 9 sierpnia
2010 r., zobowiązuje spółki wytwórcze,
aby 15% energii wprowadzanej na rynek hurtowy, kierowały właśnie na giełdę. Pozwoli to dużym odbiorcom na
budowanie przewagi konkurencyjnej,
dzięki wykorzystaniu nowoczesnych
produktów, jakie oferuje giełda.
W odpowiedzi na zmiany zachodzące na krajowym i europejskim rynku
energii, Towarowa Giełda Energii S.A.,
przyjęła w 2010 r. nową strategię działania, która określa misję i wizję spółki,
jej cele oraz portfel programów strategicznych na następnych dziesięć lat.
TGE jest dziś przygotowana do obrotu energią elektryczną, której wielkość
szacowana jest na 15 TWh.
W nowej Strategii TGE można przeczytać, że w najbliższych latach spółka
będzie dążyć do osiągnięcia wiodącej
pozycji wśród giełd towarowo-ﬁnanso-

wych w Europie Środkowo-Wschodniej.
Jako promotor konkurencyjnego i transparentnego rynku energetycznego,
TGE będzie budować swoją pozycję
lidera w oparciu o zwiększanie jego
płynności i rozszerzanie zakresu oferowanych produktów.
W procesie wdrażania nowej strategii, główny nacisk zostanie położony – poza dążeniem do wzrostu płynności rynków energii elektrycznej – na
stworzenie miejsca obrotu paliwami do
produkcji tej energii, co stanowi obecnie europejski trend. W tym celu TGE
tworzy i wzmacnia szereg innych linii
biznesowych, takich jak: obrót gazem,
węglem, biomasą, prawami majątkowymi oraz uprawnieniami do emisji CO2.
- Rynek gazu w Polsce będzie musiał zostać otwarty i to w bardzo bliskiej
perspektywie, na co silnie naciskać będzie Komisja Europejska. Z drugiej strony duże pokłady gazu łupkowego w
Polsce nie zostaną wykorzystane, jeśli
nie będzie rynku. Wobec tego nasza
aktywność będzie odpowiedzią na te
potrzeby – twierdzi prezes TGE.
Płynność rynku jest niezbędnym
warunkiem zapewnienia wiarygodności
ceny na rynku energii, będącej fundamentem niezbędnym do prawidłowej
oceny efektywności przyszłych inwestycji oraz punktu odniesienia dla kosztów
jej produkcji. Aby poprawić tę płynność,
giełda powinna w ramach obowiązujących przepisów zapewnić łatwy dostęp
do rynku giełdowego energii możliwie
najszerszej grupie podmiotów. Z kolei
uczestnicy rynku powinni na szerszą
skalę korzystać z produktów rynku terminowego z ﬁzyczną dostawą, a także
z instrumentów rozliczanych ﬁnansowo dla efektywniejszego zarządzania
i optymalizacji zarządzanych przez nie
portfeli kontraktów własnych.
- Nowe obligo 15% to dopiero początek, pewien zapalnik, od którego
wszystko powinno się zacząć – uważa
Onichimowski. W związku z tym TGE
proponuje nowe rozwiązania, które wychodzą poza Polskę. – Chcemy, żeby
konkurencja, którą uruchamia się na
giełdzie, była konkurencją w której bę-

25

ODBIORCY – RYNEK ENERGII

nr 3(15)/2010

ODBIORCY – RYNEK ENERGII

26

nr 3(15)/2010

dzie brało udział więcej graczy, niż tylko Ci obecni na polskim rynku - dodaje.
Pierwszym krokiem do tego jest połączenie rynku polskiego i skandynawskiego poprzez tzw. Market Coupling.
- Między naszą giełdą, a największą europejską giełdą Nord Pool Spot powstaje ﬁzyczne połączenie – kabel, którym
zarządza spółka SwePol Link. Spięcie
tych dwóch rynków giełdowych oraz
dostęp osób trzecich do kabla będzie
zapewniony dzięki porozumieniu operatorów, regulatorów i giełd – uzupełnia
prezes. Dzięki temu połączeniu polskie
ﬁrmy i konsumenci zyskują dostęp do
znacznie większego rynku na tyle, na
ile ten kabel na to pozwala. Mamy nadzieję, że uruchomimy podobne połączenia z rynkiem czeskim, austriackim
– z którymi mamy już wstępne umowy – a w najbliższym czasie również z
niemieckim – stwierdza Onichimowski.
Zarówno Komisja Europejska, jak i
urzędy regulacyjne w Polsce i Szwecji
wywierają presję na operatorach systemów przesyłowych: PSE-Operator
oraz Svenska Kraftnet, aby połączenie
to zostało jak najszybciej urynkowione.
Operatorzy Ci zgodnie deklarują poparcie dla otwarcia tego połączenia dla
wszystkich uczestników rynku. Pełne
połączenie market coupling pomiędzy
rynkami energii w Polsce i Skandynawii, będzie się odbywało przy zaangażowaniu rynków spotowych (Rynków Dnia Następnego), prowadzonych
przez Nord Pool Spot AS oraz Towarową Giełdę Energii S.A. Połączenie obydwu rynków nastąpi w listopadzie 2010
r. - Mimo braku obliga giełdowego odnotowujemy rekordowe obroty na Rynku Dnia Następnego, co jest sygnałem,
że nasz rynek dojrzewa i docenia zalety
konkurencji – powiedział Onichimowski.
W lutym 2010 r. zostało podpisane
porozumienie w sprawie integracji rynków SPOT energii elektrycznej pomiędzy giełdami w Warszawie, Wiedniu i
Pradze z dalszym rozszerzeniem na
Niemcy i Węgry. Wdrożenie mechanizmu market coupling w ramach tego
porozumienia planowane jest na koniec 2011 r.

Obowiązek publicznej sprzedaży
energii elektrycznej pozytywnie wpłynie na wzrost znaczenia Rynku Dnia
Następnego, na którym indeks bazowy
jest tworzony w oparciu o duży wolumen i dużą liczbę transakcji. W wyniku
zawieranych na nim transakcji ﬁzyczny
przepływ energii następuje w dniu następnym. Jego uczestnikami są m.in.
wytwórcy i sprzedawcy energii, spółki
obrotu, pozataryfowi odbiorcy bezpośredni lub korzystający z usług domów
maklerskich.

 Nowe zadania dla giełdy
Zmiany wynikające z nowelizacji
Prawa energetycznego dadzą szansę
na rozwój wielu aspektów funkcjonowania Towarowej Giełdy Energii. Medialność „15% obliga” przyćmiła inną
ważną zmianę, jaką jest praktyczne
umożliwienie odbiorcom końcowym
dostępu do giełdowych rynków energii.
Obecnie TGE wraz z działającymi wewnątrz niej domami maklerskimi, opracowuje procedury dostępu odbiorców
końcowych do rynku giełdowego.
Prawo energetyczne porusza również kwestię aukcji, którymi zainteresowana jest giełda. TGE S.A.– jak twierdzi
jej prezes – zamierza stworzyć możliwość otwierania aukcji wewnątrz giełdy zarówno odbiorcom, jak i twórcom.
Zakup energii w systemie aukcji umożliwi podmiotom rynku giełdowego zawieranie jednorazowych transakcji o
większym od standardowego wolumenie zakupu lub sprzedaży. Na usłudze tej skorzystają przede wszystkim
więksi odbiorcy końcowi. Umożliwi im
bowiem uzyskanie optymalnych warunków cenowych poprzez agregację
najkorzystniejszych ofert sprzedaży na
pokrycie wolumenu wystawionego w
aukcji. Transakcje te będą zawierane
z ﬁzyczną dostawą w okresach kwartalnych i rocznych w ramach dostaw
realizowanych w podstawie i w godzinach szczytowych.
Obsługa zgłoszeń umów sprzedaży
energii w ciągu dnia dostawy, wprowadzona przez Operatora Systemu Prze-

syłowego, pozwala uruchomić notowania w ramach Rynku Dnia Bieżącego
(RDB) na TGE, który uzupełnia ofertę
produktów na rynku spot energii elektrycznej. Uczestnicy tego rynku zyskają możliwość zbilansowania pozycji uczestnika rynku czy optymalizacji
graﬁków wytwórców w przypadku nagłych zdarzeń, tj. awarie, nieplanowane
odstawienia. Powstanie również możliwość optymalizacji handlowej źródeł
energii zależnych od warunków pogodowych (jak np. farmy wiatrowe) oraz
elastycznego reagowania przez odbiorców końcowych oraz Podmioty Odpowiedzialne za Bilansowanie na zmiany
zapotrzebowania.
Wraz z nowym okresem rozliczeniowym dotyczącym handlu uprawnieniami do emisji CO2 (2013-2020) zacznie
funkcjonować prawdziwy rynek tego gazu. TGE nie zamierza bezczynnie czekać i już dziś chce być na nim aktywna.
- Komisja dąży do tego, żeby uprawnienia do CO2 w pewnym sensie traktować
jako instrument ﬁnansowy, czyli żeby
największe części były sprzedawane i
kupowane na giełdach, na rynkach zorganizowanych. Chcemy na tę potrzebę
odpowiedzieć i – wspólnie z NASDAQ
OMX, która handluje CO2 – chcemy rynek wtórny CO2 uruchomić już w tym
roku - mówi Grzegorz Onichimowski o
podejściu Komisji Europejskiej do handlu uprawnieniami.
Zdaniem prezesa TGE, nowy model energetyki, który zostanie oparty
na lokalnych mikroźródłach, nie stoi w
sprzeczności z korporacyjnym charakterem handlu energią za pośrednictwem
giełdy. Dzięki działalności nowoczesnych ﬁrm innowacyjnych, wspierających tego typu inicjatywy, będzie możliwe przenoszenie nadwyżek energii
produkowanej na własny użytek, za pośrednictwem lokalnych rynków na poziom giełdowy. Jednak temat ten jest jak
na razie w Polsce w większym stopniu
przedmiotem teoretycznych rozważań,
niż rzeczywistego handlu. 
W opracowaniu wykorzystano materiały źródłowe Towarowej Giełdy Energii S.A.
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Anna Tamaka, Zakad Techniki Cieplnej, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o., Gliwice

S

ystem biaych certy katów, który
zostanie wdroony w Polsce, ma by
mechanizmem rynkowym wspierajcym
popraw efektywnoci energetycznej.
Biae certy katy zostay zaprezentowane
w Dyrektywie 2006/32/WE Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy, jako jeden
z mechanizmów wspierajcych osignicie
celu, jakim jest poprawa efektywnoci
kocowego wykorzystania energii
o 9% do 2016 r. i 20% do 2020 r.
yrektywa nie narzuca praktycznie
adnych rozwiza w zakresie
biaych certy katów, dlatego pastwa
czonkowskie UE wprowadziy systemy
w do dowolny sposób, „przemycajc”
przy okazji inne cele ni poprawa
efektywnoci u odbiorców kocowych.

Fot. Energopomiar

D
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DOWIADCZENIA KRAJÓW
EUROPEJSKICH WE WDRAANIU
MECHANIZMÓW WSPARCIA
EFEKTYWNOCI ENERGETYCZNEJ
System biaych certykatów w Polsce
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Rys. 1. Ilość zaoszczędzonych TWh w energetyce Francji w okresie czasu od czerwca 2007 do lutego 2010 r.

artykule, na przykładach kilku
krajów europejskich, omówiono
efekty wprowadzenia i rozliczania się z
białych certyﬁkatów. Dla przyjętych w
tych państwach programów pokazano uzyskane oszczędności i celowość
podjętych działań.

W

 Doświadczenia Francji
Obowiązujący plan poprawy efektywności energetycznej na okres od 1
lipca 2006 do 30 czerwca 2009 r. zakładał oszczędność 54 TWh energii
końcowej. Jednostkami objętymi obowiązkiem przedstawienia do umorzenia
białych certyﬁkatów, zwanych we Francji Certyﬁkatami Oszczędności Energii
(Certiﬁcats d'économie d'énergie - w
skrócie CEE), zostali dostawcy energii
elektrycznej, gazu i dystrybutorzy olejów opałowych. W przypadku dostawców oleju nie ustalono minimalnego
progu oszczędnościowego, dlatego połączyli się oni w organizacje ułatwiające
sprostanie wymaganiom tego planu.
Działania proefektywnościowe były wy-

konywane głównie w sektorze mieszkalnictwa, usług, handlu i administracji.
Jednostką rozliczeniową obowiązującą we Francji jest CUMAC. Nazwa
ta zawiera w sobie informację, że „zaoszczędzona” energia jest obliczona
za cały okres trwania danego działania
proefektywnościowego. Ze względu na
starzenie się obiektów objętych działaniami proefektywnościowymi i związanym z tym ubytkiem spodziewanych
efektów oszczędnościowych, przyjęto
tzw. współczynnik aktualizacji, który ujmuje - ogólnie mówiąc - obniżanie się
korzyści w miarę starzenia urządzeń.
Współczynnik ten na lata 2006-2009
przyjęto w wysokości 4%.
Działania uprawniające do ubiegania się o białe certyﬁkaty zostały podzielone na standardowe i niestandardowe. Działania standardowe zostały
opublikowane na początku obowiązywania planu oszczędnościowego i lista ta była stale uzupełniana. Należały
do nich głównie działania w sektorze
mieszkaniowym, budownictwa, przemysłu i transportu. Działania niestandar-

dowe to wszystkie dowolne działania
proefektywnościowe, dla których okres
zwrotu przewyższa 3 lata.
1 lipca 2009 r. ogłoszono, że wydano w sumie 1099 certyﬁkatów dla
251 odbiorców i zaoszczędzono 65,2
TWh, w tym w działaniach standardowych 63,7 TWh. Działania proefektywnościowe przewyższyły zakładany plan
na lata 2006-2009 o 20%. Najpopularniejszymi akcjami były działania w sektorze mieszkaniowym (86,7%), w tym
najpopularniejszą akcją była wymiana
kotłów na kotły kondensacyjne (22,5%).
Rozwój działań proefektywnościowych
i korzyści z tym związanych przedstawia rys. 1.
Pod koniec lutego 2010 r. został
opublikowany raport o efektywności
energetycznej, gdzie na dzień 8 stycznia 2010 r. ilość zaoszczędzonej energii wyniosła 98,2 TWh. Plany na kolejny okres rozliczeniowy 2009-2012
obejmują:
 zwiększenie udziału sektora transportu (sprzedawcy paliw) w ubieganiu się o białe certyﬁkaty,
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zwiększenie udziału akcji informacyjnych, edukacyjnych, przeprowadzania szkoleń,
 zniesienie możliwości wnioskowania o białe certyﬁkaty przez podmioty nie objęte obowiązkiem
przedstawienia certyfikatów do
umorzenia,
 zmniejszenie kosztów oraz usprawnienie funkcjonowania systemu.
Należy pamiętać, iż obowiązujący
wszystkie kraje UE cel uzyskania 20%
oszczędności energii do 2020 r. dla
Francji wynosi 750 TWh.

 Doświadczenia Wielkiej
Brytanii

W latach 2002-2005 w Wielkiej
Brytanii obowiązywał plan mający na
celu zaoszczędzenie 62 TWh energii.
Próg, od którego dostawcy gazu i energii elektrycznej zobowiązani byli do podjęcia działań proefektywnosciowych,
wynosił 15 000 odbiorców.
W odróżnieniu od Francji, w Wiel-

kiej Brytanii w planie na lata 2002-2005
obowiązywał współczynnik aktualizacji
na poziomie 6%.
Plan ten został zrealizowany z nadwyżką i wyniósł ﬁnalnie prawie 90 TWh.
Główną przyczyną takiego wyniku było
branie pod uwagę przedsięwzięć realizowanych przed rozpoczęciem planu.
Dyrektywa 2006/32/WE dopuszcza
takie działania.
Większość kosztów poniesionych
przez dostawców zostało przeniesionych na odbiorców końcowych, powodując nieznaczną podwyżkę cen energii elektrycznej. Zdecydowanie bardziej
podrożał gaz, bo o ponad 30%, jednak
nie można jednoznacznie stwierdzić, iż
stało się tak głównie za sprawą białych
certyﬁkatów.
W latach 2005-2008 obowiązywał
drugi plan, mający na celu oszczędność
130 TWh. Próg dla dostawców energii
podniesiono do 50 000 odbiorców i –
co istotne – to posunięcie zaowocowało
dodatkowymi oszczędnościami w wysokości 13,6 TWh energii. Zmniejszono także współczynnik aktualizacji z 6

do 3,5% na rok.
Szacuje się, że ponad dwie trzecie gospodarstw domowych w Wielkiej
Brytanii „doświadczyło” działań proefektywnościowych oraz że koszt realizacji
tego planu poniesiony przez odbiorców
wyniósł około 7 £ na gospodarstwo domowe na rok.
Obecnie obowiązuje plan CERT
(The Carbon Emissions Reduction
Target), który rozpoczął się 1 kwietnia
2008 r., a zakończy się 31 marca 2011
r. Zmieniono jednostkę rozliczania na
ilość zaoszczędzonego węgla podczas
długości życia danego działania proefektywnościowego. Po raz kolejny obniżono współczynnik aktualizacji. Tym
razem do wartości „0” – tym samym
przyjmuje się, że urządzenia z biegiem
czasu nie starzeją się i pracują z tą samą wydajnością i sprawnością przez
cały zakładany okres oddziaływania
przedsięwzięć proefektywnościowych.
W lipcu 2009 r. rząd brytyjski podniósł skalę CERT z 154 do 185 mln ton
obniżenia emisji CO2 na mocy poprawki
wprowadzonej przez premiera we wrze-
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Rys. 2. Ilość zaoszczędzonych Mtoe/rok energii we Włoszech w latach 2005-2009 i cele na przyszłość
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śniu 2008 r., przy czym zaproponowano
wydłużenie czasu realizacji projektu z
31 marca 2011 do 31 grudnia 2012 r.
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 Doświadczenia Włoch
Włochy, mimo że wdrożyły u siebie plan proefektywnościowy w 2005
r., przygotowywały się do niego dużo
wcześniej, bo już w latach 1999-2000.
Przy okazji wdrażania dyrektyw unijnych o liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu (1999 i 2000 r.) został
przedstawiony plan obowiązku poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii. W 2001 r. przedstawiono do konsultacji międzyresortowych
ministerialne rozporządzenia.
Plan na lata 2005-2009 zakładał
uzyskanie efektów oszczędnościowych
w wysokości 2,9 Mtoe energii pierwotnej, tj. 33,7 TWh (1Mtoe odpowiada
11,63 TWh). . Podobnie jak w innych
krajach założono minimalny próg, powyżej którego podmioty zobowiązane są do przedstawiania certyﬁkatów
do umorzenia. Obowiązek uzyskania
efektów proefektywnościowych można spełniać poprzez działania zrealizowane we własnej ﬁrmie, jednak ponad
50%, zaoszczędzonej energii musi pochodzić z działań u odbiorców końcowych. Z założenia każdy rodzaj energii
uprawnia do uzyskania białych certyﬁkatów, jednak co najmniej 50% musi dotyczyć energii, której dystrybucją
dany podmiot się zajmuje. Co ciekawe,
w przypadku niewypełnienia rocznego
zobowiązania na skalę nie większą niż
50% podmioty mogą bez żadnej konsekwencji uzupełnić zobowiązania w
kolejnych dwóch latach.
Podobnie jak w Wielkiej Brytanii,
koszty osiągnięcia oszczędności energii mogą być przenoszone na odbiorców końcowych, przy czym określono
górny próg tych kosztów w wysokości
100 €/toe energii pierwotnej.
W latach 2005-2008 zaoszczędzono 3,7 Mtoe (43 TWh), a więc już w
2008 r. udało się uzyskać nadwyżkę
w realizacji planu.
Obecnie obowiązuje plan na lata

2010-2012 o podobnych założeniach,
jak dla planu na lata 2005-2009.

 Plany wprowadzenia
białych certyﬁkatów
w Polsce

Jednym z wymogów dyrektywy
2006/32/WE jest raportowanie przez
państwa członkowskie postępów w
zakresie poprawy efektywności końcowego wykorzystania energii.

”

(…) wiele
przedsiębiorstw
już teraz, nie
czekając na
wejście w życie
ustawy oraz
systemu białych
certyﬁkatów,
podejmuje
działania mające
na celu poprawę
wskaźników
technicznoekonomicznych

W 2007 r. opublikowano Krajowy
Plan Działań dla Polski, w którym opisano zamierzenia mające na celu poprawę efektywności i sposób oceniania skutków ich realizacji. W Krajowym
Planie Działań określono również ilość
energii „do zaoszczędzenia” przez Polskę, jaka jest wymagana przez dyrektywę. Ilość energii określono na podstawie zużycia energii ﬁnalnej w latach
2001-2005. Przy kalkulacjach nie brano pod uwagę instalacji objętych pozwoleniami na emisje. Indykatywny cel
Dyrektywy, tj. 9% oszczędności w dziewiątym roku jej obowiązywania, czyli w
2016 r., określono w wysokości 53,4
TWh. Cel pośredni na 2010 r., mający
charakter orientacyjny, to niecałe 12
TWh (2%).
W Polsce o planach wdrożenia systemu białych certyﬁkatów mówiono już

w 2007 r. Wówczas ukazały się założenia do Ustawy o efektywności energetycznej. Trzynasta wersja ustawy z dn.
10.05.2010 r. została skierowana 11
maja br. pod obrady stałego Komitetu
Rady Ministrów. Jeżeli nawet ustawa
wejdzie w życie w drugiej połowie br.,
to w stosunku do zaleceń UE wystąpi
ponad dwuletnie opóźnienie.
Zgodnie z projektem Ustawy o
efektywności energetycznej świadectwa efektywności energetycznej - tzw.
białe certyﬁkaty, będą potwierdzeniem
zaoszczędzenia energii w wyniku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego
poprawie efektywności energetycznej,
a więc: zwiększeniu sprawności wytwarzania energii, zmniejszeniu strat w
przesyle i dystrybucji energii, ale przede
wszystkim oszczędności w zużyciu
energii przez odbiorców końcowych.
Głównym adresatem certyﬁkatów
będą ﬁrmy sprzedające energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło odbiorcom
końcowym. Firmy te będą zobligowane
do pozyskania określonej liczby certyﬁkatów, w zależności od wielkości
sprzedawanej energii.
Do wydawania białych certyﬁkatów
oraz ich umarzania zostanie upoważniony Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Świadectwa dotyczące zarówno prądu, jak i gazu oraz ciepła, będą
wydawane na podstawie ogłaszanych
raz lub dwa razy w roku konkursów na
energooszczędne projekty. Warunkiem
uczestnictwa w przetargu będzie złożenie deklaracji wraz z audytem efektywności energetycznej. Konieczne
będzie również przeprowadzenie audytu sprawdzającego już po wykonaniu przedsięwzięcia proefektywnościowego. Obowiązkiem wykonania audytu
będą objęte przedsięwzięcia służące
poprawie efektywności energetycznej,
dla których zostanie zadeklarowane
osiągnięcie oszczędności energii w ilości przekraczającej równowartość 100
toe (ton oleju ekwiwalentnego) średnio
w ciągu roku.
Jeśli sprzedawcy nie pozyskają odpowiedniej liczby certyﬁkatów, których
ilość na dany rok będzie określana roz-
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katów, podejmuje działania mające na
celu poprawę wskaźników technicznoekonomicznych.
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porządzeniem ministra gospodarki, będą musieli uiścić opłatę zastępczą. Białe certyﬁkaty będzie można kupić na
Towarowej Giełdzie Energii.
System będzie działał podobnie do
obowiązującego przy sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych (tzw. zielone
certyﬁkaty) i energii elektrycznej produkowanej w ciepłem wysokosprawnej
koogeneracji (tzw. czerwone certyﬁkaty).
Projekt ustawy o efektywności
energetycznej przewiduje, że wpływy
z opłat zastępczych oraz kar związanych z wprowadzanym systemem białych certyﬁkatów będą stanowiły przychód NFOŚiGW. Środki zgromadzone
na tym funduszu będą wspierać programy priorytetowe.
Planowany program „Efektywne zarządzanie energią w celu zmniejszenia
jej zużycia w przedsiębiorstwach” przewiduje doﬁnansowanie 100 audytów
energetycznych w przedsiębiorstwach
przemysłowych (Działanie A) oraz doﬁnansowanie ok. 150 inwestycji, modernizacji i remontów prowadzących
do wzrostu efektywności energetycznej
przedsiębiorstw przemysłowych (Działanie B). Wprowadzenie programu ma
na celu zaoszczędzenie zużycia energii
o około 2,9 TWh/rok oraz ograniczenie emisji CO2 o około 3,3 mln Mg/rok.
Zgodnie z budżetem na lata 2011-2013
na realizację Działania A przewidziano
100 mln zł, natomiast Działania B - 1,4
mld zł. Wysokość dotacji dla Działania A będzie wynosić do 50% kosztów
kwaliﬁkowanych. Dla Działania B kwota
pożyczki może wynieść od 2,5 do 30
mln zł (do 50% kosztów kwaliﬁkowanych przedsięwzięcia).
Działania w zakresie efektywności
energetycznej powinny być podjęte zanim Ustawa o efektywności energetycznej wejdzie w życie, aby nie zabrakło
czasu na ich realizację. Istotną rolę w
pozyskiwaniu białych certyﬁkatów będą
odgrywać audyty efektywności energetycznej. Z doświadczeń Energopomiaru wynika, że wiele przedsiębiorstw już
teraz, nie czekając na wejście w życie
ustawy oraz systemu białych certyﬁ-
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Jakub Mazurkiewicz, prawnik, Skoczyski Wachowiak Strykowski Kancelaria Prawna Sp. k.

ZASADA TPA W PRAKTYCE

J

ednym z kluczowych elementów umoliwiajcych odbiorcom dostp do rynku
energii jest zasada TPA (ang. Third Party Access), czyli tzw. zasada dostpu
stron trzecich do sieci. Zasada ta wywodzi si z doktryny dostpu do urzdze
kluczowych (ang. essential facility). Doktryna ta zakada zmniejszenie kosztów
dla caej gospodarki poprzez zapewnienie maksymalnego wykorzystania, przez
wszystkich ujawnionych przedsibiorców, urzdze kluczowych.
bowiązującym aktem prawa, w
którym zawarto zasadę dostępu stron trzecich do sieci w sektorze
energetyki jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/
WE z dnia 13 lipca 2009 r. dotycząca
wspólnych zasad rynku wewnętrznego
energii elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE, której postanowienia w polskim ustawodawstwie wdraża Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r.
Prawo energetyczne.
Powyższe regulacje nakładają na
przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją
paliw gazowych lub energii obowiązek
zapewnienia na równorzędnych warunkach świadczenia usług przesyłania lub
dystrybucji paliw gazowych lub energii,
wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą
paliw gazowych lub energii. W konsekwencji odbiorca, który praktycznie nie
może odłączyć się od sieci przedsiębiorstwa sieciowego i musi korzystać z
jego usługi przesyłowej, uzyskuje możliwość samodzielnego zakupu energii od
dowolnego wytwórcy przyłączonego do
tej sieci. Zastosowanie zasady TPA ma
doprowadzić do liberalizacji rynku energii - przedsiębiorstwa sieciowe, ze swej
natury monopolistyczne, nie udostępni-
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łyby dobrowolnie swojej infrastruktury
potencjalnym wytwórcom działającym
na rynku konkurencyjnym. Od 1 lipca
2004 r. prawo wyboru sprzedawcy posiadali tzw. odbiorcy komercyjni, pełne
otwarcie rynków energii elektrycznej,
czyli nabycie prawa również przez odbiorców w gospodarstwach domowych,
nastąpiło wraz z dniem 1 lipca 2007 r.

 Realizacja zasady
TPA w polskim
ustawodawstwie

Jako podstawowy z przepisów prawa realizujący zasadę TPA w polskim
systemie prawnym, należy wskazać art.
4 ust. 2 Prawa energetycznego. Zgodnie z tym przepisem przedsiębiorstwo
energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją paliw gazowych
lub energii jest obowiązane zapewnić
wszystkim odbiorcom oraz przedsiębiorstwom zajmującym się sprzedażą
paliw gazowych lub energii, na zasadzie
równoprawnego traktowania, świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii. Świadczenie tego rodzaju usług odbywa się
na podstawie umowy o świadczenie
usług przesyłania lub dystrybucji paliw
gazowych lub energii, której tryb zawarcia regulują dalsze przepisy prawa
energetycznego.
Na podstawie art. 4j Prawa energetycznego odbiorca paliw gazowych
lub energii ma prawo zakupu tych paliw
lub energii od wybranego przez siebie
sprzedawcy. Z prawem tym skorelowany jest obowiązek przedsiębiorstwa
energetycznego, wyrażony w ust. 2
wspomnianego przepisu, poprzez stosowanie obiektywnych i przejrzystych
zasad zapewniających równe traktowanie użytkowników systemu, umożliwienie odbiorcy paliw gazowych lub
energii przyłączonemu do jego sieci,
zmianę sprzedawcy paliw gazowych
lub energii.
Rynek energii elektrycznej, na który
została wprowadzona zasada TPA, jest
w założeniu rynkiem konkurencyjnym i
pozwala odbiorcy, który nabył prawo do

korzystania z niej wynegocjować lepszą cenę i warunki dostawy. Zastosowania zasady TPA w praktyce wymaga
jednakże przezwyciężenia trudności o
charakterze techniczno organizacyjnym
i ﬁnansowym, czego rezultatem jest,
że zaledwie 0,02% odbiorców zdecydowało się do tej pory skorzystać z tej
możliwości (wg. „Sprawozdania z działalności Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki”, str. 19). Poniżej przedstawiony
zostanie proces przyłączania trzeciego
podmiotu do sieci oraz procedura zmiany sprzedawcy. Należy zaznaczyć, że
opisane regulacje mają charakter ogólny, szczegółowe kwestie dotyczące
m.in. warunków przyłączenia do sieci,
warunków świadczenia usług przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej reguluje Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego
(dalej jako: rozporządzenie systemowe).
Ze względu na ich obszerność nie będą
one jednak, poza pewnymi wyjątkami,
poddane wyczerpującej analizie w treści niniejszego artykułu.

 Przyłączenie do sieci
Odbiorca - aby móc odbierać energię i wytwórca produkujący energię aby móc ją dostarczać do odbiorców,
realizując założenia wynikające z zasady TPA, muszą być odpowiednio wcześniej przyłączeni do sieci. Wiąże się to
ze spełnieniem warunków przyłączenia do sieci oraz zawarciem stosownej
umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej.
Podmiot, który ubiega się o przyłączenie do sieci składa wniosek o określenie warunków przyłączenia do sieci,
w przedsiębiorstwie energetycznym, do
którego sieci ubiega się o przyłączenie.
Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem lub dystrybucją
paliw gazowych lub energii jest obowiązane do zawarcia umowy o przyłączenie do sieci z podmiotami ubiegającymi się o przyłączenie do sieci, jeżeli
tylko istnieją techniczne i ekonomiczne

warunki przyłączenia do sieci, a żądający zawarcia umowy spełnia warunki
przyłączenia do sieci i odbioru. Przedsiębiorstwo sieciowe może odmówić
zawarcia umowy o świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej, gdy powyższe warunki nie zostaną spełnione. W takiej sytuacji jest
obowiązane niezwłocznie powiadomić,
w formie pisemnej, o odmowie zawarcia
umowy Prezesa URE oraz zainteresowany podmiot, podając jednocześnie
przyczyny odmowy. Powyższe uregulowania stanowią więc pewne praktyczne
ograniczenia zasady TPA, oczywiście
tylko w granicach określonych w przepisach Prawa energetycznego.
Przyłączenie do sieci, w ramach
realizacji zasady TPA, wiąże się równocześnie z obowiązkiem poniesienia
opłaty. Jeżeli podmiot ubiega się o przyłączenie źródła do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamieniowym wyższym niż 1 kV musi wnieść, zgodnie z
art. 7 ust. 8a Prawa energetycznego,
zaliczkę na poczet wspomnianej opłaty
w wysokości 30 zł za każdy kW mocy
przyłączeniowej określony we wniosku.
Przedsiębiorstwo jest zobowiązane wydać warunki przyłączenia w terminie,
odpowiednio 30 lub 150 dni (art. 7 ust.
8g Prawa energetycznego). Powyższe warunki są ważne przez okres 2
lat i stanowią warunkowe zobowiązanie przedsiębiorstwa energetycznego
do zawarcia umowy o przyłączenie do
sieci elektroenergetycznej. Powyższe
rozwiązania ustawowe mają stanowić
gwarancję wykonywania zasady TPA w
sposób zapewniający gwarancję zawarcia umowy w określonym czasie oraz
jednocześnie zabezpieczający pozycję przedsiębiorstwa energetycznego
poprzez wprowadzenie mechanizmu
zaliczkowego.
Umowa o przyłączenie do sieci,
zgodnie z treścią art. 7 ust. 2 powinna
zawierać co najmniej postanowienia
określające:
 termin realizacji przyłączenia,
 wysokość opłaty za przyłączenie,
 miejsce rozgraniczenia własności
przedsiębiorstwa energetycznego
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i instalacji podmiotu przyłączanego,
zakres robót niezbędnych przy realizacji przyłączenia,
 wymagania dotyczące lokalizacji
układu pomiarowo-rozliczeniowego i jego parametrów,
 warunki udostępniania przedsiębiorstwu energetycznemu nieruchomości należącej do podmiotu
przyłączanego w celu budowy lub
rozbudowy sieci niezbędnej do realizacji przyłączenia, przewidywany
termin zawarcia umowy, na podstawie której nastąpi dostarczanie paliw gazowych lub energii, ilość paliw
gazowych lub energii przewidzianych do odbioru, moc przyłączeniową, odpowiedzialność stron za
niedotrzymanie warunków umowy,
a w szczególności za opóźnienie
terminu realizacji prac w stosunku do ustalonego w umowie oraz
okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.
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 Zawarcie umowy

o sprzedaży oraz umowy
o świadczenie usług
przesyłania

Dostarczanie paliw gazowych lub
energii odbywa się, po uprzednim przyłączeniu do sieci, na postawie umowy
sprzedaży oraz umowy o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji.
Odbiorca w pierwszej kolejności podpisuje umowę sprzedaży z nowym
sprzedawcą, która powinna wejść w
życie z dniem wygaśnięcia umowy z
dotychczasowym sprzedawcą. Takie
rozwiązanie ma zagwarantować ciągłość sprzedaży. Następnie odbiorca
wypowiada dotychczasową umowę
sprzedaży, a jeśli sprzedawcą dotychczasowym była spółka dystrybucyjna
wypowiada tzw. umowę kompleksową, czyli obejmującą zarówno warunki sprzedaży energii elektrycznej, jak i
świadczenia usług dystrybucji. Po wypowiedzeniu umowy kompleksowej
zawiera nową umowę o świadczenie
usług dystrybucji.
Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt. 1 Pra-

wa energetycznego umowa sprzedaży
powinna zawierać co najmniej postanowienia określające:
 miejsce dostarczania paliw gazowych lub energii do odbiorcy i ilość
tych paliw lub energii w podziale na
okresy umowne,
 moc umowną oraz warunki wprowadzenia jej zmian,
 cenę lub grupę taryfową stosowane
w rozliczeniach i warunki wprowadzania zmian tej ceny i grupy taryfowej,
 sposób prowadzenia rozliczeń,
 wysokość boniﬁkaty za niedotrzymanie standardów jakościowych
obsługi odbiorców,
 odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy,
 okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.

”

Rynek energii
elektrycznej,
na który została
wprowadzona
zasada TPA,
jest w założeniu
rynkiem
konkurencyjnym
i pozwala
odbiorcy, który
nabył prawo do
korzystania z niej
wynegocjować
lepszą cenę
i warunki dostawy

Z kolei umowa o świadczenie usług
przesyłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii musi zawierać postanowienia określające co najmniej:
 moc umowną i warunki wprowadzania jej zmian,
 ilość przesyłanych paliw gazowych
lub energii w podziale na okresy
umowne,



miejsca dostarczania paliw gazowych lub energii do sieci i ich odbioru z sieci,
 standardy jakościowe,
 warunki zapewnienia niezawodności i ciągłości dostarczania paliw
gazowych lub energii,
 stawki opłat lub grupę taryfową stosowane w rozliczeniach oraz warunki wprowadzania zmian tych
stawek i grupy taryfowej,
 sposób prowadzenia rozliczeń,
 parametry techniczne paliw gazowych lub energii oraz wysokość
boniﬁkaty za niedotrzymanie tych
parametrów oraz standardów jakościowych obsługi odbiorców,
 odpowiedzialność stron za niedotrzymanie warunków umowy oraz
okres obowiązywania umowy i warunki jej rozwiązania.
Jednocześnie, zgodnie z §14 rozporządzenia systemowego odbiorca,
wytwórca lub podmiot przez niego upoważniony, zawierając umowę o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji
energii elektrycznej, powinien określić
w tej umowie podmiot odpowiedzialny
za bilansowanie handlowe.

 Wnioski
Jak przedstawiono powyżej zasada TPA w praktyce realizuje się głównie
we wprowadzeniu do systemu prawa
przejrzystych, choć sformalizowanych
i często uznawanych za skomplikowane, unormowań dotyczących przede
wszystkim zagadnienia „przyłączenia
się do sieci”, w szczególności określenia warunków tego przyłączenia i zawarcia stosownej umowy w tym zakresie. W obecnych warunkach prawnych
można powiedzieć o najpełniejszym jak
dotychczas zakresie rzetelnej realizacji
zasad TPA, choć jednocześnie zwrócić należy uwagę, że w rzeczywistości
muszą być one zawsze poddawane
pewnym koniecznym ograniczeniom, tj.
określaniu sformalizowanych warunków
przyłączenia do sieci oraz skomplikowanych, specjalistycznych unormowań
w zakresie zawierania umów. 

Kontenerowe stacje
uzdatniania wody
Chwilowe zapotrzebowanie na wodę, stacja pilotowa, woda na czas
przestojów lub konieczność zaopatrywania w wodę odległych
terenów. Przykładów zastosowania naszych kontenerowych stacji
uzdatniania wody jest wiele, a kontenery dostępne są zarówno na
sprzedaż, jak i do wypożyczenia. Uzdatniamy wodę od 1936 roku.
EUROWATER posiada wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje
technologiami pozwalającymi projektować optymalne stacje
uzdatniania wody.

EUROWATER Spółka z o.o.
Ul. Izabeliska 113, Lipków
PL 05-080 Izabelin (Warszawa)
Tel.: +48/22/722-80-25
info@eurowater.pl
www.eurowater.pl

EUROWATER Spółka z o.o.
ul. Mydlana 1
PL 51-502 Wrocław
Tel.: +48/71/345-01-15
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PALIWA Z ODPADÓW
- wybrane przykady - II cz

 Produkcja

PALIWA DLA ENERGETYKI

syntetycznego węgla
koksującego

Tab. 8. Karta charakterystyki paliwa stałego SRF produkcji AGH
Parametr

Jednostka

Paliwo 1-5

Wymiar

mm

brykiety 2-8

Gęstość nasypowa s. m.

Kg/m3

200-300

Wilgoć w stanie roboczym, Wrt

%

30,0-47,0

Zawartość popiołu w stanie roboczym, Ar

%

10,6

Ciepło spalania, Qas

kJ/kg

13 471

Wartość opałowa w stanie roboczym, Qri

kJ/kg

9 540-6 623

Zawartość siarki w stanie analitycznym, Sta

%

0,03

Zawartość węgla w stanie analitycznym, Ca

%

50,0

Zawartość wodoru w stanie analitycznym, Ha

%

7,30

Zawartość azotu w stanie analitycznym, Na

%

2,0

Zaproponowane rozwiązanie obejmuje odpowiednie przygotowanie materiałów odpadowych oraz ich zagospodarowanie w procesie klasycznego
koksowania węgli kamiennych w komorach koksowniczych.
Specyﬁka procesu koksowania węgli kamiennych polegająca na wysokotemperaturowej pirolizie mieszanki
węglowej oraz kompleksowym oczyszczaniu surowego gazu koksowniczego,
może być wykorzystana z pozytywnym
efektem dla środowiska naturalnego
przez możliwość zagospodarowania
odpadów pochodzenia organicznego.
Istnieje realna możliwość utylizacji
tą metodą dużej ilości materiałów odpadowych pochodzenia organicznego,
zarówno przemysłowych, jak również
po odpowiedniej segregacji wstępnej
odpadów komunalnych. Biorąc pod
uwagę proces technologiczny koksowania oraz to, że pewna część mieszanki węglowej zastępowana jest półproduktem (granulatem „syntetycznego

węgla koksowego”) wytworzonym z
materiałów odpadowych, metoda ta nie
powoduje dodatkowej emisji substancji
szkodliwych do otoczenia. Z uwagi na
dużą różnorodność odpadowych materiałów pochodzenia organicznego i
znaczne różnice w ich własnościach
zarówno ﬁzycznych jak i chemicznych,
materiały te należy poddać wstępnej
obróbce, aby końcowe własności ﬁzykochemiczne półproduktu (granulatu)
podawanego do komory koksowniczej
były jak najbardziej zbliżone do własności ﬁzykochemicznych węgli stanowiących wsad do komory koksowniczej.
Ponadto wstępnie przygotowana forma
odpadów w postaci granulatu, powinna
wykazywać aktywność w termicznym
procesie tworzenia koksu (powinna
sama ulegać spiekaniu).
Proponowana metoda zagospodarowania węglonośnych materiałów
odpadowych pochodzenia organicznego może być uzupełnieniem lub
nawet alternatywą dla powszechnie
obecnie stosowanego, a społecznie
nie akceptowanego, procesu spalania
tychże odpadów. Istota zagospodarowania proponowaną metodą, polega
na wstępnym rozdrobnieniu odpadów
oraz wymieszaniu ich z upłynnionym
pakiem węglowym (alternatywnie może to być ciężka frakcja po przeróbce
ropy naftowej - asfalt). Po wymieszaniu i schłodzeniu mieszaniny w basenie
wodnym uzyskuje się stały półprodukt
w formie granulatu o założonej wielkości ziaren, zawierającej pak węglowy
oraz materiały odpadowe pochodzenia organicznego. Otrzymywany w ten
sposób granulat (syntetyczny węgiel
koksowy) jest hydrofobowy i posiada
własności ﬁzykochemiczne zbliżone
do podstawowych własności węgla
wsadowego stosowanego do procesu koksowania (zbliżoną zawartość
popiołu i części lotnych oraz wykazuje spiekalność)
Końcowym etapem procesu jest
dozowanie otrzymanego stałego granulatu w sposób kontrolowany do wsadu węglowego. Tak przygotowana mieszanka kierowana jest następnie do

procesu koksowania w komorach koksowniczych.
Z uwagi na przeważnie niską zawartość substancji mineralnej w organicznych materiałach odpadowych
oraz w surowym paku węglowym, jak
również ze względu na dużą zawartość w tych materiałach części lotnych,
istnieje możliwość wykorzystania jako
komponentów do produkcji granulatu
wysokopopiołowych odpadów węglonośnych, o niskiej zawartości części
lotnych lub nawet niektórych odpadów
całkowicie mineralnych.
Na rysunku 2 przedstawiono schemat blokowy procesu przygotowania
odpadowych materiałów pochodzenia
organicznego do utylizacji w procesie
koksowania węgli kamiennych.
Pierwszy etap prezentowanej metody obejmuje segregację odpadów
według ich rodzajów. Należy zaznaczyć, że materiały poddawane procesowi zagospodarowania proponowaną
metodą nie wymagają precyzyjnej segregacji. Jej celem jest jedynie utrzymanie podstawowych własności ﬁzykochemicznych segregowanych
odpadów w aspekcie dobrania stosownej metody rozdrabniania.
Etap drugi obejmuje rozdrobnienie
odpadów, jeżeli zachodzi taka konieczność oraz zgromadzenie ich w zbiornikach dozujących.
Kolejna operacja to dozowanie stałych komponentów oraz paku węglowego (alternatywnie asfaltu naftowego). Po procesie dozowania składniki
są mieszane przy temperaturze wyższej od temperatury mięknienia paku.
Mieszanie komponentów można prowadzić w różnego typu podgrzewanych mieszarkach ciągłych i okresowych. Materiał opuszczający mieszarkę
nie wymaga procesu brykietowania i w
celu zestalenia jest chłodzony wodą.
Po schłodzeniu otrzymuje się stały
wytrzymały mechanicznie półprodukt
w postaci granulatu o odpowiedniej
wielkości ziaren, który może być z łatwością transportowany i magazynowany (rys. 3).
Granulat można w łatwy sposób

dozować do węglowej mieszanki wsadowej stosowanej do produkcji koksu. Podstawowa zaleta proponowanej
technologii to wykorzystanie specyﬁcznych własności paku ze smoły koksowniczej (alternatywnie niektórych
asfaltów naftowych), a szczególnie jego stosunkowo wysokiej temperatury
mięknienia.
Końcowym etapem zagospodarowania odpadów według proponowanej
metody jest kontrolowane dodawanie
otrzymanego granulatu do mieszanki
węglowej stanowiącej wsad do procesu koksowania. W wyniku procesu
koksowania następuje piroliza węgla
wsadowego wraz z granulatem zawierającym pak węglowy i utylizowane materiały odpadowe. Z utylizowanego materiału oraz z paku węglowego tworzy
się stały karbonizat koksowy o dużej
wytrzymałości mechanicznej, pozostający w całości w masie koksu powstałej
z mieszanki węglowej. Natomiast lotne
produkty pirolizy granulatu zawierającego utylizowane materiały odpadowe
wraz z surowym gazem koksowniczym
powstającym w trakcie koksowania
mieszanki węglowej kierowane są do
instalacji kondensacji i oczyszczania,
gdzie gaz oczyszczany jest zgodnie z
procesem technologicznym.
Prezentowana metoda zagospodarowania odpadowych substancji
pochodzenia organicznego, na etapie
przygotowania granulatu, nie powoduje dodatkowej emisji szkodliwych substancji do otoczenia. Również w końcowym stadium utylizacji emisja jest
minimalna z uwagi na to, że wszystkie
lotne produkty wysokotemperaturowej
pirolizy z komory koksowniczej dostają się do technologicznego systemu
oczyszczania surowego gazu koksowego.
Należy zwrócić uwagę, że proponowaną przez autorów metodą, można poddać zagospodarowaniu szeroki asortyment powstających odpadów
pochodzenia organicznego przykładowo: odpady drewna, odpady powstające w technologiach produkcji
żywności (tłuszcze), odpady gumowe,
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Tab. 9. Wyniki badań podstawowych własności ﬁzykochemicznych granulatu w porównaniu z klasyczną mieszanką węglową
Granulat
Części lotne
Vdaf [%]
31,2

Mieszanka węglowa
Popiół

V daf6deg/min [%]
26,3

Ad [%]
6,1

Wskaźnik wolnego
wydymiania
SI
1

Części lotne

Popiół

Vdaf [%]
33,8

Ad [%]
7,4

Wskaźnik wolnego
wydymiania
SI
7

Tab. 10. Skład ziarnowy koksu z SWK oraz koksu hutniczego
Materiał

Koks z SWK
Koks hutniczy

Analiza sitowa [%]
> 80 mm

80-40 mm

40-25 mm

25-10 mm

< 10 mm

28
24

60
53

8
17

2
4

2
2

Tab. 11. Wyniki badań wytrzymałościowych (metoda Micum) koksu z SWK oraz klasycznego koksu hutniczego
Materiał

Koks z SWK
Koks hutniczy

Wytrzymałość koksu wg. próby Micum
M40

M30

M10

81,2
76,3

86,6
80,1

3,7
5,5
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magazyn segregowanych
odpadów organicznych

przygotowanie odpadów

pak wglowy
(asfalt naftowy)

zbiornik odpadów
rozdrobnionych

dozowanie

stay wglonony
materia odpadowy

mieszanie

schadzanie granulatu

utwardzanie, depolimeryzacja
i czciowa karbonizacja
w cieczach organicznych

schadzanie

rozdrabnianie

do mieszaniki
wglowej

do procesu koksowania

Rys. 2. Schemat produkcji syntetycznego węgla koksujacego

osady z oczyszczalni ścieków, oleje i
emulsje maszynowe oraz szereg innych substancji pochodzenia organicznego, które dotychczas bardzo trudno
było zagospodarować w sposób bezpieczny, nie zagrażający środowisku
naturalnemu.
Przedstawiona metoda jest bardzo elastyczna. Przez odpowiedni dobór komponentów wejściowych oraz
sposób ich wstępnego przygotowania można w bardzo szerokim zakresie
regulować własności ﬁzykochemiczne otrzymywanego granulatu pakowego, o odpowiednich własnościach
ﬁzykochemicznych pozwalających na
jego kopirolizę ze wsadem węglowym.
Ponadto wymieniony wyżej dobór poszczególnych komponentów umożliwia
zachowanie składu pierwiastkowego
wytwarzanego granulatu (przykładowo: azot, siarka, chlor, itp.) na poziomie
jaki występuje w naturalnych węglach
koksowniczych.
Wytwarzanie granulatu według zaproponowanej metody może być uruchomione na terenie zakładów koksowniczych, albo przy innych zakładach
lub na obszarach administracyjnych, w
których występuje odpowiednia struktura i ilość odpadów węglonośnych.
Uruchomienie metody nie wymaga dużych nakładów inwestycyjnych
z uwagi na wykorzystanie bazy krajowego koksownictwa.
Opierając się na eksperymentach
przeprowadzonych w skali przemysłowej określono, iż dodatek granulatu zawierającego pak węglowy oraz
utylizowane materiały węglonośne pochodzenia organicznego do mieszanki węglowej kierowanej do procesu
koksowania w ilości kilku procent, nie
wpływa na obniżenie parametrów wytrzymałościowych otrzymywanego koksu. Przeprowadzone próby przemysłowe dały pozytywne rezultaty.
Walory proponowanego rozwiązania zagospodarowania odpadów pochodzenia organicznego ujmują zarówno względy ekologiczne, jak również
ekonomiczne.
Dla zweryﬁkowania efektów opra-

cowanej technologii przeprowadzono
badania w skali półtechnicznej.
Przy produkcji granulatu wykorzystano następujące materiały odpadowe:
 miazga drzewna,
 zużyte ubrania robocze (w formie
rozdrobnionej),
 zużyta zasypka izolacyjna z pieców
graﬁtyzacyjnych Achesona,
 mieszanina rozdrobnionych, odpadowych tworzyw sztucznych,
 pak węglowy.
Udział procentowy poszczególnych składników mieszaniny granulatu przedstawia się następująco: miazga
drzewna - 18%, zużyte ubrania robocze
- 16%, zużyta zasypka izolacyjna z pieców graﬁtyzacyjnych - 33%, mieszanina odpadowych tworzyw sztucznych 9%, pak węglowy - 24%. Do omawianej
próby technologicznej materiały odpadowe rozdrobniono na specjalistycznych urządzeniach do wymiaru poniżej
10 mm. Wszystkie komponenty stałe
do przygotowania granulatu były dozowane do mieszarki ręcznie. Jedynie
pak węglowy w stanie płynnym dozowany był do mieszarki automatycznie
przez namiarowe urządzenie wagowe.
Czas mieszania komponentów
w mieszarce wraz z pakiem węglowym wynosił 30 minut w temperaturze 130oC. Mieszanie prowadzono w
przemysłowej, okresowej mieszarce
„zetowej” o pojemności 3,2 Mg. Przy
realizacji założonego programu badawczego jednorazowo wytworzono
2 Mg granulatu z materiałów odpadowych oraz paku węglowego. Gorąca
masa z mieszarki przechodziła przez
granulator, a gorące kawałki granulatu
wpadały do rynny wodnej podlegając
studzeniu. Uziarnienie otrzymanego
w wyniku mieszania i granulowania,
schłodzonego granulatu SWK wynosiło
do 300 mm. Do procesu koksowania
użyto granulatu o wyżej wymienionym
uziarnieniu. Do laboratoryjnych badań
własności granulatu rozdrabniano go
wstępnie na kruszarce szczękowej.
W tabeli 9 przedstawiono wyniki

badań podstawowych własności ﬁzykochemicznych granulatu w porównaniu z klasyczną mieszanką węglową.
Wytworzony z paku węglowego i materiałów odpadowych pochodzenia organicznego granulat posiadał zbliżone
własności ﬁzykochemiczne do węgli
stanowiących komponenty mieszanki
węglowej stosowanej do produkcji koksu hutniczego. Odbiegał jedynie wartością wskaźnika wolnego wydymania
(SI). Należy zauważyć, że klasyczna
metodyka badawcza, stosowana przy
badaniu własności ﬁzykochemicznych
węgli koksowych w stosunku do granulatu, nie zawsze może być bezpośrednio porównywalna. Decydującą
rolę w nadaniu granulatowi własności
spiekalniczych odgrywa pak węglowy,
który posiada specyﬁczne cechy ﬁzykochemiczne. Specyﬁka wysokowrzących cieczy węglowodorowych, jakimi
są paki węglowe, polega między innymi na tym, że w trakcie zmniejszania
szybkości ogrzewania w czasie pirolizy
zwiększa się znacznie wydajność otrzymywanego z tych surowców, stałego
karbonizatu (koksu). Przy mniejszych
szybkościach ogrzewania, w czasie
pirolizy, znacznie zmniejsza się ilość
wydzielanych części lotnych z granulatu. Jak przedstawiono w tablicy 1
zmniejszenie szybkości ogrzewania
w stosunku do zawartych w specjalistycznej normie (PN - 81/G - 04516)
do 6 deg/min, przy takiej samej temperaturze końcowej obróbki termicznej,
powoduje zmniejszenie zawartości części lotnych w granulacie o prawie 5%.
Można sądzić, że dalsze zmniejszanie
szybkości ogrzewania jeszcze bardziej
zwiększy wydajność koksu z granulatu (zmniejszy ilość wydzielających się
z granulatu części lotnych).

 Koksowanie

granulatu w komorze
koksowniczej wraz
z klasyczną mieszanką
węglową

Wytworzony z wymienionych wyżej
materiałów odpadowych i paku węglo-
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wego granulatu (około 1,2 Mg) przeznaczono do koksowania w komorze
koksowniczej wraz z mieszanką węglową, z której produkuje się koks metalurgiczny. Udział procentowy granulatu
w stosunku do całości wsadu do komory koksowniczej wynosił ponad 6%.
Z uwagi na fakt, że próby prowadzono
w systemie ubijanym obsadzania baterii, granulat SWK dozowano do skrzyni
nabojowej w warstwach, przesypując
mieszankę węglową przed każdorazową operacją ubijania. Przygotowany
nabój węglowy został wprowadzony do
komory koksowniczej, gdzie zgodnie z
technologią został poddany procesowi
koksowania. Czas koksowania wynosił 23,5 godziny. Temperatura w kanałach grzewczych wynosiła 1320°C. Po
procesie koksowania nabój został wypchnięty z komory i poddany procesowi studzenia na mokro pod wieżą gaśniczą. Zgaszony nabój koksowy został
umieszczony na zrzutni koksowej skąd
pobierano próby do dalszych badań.
Otrzymany w wyniku pirolizy koks z
granulatu „syntetycznego węgla koksowego” charakteryzuje się: większą
kawałkowatością, większą zwartością
i niższą porowatością od klasycznego
koksu, dlatego jest łatwy do odróżnienia, od koksu otrzymanego z klasycznej mieszanki węglowej.
W tabeli 10 przedstawiono wyniki badań składu granulometrycznego
karbonizatu koksowego otrzymanego
z „syntetycznego węgla koksowego”
oraz koksu hutniczego z podstawowej mieszanki węglowej. Porównawcze badania składu granulometrycznego wykazują, że koks z SWK posiada
zdecydowanie wyższe uziarnienie. Suma frakcji powyżej 40 mm wynosi dla
koksu z granulatu SWK - 88%, a dla
klasycznego koksu hutniczego - 77%.
Badania wytrzymałościowe (tab.
11) potwierdzają lepsze własności mechaniczne koksu otrzymanego z granulatu SWK. Zdecydowanie wyższe
wartości wytrzymałości M40, M30
oraz niższa wartość ścieralności M10
koksu otrzymanego z granulatu SWK
może wpłynąć na poprawę własności

wytrzymałościowych koksu otrzymanego z klasycznej mieszanki węglowej z
dodatkiem granulatu SWK.
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W Polsce realizowane będą pierwsze komercyjne realizacje związane z budową elektrowni atomowych. Jakie są najważniejsze czynniki decydujące o lokalizacji tego typu obiektu?
Podejmując decyzje o lokalizacji
musimy dokładnie wiedzieć jakie są
warunki zewnętrzne i jaka jest struktura hydrogeologiczna. Jednak właściwy
proces wyboru lokalizacji zaczyna się
od dialogu z przedstawicielami lokalnej społeczności i miejscowych władz.
Chcę podkreślić, że jest to proces o
charakterze bardzo transparentnym.
Informujemy zainteresowanych zarówno o zaletach, jak i o niedogodnościach
takiej inwestycji. Na pewno zaletą takiej inwestycji są nowe miejsca pracy,
a niedogodności to przede wszystkim
wzmożony ruch sprzętu budowlanego
i związane z tym uciążliwości. To bardzo ważne, aby proces inwestycyjny
rozpocząć właśnie od rozmowy z lokalną społecznością, gdyż tylko ich pozytywny wynik gwarantuje powodzenie
takiej inwestycji.
Rozumiem, że GE Hitachi jako
ﬁrma oferująca technologię, również
bezpośrednio angażuje się w konsultacje społeczne dotyczące budowy
elektrowni atomowych?
Patrząc na przykład Polski, naszym
zadaniem będzie współpraca z inwestorem, czyli PGE, jako aktywny partner i dostawca technologii. Wiemy, że
w Polsce rośnie zapotrzebowanie na
energię elektryczną, związane ze stałym wzrostem gospodarczym. Równocześnie nowe źródła wytwarzania muszą spełniać wysokie normy związane
z ochroną środowiska naturalnego. Nasza ﬁrma ma bardzo duże doświadczenie, ponieważ budowaliśmy elektrownie
atomowe na kilku kontynentach i wiemy jak postępować w przypadku realizacji takich przedsięwzięć. Uważamy,
że od samego początku procesu była
bardzo dobra wymiana informacji pomiędzy inwestorem, a społecznością
zamieszkującą teren, na którym powstanie elektrownia. To PGE wybierać

będzie technologie i prowadzić rozmowy z lokalną społecznością, ale naszym
zadaniem jest nie tylko rzeczowe poinformowanie o ewentualnych zagrożeniach wynikających z technologii jądrowej, ale również informacja o środkach
bezpieczeństwa jakie my zapewniamy
oraz jakie działania podejmujemy w celu zapewniania maksymalnego bezpieczeństwa. Chcemy zapewnić mieszkańców, że na ich terenie pracować
będzie najbezpieczniejsza elektrownia
jądrowa.

”

Reaktory generacji
III+ charakteryzują
się większym
marginesem
bezpieczeństwa
w stosunku do
poprzedniej
generacji.
Obydwie
technologie są
bezkonkurencyjne
na świecie
jeżeli chodzi
o podstawowy
wskaźnik
bezpieczeństwa
działania,
tj. częstotliwość
uszkodzeń rdzeni
paliwowych

W swojej ofercie proponują państwo reaktory generacji III+. Na
czym polega różnica w stosunku
do poprzedniej generacji?
Reaktory generacji III+ charakteryzują się większym marginesem bezpieczeństwa w stosunku do poprzedniej
generacji. Obydwie technologie są bezkonkurencyjne na świecie jeżeli chodzi
o podstawowy wskaźnik bezpieczeństwa działania, tj. częstotliwość uszkodzeń rdzeni paliwowych. Najniższa częstotliwość uszkodzeń jest zarówno dla
generacji III ABWR (Advance Boiling

Water Reactor) oraz III+ ESBWR (Economic Simpliﬁed Boiling Water Reactor). Pokazują to zarówno wyliczenia
teoretyczne, jak również doświadczenia praktyczne. Pierwsze cztery bloki
zbudowane w tej technologii już pracują w Japonii, a cztery następne budujemy na Tajwanie. Doświadczenia z
pracą tych bloków dowodzą wysokiego wskaźnika bezpieczeństwa i niezawodności.
ESBWR to najnowsze rozwiązanie
z długiej linii sprawdzonych reaktorów
GE Hitachi typu BWR. W jego konstrukcji wykorzystano elementy pasywnego bezpieczeństwa. Jest to reaktor o
uproszczonej budowie, proces chłodzenia rdzenia reaktora odbywa się z
wykorzystaniem naturalnej cyrkulacji
chłodziwa - wody. Konstrukcja reaktora
umożliwia jego szybszą instalację i niższe koszty. ESBWR to reaktor generacji
III+. W chwili obecnej jest on w końcowej fazie procesu certyﬁkacyjnego w
USA. Wykorzystując swój sprawdzony
i rozbudowany, światowy łańcuch dostaw, GE jest gotowe zapewnić pomoc
ﬁrmom zamierzającym zbudować elektrownię atomową w oparciu o technologie reaktorów ESBWR.
Proszę wymienić korzyści i zalety reaktora ESBWR.
Główne zalety to między innymi:
uproszczona konstrukcja – ciepło resztkowe z kondensatora turbiny parowej
odprowadzane do atmosfery (jego niewielka ilość nie wymaga dodatkowych
pojemnosci cieplnych), wyeliminowanie 11 układów stosowanych w poprzednich konstrukcjach, co upraszcza
konstrukcję i zwiększa bezpieczeństwo
bierne układu, m.in. nie ma układów
głównych pomp cyrkulacyjnych w układzie chłodzenia reaktora, wyeliminowanie 25% pomp, zaworów i silników
stosowanych w poprzednich konstrukcjach. Wymienić mogę również pasywne cechy bezpieczeństwa konstrukcji,
jak np. pasywne chłodzenie obudowy
bezpieczeństwa z wykorzystaniem autoregulacji i naturalnej cyrkulacji, redukuje liczbę systemów aktywnych, co

Fot. www.sxc.hu

poprawia bezpieczeństwo poprzez eliminację ryzyka związanego z zawodnością elementów w układach typu aktywnego oraz wykorzystanie elementów
stosowanych w sprawdzonych reaktorach BWR, np. pojemności izolujących
skraplaczy pary, zjawiska naturalnej cyrkulacji chłodziwa oraz paliwa odpornego na zanieczyszczenia. Przy realizacji
inwestycji na pewno ważną zaletą jest
sprawdzony, krótki harmonogram budowy dzięki licencjonowanej konstrukcji
i znormalizowanym modułom, wypracowany w ramach realizacji projektów
z wcześniejszą generacją reaktorów
ABWR. Dysponujemy zespołem, który posiada doświadczenie w zakresie
łańcucha dostaw, dzięki czemu harmonogram budowy - od rozpoczęcia
prac betonowych dla konstrukcji bezpieczeństwa do pierwszego załadunku
paliwa - wynosi 42 miesiące.
Technologia jądrowa, jak każda
technologia, musi być konkurencyjna. W jakim kierunku następuje najbardziej dynamiczny rozwój technologii jądrowej, tak aby zapewnić jej
konkurencyjność na rynku?
Aby być konkurencyjnym trzeba
zapewnić technologię bezpieczną,
ekonomiczną oraz przyjazną środowisku. Dlatego technologia jądrowa we
wszystkich tych trzech kierunkach rozwija się jednakowo dynamicznie. Nasze technologie zostały dobrze przyjęte szczególnie na rynku europejskim, a
to głównie za sprawą faktu, iż Europa

jest szczególnie wyczulona na sprawy
związane z ochroną środowiska naturalnego. Nasza technologia na pewno
do takich się zalicza.
Tak jak wspomniałem wcześniej,
charakteryzują się one niezawodnością i dużą efektywnością działania.
Ponadto generacja reaktorów ESBWR
charakteryzuje się tym, że w jego skład
wchodzi mniej części. Tym samym jest
on prostszy i tańszy w budowie, przy
zachowaniu tej samej mocy wytwórczej.
Jakich problemów można spodziewać się w procesie budowy
elektrowni atomowej w Polsce? Myślę tu o dostępności materiałów, czy
fachowej sile roboczej oraz całej logistyce. Trzeba wziąć pod uwagę, że
będzie to pierwsza tego typu inwestycja w naszym kraju.
Dla naszej firmy budowa pierwszej elektrowni jądrowej w danym kraju nie jest niczym nowym. Budowaliśmy
pierwsze elektrownie w USA, Japonii,
Indiach, więc wiemy jak to robić. Widzimy tutaj, po stronie Polski, jako miejscu
gdzie ma powstać elektrownia jądrowa,
nie problemy, ale raczej wielkie możliwości. Polska dysponuje przemysłem
stoczniowym, który buduje statki wg
podobnych zasad jak my budujemy
elektrownie jądrowe. Mam tu na myśli budowę modułową. Statki buduje
się w sekcjach, tak jak my budujemy
poszczególne moduły elektrowni, które następnie montujemy w całość na
miejscu. Dzięki takiej technologii uda-

ło nam się skrócić czas realizacji takiej
inwestycji do 42 miesięcy.
Ponadto, Polskę postrzegamy jako
obszar dużych możliwości, jeśli chodzi o kadrę techniczną. Polacy są dobrze wykształceni, dysponują dużymi
umiejętnościami zawodowymi. Jest to
dla nas bardzo ważne, gdyż chcemy
w jak największym stopniu polegać na
miejscowych zasobach, zarówno materiałowych, jak i ludzkich, ponieważ
obniża to koszt inwestycji. Wspomnę
przy okazji, że w Polsce Koncern GE
zatrudnia ponad 10 tys. pracowników,
w tym ponad 800 inżynierów w centrum inżynieryjnym w Warszawie. Jest
więc rzeczą oczywistą, że będziemy z
nich korzystać.
Natomiast pamiętajmy, że to inwestor będzie decydował o tym, kto
będzie brał udział w tym projekcie i to
Polacy będą zarządzać pracą w tej
elektrowni.
Wiemy, że wielu Polaków wyemigrowało w poszukiwaniu pracy. Chcemy,
aby Ci posiadający najwyższe kwaliﬁkacje, które mogą być przydatne przy realizacji tego projektu, powrócili i znaleźli
pracę w Polsce. W tym zakresie chcielibyśmy podjąć współpracę ze związkami zawodowymi oraz polskim szkolnictwem wyższym w zakresie kształcenia
inżynierów specjalizujących się w technologii jądrowej.
O jeszcze jednej ważnej rzeczy
chciałbym powiedzieć. Niestety, złe
wrażenie pozostawiają po sobie inwestycje niedokończone lub realizowane
z dużymi przerwami. Dlatego przygotowując się do inwestycji w Polsce musimy włożyć duży nakład pracy w celu jak
najlepszego poznania regulacji prawnych, tak, aby wspólnie z inwestorem
przeprowadzić sprawnie cały proces
budowy elektrowni jądrowej. 
Rozmawiał: Mariusz Marchwiak
Daniel L. Roderick jest odpowiedzialny za kierowanie wszystkimi
aspektami przygotowywania projektów
oraz zarządzaniem nowymi i istniejącymi projektami elektrowni jądrowych na
całym świecie.
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Consus S.A.

Od wiatru niezaleni

- derywaty pogodowe dla farm wiatrowych

R

ealizacja celów postawionych Polsce i rosnce zapotrzebowanie na
energi odnawialn, powoduje szybki wzrost zaplecza produkcyjnego
dedykowanego do produkcji energii z OZE (Odnawialnych róde Energii).
Z tego te powodu inwestorzy decyduj si na inwestowanie w farmy wiatrowe.
Wszyscy jednak wiadomi s wicego si z tym ryzyka. Pocztkowe uzyskanie
pozwole i rodków na realizacj to jedynie niektóre, oczywiste aspekty.
Najistotnieszym jednak wydaje si by silna niepewno co do uzyskania
odpowiednich zysków, a tym samym - przyszej wypacalnoci rmy.
ednym z gównych aspektów tej niepewnoci jest jej nierozczne powizanie
z ryzykiem pogodowym, wynikajcym z wystpowania niekorzystnych
warunków atmosferycznych o charakterze niekatastro cznym.
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 Wiatr – paliwo

nieprzewidywalne

Jednym z najistotniejszych elementów zagrażających pomyślności projektu jest w przypadku farm wiatrowych
pozyskanie odpowiedniej ilości paliwa
do produkcji prądu. Paliwem tym jest
oczywiście wiatr, którego ani nie można przewidzieć, ani zamówić, a już na
pewno – nie można zakontraktować
jego dostaw oraz ceny, tak jak robi się
to w przypadku np. węgla. Brak paliwa
pociąga za sobą dwa bardzo negatywne efekty: brak produkcji prądu, czego
implikacją jest brak przychodów oraz
utrudnienia w obsłudze długu (spłat
rat kredytowych), jeśli inwestycja jest
współﬁnansowana kredytem. Niższa
produkcja potęguje ponadto straty po-

przez odnotowywanie niższych przychodów nie tylko z tytułu sprzedaży
energii, lecz również z tytułu sprzedaży
zielonych certyﬁkatów.
Realna produkcja często odbiega od zaplanowanego poziomu. - W
przedsiębiorstwach, które się do nas
zgłaszają, rzeczywista produkcja w
styczniu 2010 r., wskutek braku wiatru
i występowania silnych oblodzeń, była
niższa od planu nawet o 85%. Taka sytuacja mocno pokrzyżowała plany ﬁrm,
zwłaszcza jeżeli budowa farmy była ﬁnansowana kredytem – podsumował
dr Juliusz Preś, dyrektor Działu Ryzyka Pogodowego w ﬁrmie Consus S.A.
Odpowiednia ilość paliwa, będąca warunkiem efektywności farmy,
jest więc czynnikiem kluczowym i tak
też jest traktowana przez inwestorów.

Analiza poziomu wietrzności jest dziś
jednym z elementów uzyskania kredytu na podobne przedsięwzięcie. Rodzi to jednak dodatkowe, trudne do
pokonania problemy. Analizy takie wykonywane są zazwyczaj z wzięciem
pod uwagę danych pogodowych z
okresu jednego roku. Poziom wietrzności jest jednak bardzo zmienny, trudno więc oczekiwać, że tak ograniczone
w swoim zakresie analizy będą w pełni
wiarygodne. Po stronie inwestorów pojawiają się więc silne wątpliwości, generowane przez brak możliwości długoterminowego przewidzenia dochodów
przedsiębiorstwa, a tym samym jego
przyszłej wypłacalności – powiedział
Dawid Radzikowski, specjalista ds.
oceny zasobów wiatru w ﬁrmie Windbud Sp. z o.o.
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Wiele ﬁrm zdaje sobie sprawę z
istnienia ryzyka typu walutowego, czy
cenowego. Dzięki tej świadomości starają się eliminować je ze swojej działalności. Niewielu jednak przedsiębiorców
chce w równym stopniu neutralizować
pogodowe ryzyko niekatastroﬁczne,
które w zależności od proﬁlu prowadzonej działalności może mieć lub ma
zdecydowanie większy wpływ na osiągane przez ﬁrmę zyski. Warto jednak
wiedzieć, że ryzyko takie istnieje oraz
że istnieje możliwość zarządzania nim
poprzez wykupienie zabezpieczenia w
formie instrumentu ﬁnansowego (derywatu pogodowego) lub w postaci
ubezpieczenia. Sposób jego działania jest prosty. Pierwszym krokiem jest
identyﬁkacja oraz pomiar narażenia
przedsiębiorstwa na ryzyko pogodowe o charakterze niekatastroﬁcznym.
Następnie konstruowany jest indeks
oparty o czynnik atmosferyczny, który
ma najistotniejszy wpływ na działalność przedsiębiorstwa – w omawianym
przypadku będzie to prędkość wiatru.
Kolejnym krokiem jest ustalenie wartości jednego punktu z powstałego indeksu, czyli określenie, ile ﬁrma może
zyskać bądź stracić, jeśli poziom indeksu zmieni się o jeden punkt. Ostatnim
etapem jest wybór instrumentu ﬁnansowego, na którym oparte będzie zabezpieczenie oraz jego okres.
- Najistotniejsze dla klienta są z
pewnością: cena takiego zabezpieczenia oraz sposób jego rozliczania. Koszt
nabycia jest sprawą całkowicie indywidualną – zależy od wielu czynników
określonych w umowie: poziomu aktywacji zabezpieczenia, wartości indeksu
bazowego, instrumentu, na bazie którego budowane będzie zabezpieczenie.
Rozliczanie natomiast następuje na
podstawie odczytów prędkości wiatru
z anemometrów zamieszczonych bezpośrednio na turbinie przez producenta.
Nie ma więc długotrwałych procesów
likwidacji szkody oraz ryzyka zaniżenia
szkody przez ubezpieczyciela. Rozliczenie – w zależności od wymagań

klienta – może być przeprowadzane
co tydzień, miesiąc lub rocznie – poinformował Paweł Piejak, specjalista
ds. derywatów pogodowych w ﬁrmie
Consus S.A.
Farmy, które zabezpieczają się
przed zbyt niskimi prędkościami wiatru, otrzymują płatność w momencie
produkcji niższej niż określona w zawartym kontrakcie zabezpieczającym.
Zyskują dzięki temu pewność, że pomimo niekorzystnych warunków wietrzności w danym okresie, inwestor nadal będzie osiągał przychody. Istnieje
również możliwość zabezpieczenia się
przed oblodzeniem lub oszronieniem,
zjawiskami, które mogą unieruchomić
turbiny.
Zabezpieczenia tego typu są również korzystne w chwili pozyskiwania
środków na inwestycję – dają bowiem
pewniejszą gwarancję wierzycielom. Analizy pogodowe opracowywane na
potrzeby zabezpieczeń w formie derywatów pogodowych biorą pod uwagę

nie tylko dane o prędkości wiatru dostarczane przez inwestora, lecz również te zbierane przez IMGW w pobliskich stacjach za okres 20-30 lat. Są
więc znacznie bardziej godne zaufania
niż te wykonywane na potrzeby kredytu. W przypadku dużych inwestycji ma
to decydujące znaczenie, ponieważ pozwala dokładniej przewidzieć przyszłą
sytuację ﬁnansową farmy – powiedział
Dawid Radzikowski. Zabezpieczenia w
formie derywatów pogodowych wnoszą również inną korzyść do procesu
pozyskiwania środków ﬁnansowych. Przeniesienie części ryzyka ﬁnansowego poza projekt to dodatkowy komfort
dla banku, ograniczający ryzyko utraty
zdolności kredytowej takiego projektu.
Jeżeli w przyszłości taka forma zabezpieczeń się upowszechni, możliwe jest,
że banki będą bardziej skłonne udzielać kredytów na preferencyjnych warunkach – dodał Grzegorz Linowski,
manager bakowości korporacyjnej z
BZ WBK. 

XI Europejska Konferencja
Zarządzania Ryzykiem Pogodowym
W Polsce i na terenie Unii Europejskiej transakcje derywatów pogodowych jako ubezpieczeń oraz uprawnień do emisji CO2 organizuje Consus S.A.
Firma Consus jest również, jako jedyny podmiot w Polsce, członkiem WRMA
(Weather Risk Management Association), czyli Międzynarodowego Stowarzyszenia Zarządzania Ryzykiem Pogodowym. Współpracując z tą organizacją,
ﬁrma Consus organizuje XI Europejską Konferencję Zarządzania Ryzykiem
Pogodowym – jeden z kongresów WRMA, gromadzący światowych specjalistów w tym zakresie. Konferencja odbędzie się w dniach 16-17 września
2010 r. w Krakowie. Jej tematami przewodnimi będą możliwości wykorzystania derywatów pogodowych, jako instrumentu zarządzania ryzykiem w różnych gałęziach gospodarki oraz strategie planowania ﬁnansowego w handlu
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych. Szczegóły na www.consus.eu
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

DIAMENT czy GRAFIT?
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rzyszo wgla, jako
surowca sucego
produkcji energii
elektrycznej, maluje si
w ciemnych barwach.
By moe o obecnych
metodach spalania
tego surowca ju w
perspektywie dwóch dekad
bdziemy mogli czyta w
podrcznikach do historii.
Kraje takie jak Polska, w
których struktura bilansu
energetycznego opiera
si niemale w caoci na
spalaniu paliw kopalnych,
a w szczególnoci wgla,
stoj dzisiaj przed
powanym wyzwaniem
zwizanym z polityk
energetyczno-klimatyczn
wspólnoty europejskiej.
Sytuacja wymaga podjcia
ju dzisiaj trudnych decyzji,
które mog przeduy
ywotno energetyki
opartej na eksploatacji
zasobów naturalnych.

 Środek uśmierzający ból
Kilka miesięcy temu Vattenfall zapowiedział, że do 2030 r. zamierza zmniejszyć emisje CO2 o 50%, a do 2050 r.
całkowicie je wyeliminować. Unijna polityka dotycząca redukcji emisji gazów
cieplarnianych również nie pozostawia
cienia złudzeń. Do 2020 r. muszą one
zostać zmniejszone o 20% w stosunku do poziomu z 1990 r. Dla całej naszej gospodarki - począwszy od gospodarstw domowych, poprzez cały
sektor wydobywczy i transportowy, a
skończywszy na dużych korporacjach
energetycznych i praktycznie wszystkich innych gałęziach przemysłu - taka perspektywa może okazać się bardzo bolesna.
Poszukiwania lekarstwa trwają.
Jednym z nich może być rewolucyjna,
całkowita przebudowa struktury bilansu energetycznego i oparcie produkcji energii o dużo droższe od węgla
odnawialne źródła, czy gaz. Niewiele
jednak wskazuje na to, aby Polska była w stanie całkowicie zastąpić węgiel
innymi, bezemisyjnymi źródłami energii. Największą przeszkodą są oczywiście pieniądze, ale nie bez znaczenia
pozostaje niska wydolność polskiego
systemu legislacyjnego oraz aparatu
wykonawczego państwa w obszarze
restrukturyzacji całych sektorów społeczno-gospodarczych. Również branża energetyczna, potencjalni inwestorzy
oraz społeczeństwo nie są dziś gotowe
(z punktu widzenia zasobów ekonomicznych, ludzkich, technologicznych)
do podjęcia tak ogromnego trudu, który
przyniesie oczekiwane efekty dopiero
za kilkanaście, kilkadziesiąt lat.
Innym lekarstwem może stać się
technologia znajdująca się obecnie na
bardzo wczesnym etapie testowania:
Carbon Capture and Storage (CCS).
Metoda wychwytywania i składowania dwutlenku węgla - w ocenie Międzynarodowej Agencji Energii - w dłuższej perspektywie może doprowadzić
nawet do całkowitej eliminacji emisji
CO2 wytwarzanego w procesie spalania
węgla w elektrowniach. W ten sposób

CCS pozwoli przedłużyć żywotność
elektrowni opartych na węglu. W jaki
sposób wpłynie to na koszty redukcji emisji gazów cieplarnianych trudno
ocenić. Pewne jest natomiast, że komercjalizacja tej technologii wywinduje
cenę emisji CO2 do poziomu kilkakrotnie wyższego od obecnego.
CCS budzi bardzo wiele wątpliwości, a podstawowe pytanie dotyczące
jego implementacji wiąże się z tym, czy
jest lekarstwem likwidującym przyczynę
choroby, czy też niezwykle kosztownym
środkiem przeciwbólowym, źródło bólu
ukrywającym i pogłębiającym?
Zdaniem profesora Krzysztofa Żmijewskiego, CCS to wąż, który zjada własny ogon. W jego opinii wdrożenie tej
technologii spowoduje konieczność
utrzymywania na stałym poziomie lub
nawet zwiększania zużycia paliw kopalnych. Takie działania z pewnością
wymusi komercjalizacja CCS. Metoda podziemnego magazynowania CO2
może stać się hamulcem dla rozwoju
innych technologii nie tylko dlatego, że
pozwoli elektrowniom węglowym zachować status quo, ale przede wszystkim dlatego, że jej powszechne wdrożenie będzie wymagało koncentracji
potężnego kapitału, którego fundatorami będą musiały stać się międzynarodowe instytucje, takie jak UE, budżety
poszczególnych państw oraz przedsiębiorstwa energetyczne, a ostateczny rachunek zapłacą odbiorcy energii.
Kapitał ten z powodzeniem mógłby zostać przeznaczony na rozwój alternatywnych, zeroemisyjnych źródeł energii.
Fakt, że do sprawnego funkcjonowania
samych instalacji do wychwytywania i
składowania CO2 niezbędne jest wykorzystanie około 10% energii bazowej elektrowni, dodatkowo zwiększa
konieczność spalania większych ilości
paliwa, co negatywnie wpływa na politykę ograniczania nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych.
- Czyste technologie węglowe (w
tym CCS) są kluczowym - obok efektywności energetycznej i energii odnawialnej - sposobem na obniżenie przyszłych kosztów redukcji emisji gazów

cieplarnianych oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa energetycznego w
dłuższej perspektywie - twierdzą autorzy raportu pt. „Jak skutecznie wdrożyć
CCS w Polsce. Ramy polityczne i prawne”, wydanego przez Fundację demosEUROPA. Za największe wyzwania
dla wdrożenia CCS w Polsce uznają
oni stworzenie odpowiednich ram politycznych i instytucjonalno-prawnych,
zbudowanie akceptacji społecznej oraz
obniżenie kosztów. Ramy legislacyjne i
akceptacja społeczna są ze sobą ściśle związane, dlatego autorzy raportu
są przekonani, że odpowiednie ramy
prawne pozwolą wdrożyć technologię
będącą skutecznym narzędziem walki ze zmianami klimatu oraz uczynią
ją bezpieczną dla ludzi i środowiska
naturalnego.
Komisja Europejska przewiduje,
że składowanie CO2, obok efektywności energetycznej, energii odnawialnej
i nuklearnej, stanie się jednym z najistotniejszych sposobów redukowania
emisji dwutlenku węgla do atmosfery.
Głównymi instrumentami, które zdeterminują zwiększenie ich wykorzystania,
są Europejski System Handlu Emisjami
(ETS - European Trading System) oraz
cele Pakietu energetyczno-klimatycznego UE. Wydaje się więc, że klamka
już zapadła.

 Strategia dla Polski
- Bez technologii CCS Polsce nie
uda się wypełnić zobowiązań dotyczących ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, podjętych na forum UE
między innymi w ramach Pakietu energetyczno-klimatycznego oraz na forum
międzynarodowym - uważa Agata Hinc
z demosEUROPA - szefowa projektu
„Niskoemisyjna gospodarka”. Twierdzi
ona, że stopień, w jakim Polska jest
uzależniona od węgla, wymusi zastosowanie czystych technologii węglowych, ponieważ niemożliwa jest transformacja gospodarki na niskoemisyjną
z dnia na dzień.
Tak postawiony problem powinien
zdeterminować jak najszybsze wdraża-
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nie CCS w Polsce. Sytuacja wymaga
podjęcia już teraz szeregu czynności.
- Dokonanie oceny wpływu wdrożenia
technologii CCS na gospodarkę, środowisko i społeczeństwo; stworzenie
odpowiednich mechanizmów ﬁnansowych; stymulacja badań i rozwoju w
dziedzinie czystych technologii węglowych; wykonanie monitoringu i testów
(z odwiertami) na potencjalnych składowiskach CO2 oraz wskazanie miejsc,
w których składowanie jest bezpieczne;
zaplanowanie infrastruktury związanej
z transportem CO2, przygotowanie i
przyjęcie odpowiedniej legislacji oraz
przeprowadzenie rewizji już istniejących
aktów prawnych, utworzenie niezbędnych ram instytucjonalnych, zbudowanie akceptacji społecznej, wprowadzenie CCS do średnio- i długofalowych
strategii gospodarczych i energetycznych Polski - wymienia Hinc jako najważniejsze.
Najnowszy raport demosEUROPA
pt. „Jak skutecznie wdrożyć CCS w
Polsce. Ramy ﬁnansowe”, przewiduje
dla Polski trzy warianty wdrażania technologii: aktywny (optymistyczny), który
zakłada budowę instalacji demonstracyjnych do 2015 r., umiarkowany (realistyczny), w wyniku którego instalacje
CCS powstałyby u nas do 2020 r. oraz
pasywny, zakładający bierne oczekiwanie do 2030 r. Raport wskazuje, „iż
technologia CCS ma potencjał do ograniczenia emisji CO2 w Polsce o 15%
do 2030 r., jednak tylko w przypadku,
gdy odpowiednie działania zostaną zaplanowane i rozpoczęte stosunkowo
wcześnie.
Szybkie inwestycje w tym obszarze pozwolą wygenerować oszczędności na kosztach zakupu praw do emisji
CO2. Polska mogłaby czerpać korzyści
także ze sprzedaży licencji na użytkowanie technologii. Jednak mimo tych
proﬁtów musiałaby ponieść znaczące
nakłady kapitałowe i badawczo-rozwojowe oraz zwiększone koszty operacyjne w okresie wczesnej implementacji technologii CCS. Dlatego pierwszy
wariant jest najmniej korzystny z ekonomicznego punktu widzenia.

Pociąga on jednak za sobą szereg
korzyści pozaekonomicznych związanych z pobudzeniem innowacyjności
polskiej gospodarki (rozwój know-how),
a także w zakresie uczynienia technologii opłacalną. Technologia CCS może
wynieść Polskę na pozycję lidera jednej
z najnowszych technologii niskoemisyjnych, zarówno na arenie UE, jak i w
globalnym rynku CCS. Na tych dwóch
płaszczyznach Polska nie zaistniała
jeszcze z żadnym projektem. Zdaniem
Agaty Hinc, Polska powinna dążyć do
ambitnego pułapu udziału w światowym
rynku CCS. Dzięki temu nasz kraj mógłby zaistnieć w fazie realizacji projektów
demonstracyjnych i mieć znaczący głos
w procesie kształtowania przyszłej polityki UE w tym zakresie.
Najbardziej realistyczny wydaje się
jednak wariant drugi. Zgodnie z raportem demosEUROPA do 2015 r. powinno zostać potwierdzone odpowiednimi badaniami 50% zidentyﬁkowanych
miejsc pozwalających na składowanie
CO2. Do tego czasu musiałyby powstać
przynajmniej dwie instalacje demonstracyjne w Polsce, a każda nowo budowana elektrownia powinna być „capture ready”, tzn. mieć miejsce na moduł
CCS. W dalszej kolejności, do 2020
r. prowadzone testy powinny potwierdzić 100% zidentyﬁkowanych miejsc
składowania CO2, a infrastruktura do
przesyłu gazu powinna być wybudowana z każdej elektrowni capture ready do składowisk. Z kolei wszystkie
istniejące elektrownie spalające paliwa kopalne musiałby do 2020 r. stać

się CCS ready, czyli posiadać miejsce
do zainstalowania modułu CCS, zaplanowaną infrastrukturę przesyłową
oraz zidentyﬁkowane miejsce składowania. Następnie - do 2030 r. - każda
elektrownia CCS ready powinna już
posiadać wybudowaną infrastrukturę
do przesyłu gazu.
Faktem jest, że wdrożenie technologii w Polsce (i na świecie) oraz wybór sposobu jej implementacji będzie
musiało być oparte w dużo większym
stopniu o przesłanki polityczne niż ekonomiczne. Niezbędna jest w tym celu
odważna wizja polityczna, która pozwoli
rozwinąć technologię w stopniu wystarczającym do przeciwdziałania wzrostowi emisji gazów cieplarnianych. Odwaga polityczna jest potrzebna również z
tego względu, że decyzje o ogromnych
inwestycjach, które winny być podjęte już teraz, pozytywne skutki mogą
przynieść dopiero w dłuższej perspektywie. Do tego niezbędne jest również
przeprowadzenie bardzo intensywnej
kampanii społecznej, która podniesie
poziom świadomości o korzyściach i
zagrożeniach płynących ze stosowania technologii.
Najkorzystniejszy scenariusz implementacji CCS w Polsce powinien zostać poprzedzony wdrożeniem „Polskiej
Strategii CCS”, która powinna wskazywać środki umożliwiające zniesienie
podstawowych barier dla wdrażania
tej technologii. Najważniejsze z barier
to m.in. niedojrzała technologia, wysokie koszty (szczególnie wychwytu oraz
infrastruktury transportowej), niespraw-

dzony potencjał geologiczny dla składowania, brak niezbędnego otoczenia
prawnego (niezbędne jest m.in. wdrożenie dyrektywy o geologicznym składowaniu dwutlenku węgla). Polityka
energetyczna polski akcentuje wsparcie
badań naukowych nad czystymi technologiami, ale niekoniecznie nad CCS.

 Kto za to zapłaci?
Uczynienie technologii opłacalną
wymaga nakładów inwestycyjnych i aktywnego zaangażowania zarówno od
sektora publicznego, jak i prywatnego.
Ważną rolą państwa w procesie komercjalizacji technologii jest ustalenie minimalnej ceny uprawnień na emisję CO2.
DemosEUROPA szacuje, że dla opłacalności CCS, wartość jednej tony gazu
powinna wynosić minimum od 45 do 50
euro. Ceny na takim poziomie pozwolą
uczynić instalacje rentownymi. Obecnie
uprawnienia na emisję jednej tony CO2
kształtują się na poziomie 10-11 euro.
Jak przekonują eksperci z demosEUROPA, za kilkanaście lat może ona stać
się dla polskiego społeczeństwa możliwą do udźwignięcia.
Elektrownie wprowadzające technologie CCS będą musiały zrealizować
inwestycje w zakresie instalacji mechanizmów do wychwytywania CO2, zapewnienia dodatkowego zasilania dla
procesu wychwytu (który będzie pochła-

niać ok. 10% energii bazowej elektrowni), budowy infrastruktury transportowej
oraz składowania CO2. Te wszystkie
czynności spowodują duży wzrost niezbędnego kapitału początkowego (przy
nowych elektrowniach) oraz znacznie
podniosą koszty operacyjne.
Obecna faza projektowania i testowania technologii CCS jest w głównej
mierze ﬁnansowana przez prywatnych
inwestorów, a część z nich wspierają rządy poszczególnych państw oraz
UE. Jednak uczynienie jej powszechnie
dostępną wymaga stworzenia mechanizmu ﬁnansowania, który umożliwi wdrożenie tej metody na masową skalę. Prywatne podmioty wytwarzające energię z
paliw kopalnych nie będą w stanie podjąć ciężaru inwestycji bez współﬁnansowania. Wyjściem z tej sytuacji może
stać się mix ﬁnansowy oparty o 3 ﬁlary:
sektor prywatny, budżety państw oraz
budżet UE. Zadaniem unijnej wspólnoty
byłoby ﬁnansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Dzięki temu wiedza
zdobywana w pojedynczych krajach
UE byłaby dostępna dla pozostałych.
Rządy państw miałyby dotować inwestycje w budowę instalacji i infrastruktury, a także całkowicie przejąć na siebie
odpowiedzialność i koszty związane z
zabezpieczeniem składowisk dwutlenku węgla.
Stworzenie przez banki komercyjnej linii kredytowej w celu ﬁnansowania

CCS jest poddawane w wątpliwość,
ze względu na trudne do oszacowania
konsekwencje ekonomiczne. Proces,
jakim jest CCS, opiera się o wychwytywanie, przesyłania i magazynowanie
CO2. Najmniejsze ryzyko ekonomiczne
występuje na etapie transportu, dlatego
bankom najłatwiej byłoby aranżować ﬁnansowanie dla przedsiębiorstw przesyłowych. Jednak sﬁnansowanie tylko
jednej części tego łańcucha nie ma sensu, tym bardziej, że w pierwszej kolejności nakłady ﬁnansowe będą musiały
zostać poniesione przez emitentów, a
dopiero później przez usługodawców
odpowiedzialnych za transport.
Niska początkowa cena uprawnień do emisji CO2, powiązana z dużym
kosztem uruchamiania projektów demonstracyjnych prawdopodobnie spowoduje lukę ekonomiczną o wartości od
0,5 do 1,1 mld euro netto na projekt. To
właśnie ten deﬁcyt będzie musiał zostać
sﬁnansowany ze środków publicznych.
Zgodnie z raportem demosEUROPA dotyczącym ram ﬁnansowych implementacji CCS, koszt wczesnych projektów
komercyjnych w Europie jest szacowany
na 35-50 euro za tonę składowanego
CO2. Z tej kwoty najwięcej - bo aż około 30 euro - ma kosztować sam proces
wychwytu, na co wpływa konieczność
zakupu dodatkowego sprzętu, a także
obniżenie efektywności elektrowni, które
jest związane z koniecznością zużycia
energii na potrzeby wychwytu. Pozostałe składniki tej ceny to transport - około
5 euro za tonę CO2 - oraz permanentne
geologiczne składowanie CO2 - około
10 euro za tonę.
Inwestycja dla ﬁrm stanie się opłacalna wówczas, gdy część kosztów całego systemu przechwytywania i składowania zostanie zinternalizowana przez
sektor publiczny. Jest to możliwe z tego względu, że całe przedsięwzięcie
przyniesie istotne korzyści społeczne
i polityczne: zmniejszenie emisji CO2,
podniesienie poziomu bezpieczeństwa
energetycznego, wzmocnienie pozycji
Polski na arenie unijnej oraz globalnej
polityki. Dodatkowo, w wyniku wprowadzenia systemu geologicznego składo-
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wania CO2, Polska gospodarka może
uzyskać znaczące korzyści wynikające przede wszystkim z potencjalnych
oszczędności na prawach do emisji
dwutlenku węgla oraz ze sprzedaży
tych praw. Jednak aby inwestycje w
CCS były ekonomicznie uzasadnione,
cena tych uprawnień powinna oscylować w granicach 45-50 euro za tonę.
Uzyskanie i utrzymanie takiej minimalnej taksy wymaga z kolei zaostrzenia restrykcyjności nakładania limitów emisji.
Szybkie inwestycje w CCS w Polsce sprawią, że nasz kraj uzyska większy udział w rynku handlu prawami do
emisji. Zdaniem przedstawicieli demosEUROPA, technologia stanie się dla
nas rentowna, jeśli udział Polski w światowym rynku osiągnie około 20-25%.

PALIWA DLA ENERGETYKI

 Faza przedkomercyjna
Skuteczne wdrożenie CCS będzie
wymagało stworzenia odpowiednich
ram organizacyjnych i modeli biznesowych. W fazie demonstracyjnej niezbędne staną się partnerstwa publiczno-prywatne. Ważnym zadaniem dla unijnych
rządów będzie stworzenie, przy konsultacji z przedsiębiorcami, rynku dla
CCS, poprzez wykorzystanie instrumentów polityki klimatycznej UE. Legislatorzy powinni (przy współpracy z
przedsiębiorstwami) tworzyć zasady, a
przedsiębiorstwa strukturę biznesową.
Aby wesprzeć możliwości inwestycyjne
przedsiębiorstw (m.in. zachęcić banki
do uruchomienia linii kredytowych), państwo powinno stworzyć system gwarancji dla przedsięwzięć związanych
z CCS, obejmujących poręczenie odbioru C02 ze wszystkich jednostek publicznych.
Ważnym zadaniem jest włączenie
wszystkich stron powiązanych w jakiś
sposób z problematyką wychwytywania
i składowania CO2. Sektor energetyczny jest gotowy do wypełnienia zadania
wychwytywania i składowania gazu.
Z punktu widzenia efektywności całego przedsięwzięcia, należy włączyć do
niego także branżę wydobywczą ropy i
gazu, której obecny interes jest odległy

od celów CCS.
W kontekście komercjalizacji technologia CCS powinna być postrzegana
w dłuższej perspektywie czasowej. Jeśli nie zostanie ona zastosowana, wówczas Polska będzie musiała znaleźć inne rozwiązania, które będą się wiązały
ze znacznym obniżeniem rentowności
elektrowni węglowych. W Holandii czy
Niemczech bardzo często cena energii (szczególnie w nocy) spada nawet
do zera, co będzie miało negatywny
wpływ na polski sektor energetyczny,
jeżeli weźmie się pod uwagę plany budowy ogólnoeuropejskich sieci łączących różne kraje.

”

Traktowanie
dwutlenku
węgla jako
surowca, a nie
zła koniecznego,
powinno zmienić
podejście do
przedsięwzięć
związanych
z CCS, które
może pogodzić
uzależnienie od
paliw kopalnych
z koniecznością
redukcji emisji CO2

W związku z tym CCS nie powinno
być postrzegane tylko jako dodatkowy
koszt. Odkładanie tych inwestycji w czasie ze względu na potencjalne ryzyka,
może mieć negatywne konsekwencje
także z tego powodu, że w pewnym
momencie - gdy wszyscy jednocześnie
zaczną inwestować - zabraknie kapitału. Obecnie w polskiej energetyce są
ogromne potrzeby związane z wymianą wielu starych instalacji produkujących energię. Ta sytuacja, powiązana
ze stałym rozwijaniem technologii CCS,
może sprzyjać obniżeniu kosztów jej
implementacji. Traktowanie dwutlenku
węgla jako surowca, a nie zła koniecz-

nego, powinno zmienić podejście do
przedsięwzięć związanych z CCS, które może pogodzić uzależnienie od paliw kopalnych z koniecznością redukcji
emisji CO2.

 CCS na świecie
Wysoko rozwinięte kraje europejskie
stawiają sobie często ambitniejsze cele
klimatyczne od wyznaczonych w Pakiecie „3x20”. Jest wśród nich Holandia,
która zamierza do 2025 r. obniżyć poziom emisji dwutlenku węgla o 50%.
W porównaniu z polskimi problemami
zadanie Holendrów wydaje się łatwiejsze, ponieważ węgla nie używa się tam
prawie w ogóle. Holendrzy szukają dla
siebie szansy w roli operatora procesu
logistycznego związanego z CCS. Ze
względu na dostępność pól naftowych
morza północnego, chcą stać się „spichlerzem” CO2 w regionie. Rząd holenderski rozważa możliwości wycofywania
licencji producentom, którzy nie zamierzają jednocześnie produkować gazu i
magazynować CO2, a następnie przekazywania ich tym, którzy zdecydują się
na składowanie.
Technologie związane z CCS już
od około 30 lat są rozwijane w Stanach
Zjednoczonych, gdzie w praktyce został
już przetestowany transport CO2. Inni
światowi gracze to Kanada i Australia,
które przeznaczają miliardy dolarów na
takie projekty. Rządy tych państw kierują
się ﬁlozoﬁą, że faza demonstracyjna ma
pokazać, że ta technologia jest możliwa
do masowego wykorzystania. Dopiero
w kolejnych fazach ma ona szansę stać
się konkurencyjna ﬁnansowo i wówczas
będzie instalowana bez konkretnego
wsparcia z zewnątrz.
Wielka Brytania jest obecnie europejskim i światowym liderem w dziedzinie redukcji CO2 i rozwoju technologii
CCS. Świadomość brytyjskiego rządu w
zakresie wyzwań związanych z ochroną
klimatu jest przekuwana na konkretne
przedsięwzięcia. W Londynie stworzono biuro specjalizujące się w sprawach
CCS, które ściśle współpracuje z departamentem energii i zmian klimatu. Na

początku jego funkcjonowania prace
koncentrowały się na rozwoju polityk
dotyczących CCS, a obecnie podejmują kwestie związane z wdrożeniem
instalacji. W przekonaniu pracowników
biura walka ze zmianami klimatu pochodzenia antropogenicznego kosztowałaby 70% więcej, gdyby nie istniała możliwość zastosowania CCS. Na wyspach
brytyjskich dominuje pogląd, że system
energetyczny ograniczony jedynie do
OZE i energii nuklearnej jest nierealny,
dlatego paliwa kopalne długo jeszcze
będą stanowić istotną część ich mixu
energetycznego.
Priorytetem dla Anglików jest wdrażanie technologii czystego węgla. Polityka ta zakłada przygotowanie wszystkich
zakładów energetycznych do gotowości
przyjęcia technologii. Punktem krytycznym dla dalszego rozwoju CCS będzie
na wyspach 2020 r. - jeśli wówczas okaże się, że technologia ta nadal pozostaje opcją komercyjnie nieuzasadnioną,
wówczas zrezygnują z jej dalszej implementacji i rozważą inne możliwości.
Wyspiarze są wyraźnie przekonani, że
dzięki funkcjonowaniu Europejskiego
Systemu Handlu Emisjami, możliwości komercyjne CCS będą się rozwijać.
Z ich punktu widzenia problem emisji CO2 jest w tej chwili problemem jedynie sektora energetycznego. Dlatego
rząd zamierza podjąć działania, które
zinternalizują część tej odpowiedzialności, czego egzempliﬁkacją będzie
przejęcie przez państwo problemu zabezpieczenia miejsc składowania po
ich zamknięciu. Dodatkowo zamierzają zachęcić do uczestnictwa w obszarze CCS sektor gazowy i naftowy, gdyż
dzięki nim szanse na komercjalizację
technologii staną się bardziej realne.
Do tego niezbędny jest model biznesowy, który miałby swoje uzasadnienie na
każdym etapie procesu wychwytywania,
transportu i wtłaczania dwutlenku węgla pod ziemię.
Przedstawiciele brytyjskiego rządu
oceniają globalne koszty tej metody walki z ociepleniem klimatu na astronomiczną kwotę od 3 do 5 bilionów dolarów.
Całkowity koszt projektów demonstra-

cyjnych na wyspach wyniesie ponad
1,5 mld funtów w okresie najbliższych
10-15 lat.

”

Technologia CCS
może wynieść
Polskę na pozycję
lidera jednej
z najnowszych
technologii
niskoemisyjnych,
zarówno na
arenie UE, jak
i w globalnym
rynku CCS.
Na tych dwóch
płaszczyznach
Polska nie
zaistniała jeszcze
z żadnym
projektem

Szacowany wolumen potencjalnych
lokalizacji magazynowania CO2 zaspokoi potrzeby składowania na najbliższe
100 lat, jednak jego realny potencjał wymaga skrupulatnej oceny. Bardzo ograniczone ramy czasowe w których ludzkość ma doprowadzić do znacznego
ograniczenia emisji CO2 wynikają z celu,
jakim jest niedopuszczenie do wzrostu
średniej globalnej temperatury o 2oC.

 Jaki rozwój, takie ryzyko
Jak przekonują eksperci z DemosEUROPA w raporcie dotyczącym potencjału związanego z komercjalizacją
technologii CCS, metoda podziemnego
składowania CO2 może dla Polski stać
się źródłem wzrostu konkurencyjności
polskiej gospodarki na globalnej scenie
handlu uprawnieniami do emisji CO2.
Aby ten scenariusz miał szansę
się ziścić, potrzebne są dzisiaj zdecydowane kroki polityczne, które znacząco wybiegną poza obowiązujące
w polskiej energetyce i powiązanych z
nią sektorach status quo. Opracowa-

nie Polskiej Strategii CCS, dokonanie
oceny skutków wdrożenia technologii,
skatalogowanie lokalizacji magazynowania CO2, przygotowanie otoczenia
prawnego i ﬁnansowego, zaplanowanie infrastruktury, nawiązanie dialogu
społecznego i zbudowanie akceptacji
obywateli, inwestycje w badania i rozwój, podjęcie bliskiej współpracy z najważniejszymi interesariuszami, zadbanie o odpowiednią pozycję na arenie
międzynarodowej i stworzenie konkretnych ram instytucjonalnych to niezwykle istotne czynności, które - zdaniem
twórców raportu - pozwolą uchronić
Polskę przed peryferyjnością, a także
ryzykiem utraty bezpieczeństwa energetycznego i zwiększeniem uzależnienia
od zewnętrznych dostawców.
Praktycznie wszystkie globalne ﬁrmy energetyczne wykazują dziś zainteresowanie technologią wychwytywania i magazynowania CO2. Większa ich
część posiada już elementy technologii,
które są przedmiotem międzynarodowych transakcji. Również polski przemysł oczekuje na sprzyjające wdrożeniu CCS ramy prawne oraz na jasny
sygnał polityczny, które obniżą ryzyka
związane z inwestycjami w innowacyjne technologie.
Zachłyśnięci możliwościami nowych
technologii często zapominamy, że żyjemy w epoce globalnego ryzyka, w której uboczne skutki rozwoju cywilizacji
zagrażają jej istnieniu. Przypomniała o
tym katastrofa w Zatoce Meksykańskiej.
To dobry moment, by zastanowić się
nad sposobem projektowania dalszego rozwoju. Część krajów UE podjęło
decyzję, że ich rozwój będzie zgodny z
zasadą ostrożności, która nakazuje w
maksymalnym stopniu unikać ryzyka.
Zgodnie z nią, jeżeli brakuje wiedzy by
ocenić, czy jakaś technologia jest całkowicie bezpieczna, należy uznać ją za
niebezpieczną. Dziś nie sposób ocenić,
czy technologia CCS stanie się kiedykolwiek opłacalna. Równie wielką trudnością, jak dokonanie oceny, czy jest
ona technologią w pełni bezpieczną,
jest udzielenie odpowiedzi na pytanie:
jeśli nie to, to co? 
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Rafa Hajduk, partner w kancelarii Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy, spóka k.

Tworzenie regulacji prawnych
i systemów wsparcia dla CCS
- porównanie sytuacji w Polsce i w Wielkiej Brytanii
związku z tym, że jest to technologia w fazie rozwoju, niewykorzystywana jeszcze na dużą skalę
w sposób komercyjny (w tej w chwili
w różnych krajach UE przygotowywane i uruchamiane są pierwsze projekty
pilotażowe) konieczne stało się stworzenie dla niej regulacji prawnych, jak i
systemów wsparcia, które umożliwiłby
jej rozwój i ewentualne wykorzystanie
na szeroką skalę w energetyce.
Na poziomie wspólnotowym podstawową regulacją dla rozwoju projektów CCS jest Dyrektywa 2009/31/WE
z dnia 23 kwietnia 2009 r., dotycząca
geologicznego składowania dwutlenku
węgla (dalej: Dyrektywa CCS). Kluczowe zagadnienia objęte Dyrektywą CCS
dotyczą określenia zasad wyboru lokalizacji składowisk CO2, wydawania pozwoleń na składowanie wychwyconego
CO2, ustalenia reguł eksploatacji i zamknięcia składowisk CO2. Co ważne,
na potrzeby wspólnotowego systemu
handlu uprawnieniami do emisji, CO2
składowany w strukturach geologicznych będzie traktowany jako niewyemitowany, a zatem nie objęty wymogiem posiadania uprawnień do emisji.
W myśl Dyrektywy CCS, to państwa
członkowskie będą podejmować decyzje o dopuszczeniu technologii CCS na
określonych obszarach, w tym są one
uprawnione do nie zezwalania na podziemne składowanie CO2 na części lub
całości ich terytorium.
Dyrektywa CCS wprowadza zmia-

W
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zereg pastw czonkowskich Unii Europejskiej
przewiduje utrzymanie w przyszoci istotnego
udziau paliw kopalnych, w tym wgla brunatnego
i kamiennego, w procesach wytwarzania energii.
Biorc pod uwag ambitne cele UE w zakresie
ograniczania emisji CO2 (do 2020 r. ograniczanie
o 20% w stosunku do poziomu emisji z 1990 r.,
obecnie pojawiaj si propozycje, aby cel ten
podwyszy nawet do 30%), konieczne stao si
wprowadzenie nowych technologii pozwalajcych
na wykorzystywanie takich paliw przy jednoczesnym
ograniczaniu iloci zanieczyszcze i gazów
cieplarnianych wprowadzanych do powietrza.
W tym zakresie na pierwszy plan wysuwa si
technologia CCS (Carbon Capture and Storage),
polegajca na wychwytywaniu CO2 z instalacji
przemysowych, transportowaniu go i zataczaniu
do odpowiedniej podziemnej formacji geologicznej
w celu staego skadowania.

 Sytuacja w Polsce
W Polsce trwają w chwili obecnej
przygotowania do transpozycji Dyrektywy CCS. W ramach Ministerstwa Środowiska zostały podjęte prace nad
zmianami Ustawy z dnia 4 lutego 1994
r. Prawo geologiczne i górnicze (dalej:
PGG). W dniu 4 listopada 2009 r. została opublikowana pierwsza wersja
obszernych Założeń do Projektu Ustawy o zmianie Ustawy – Prawo geologiczne i górnicze oraz innych ustaw
stanowiącego transpozycję Dyrektywy CCS (dalej: Założenia Nowelizacji).
Po przeprowadzeniu etapu konsultacji
społecznych oraz prac w ramach Komitetu Stałego Rady Ministrów, aktualnie
przygotowywana jest najnowsza wersja
Założeń Nowelizacji, która ma zostać

Fot. Norton Rose

nę w treści Dyrektywy 2001/80/WE w
sprawie ograniczenia emisji niektórych
zanieczyszczeń do powietrza z dużych
obiektów energetycznego spalania, zobowiązując operatorów nowo budowanych obiektów energetycznego spalania o mocy znamionowej 300 MW lub
większej (którym pozwolenie na budowę lub pozwolenie na prowadzenie
działalności udzielono po dniu wejścia
w życie Dyrektywy CCS, tj. po dniu 25
czerwca 2009 r.), do przeprowadzenia
oceny, czy dla prowadzonych obiektów
są dostępne odpowiednie składowiska CO2, czy dla planowanej inwestycji wychwytywanie CO2 oraz instalacje
do jego transportu są wykonalne technicznie i ekonomicznie. O ile warunki te
zostaną spełnione, wówczas na terenie
obiektu wymagane będzie zarezerwowanie przestrzeni na instalację urządzeń niezbędnych do wychwytywania
i sprężania CO2. Celem powyższego
postanowienia jest, by nowe instalacje wytwarzające energię były budowane w sposób umożliwiający płynne
włączenie technologii wychwytywania
CO2 (tzw. „capture ready”).
Zgodnie z artykułem 39 Dyrektywy
CCS, państwa członkowskie powinny
dokonać transpozycji Dyrektywy CCS
do dnia 25 czerwca 2011 r.

wniesiona pod obrady Rady Ministrów.
Wspomniana nowelizacja PGR będzie regulować zagadnienia określone
Dyrektywą CCS, a więc w szczególności kwestie związane z lokalizowaniem
podziemnych składowisk CO2, warunki
udzielania przez Ministra Środowiska
koncesji na prowadzenie działalności w
zakresie poszukiwania i rozpoznawanie
kompleksów podziemnego zatłaczania
CO2 oraz podziemnego składowania
CO2 (w tym dotyczące przygotowania
przez wnioskodawcę planu zagospo-

darowania składowiska obejmującego kwestie prowadzenia monitoringu,
ewentualnych działań naprawczych
oraz plan działań po zamknięciu składowiska, ustanowienia przez wnioskodawcę zabezpieczeń ﬁnansowych
pokrywających odpowiednio: należyte wypełnianie obowiązków w ramach
eksploatacji składowiska oraz właściwe
wywiązywanie się obowiązków na etapie likwidacji zakładu górniczego, aż do
momentu przejęcia odpowiedzialności
przez wyznaczony organ administracji),
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warunki prowadzenia tej działalności
przez podmioty posiadające koncesję
(w tym obowiązki sprawozdawcze oraz
przeprowadzanie kontroli podziemnych
składowisk). Istotną część przyszłej
nowelizacji PGG będą stanowić przepisy określające szczegółowe obowiązki związane z zamknięciem i monitorowaniem podziemnych składowisk.
Przyszła nowelizacja PGG wprowadzi tryb przekazania odpowiedzialności nad podziemnym składowiskiem
CO2 przez dotychczasowego operatora
składowiska na rzecz wyznaczonego
organu administracji – Krajowego Administratora Podziemnych Składowisk
Dwutlenku Węgla. Założenia Nowelizacji przewidują również konieczność
wprowadzenia zmian w Ustawie z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne w celu uregulowania kwestii utworzenia, a następnie prowadzenia sieci
transportowej CO2 wychwyconego ze
źródeł emisji (m.in. wskazanie podmiotu będącego operatorem sieci, zasady
przyłączania do sieci oraz zawierania
umów o świadczenie usług przesyłania CO2).
Jak widać, proponowane zmiany w
polskim prawie dotyczą stworzenia ram
prawnych dla nowego rodzaju regulowanej działalności, jaką będzie geologiczne składowanie CO2. Natomiast
w chwili obecnej brak jest w Polsce
rozwiązań (bądź propozycji takich rozwiązań) prawnych lub systemowych na
poziomie krajowym służących ekonomicznemu wsparciu rozwijania technologii CCS. Jak się wydaje, polska strategia w tej dziedzinie aktualnie zakłada
wykorzystywanie środków dostępnych
na poziomie wspólnotowym, takie jak
program NER300, czyli program zarządzany wspólnie przez Komisję Europejską i Europejski Bak Inwestycyjny, w ramach którego pula 300 mln uprawnień
do emisji CO2 ma zostać wykorzystana
do subsydiowania 8 projektów CCS
oraz 34 projektów energii odnawialnej,
czy European Energy Programme for
Recovery (EEPR) w ramach którego,
kwota 1 mld euro ma być przeznaczona
na wsparcie projektów CCS.

 Podejście brytyjskie
Bardzo różni się to od podejścia
brytyjskiego, które wykracza daleko poza prostą transpozycję Dyrektywy CCS.
Wlk. Brytania, jako jeden z pierwszych
krajów europejskich, podjął poważne
kroki w kierunku rozwoju i wspierania technologii CCS. Ustawodawstwo
krajowe dotyczące CCS wyprzedzało nawet przygotowanie Dyrektywy
CCS (stąd też duży udział instytucji
brytyjskich w pracach nad projektem
tej dyrektywy, co miało na celu umożliwienie wykorzystanie wcześniejszych
doświadczeń brytyjskich, jak i zharmonizowanie wypracowanych już regulacji brytyjskich z regulacjami mającymi
obowiązywać w całej UE). Efekt jest
taki, że Wlk. Brytania posiada nie tylko regulacje odpowiadające zakresowi
Dyrektywy CCS, ale całościowy rządowy program mający służyć przejściu
do technologii „czystego węgla”. Na
program ten składają się (i) wspierany
przez państwo brytyjskie program budowy do 4 demonstracyjnych instalacji CCS o skali komercyjnej, (ii) wymóg,
aby każdy projekt nowej elektrowni węglowej miał opracowany plan pełnego „łańcucha CCS”, czyli wychwytu,
transportu i składowania CO2 w skali komercyjnej oraz (iii) długookresowy plan przejścia do „czystego węgla”
zakładający, że w 2020 r. wszystkie
elektrownie byłyby „CCS ready”, czyli
przygotowane do stosowania technologii CCS, a elektrownie budowane po
2020 r. stosowałyby technologię CCS
od początku swojej eksploatacji, natomiast projekty demonstracyjne korzystające ze wsparcia ﬁnansowego (o
którym mowa poniżej) od 2025 r. będą
stosowały technologię CCS dla całej
mocy elektrowni, dla których zostały
stworzone. Program ten zakłada też,
że jeżeli proces monitorowania rozwoju
technologii CCS wykazałby, że nie ma
szans na wdrożenie jej w sposób technologicznie lub ekonomicznie uzasadniony, wówczas podjęte zostaną prace
nad innym sposobem regulacji emisji
CO2 z elektrowni węglowych.

W celu realizacji programu uruchomienia maksymalnie do 4 demonstracyjnych projektów CCS o skali komercyjnej, rząd brytyjski w listopadzie 2007
r. ogłosił konkurs na budowę takich instalacji demonstracyjnych. W ramach
tego konkursu zaakceptowane zostały dwie propozycje (ze strony przedsiębiorstw E.ON, dla projektu zlokalizowanego w Kongsnorth i ze strony
Scottish Power, dla projektu w Longannet). Na obecnym etapie tego postępowania do wykorzystania jest do 90
mln funtów brytyjskich na sporządzenie
szczegółowej dokumentacji technologicznej FEED (front end engineering
design). W przyszłości mają być ogłaszane konkursy służące realizacji kolejnych projektów. Finansowanie wsparcia dla tych projektów ma pochodzić z
CCS levy (czyli opłaty CCS) pobieranej od sprzedawców energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Sposób
wykorzystania przychodów z tej opłaty
na wspieranie demonstracyjnych projektów CCS określony ma być w regulowanych ustawowo CCS Assistance
Schemes, czyli programach wspierania
CCS. Wprowadzenie CCS levy oraz
CCS Assistance Schemes wymaga
nowelizacji brytyjskiego Prawa Energetycznego (Energy Bill) Nowelizacja ta
jest aktualnie przedmiotem prac parlamentu. Proponowany system wsparcia
byłby niezależny od programu zachęt
wprowadzanego na poziomie UE. 
Kancelaria Norton Rose została
uznana przez Department for Energy and Climate Change (brytyjskie
ministerstwo energii i zmian klimatu), w jednym ze swoich ostatnich
dokumentów dotyczących wdrożenia CCS, za jednego z kluczowych
doradców prawnych w tej dziedzinie. Kancelaria Norton Rose doradza między innymi E.ON. w jego udziale w konkursie na budowę
pierwszej demonstracyjnej instalacji
CCS o skali komercyjnej.
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CCS w Polsce

- aspekty prawne wdroenia

T

lobalna produkcja energii oparta jest przede wszystkim na wykorzystywaniu paliw kopalnych, których spalanie skutkuje emisją gazów
cieplarnianych. Decydenci polityczni
UE uznali, że proces redukcji emisji
CO2, powstających na terenie UE, należy znacznie przyspieszyć ze względu na wymagania związane ze zmniejszaniem wpływu człowieka na zmiany
klimatyczne. Efektem wspomnianych
wcześniej decyzji politycznych jest aktywne wspieranie zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
rozwoju efektywności energetycznej
oraz promowanie rozwoju technologii
CCS, jak również promowanie szeroko pojętej innowacyjności w dziedzinie
energetyki.
Technologia CCS jest w Europie
i na świecie rozwijana od kilkunastu
lat. W UE założono, że technologia ta

G

może się rozwijać na zasadach rynkowych, jednak proces ten będzie się toczyć zbyt wolno, aby istotnie wesprzeć
unijne cele klimatyczne. Dlatego należy wesprzeć jej rozwój. Zdecydowano, że ze środków UE będzie udzielone wsparcie dla budowy zakładów
demonstracyjnych CCS. Przyjęto, że w
Unii do 2015 r. powstanie do 12 takich
zakładów. Zdecydowano także, że trzeba zbadać możliwości geologicznego
składowania CO2 na terenie UE.
Skutkiem opisanych wyżej decyzji
politycznych było przyjęcie aktów prawnych, jak również zaplanowanie środków ﬁnansowych, które mają umożliwić te działania. Celem przyjętych ram
prawnych w zakresie CCS ma być powstanie mechanizmów, które spowodują, że przestrzegane będą wysokie
standardy bezpieczeństwa geologicznego składowania CO2 oraz że opinia

publiczna będzie odpowiednio informowana o CCS. Głównym wspólnotowym
aktem prawnym, regulującym zagadnienie CCS, jest dyrektywa o transporcie
i składowaniu CO2. Akt ten został oﬁcjalnie opublikowany w czerwcu 2009 r.
Państwa Członkowskie UE, w tym Polska, są zobowiązane do przeniesienia
przepisów o CCS do prawa krajowego
do czerwca 2011 r. Prace nad odpowiednimi przepisami prowadzone są
przez Ministerstwo Środowiska.

 CCS
CCS jest procesem składającym
się z następujących etapów: wychwytywanie CO2 w źródle spalania paliw,
transportowanie CO2 do składowiska
oraz zatłoczenie tego gazu do warstw
geologicznych i jego bezpieczne składowanie. Przyjmuje się, że technolo-
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echnologia wychwytywania i geologicznego skadowania dwutlenku wgla
(CCS, ang. Carbon Capture and Storage) jest propozycj rozwizania,
dziki któremu moliwe bdzie kontynuowanie wykorzystywania dostpnego dzi
powszechnie paliwa, jakim jest wgiel, a jednoczenie emisja CO2, powstajca
przy spalaniu tego paliwa, moe by wyeliminowana prawie w caoci. Pakiet
klimatyczno-energetyczny, przyjty w Unii Europejskiej pod koniec 2008 r.,
ma stwarza prawne ramy, pozwalajce w szczególnoci sektorom energetyki
i przemysu na zmniejszenie emisji CO2. W skad Pakietu wchodzi
m.in. dyrektywa o transporcie i skadowaniu CO2.
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gia CCS będzie miała zastosowanie
głównie w energetyce i w przemyśle,
ponieważ w tych sektorach powstaje najwięcej emisji antropogenicznych
gazów cieplarnianych.

 Zakłady
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demonstracyjne CCS

W Unii Europejskiej przygotowano
także ﬁnansowe środki wsparcia rozwoju tej technologii przez doﬁnansowanie
budowy zakładów demonstracyjnych z
instalacją CCS. W Komunikacie Komisji, wchodzącym w skład Pakietu klimatyczno-energetycznego, stwierdzono,
że UE wesprze budowę 10-12 jednostek demonstracyjnych CCS. Wsparcie
ﬁnansowe budowy zakładów demonstracyjnych ma pochodzić ze sprzedaży pozwoleń na emisję CO2 w ramach
Rezerwy dla Nowych Jednostek – tzw.
New Entrance Reserve („NER-300”),
przewidzianej w art. 10(a) 8 zreformowanej dyrektywy EU ETS.
Kwota przeznaczona na wsparcie
budowy zakładów demonstracyjnych
będzie zależeć od ceny uprawnień, przy
czym szacuje się, że w grę wchodzi
kwota 7-12 mld euro.
Ramy wsparcia budowy zakładów
demonstracyjnych przewidziano również w Europejskim Planie Naprawy
Gospodarczej, w ramach którego na
projekty inwestycyjne w energetyce, w
tym CCS, przewidziano w sumie kwotę
1,5 mld euro.

 Transport

i składowanie CO2

Pod koniec 2008 r. przyjęto w UE
Pakiet klimatyczno-energetyczny, składający się z kilku aktów prawnych, m.in.
dyrektywy w sprawie geologicznego
składowania dwutlenku węgla1, regulującej następujące zagadnienia:
 lokalizacja składowisk CO2 w warstwach geologicznych,






eksploatowanie składowisk i ich
zamknięcie, bezpieczeństwo składowania,
zabezpieczenie ﬁnansowe na wypadek wycieku CO2 ze składowiska,
zabezpieczenie monitorowania
składowiska po zakończeniu eksploatacji i po przekazaniu składowiska właściwemu organowi,
dostępu do sieci transportujących
CO2 i do składowisk CO2,
zagadnienia instytucjonalne,
współpraca transgraniczna, związana z CCS,
oceny oddziaływania na środowisko oraz informowanie społeczeństwa o zagadnieniach związanych
z CCS.

Składowanie CO2 pod ziemią poprzedzać będą szczegółowe badania
potencjalnego składowiska, prowadzone pod warunkiem uzyskania zezwolenia. Gdy w wyniku tych badań zostanie
dowiedzione, że składowisko spełnia
wymogi bezpiecznego i trwałego magazynowania CO2, można będzie się ubiegać o uzyskanie zezwolenia na składowanie CO2. Po wybudowaniu instalacji
zatłaczania i monitorowania składowiska oraz rozpoczęciu eksploatacji, operator składowiska będzie odpowiadać
za bezpieczeństwo składowiska i jego
monitorowanie.
Gdyby nastąpił wyciek CO2 lub znaczące nieprawidłowości, operator składowiska będzie zobowiązany powiadomić o tym odpowiednie instytucje.
Będzie także zobowiązany do przeprowadzenia działań naprawczych.
W regulacji unijnej wprowadzono
procedury zamknięcia składowiska
CO2 oraz prowadzenia działań kontrolnych po zamknięciu. Po spełnieniu warunków, określonych w przepisach, w
okresie do 20 lat od zamknięcia składowiska, operator przekaże odpowiedzialność za składowisko właściwej

instytucji. Przez okres kolejnych 30 lat
prowadzony będzie dalszy monitoring
składowiska, co ma zapewnić, że składowanie CO2 jest permanentne.
Technologia CCS jest w części objęta również przepisami nowelizującymi europejski system handlu emisjami
ETS, przede wszystkim w zakresie ﬁnansowania budowy zakładów demonstracyjnych, wyposażonych w instalację do wychwytu CO2. Przyjęto też, że
wychwycony i bezpiecznie składowany dwutlenek węgla będzie uważany
za nie wyemitowany do atmosfery w
ramach EU ETS2.
Z kolei na mocy dyrektywy
2001/80/WE w sprawie ograniczenia
emisji niektórych zanieczyszczeń do
powietrza z dużych obiektów energetycznego spalania, operatorzy zakładów o mocy 300 MW lub wyższej
muszą ocenić, czy możliwa jest modernizacja zakładu pod kątem wychwytywania CO2, jak również czy w pobliżu
planowanej nowej inwestycji dostępne
są odpowiednie składowiska oraz czy
wykonalne są instalacje techniczne. Jeśli te warunki są spełnione, obowiązkowe będzie zapewnienie, aby na terenie
obiektu zarezerwowano przestrzeń na
instalację urządzeń niezbędnych do wychwytywania i sprężania CO2.
W Polsce w listopadzie 2009 r. Ministerstwo Środowiska przedstawiło projekt Założeń ustawy określającej zasady
zatłaczania CO2 do warstw geologicznych, propozycje rozwiązań dotyczących monitorowania składowiska oraz
jego zamknięcia, jak również propozycje rozwiązań w zakresie ponoszenia
odpowiedzialności w związku z prowadzeniem działalności związanej ze
składowaniem CO2, a następnie wiosną 2010 r. przedstawiono założenia
tych przepisów.
Zaproponowane przez Ministerstwo
Środowiska rozwiązania prawne zakładają wprowadzenie przepisów regulujących transport i składowanie CO2 do

1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składowania dwutlenku węgla oraz zmieniająca dyrektywę Rady
85/337/EWG, Euratom, dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE, 2001/80/WE, 2004/35/WE, 2006/12/WE, 2008/1/WE i rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 (Dz.
U. L 140 z 5.6.2009).
2) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r., zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE o usprawnieniu i rozszerzeniu wspólnotowego systemu
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych (Dz. U. L 140 z 5.6.2009).
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Zgodnie z planowanymi przepisami,
działalność w zakresie podziemnego
składowania CO2 będzie dozwolona po
uzyskaniu koncesji. Składowisko będzie
mogło zostać zlokalizowane w formacjach geologicznych, w stosunku do
których będzie można zagwarantować
brak znaczącego ryzyka wycieku CO2
oraz że nie zaistnieje znaczące zagrożenie dla bezpieczeństwa powszechnego lub środowiska. Przedsiębiorca
prowadzący działalność w zakresie
geologicznego składowania CO2 będzie zobowiązany prowadzić monitoring
składowiska i struktury geologicznej,
w obrębie której będzie ono zlokalizowane. Monitorowaniem będzie objęta
również instalacja zatłaczająca CO2.
Powołany zostanie Krajowy Administrator Podziemnych Składowisk CO2,
któremu Minister Środowiska będzie
powierzać obowiązki związane z realizacją zadań związanych z CCS.
3)

źródło CO2 (np. elektrownia)
transport CO2
zatłaczanie CO2
składowanie CO2

Rys. 1. Proces CCS (źródło: Vattenfall)

Operator składowiska będzie zobowiązany do ponoszenia opłaty, która
w 60% ma stanowić dochód budżetu
gminy, na której terenie prowadzona
będzie działalność, a w 40% opłata ta
ma traﬁć na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Warto dodać, że w „Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku” podkreślono, że bardzo istotnym kierunkiem
działań będzie również wsparcie rozwoju technologii wychwytu i składowania
dwutlenku węgla.

 CCS w Polsce?
Dzięki technologii CCS możliwe będzie zredukowanie emisji CO2 na świecie o 20-28% do 2050 r. W sektorze
energetycznym w UE, redukcja emisji,
osiągnięta dzięki zastosowaniu CCS,
jest szacowana na 160 Mt w 2030 r. i
800-850 Mt w 2050 r., co stanowi odpowiednio 3,7% i 18-20% całkowitych
obecnych emisji CO2.3
Oprócz zastosowania w sektorze
wytwarzania energii, CCS może również dostarczać rozwiązań dla energochłonnych sektorów przemysłu, wnosząc znaczny wkład w ograniczenie
emisji sektorach całej gospodarce. CCS
będzie równie ważne w ograniczeniu
emisji CO2 w krajach trzecich, takich

jak Chiny bądź Indie.
Jednym z istotnych warunków
wdrożenia technologii CCS jest przygotowanie i wprowadzenie odpowiednich
przepisów, wspierających jej rozwój i
wdrożenie. Przepisy o CCS powinny
regulować kompleksowo cały proces:
wychwytywanie, transport i składowanie CO2. Poza zagadnieniem składowania, to zagadnienie transportu CO2,
a w szczególności możliwości budowy
rurociągów, może być krytycznym elementem przy realizacji projektów CCS.
O powodzeniu wdrożenia CCS w
Polsce zdecyduje zatem przyjęcie kompleksowej, stabilnej regulacji prawnej,
wprowadzenie sprzyjających warunków
organizacyjnych, jak również wprowadzenie środków ﬁnansowych, wspierających wdrożenie tej technologii.
Dyskusje o kształcie prawa, które umożliwi wprowadzenie technologii
CCS w Polsce – kraju, w którym energia wytwarzana jest przede wszystkim z
węgla, toczą się w wielu środowiskach,
m.in. w gronie przedsiębiorstw skupionych w Polskiej Platformie Czystych
Technologii Węglowych. Również inne
organizacje, jak np. PKPP Lewiatan,
wspierają merytorycznie dyskusję na
temat możliwości wdrożenia w Polsce
technologii wychwytywania i składowania CO2 (przy wsparciu Ambasady
Brytyjskiej w Polsce). 

Gąsiorowska E., Surma T.: „Warunki prawne i ekonomiczne wdrożenia CCS w Polsce” w: „Rynek Energii” Nr 2 (87) – 2010.

4) Piekacz J., Gąsiorowska E., Ściążko M., Wójcicki A., Liszka M.: Technologia wychwytywania i geologicznego składowania dwutlenku węgla (CCS) sposobem na złagodzenie zmian
klimatu. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Warszawa, grudzień 2009.
5) http://www.pkpplewiatan.pl/upload/File/2009_05/RAPORT%20CCS.pdf
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ustawy Prawo geologiczne i górnicze.
Przewiduje się również zmiany w innych
przepisach: ustawa Prawo energetyczne, ustawa Prawo ochrony środowiska, ustawa o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, a także ustawa o swobodzie
działalności gospodarczej.
Zakres regulacji ma objąć zagadnienia, takie jak:
 zasady prowadzenia poszukiwania
potencjalnego składowiska geologicznego CO2,
 zasady lokowania składowiska
CO2, jak również prowadzenia jego eksploatacji i likwidacji,
 monitorowanie eksploatowanego
składowiska i po zakończeniu eksploatacji,
 zasady ponoszenia odpowiedzialności za składowisko,
 działania kontrolne, ratownicze i naprawcze.
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WADY
i
ZALETY
spalania biomasy w kotach energetycznych

D

eniem wielkich wytwórców energii elektrycznej i cieplnej, jakimi s
elektrownie i elektrociepownie, jest wypenienie zobowiza zrealizowania
limitów okrelajcych udzia wyprodukowanej energii ze róde odnawialnych
w stosunku do cakowitej iloci wyprodukowanej energii. Rygory te limituj
ilo spalanej biomasy. O ile w przypadku maych jednostek energetycznych
warunek ten mona wypeni w sposób nienaruszajcy zbytnio podstawowego
parametru eksploatacyjnego kota, jakim jest sprawno (η), to w przypadku
duych jednostek energetycznych parametr ten moe by w bardzo istotny
sposób obniony. Znacznemu pogorszeniu mog ulec równie inne parametry
eksploatacyjne, jakimi s niezawodno i pewno eksploatacyjna oraz
bezpieczestwo instalacji [1-3].
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b KŻ =f(bb )

18
17

 Zakres analizy spalania
biomasy w kotłach
pyłowych

Analizę procesu spalania biomasy
przeprowadzono dla typowych kotłów
pyłowych pracujących w polskiej energetyce zawodowej, głównie dla kotłów
opalanych pyłem węgla kamiennego.
W przypadku kotłów opalanych pyłem
węgla brunatnego, próby współspalania biomasy pochodzącej z drewna są
sporadyczne i jak dotychczas nie mają charakteru trwałego. W dużej mierze
wynika to z podobnej struktury ﬁzykochemicznej węgla brunatnego, który w
swej masie, sięgającej nawet do 30%,
wykazuje dobrze zachowaną strukturę drewna w postaci odmiany petrograﬁcznej zwanej ksylitem. W związku ze swą strukturą ﬁzyczną, ksylit nie
posiada zdolności przemiałowych i w
trakcie mielenia węgla brunatnego, nie
ulega rozdrobnieniu ziarnowemu, lecz
jest miażdżony i w postaci włókien i
„źdźbeł” o dość dużych rozmiarach wynoszony jest z młyna. Wprowadzone
do komory kotła elementy ksylitu ze
względu na swoje gabaryty nie nadążają się spalać i w postaci karbonizatu
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Rys. 1. Zawartość karbonizatu (bkż) w
żużlu w zależności od udziału masowego
spalanej biomasy (bb) i rodzaju kotła

separowane są z płomienia pyłowego,
głównie do leja żużlowego, stanowiąc
niedopał w żużlu. Dodatek biomasy do
węgla brunatnego, pogarsza dodatkowo charakterystyki przemiałowe młyna
i powoduje wzrost straty niedopału w
żużlu. W związku z powyższym, próby współspalania biomasy z węglem
brunatnym są w polskiej energetyce w
dużej mierze zaniechane i poza sporadycznymi przypadkami dotychczas nie
są stosowane. Przeprowadzona analiza
wskaźników eksploatacyjnych kotłów
energetycznych opalanych mieszaniną
biomasy i węgla kamiennego dotyczy
głównie zawartości części palnych w
żużlu i lotnym popiele.
Analizę przeprowadzono w oparciu o zebrane informacje dotyczące
straty niecałkowitego spalania w żużlu i lotnym popiele typowych kotłów
opalanych węglem kamiennym. Analiza przeprowadzona dla kotłów OP-150;
OP-210; OP-230; OP-380÷OP-430;
OP-650 z normalną komorą spalania
i OP-650 z powiększona komorą spalania oraz szybowego kotła BP-1150.
Uzyskane wyniki analiz odnoszą się
do maksymalnego obciążenia cieplnego kotła i maksymalnej ilości pracujących młynów, określonej jako optymalna ilość dla danego typu kotła. Niedopał
w żużlu i lotnym popiele oznaczono dla
pracy kotła zasilanego wyłącznie pyłem węgla kamiennego przyjętego jako
standardowe paliwo oraz dla mieszanki węgla i biomasy o różnych udziałach
masowych.
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D

sy. Ponieważ siła wyporu ziaren karbonizatu jest znacznie większa od siły
ciężkości, ziarna lotnego koksiku swobodnie unoszą sie w strumieniu spalin.
W przypadku współspalania biomasy
pochodzącej z drewna z pyłem węglowym występują trudności wynikające z
braku zdolności przemiałowych drewna. W czasie pobytu drewna w młynie
węglowym jego substancja nie ulega
przemiałowi, lecz jest zgniatana i miażdżona przez elementy mielące młyna.
Ponieważ rozdział i separacja ziaren w
młynie odbywa się na zasadzie różnic
w ciężarze cząstek, nawet duże źdźbła
pochodzące z drewna nie są oddzielone jako „nadziarno”, lecz podawane są
ze strumieniem pyłu do komory kotła
jako tzw. „podziarno”. Zjawisko to wynika z faktu, że w stanie suchym, gęstość pozorna drewna może być nawet
2÷3 razy mniejsza niż gęstość węgla

1 - OP210 - OP230

15
14

b KŻ [%]

otychczas stosowane w Polsce
metody spalania biomasy ograniczają się głównie do współspalania
mieszanek biomasy leśnej z węglem w
kotłach rusztowych i w kotłach ﬂuidalnych oraz współspalania mieszanek
pyłowych w kotłach pyłowych. W każdym z wyżej wymienionych przypadków współspalanie drewna z węglem
powoduje jednak obniżenie sprawności termicznej urządzenia kotłowego
lub obniża jego niezawodność eksploatacyjną, zwiększa koszty eksploatacyjne i obniża bezpieczeństwo pracy.
Dzieje sie tak, ponieważ charakterystyki kinetyczne drewna są zupełnie inne
niż węgla [3].
Obniżenie sprawności termicznej
kotłów powstaje w wyniku zanieczyszczania powierzchni ogrzewalnych lotnym popiołem, zaszlakowania ścian
komory płynnym żużlem i w konsekwencji wzrostem temperatury wylotowej spalin. Wzrost zanieczyszczenia
powierzchni ogrzewalnych kotła, wynika w dużej mierze ze struktury ﬁzycznej popiołu pochodzącego z biomasy.
Popiół pochodzący z substancji mineralnej biomasy posiada zupełnie inną
strukturę i własności ﬁzyczne niż popiół
pochodzący z węgla. Popiół pochodzący z biomasy ma znacznie mniejszą
gęstość pozorną i bardziej rozwiniętą powierzchnię zewnętrzną. Posiada
strukturę kłaczkowatych płaskich płytek. Intensywne zanieczyszczenia powierzchni ogrzewalnych kotłów rusztowych i ﬂuidalnych są charakterystyczną
cechą kotłów opalanych biomasą pochodząca z drewna.
Następną bardzo istotną stratą, która pojawia się w wyniku spalania biomasy jest strata niecałkowitego spalania
w lotnym koksiku. Strata ta powstaje w
wyniku wynoszenia przez strumień gazów spalinowych cząstek lotnego koksiku z komory kotła. Strata ta niekiedy
przekracza dopuszczalny 5% próg zawartości karbonizatu. Strata niecałkowitego spalania w lotnym koksiku wynika
przede wszystkim z faktu bardzo niskiej
gęstości pozornej karbonizatu powstałego w wyniku szybkiej pirolizy bioma-
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Rys. 2. Zawartość lotnego koksiku (bkp)
w lotnym popiele w zależności od udziału
masowego spalanej biomasy (bb)
i rodzaju kotła

 Wyniki
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oznaczeń zawartości
karbonizatu w żużlu
i lotnym popiele

Wyniki oznaczeń zawartości koksiku w żużlu w zależności od udziału
masowego biomasy w pyle węglowym
przy nominalnym obciążeniu cieplnym kotła w zależności od typu kotła
przedstawione są na rys. 1, a zawartość koksiku w lotnym popiele na rys.
2. Z przedstawionych na rys. 1 wyników, widać, że zawartość niedopału
w żużlu w znacznej mierze zależy od
typu kotła oraz od udziału biomasy w
podawanym do komory spalania paliwie. Im kocioł posiada mniejszą komorę spalania, tym wielkość niedopału
w żużlu jest większa.
Z przedstawionych na rys. 1 zależności wynika, że w przypadku kotłów OP-210; OP-230 dopuszczalny
udział biomasy w węglu z uwagi na
nieprzekraczanie dopuszczalnej zawartości koksiku w żużlu, powinien
być mniejszy od 6% w przypadku kotłów OP-380 i OP-430, udział biomasy powinien być mniejszy od 8%, dla
kotłów OP-650 powinien być mniejszy
od 9%, a w przypadku kotłów OP-650
z powiększoną komorą spalania nie
powinien przekraczać 10%. W przypadku kotłów szybowych BP-1150,
udział masowy współspalanej biomasy
powinien być mniejszy od 11%.
W odniesieniu do obecnie stoso-

wanych technik przemiału i przygotowania pyłu węglowo-biomasowego,
współspalnie biomasy przy wykorzystaniu obecnie stosowanych układów
palnik-komora spalania, jest nieekonomiczne i nieekologiczne. Powstały w
procesie spalania żużel staje się odpadem zawierającym znaczne ilości niespalonego karbonizatu i powinien być
przeznaczonym do dalszej utylizacji.
Zawartość koksiku w lotnym popiele
przedstawia rys. 2. Strata niedopału
w lotnym popiele w zależności od rodzaju kotła oraz ilości współspalanej
biomasy podobnie kształtuje się jak w
przypadku zawartości karbonizatu w
żużlu. Dopuszczalna zawartość koksiku w lotnym popiele przekraczana
jest jednak przy znacznie większych
udziałach biomasy w spalonym węglu.
Przykładowo przekroczenie dopuszczalnej zawartości koksiku w lotnym
popiele kotła OP210, następuje dopiero przy współspalaniu biomasy powyżej 9% udziału masowego, a więc
więcej o 3% niż w przypadku żużla.
Wpływ udziału masowego biomasy na
zawartość koksiku w lotnym popiele
jest zauważalny dopiero przy znacznym udziale biomasy w spalanym paliwie. Dla kotłów dużej mocy, powyżej
400 t/h pary wodnej – przekroczenie
dopuszczalnych limitów zawartości
koksiku w lotnym popiele, występuje dopiero przy zawartości biomasy
powyżej 10% udziału masowego, a
dla kotłów szybowych, powyżej 13%
(rys. 2).

 Mechanizm

powstawania
niedopału w żużlu
i lotnym popiele

Podawany przez palnik pył węgla
i biomasy, ulega procesowi suszenia, odgazowania i spalania produktów termicznego rozkładu-gazu pirolitycznego i karbonizatu w płomieniu
pyłowym. Gaz pirolityczny spala się
w początkowej fazie płomienia, tworząc tzw. front płomienia. Karbonizat
ulega zapłonowi we froncie płomienia

i spala się w końcowej części żagwi
płomienia. Charakterystyki rozkładu
ziarnowego pyłu podawanego do palnika wykazują wyraźną tendencję do
wymiarowego rozkładu ziarnowego w
przekroju pyłoprzewodu oraz w dyszy
palnika pyłowego. W środkowej części dyszy w zdecydowanej przewadze
znajdują się ziarenka pyłu o najmniejszych rozmiarach, a na obrzeżu ziarna
o największych rozmiarach. Ponieważ
szybkość spalania najmniejszych ziaren jest wielokrotnie większa od szybkości wypalania ziaren dużych, stopień wypalenia karbonizatu w jądrze
płomienia jest całkowity, a w części
peryferyjnej, duże ziarna karbonizatu
nie są spalone. Ponieważ peryferyjna
część płomienia pyłowego przylega
do stref przyściennych komory kotła,
gdzie temperatura i zawartość tlenu
jest stosunkowo niska, duże ziarna
karbonizatu nie mają niekiedy warunków do wypalenia się. Często w
niesprzyjających warunkach ulegają
wygaszeniu i w postaci karbonizatu
opadają do leja żużlowego.
W streﬁ e przyściennej, w której
koncentracja tlenu jest bardzo mała,
a temperatury są niższe od temperatury zapłonu, duże ziarna karbonizatu nie ulegają zapłonowi, spadają do
żużla i tworzą stratę niecałkowitego
spalania w żużlu.
Opadanie lotnego koksiku do leja żużlowego kotła jest szczególnie
ułatwione z uwagi na panujące w tej
przestrzeni podciśnienie w zakresie
od 0-100 Pa oraz brak przepływu
gazów od leja żużlowego do góry komory kotła. Obecność koksiku
w leju żużlowym spowodowana jest
więc głównie przez stosunkowo duże
i ciężkie ziarna karbonizatu pochodzące ze zmiażdżonej tkanki drzewnej.
Zsypywanie karbonizatu do leja
żużlowego charakteryzuje się tym,
że strumień ziaren karbonizatu zsypuje się w przestrzeni bezpośrednio
przylegającej do konturów ścian ekranowych lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie. Gęstość strumienia opadających ziaren karbonizatu w osi leja
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 Sposób obniżenia
straty niedopału
w lotnym popiele
Bardzo skomplikowana jest sprawa obniżenia niecałkowitego spalania
w lotnym popiele. Zawartość części
palnych w lotnym popiele bardzo często przekracza 5% udziału masowego
i dyskwaliﬁkuje popiół jako materiał
do celów budowlanych lub drogownictwa. Zmniejszenie ilości lotnego
koksiku można uzyskać metodami
„pierwotnymi” przez spalanie go w
komorze kotła.
Unoszony przez spaliny lotny koksik charakteryzuje się bardzo dużą
reakcyjnością i istnieje możliwość
spalenia go w górnej części komory
kotła, przed wlotem do przegrzewacza grodziowego. Proces dopalania
koksiku musi być jednak stabilizowany i katalizowany przez płomień
paliwa ciekłego, najkorzystniej przez
paliwo ciekłe zaliczane do OZE. Odpadowym paliwem ciekłym, które może być zaliczane w przyszłości do
OZE jest gliceryna techniczna uzyskiwana jako odpad przy produkcji
biodizla z olei roślinnych, takich jak
olej rzepakowy lub olej talowy oraz z
tłuszczu zwierzęcego. Proces spalania gliceryny przy pomocy dwu czynnikowych gazodynamicznych palników z wewnętrznym mieszaniem
został przebadany na stanowisku badawczym w kotle OP-650. Uzyskane rezultaty w sposób zadawalający
spełniły wymogi odnośnie całkowitego i zupełnego spalania gliceryny przy
minimalnej emisji substancji szkodli-
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Rys. 3. Rozkład opadu karbonizatu w osi
wzdłużnej i poprzecznej,
przekroju poziomego leja żużlowego

wych do otoczenia. W spalinach nie
stwierdzono sadzy, WWA, ani innych
niepożądanych związków. Uzyskano
tzw. „biały dym”, który świadczy jedynie o obecności H2O, N2, i CO2 w
spalinach.
Umieszczenie palników zasilanych gliceryną w przestrzeni komory kotła nad palnikami pyłowymi, pod
przegrzewaczem grodziowym w odległości kilku metrów (rys. 4) daje
możliwość dopalenia lotnego koksiku i możliwość wypełnienia warunków świadectwa pochodzenia energii
z biomasy. Uzyskane temperatury w
jądrze płomienia gliceryny na poziomie 1100-1300°C nie powinny dezorganizować pracy przegrzewacza
grodziowego.

 Spalanie ciekłych

paliw alternatywnych
pochodzących
z biomasy

Badanie nad wpływem płomienia
spalającej się gliceryny przy pomocy
palnika gazodynamicznego z wewnętrznym mieszaniem typu „K” przeprowadzono w kotle spalającym pył węgla
kamiennego i pył biomasy pochodzącej
z drewna. Schemat kotła z zainstalowanymi czterema palnikami na glicerynę
techniczną przedstawiony jest na rys. 4.
Palniki pyłowe tworzą tangencjo-
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wyniku różnic w prędkościach przepływu, polu temperatur oraz koncentracji gazów, poprzez wir centralny
przepływa bardzo duża ilość lotnego
koksiku pochodzącego z biomasy.
Wszystkie niespalone większe cząstki biomasy, które znajdą się w streﬁe
oddziaływania wiru centralnego, są
porywane przez przepływające z dużą prędkością spaliny i wynoszone z
komory kotła.

MK [g]

żużlowego obniża się prawie do zera.
Wyniki badań, pokazujące ilość
opadającego karbonizatu w opadającym żużlu przedstawione na rys. 3
wykonane zostały dla kotła OP-410
opalanego pyłem węgla kamiennego
i biomasy.
Sposób zmniejszenia straty niecałkowitego spalania koksiku w kotle
pyłowym zawierającym komorę spalania zakończoną lejem (zamkniętym
szczelnie) z zamknięciem wodnym
charakteryzuje się tym, iż w obszar
leja żużlowego wprowadza się pod
ciśnieniem w zakresie od 0,5 do 5
kPa gaz, którego ciąg ma kierunek od
leja żużlowego do komory spalania
kotła i który unosi separowane z płomienia opadające do leja zsypowego
cząsteczki koksiku w obszar płomienia palnika. Korzystny gaz stanowią
spaliny pobierane z recyrkulacji zza
wentylatora ciągu.
Rozkład gęstości strumienia opadającego karbonizatu limituje rozkład
strumienia gazu nośnego wprowadzonego w poszczególne strefy przekroju poprzecznego leja żużlowego.
Konieczność utrzymania sprawności
kotła na dotychczasowym poziomie,
wymusza wprowadzenie do leja żużlowego spalin pochodzących z recyrkulacji. Utrzymuje się w ten sposób
stratę kominową na ustalonym poziomie, przy tej samej liczbie nadmiaru
powietrza.
Wynoszenie cząstek lotnego koksiku powstałego w wyniku odgazowania ziaren biomasy jest typowym problemem w kotłach pyłowych. Wynika
to z niskiej gęstości pozornej ziaren
karbonizatu i wysokiego współczynnika oporu, co objawia się znaczną
przewagą siły wyporu nad siłą ciążenia i objawia się łatwością unoszenia
cząstek przez przepływające gazy
spalinowe. Problem ten jest szczególnie istotny w kotłach z palnikami
narożnymi (tangencjanolnymi), gdzie
w środku komory tworzy się wir centralny, w którym szybkość przepływu
gazów jest znacznie większa niż w
pozostałych przekrojach komory. W

1 - ścianka prosta
2 - ścianka skośna

PALIWA DLA ENERGETYKI

64

nr 3(15)/2010

Rys. 4. Schemat kotła z palnikami narożnymi 1- komora kotła, 2 - palnik pyłowy, 3 przegrzewacz grodziowy, 4 - palnik na ciekłe paliwo z biomasy

nalny układ spalania pyłu węglowego
w komorze kotła. Badania wpływu płomienia gliceryny na stopień niedopału
w lotnym koksiku przeprowadzono dla
dwu sposobów zainstalowania palników na glicerynę. Jedna wersja montażowa dotyczyła palników zainstalowanych w narożach kotła, podobnie jak
palniki pyłowe, druga wersja dotyczyła
palników zainstalowanych w osi ścian
na połowie wysokości części komory
pomiędzy górnym piętrem palników pyłowych, a dolną krawędzią przegrzewacza grodziowego.
W celu sprawdzenia wpływu katalitycznego działania płomienia paliwa ciekłego na proces dopalania ziaren lotne-

go koksiku palniki dopalające w wersji
czysto doświadczalnej można włączyć
w układ palników rozpałkowych kotła.
Próby wstępne można przeprowadzić
wykorzystując płomień paliwa rozpałkowego kotła. Nakłady inwestycyjne
będą wówczas minimalne, a uzyskane
rezultaty dadzą odpowiedź o skutkach
zastosowanej metody.
Badania przeprowadzono dla 4 obciążeń cieplnych kotła opalanego mieszaniną pyłu węgla kamiennego i pyłu
biomasy pochodzącej z drewna, wspólnie mielonych w młynie kulowym o prawie stałym stosunku masy biomasy do
masy węgla w przedziale 9-10%.
Zawartość lotnego koksiku w lot-

nym popiele pobranym z leja zsypowego elektroﬁltra przedstawiono na
rys. 5. Wykres przedstawia zależności
niedopału lotnego koksiku od obciążenia cieplnego kotła. Krzywa 1 obrazuje zawartość ziaren karbonizatu w
lotnym popiele bez załączenia palników glicerynowych. Niedopał pochodzi
głównie z tkanki drewna. Wyodrębnione ziarna karbonizatu mają podłużną
formę z wyraźnie zaznaczonymi włóknami o bardzo rozwiniętej powierzchni
zewnętrznej. Badania mikroskopowe
wykazały strukturę luźno ułożonych postrzępionych warstewek o ukierunkowanej wzdłużnej orientacji bardzo porowatej o niewielkim pozornym ciężarze
właściwym.
Ilość niedopału (Slk) rośnie bardzo
szybko od 1,5% przy obciążeniu kotła
130 MW, do wartości 4,5% przy obciążeniu 220 MW. Przy tej konﬁguracji
i pracy jedynie palników pyłowych minimum technicznej bezpiecznej pracy
kotła wynosi około 130 MW, co stanowi około 60% obciążenia cieplnego.
Zawartość niedopału w lotnym popiele przy pracy palnika glicerynowego
umieszczonego w narożu kotła przedstawia krzywa 2.
Ilość niedopału (Slk) w lotnym popiele zmniejszyła się dla większych obciążeń cieplnych kotła, prawie dwukrotnie.
Zmniejszenie straty niedopału w lotnym popiele dla niskich obciążeń kotła jest niewielkie w granicach 0,5%.
Obniżeniu uległo minimum techniczne
kotła. Kocioł stabilnie i pewnie pracował przy obciążeniu cieplnym 120 MW,
co stanowi około 54% obciążenia znamionowego.
Umieszczenie palnika glicerynowego w osi ściany kotła obniżyło zawartość stałych części palnych w lotnym popiele w sposób zdecydowany
(krzywa 3). Ilość karbonizatu w lotnym
popiele obniżyła się prawie 4-krotnie
w całym zakresie obciążeń cieplnych
kotła. Krzywa (3) obrazująca procentową zależność udziału części palnych
w lotnym popiele w zależności od obciążenia cieplnego ma prawie płaski
charakter. Wartość niedopału zmienia
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Slk = f (N)
Bg = 1000 kg/h
1 - bez spalania gliceryny
2 - spalanie gliceryny w palnikach narożnych
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3 - spalanie gliceryny w palniku w osi komory
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Rys. 5. Zawartość karbonizatu w lotnym
popiele w zależności od mocy kotła (N)

kg/h praktycznie nie ma już znaczącego wpływu na stratę niedopału w lotnym koksiku. Zawartość karbonizatu w
lotnym popiele jest praktycznie stała i
wynosi około 0,2%.
Zabudowa palników na paliwo ciekłe w komorze spalania nad palnikami
pyłowymi w streﬁe pod przegrzewaczem grodziowym wielokrotnie zmniejsza zawartość koksiku w lotnym popiele.

 Wnioski


Ilość spalonej biomasy jest uwarunkowana mocą kotła energetycznego. W kotłach OP-210÷OP-230 nie
należy więcej spalać biomasy jak
6%, w kotłach OP-380÷OP-430 nie
więcej jak 9%, w kotłach OP-650
o normalnej komorze nie więcej jak
10%, w kotłach OP-650 z powiększoną komorą nie więcej jak 12%, a
w kotłach szybowych OB-1150 nie
więcej jak 13% udziału masowego.
 Zmniejszenie straty niecałkowitego spalania w lotnym koksiku jest
bardzo skuteczne, wielokrotnie
zmniejszające stratę niecałkowitego spalania poprzez wprowadzenie palnika na paliwo ciekłe w strefę
komory kotła pomiędzy palnikami
pyłowymi i przegrzewaczem grodziowym.
 Dla narożnych palników pyłowych
stopień wypalenia lotnego koksiku jest najwyższy przy osiowym
umieszczeniu palnika olejowego
w osi ściany komory kotła.
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zują proces utleniania pierwiastka C.
Prawidłowość ta wymusza stworzenie
takich warunków w komorze kotła, aby
możliwie jak największa część przekroju
poprzecznego komory była objęta wpływem płomienia paliwa ciekłego, w tym
przypadku płomienia glicerynowego, a
szczególnie ta strefa, w której występuje największa koncentracja lotnego
koksiku [6-7].
Z uwagi na fakt, że koncentracja
lotnego koksiku jest największa w środkowej streﬁe komory, w streﬁe tzw. „komina”, w którym występuje największa
szybkość unoszenia - najwyższy ciąg
- w kierunku wylotu z komory, płomień
palnika glicerynowego powinien wnikać w tę strefę komory paleniskowej.
Ponieważ długość płomienia jest
zależna od wydajności palnika, co obrazuje rys. 6, 7 i 8, zostały przeprowadzone oznaczenia zawartości karbonizatu w lotnym popiele w zależności od
wydajności palnika umieszczonego w
osi ściany przy różnych obciążeniach
cieplnych kotła. Zawartość koksiku w
lotnym popiele w zależności od obciążenia cieplnego kotła i wydajności palnika przedstawiona została na rys. 9.
Dla niskich obciążeń kotła bliskich
minimum technicznego wydajność palnika glicerynowego ma niewielki wpływ
na zawartość koksiku w lotnym popiele. Fakt ten związany jest z „globalnie”
niską ilością spalanej biomasy oraz z
warunkami aerodynamicznymi spalin w
komorze kotła. Powstałe spaliny przepływają przez komorę spalania z niskimi
prędkościami, które umożliwiają wypalenie się pozostałego karbonizatu. Przy
niskich obciążeniach cieplnych kotła
wielkość płomienia glicerynowego ma
niewielki wpływ na wielkość niedopału
w lotnym koksiku. Dla obciążeń cieplnych powyżej 75%, wydajność palnika
glicerynowego na wielkość niedopału
w lotnym koksiku jest już znacząca,
szczególnie dla wydajności palnika poniżej 1000 kg/h. Obniżenie wydajności
palnika poniżej tej wartości powoduje
znaczny wzrost zawartości karbonizatu w lotnym popiele. Wzrost wydajności
palnika glicerynowego powyżej 1200

Slk = [%]

się od 0,25% przy najniższych obciążeniach do 0,62% przy obciążeniach
maksymalnych.
Umieszczenia palnika glicerynowego w osi ściany kotła spowodowało
bardziej „właściwe” dotarcie płomienia
spalającej się gliceryny do przestrzeni
komory kotła, gdzie występuje największa koncentracja lotnego koksiku w
przepływających spalinach. Tangencjonalne usytuowanie palników pyłowych
powoduje bowiem powstanie w środkowej części komory spalania, wirującego wokół osi kotła płomienia, przechodzącego stopniowo w bryłę gazów
spalinowych zawierających bardzo dużą ilość lotnego popiołu i koksiku, tworzącą tzw. „komin” poruszający się w
kierunku wylotu z komory spalania, co
potwierdzają obliczenia numeryczne
modelowania matematycznego przy
pomocy modelu 3D [1-3].
Przepływ głównej masy gazów spalinowych zawierających prawie 90%
ziaren lotnego popiołu i karbonizatu
przez środkową strefę górnej części
komory spalania daje możliwość katalitycznego dopalania prawie całej ilości
lotnego koksiku przy usytuowaniu palnika glicerynowego w osi ściany komory,
nawet bez wprowadzenia dodatkowej
ilości powietrza koniecznego do dopalenia lotnego karbonizatu.
Do wypalenia lotnego karbonizatu
wystarczającą ilością tlenu jest istniejący w spalinach tlen, który przeciętnie
wynosi około 6-8%. Uzyskane rezultaty
potwierdziły to założenie, potwierdziły
również fakt, jak ważnym czynnikiem
inicjacji spalania karbonizatu jest katalityczne oddziaływanie przypłomiennej
strefy płomienia paliw ciekłych, bogatej w rodniki tlenowe i wodorotlenowe
katalizujące utlenianie pierwiastka C. W
procesie katalitycznego spalania karbonizatu bardzo istotnym problemem jest
stopień pokrycia przestrzeni reakcyjnej
przez płomień spalającego się paliwa
ciekłego [4-5].
Intensywny proces spalania karbonizatu przebiega przede wszystkim w
streﬁe przypłomiennej bogatej w rodniki
tlenowe i wodorotlenowe, które katali-
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Rys. 6. Rozkład temperatury wzdłuż
osi płomienia w zależności
od wydajności palnika
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Rys. 7. Płomień palnika o wydajności około 1000 kg/h gliceryny
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Rys. 9. Zawartość karbonizatu (Sik)
w lotnym popiele w zależności od
wydajności palnika (Bg) i mocy kotła (Nk)
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REGULACJA

statusu urzdze przesyowych
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N

PALIWA DLA ENERGETYKI

B

udowa i utrzymywanie infrastruktury przesyowej na prywatnych
nieruchomociach nastrczaa jak dotd wiele problemów i stanowia
ogniwo kon iktu midzy wacicielami nieruchomoci, a przedsibiorcami
przesyowymi. Ustawodawca wyszed jednak naprzeciw problemom,
jakie nioso ze sob okrelenie statusu prawnego urzdze przesyowych
(sieci kanalizacyjnej, gazocigowej czy energetycznej), przebiegajcych
niejednokrotnie przez nieruchomoci osób zycznych czy prawnych,
wprowadzajc nowy rodzaj suebnoci - suebno przesyu. Nowa regulacja
miaa umoliwi realne planowanie budowy urzdze przesyowych i wyposay
inwestora w narzdzia prawne, dziki którym mógby mie pewno,
e uzyska uprawnienia do korzystania z nieruchomoci gruntowych, o ile s one
niezbdne dla uzasadnionego przyczynami technicznymi przebiegu urzdzenia
przesyowego.
iniejsze opracowanie ma na celu wyjanienie charakteru instytucji
suebnoci przesyu i jej miejsca w systemie prawnym oraz sposobów
jej ustanowienia.
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służebności przesyłu

Służebności są ograniczonymi prawami rzeczowymi mającymi na celu
zwiększenie użyteczności nieruchomości lub jej części lub zaspokojenie
potrzeb określonej osoby ﬁzycznej lub
przedsiębiorstwa, poprzez ograniczenie zakresu korzystania z innej nieruchomości. Podobnie rzecz się ma do
służebności przesyłu. Konieczność jej
ustanowienia wystąpi zarówno w przypadku potrzeby korzystania z cudzego
gruntu dla eksploatacji i utrzymania wybudowanych już urządzeń, jak też w
przypadku potrzeby zajęcia cudzego
gruntu dla wybudowania i późniejszej
eksploatacji urządzeń przesyłowych.
Zgodnie z art. 3051 k.c. nieruchomość
można obciążyć na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub
którego własność stanowią urządzenia, o których mowa w art. 49 par. 1
k.c., prawem polegającym na tym, że
przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem
tych urządzeń (służebność przesyłu).
Ustanowienie jej następuje na rzecz
przedsiębiorcy, który jest właścicielem
urządzeń, o których mowa w art. 49 §
1 k.c. lub który zamierza wybudować
takie urządzenia. Interpretacja uregulowań prawnych wskazuje, że przedsiębiorca będzie mógł wybudować na
cudzym gruncie urządzenia przesyłowe, a właściciel działki nie będzie mógł
zabronić mu tej budowy i zablokować
ustanowienia służebności przesyłu. W
zamian za ustanowienie tej służebności
właściciel nieruchomości może zaś domagać się wynagrodzenia. Służebność
przesyłu może być więc zastosowana
nie tylko do takich stanów faktycznych,
w których urządzenia przesyłowe już
istnieją, ale również do takich, w których przedsiębiorca urządzenia te zamierza wybudować w przyszłości. Ma
to zasadnicze znaczenie jeśli chodzi o
planowanie przyszłych inwestycji. Służebność przesyłu określa zakres, w jakim przedsiębiorca przesyłowy może

korzystać z cudzej nieruchomości, na
której znajdują się (lub mają się znajdować) wszelkie konstrukcje i instalacje
tworzące linie do doprowadzania i odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz inne urządzenia o
podobnym przeznaczeniu.

 Umowa
W dzisiejszych czasach kiedy to
umowa stała się podstawowym instrumentem nawiązywania stosunków gospodarczych, także w stosunku
do określenia statusu prawnego urządzeń przesyłowych, przepisy przewidziały umowny tryb regulacji. Umowa
o ustanowieniu służebności przesyłu
jest głównym źródłem ustanowienia
służebności.

”

Służebność
przesyłu określa
zakres w jakim
przedsiębiorca
przesyłowy może
korzystać z cudzej
nieruchomości,
na której znajdują
się (lub mają
się znajdować)
wszelkie
konstrukcje
i instalacje
tworzące linie
do doprowadzania
i odprowadzania
płynów, pary,
gazu, energii
elektrycznej oraz
inne urządzenia
o podobnym
przeznaczeniu

właściciela obciążonej nieruchomości
wymagana jest zawsze, jako, że jego
przedmiotem jest nieruchomość, forma
aktu notarialnego. Oświadczenie woli przedsiębiorcy przesyłowego może
być wyrażone wprawdzie w dowolnej
formie, jednak dla celów dowodowych
warto by przedsiębiorca złożył je co najmniej w formie pisemnej. Umowa powinna określać w szczególności treść
ustanawianej służebności przesyłu i
zakres jej znoszenia przez właściciela
nieruchomości, a także określać wynagrodzenie należne właścicielowi obciążonej nieruchomości w wysokości
uzgodnionej przez strony. W umowie
warto również ustalić kwestię opłaty
za korzystanie z gruntu przez przedsiębiorcę przesyłowego za okres przed
wejściem w życie przepisów o służebności przesyłu, czyli do sierpnia 2008 r.
Należy w tym miejscu zaznaczyć,
że wynagrodzenie nie stanowi elementu koniecznego umowy i choć będzie
to rzadkością, brak jest jakichkolwiek
przeszkód, by ustanowienie służebności nastąpiło nieodpłatnie, jeżeli taka
jest wola stron umowy. Jeśli więc strony
nie zawrą w umowie odpowiedniej klauzuli w tym zakresie, należałoby uznać
w takim stanie rzeczy, że właściciel nieruchomości zgodził się na nieodpłatne
ustanowienie służebności, a ewentualna zmiana w tym zakresie mogłaby być
wprowadzona wyłącznie poprzez zmianę umowy w przewidzianej przepisami
i umowie formie. W przypadku nieodpłatnego umownego ustanowienia służebności nie byłoby jednak dopuszczalne, późniejsze jego dochodzenie przed
sądem. Ustawodawca przewidział bowiem po stronie właściciela nieruchomości roszczenie o wynagrodzenie wyłącznie w przypadku równoczesnego
sądowego jej ustanowienia.

 Co w przypadku

braku zgody na umowę?

Zawarcie umowy o stanowieniu
służebności przesyłu może nastąpić
zarówno z inicjatywy właściciela nieruchomości, jak i przedsiębiorcy. Należy pamiętać, że dla oświadczenia woli

Ustawodawca zabezpieczył interes
przedsiębiorcy, wykluczając sytuację
kiedy właściciel nieruchomości mógłby zablokować inwestycję poprzez
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odmowę zawarcia umowy. Wyposażając przedsiębiorcę przesyłowego w
roszczenie o ustanowienie służebności
przesyłu, za odpowiednim wynagrodzeniem, przyznając z drugiej strony
właścicielowi obciążonej nieruchomości roszczenie o wynagrodzenie w zamian za ustanowienie służebności. W
razie braku zgody właściciela nieruchomości, przedsiębiorca może bowiem
dochodzić swego roszczenia na drodze sądowej z zastosowaniem trybu
postępowania nieprocesowego. Wtedy sąd w postanowieniu określa treść
ustanawianej służebności i wysokość
wynagrodzenia należnego właścicielowi, obciążając jednocześnie właściciela
nieruchomości obowiązkiem zawarcia
umowy. Gdyby zaś okoliczności istotne
dla ustanowienia służebności okazały
się sporne, będzie mógł przed wydaniem postanowienia zarządzić przeprowadzenie wizji lokalnej. Warto w
tym miejscu zwrócić uwagę na fakt,
że przedsiębiorcy przesyłowemu roszczenie przysługuje wyłącznie wtedy,
gdy spełnione są łącznie dwa warunki.
Po pierwsze, kiedy właściciel nieruchomości odmawia zawarcia umowy, a po
drugie kiedy służebność jest konieczna
dla właściwego korzystania z urządzeń
przesyłowych. Łączne spełnienie tych

przesłanek jest konieczne, a brak którejkolwiek z nich spowoduje oddalenie
wniosku. O ile fakt niezbędności służebności dla właściwego korzystania z
urządzeń przesyłowych nie będzie, co
do zasady, stanowił problemu, wątpliwości mogą powstać przy wykazaniu
odmowy zawarcia umowy przez właściciela. Wydaje się, że użycie przez
ustawodawcę sformułowania „odmowa
zawarcia umowy” nie było zbyt przemyślane. Jak bowiem interpretować
sytuację, kiedy właściciel nieruchomości wyraził wprawdzie wolę zawarcia
umowy, ale równocześnie zażądał korzystniejszych dla siebie warunków ﬁnansowych jej zawarcia? Czy w takiej
sytuacji faktycznej dopuszczalne byłoby
wystąpienie do sądu z żądaniem ustanowienia służebności? Odwołując się
do przepisów ogólnych kodeksu cywilnego, a w szczególności do przepisów
dotyczących oferty, należałoby dojść do
wniosku, że nie mamy w tym wypadku
do czynienia z odmową zawarcia umowy, a jedynie, zgodnie z art. 68 k.c, z
przyjęciem oferty z zastrzeżeniem zmiany. Tym samym należałoby uznać, że
właściciel nie odmówił zawarcia umowy,
ale wystąpił z nową ofertę. Z podobną sytuacją mielibyśmy do czynienia,
kiedy strony negocjowałyby warunki

umowy i nie doszłyby do porozumienia w zakresie wynagrodzenia. Z uwagi na to, że zgodnie z art. 72 § 1 k.c.,
do zawarcia umowy dochodzi w sytuacji, kiedy strony dojdą do porozumienia co do wszystkich jej postanowień,
które były przedmiotem negocjacji, brak
porozumienia w jakimkolwiek zakresie
oznacza, że do zawarcia umowy nie doszło. Nie jest to jednak równoznaczne z
odmową zawarcia umowy. W powyżej
przedstawionych przypadkach nie zostałaby więc spełniona przesłanka procesowa w postaci „odmowy zawarcia
umowy”, a ewentualny wniosek przedsiębiorcy ulegałby oddaleniu.

 Jakie wynagrodzenie?
Formułując po stronie właściciela nieruchomości roszczenie o wynagrodzenie za ustanowienie na jego
nieruchomości służebności przesyłu,
ustawodawca nie skonkretyzował na
jakiej podstawie owo wynagrodzenie
powinno być ustalone i jakie czynniki będą wpływały na jego wysokość.
Użyte określenie „odpowiednie” wynagrodzenie, stanowi klauzulę generalną,
co oznacza, że ostateczna decyzja co
do wysokości wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu będzie
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należała do sądu.
Na uczestnikach postępowania
spoczywać zaś będzie obowiązek wykazania, biorąc pod uwagę charakter
służebności, wartość, rozmiar i położenie nieruchomości oraz ograniczenie w
możliwości jej użytkowania, które wpływają na wartość nieruchomości. Złożony charakter zagadnienia i konieczność
uzyskania wiadomości specjalnych w
tym zakresie, skutkować będzie co do
zasady koniecznością przeprowadzenia
dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy, co nie pozostanie bez wpływu na
szybkość postępowania. W tym stanie
rzeczy uznać należy, że brak określenia trybu oszacowania wynagrodzenia
za ustanowienie służebności przesyłu
jest wadą - mankamentem nowej regulacji prawnej. Kwestia ta ma bowiem
podstawowe znaczenie dla przedsiębiorstw przesyłowych, a brak choćby
wiedzy co do np. szacunkowej wysokości ewentualnego wynagrodzenia z
tytułu ustanawiania służebności przesyłu, nie pozwoli na oszacowanie wartości inwestycji na etapie jej planowania.
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 Zasiedzenie służebności
Kolejnym sposobem nabycia służebności przesyłu jest jej zasiedzenie.
O stwierdzenie przez sąd zasiedzenia
służebności przesyłu przedsiębiorca
przesyłowy może ubiegać się, jeżeli
przez dłuższy czas korzystał z widocznych i trwałych urządzeń przesyłowych,
które znajdują się na cudzej nieruchomości. Sąd potwierdzi nabycie służebności w drodze zasiedzenia tylko jednak wtedy, gdy przedsiębiorca korzystał
z takich urządzeń przez co najmniej
20 lat w taki sposób, jakby ta służebność mu przysługiwała lub 30 lat, jeśli
przedsiębiorca działał w złej wierze,
czyli miał lub powinien mieć świadomość, że urządzenia przesyłowe znajdują się na nieruchomości, do której nie
posiada tytułu prawnego.
Warto w tym miejscu zaznaczyć,
że z punktu widzenia przedsiębiorstwa
przesyłowego, jeśli urządzenia przesyłowe zostały posadowione ponad 30

lat temu, zamiast ustanawiać służebność przesyłu za wynagrodzeniem, dużo bardziej korzystnym rozwiązaniem
dla przedsiębiorcy, a przede wszystkim tańszym, może nabyć taką samą
służebność w drodze jej zasiedzenia.

 Zbycie

przedsiębiorstwa,
a wygaśnięcie
służebności

na od mankamentów i nie rozwiązuje
kompleksowo wszystkich problemów
związanych z infrastrukturą urządzeń
przesyłowych, z pewnością stanowi
krok naprzód w zakresie rozwiązywania
sporów między przedsiębiorcami przesyłowymi, a właścicielami nieruchomości i może w zasadniczy sposób wesprzeć rozwój infrastruktury urządzeń
przesyłowych. 

Ustawodawca wprowadził rozwiązanie mające zapobiec wygaśnięciu
służebności, w przypadku kiedy nie stanowi ona przedsiębiorstwa albo zorganizowanej jego części. W przypadku
zbycia przedsiębiorstwa przesyłowego,
jeśli strony nie umówiły się inaczej, służebność przesyłu nie wygasa, ale przechodzi na nabywcę przedsiębiorstwa
lub nabywcę urządzeń przesyłowych.
Służebność przesyłu jest bowiem prawem związanym z urządzeniami będącymi rzeczą ruchomą, co oznacza, że
nie może być oddzielnym przedmiotem
obrotu. Gdyby więc przedsiębiorstwo,
któremu przysługuje służebność przesyłu zostało sprzedane, to jego prawa
i obowiązki przesyłowe przeszłyby na
nabywcę przedsiębiorstwa.
Służebność przesyłu wygasa jednak najpóźniej wraz z zakończeniem
likwidacji przedsiębiorstwa. Po wygaśnięciu służebności przesyłu na przedsiębiorcy ciąży obowiązek usunięcia
urządzeń przesyłowych, utrudniających korzystanie z nieruchomości. Jeżeli powodowałoby to nadmierne trudności lub koszty, przedsiębiorca jest
obowiązany do naprawienia wynikłej
stąd szkody. Ponad to, wygaśnięcie
służebności następuje także w sytuacji
niewykonywania uprawnień w oznaczonym ustawowo czasie oraz zniesienia
służebności mocą konstytutywnego
orzeczenia sądowego.

 Wnioski
Podsumowując niniejsze opracowanie należy stwierdzić, że choć instytucja służebności przesyłu nie jest wol-
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URZDZENIA TYPU SCR

- porównanie nakadów inwestycyjnych
i kosztów eksploatacji urzdze - II cz
SCR w zależności od
poziomu redukcji NOx

W artykule przedstawiona została charakterystyka kosztów urządzenia SCR w zależności od stopnia redukcji NOx. Koszty zostały zestawione
na podstawie symulacji dla średniej
wielkości kotła opalanego węglem kamiennym. W przykładzie posłużono
się danymi kotła typu OP 650 o wydajności 650 t pary na godzinę. Założono przypadki redukcji poziomu NOx
z 600, 450 oraz 350 mg/Nm³ do 190

mg/Nm³ względnie z 600 mg/Nm³ do
100 mg/Nm³. Dane wyjściowe zostały
zestawione w tab. 1.
Nie wszystkie koszty urządzenia
SCR zależne są od stopnia redukcji
NOx. Dla przykładu, przewody spalinowe, transportujące w każdym z wariantów tę samą ilość gazu, nie zmieniają swojej ceny. Podobnie systemy
sterowania czy też analizy gazu są dla
każdego wariantu identyczne.
Przy porównaniu cen wariantów
szczegółowej analizie poddano te podzespoły systemu, które zależne są od
stopnia redukcji NOx.

Tab. 1. Dane wyjściowe
Opis

Jednostka

Dane

Obciążenie kotła

%WMT

100%

Ilość spalin

Nm³/h

728 500

Temperatura spalin na wlocie do katalizatora

°C

380

Amoniak nie przereagowany (slip ammonia)

mg/Nm³

2

Wariant obliczeniowy

 Katalizatory
Wyższy stopień redukcji NOx wymaga zainstalowania większej objętości katalizatorów. Wzrost redukcji NOx
z 160 mg/m³ do 500 mg/m³, czyli praktyczne potrojenie odazotowania powoduje zwiększenie kosztów katalizatorów o 64%.

 Reaktor
Aby zainstalować większą ilość katalizatorów musi zostać zwiększona kubatura reaktora, w którym znajdują się łoża
katalityczne. W symulowanym przykładzie między wariantem obliczeniowym
1 i 3 wystarcza zwiększenie wysokości
reaktora. W wariancie 4 konieczne jest
również powiększenie przekroju.

 Stacja rozładunku
i magazynowania
wody amoniakalnej

1

2

3

4

Zawartość NOx w spalinach na wlocie
(6% O2, spaliny suche)

mg/Nm³

350

450

600

600

Zawartość NOx w spalinach odazotowanych
(6% O2, j.w.)

mg/Nm³

190

190

190

100

Stopień redukcji NOx

%

46%

58%

68%

83%

Redukcja absolutna

mg/Nm³

160

260

410

500

Zwiększenie stopnia redukcji NOx
ma wpływ na zużycie środka redukcyjnego, w symulowanym przykładzie wody amoniakalnej, a przez to również na
koszt stacji rozładunku i magazynowania. Największy wpływ na koszty ma
kubatura zbiornika wody amoniakalnej.
W symulowanym przykładzie założono zastosowanie przynajmniej 2 zbiorników (ze względu na dyspozycyjność
urządzenia) z wymaganą rezerwą 2 tygodni zapotrzebowania. W wariancie 4
konieczne było zaplanowanie 3 zbiorników, a przez to również uwzględnienie
dodatkowego oprzyrządowania.
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 Pozostałe koszty
urządzenia SCR
Podlegają one tylko w niewielkim
stopniu zmianom w przypadku podwyższenia stopnia redukcji NOx. W
zestawieniu całościowych kosztów
uwzględniona została różnica ok. 10%
między wariantem 1 i 4.

Zestawienie kosztów
inwestycyjnych
W tab. 2 zestawione zostały sumaryczne koszty inwestycyjne dla analizowanego urządzenia SCR. W przypadku modernizacji istniejącego kotła dużą rolę w poziomie kosztów SCR odgrywają specyﬁczne lokalne warunki, stojące do dyspozycji wolne powierzchnie, konieczność przebudowy lub przesunięcia istniejących systemów itp. Z tego względu trudno jest
zdeﬁniować uniwersalną wysokość inwestycji.
Przy kalkulacji kosztów inwestycyjnych dla wariantu 1 założony został
przeciętny nakład na tego typu instalację. Wzrost kosztów inwestycyjnych
dla wariantów 2-4 odpowiada przeprowadzonej szczegółowej analizie.

 Koszty eksploatacji

TECHNOLOGIE

SCR w zależności od
poziomu redukcji NOx

Koszty eksploatacyjne są w niniejszym referacie analizowane na podstawie wartości zużywanych zasobów
i mediów, takich jak energia elektryczna,
para wodna czy też woda amoniakalna oraz kosztów części zamiennych. W
tym drugim przypadku uwzględnione
zostały wyłącznie koszty wymiany i regeneracji katalizatorów jako jedynego
podzespołu urządzenia SCR ulegającego wymiernemu zużyciu. Nie zostały
również uwzględnione koszty obsługi
urządzenia oraz koszty ﬁnansowania
inwestycji.
Przy symulacji kosztów eksploatacji
przyjęto następujące założenia: woda
amoniakalna 0,45 zł/kg, para grzewcza 15 zł/t oraz energia elektryczna
018 zł/kWh.

Tab. 2. Sumaryczne koszty inwestycyjne dla analizowanego urządzenia SCR
Opis

Jednostka

Dane

Obciążenie kotła

%WMT

100%

Ilość spalin

Nm³/h

728 500

Temperatura spalin na wlocie do katalizatora

°C

380

Amoniak nieprzereagowany (slip ammonia)

mg/Nm³

5

Wariant obliczeniowy

1

2

3

4

Redukcja absolutna

mg/Nm³

160

260

410

500

Koszt inwestycyjny instalacji SCR

tys. PLN

~30.000

32.250

34.000

35.750

Wzrost kosztów inwestycyjnych

tys. PLN

-

2.250

4.000

5.750

Wzrost kosztów inwestycyjnych

%

-

7,5%

13%

19%

 Eksploatacja katalizatorów

Zużycie wody amoniakalnej

W trakcie eksploatacji katalizatory tracą część swojej aktywności. Proces ten spowodowany jest w pierwszym rządzie następującymi zjawiskami: akumulacją osadów siarczanu amonu, blokadą związkami litowców i berylowców (K, Na, Mg, Ca), blokadą związkami metali ciężkich i fosforu oraz akumulacją pyłu.
Do dwóch oryginalnie zainstalowanych warstw katalizatora dodawana jest po 32 tysiącach godzin eksploatacji trzecia, dodatkowa warstwa.
Dopiero po okresie 86 tysięcy godzin
potrzebny jest następne uzupełnienie
brakującej aktywności. Uzupełnienie
to może nastąpić w wyniku wymiany
zużytych katalizatorów lub przez ich
regenerację. Dzięki postępom techniki regeneracji większość dezaktywacji
może zostać zniwelowana bez konieczności wymiany katalizatorów. Koszty
regeneracji kształtują się na poziomie
25-50% oryginalnej ceny dostawy. W
symulowanym przykładzie założone
zostało, że po zainstalowaniu wszystkich trzech warstw każda z nich będzie
dwa razy regenerowana, a następnie
wymieniona.

Woda amoniakalna dostarcza NH3
potrzebne w reakcji redukcji NOx. W
przypadku technologii SCR cały wprowadzony do spalin amoniak wykorzystywany w procesie chemicznym. Jedynie niewykorzystaną ilością amoniaku jest tzw. slip, wynoszący 1 do 5 mg/
m³. Dlatego koszty wody amoniakalnej
są funkcją ilości zredukowanego NOx.

Zużycie energii
Przy eksploatacji urządzenia SCR
energia potrzebna jest do: wyparowania wody amoniakalnej, do odparowania wykorzystywana jest para wodna
niskiej jakości, dodatkowej mocy na
przetłaczanie spalin, wytworzenia i podgrzania strumienia powietrza do rozcieńczenia amoniaku przed wprowadzeniem do spalin oraz eksploatacji
pomp wody amoniakalnej i zdmuchiwaczy parowych.

 Porównanie kosztów
metod pierwotnych
i wtórnych

W następującym zestawieniu porównane zostały koszty osiągnięcia wy-
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lub poniżej tej wartości, najniższy
sumaryczny koszt osiągnięcia obowiązujących limitów może zostać
zrealizowany przy pomocy kombinacji z metodą SNCR.

Jednostka

Wariant obliczeniowy

Dane
1

2

3

4

Redukcja absolutna

mg/m³

160

260

410

500

Zużycie wody amoniakalnej (25% NH3)

kg/h

190

305

480

580

Dodatkowe zapotrzebowanie mocy
na przetłaczanie spalin

kW

190

195

205

212

Zużycie pary

kg/h

300

450

675

800

Koszty eksploatacyjne dla 20-letniego
okresu obliczeniowego

tys. zł

~28.000

~37.000

~48.000

~57.000

Wzrost kosztów eksploatacyjnych

%

-

29%

70%

100%

Tab. 4. Sumaryczne zestawienie łącznych kosztów inwestycyjnych
i eksploatacji urządzenia SCR dla rozpatrywanych wariantów redukcji NOx
Opis

Jednostka

Wariant obliczeniowy

Dane
1

2

3

4

Redukcja absolutna

mg/m³

160

260

410

500

Koszt inwestycyjny instalacji SCR

tys. zł

~30.000

32.250

34.000

35.750

Koszty eksploatacyjne dla 20 letniego
okresu obliczeniowego

tys. zł

~28.000

~37.000

~48.000

~57.000

Sumaryczne koszty

tys. zł

~58.000

~69.250

~82.000

~92.750

maganego poziomu redukcji NOx przy
pomocy metod pierwotnych w połączeniu z metodą SCR, metod pierwotnych w połączeniu z metodą SNCR
oraz kosztów obniżenia emisji tylko przy
pomocy SCR. Do porównania przyjęto założenia cenowe dotyczące metod
pierwotnych i metody SNCR (tab. 5).

 Rozpatrzone przypadki
 Kocioł, w którym
nie dokonano jeszcze
żadnych modyﬁkacji
Emisje o wysokości 600 mg/m³
muszą zostać zredukowane do poziomu 190 mg/m³. Możliwe warianty postępowania:
 Instalacja palników niskoemisyj-

nych redukujących do poziomu
350 mg/m³, a następnie SNCR
z redukcją do 190 mg/m³. Koszt
sumaryczny: 27.250 + 41.000 =
68.250 tys. zł.
 Przy pomocy metody SCR - koszt
sumaryczny: 82.000 tys. zł.
 Instalacja palników niskoemisyjnych redukujących do poziomu
450 mg/m³, a następnie SCR z redukcją do 190 mg/m³. Koszt sumaryczny: 23.250 + 69.250 = 92.500
tys. zł.
Wynik tego porównania przynosi
następujące rezultaty:
 Jeżeli dla danego kotła możliwa
jest redukcja emisji metodami pierwotnymi do poziomu 350 mg/Nm³

Należy jednak podkreślić, że takie
postępowanie niesie ze sobą podwójne
ryzyko związane z granicznymi wartościami osiągalnymi metodami pierwotnymi oraz SNCR (46%!).
Koszty poniesione w wyniku awarii
i zatrzymań bloku, przekroczenia zawartości NH3 w popiele lub obniżenia
sprawności kotła nie zostały w tym zestawieniu uwzględnione, gdyż są trudne
do oszacowania z uwagi na brak doświadczeń eksploatacyjnych w tej kombinacji metod trwale uzyskującej poziom redukcji NOx poniżej 200 mg/Nm3.
 Jeżeli nie jest możliwe osiągnięcie poziomu 350 mg/m³ metodami pierwotnymi, najkorzystniejszą
metodą jest zastosowanie SCR
bez modyﬁkacji palników.

 Kocioł, w którym dokonano
już modyﬁkacji palników
Osiągnięto poziom poniżej 500
mg/Nm³, w przyjętym przykładzie 450
mg/m³. Po redukcji emisje muszą osiągnąć wartość 190 mg/m³.
Możliwe warianty postępowania:
1. Przy pomocy metody SCR - koszt
sumaryczny: 69.250 tys. zł.
2. Instalacja palników niskoemisyjnych redukujących do poziomu
350 mg/m³, a następnie SNCR
z redukcją do 190 mg/m³. Koszt
sumaryczny: 27.250 + 41.000 =
68.250 tys. zł.
Wynik tego porównania przynosi
następujące rezultaty:
 Koszty dla obydwu wariantów postępowania są, w granicach tolerancji obliczeń, jednakowe. Przy
uwzględnieniu poważnego potencjału ryzyka wariantu b) oraz faktu, że wariant a) reprezentuje BAT,
można z całą pewnością stwierdzić, że najkorzystniejszą metodą
jest zastosowanie SCR bez mody-

TECHNOLOGIE

Tab. 3. Sumaryczne zestawienie kosztów eksploatacji
urządzenia SCR dla rozpatrywanych wariantów redukcji NOx
Opis
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Tab. 5. Założenia cenowe dotyczące metod pierwotnych i metody SNCR
Opis

Jednostka

Dane

Obciążenie kotła

%WMT

100%

Ilość spalin

m³/h

728 500

Wariant obliczeniowy
Redukcja absolutna

mg/m³

1

2

3

4

160

260

410

500

 Literatura

Metoda SNCR
Koszt inwestycyjny instalacji SNCR

tys. zł

~4.500

~4.800

Koszty eksploatacyjne dla 20 letniego
okresu obliczeniowego

tys. zł

~36.500

~56.250

Sumaryczne koszty

tys. zł

~41.000

~61.250

Metody Pierwotne
Redukcja do poziomu emisji

mg/Nm³

350

450

Koszty Inwestycyjne

tys. zł

~22.000

~22.000

tys. zł

2.250

1.250

tys. zł

3.000

tys. zł

27.250

Koszty eksploatacyjne dla 20-letniego okresu
obliczeniowego
Dodatkowe koszty remontów i monitoringu kotła
Sumaryczne koszty



ﬁkacji palników.
W myśl powyższego stwierdzenia
pytanie, czy dla danego kotła możliwe jest osiągnięcie poziomu 350
mg/m³ metodami pierwotnymi nie
jest relewantne.

TECHNOLOGIE

Sytuacja wyjściowa
jednakowa jak w przypadku
kotła, w którym dokonano
już modyﬁkacji
1. Redukcja przy pomocy metody
SCR - koszt sumaryczny: 69.250
tys. zł.
2. Redukcja przy pomocy metody
SNCR - koszt sumaryczny: 61.250
tys. zł.
Porównanie to przedstawione zostało tylko dla teoretycznej analizy, ponieważ redukcja przy pomocy SNCR
o 57,7% (z poziomu 450 do 190 mg/
Nm³) jest niezgodna ze stanem techniki. Za maksymalny poziom redukcji
NOx przy pomocy technologii SNCR
przyjmowany jest stopień 35-45%.
Prowadzone są jednak próby osiągnięcia wyższych stopni redukcji.

sto nie uwzględniane koszty uboczne
wynikające z korozji wysokotemperaturowych, przestojów i remontów bloków elektrowni lub też z przekroczenia
limitów. Sytuacja ta podlegać będzie
dalszemu zaostrzeniu w wyniku oczekiwanej redukcji dopuszczalnych poziomów emisji NOx.

23.250

 Wnioski
W większości rozpatrywanych przypadków, po uwzględnieniu kosztów inwestycyjnych i eksploatacji, technologia
SCR jest porównywalna z punktu widzenia całościowych nakładów z kombinacją metod pierwotnych i technologii SNCR. Dla kotłów, w których przy
pomocy metod pierwotnych osiągnięto poziom emisji NOx poniżej 500 mg/
Nm³, bardziej korzystne jest zastosowanie wyłącznie technologii SCR niż
dalsza modernizacja spalania. Odnosi się to zarówno do aspektów technologicznych, jak i ekonomicznych. W
przypadku, kiedy emisje NOx z kotła
mogą zostać ograniczone metodami
pierwotnymi do poziomu 350 mg/Nm³,
technologia SNCR może okazać się
tańszym sposobem osiągnięcia limitu
emisji. Zastosowanie skrajnych redukcji przy metodach pierwotnych i SNCR
związane są z ryzykami. W wielu przypadkach osiągnięcie wymaganego
poziomu emisji w taki sposób nie jest
możliwe lub też powoduje bardzo znaczące, przy podejmowaniu decyzji czę-

[3] T. Wala - „Koncepcja obniżenia emisji
NOx metodą SCR na bazie przykładowych
rozwiązań dla kotłów OP-650" - Referat na
konferencję kotłową 2009 r.
[4] A. Włodarczyk, B. Formanek, T. Wala i in. - „Ograniczenie korozji wysokotemperaturowej w kotłach opalanych węglem
kamiennym w działaniach RAFAKO S.A" Referet na konferencję kotłową 2004 r.
[5] Praca zbiorowa pod redakcją prof.
W.Kordylewskiego - „Spalanie niskoemisyjne w kotłach energetycznych" – 2000 r.
[6] D. Tomas, T. Wala - „Doświadczenia
RAFAKO w zakresie nowych konstrukcji
palników i palenisk niskoemisyjnych dla
kotłów opalanych węglem" referat na konferencję kotłową 1999 r.
[7] T. Wala - „Koncepcja obniżenia emisji
NOx metodą SCR na bazie przykładowych
rozwiązań dla kotłów OP-650” referat na
konferencję kotłową 2009 r.
[8] K. Weigl, H. Schilcher, M. Parfuss, K.
Krotla – „Advanced SCR-DeNOx technology for NOx reduction with long term experience on coal ﬁred application” referat na
Coal/Gen Europe, Warszawa 2008.
[9] R. Budin, K. Krotla, H. Hartl – „Latest
developments and the state of the art of
catalytic DeNOx plants after 15 years of
experience“ International conference on
atmospheric pollution, Paris-La Defence
2001.
[10] R. Budin, K. Krotla “Modern catalyst management : Regenerating, activating and optimizing SCR-DENOX catalysts
upon activity loss and increase in SO2 to
SO3 conversion”, VGB PowerTech, 2001.
[11] G. Grucza, R.Wejkowski - „Dostosowanie kotłów OP-650 do pracy niskoemisyjnej przy wykorzystaniu pierwotnych metod redukcji NOx" - Referat na konferencję
kotłową 2009 r. 
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becne prognozy dotyczące rozwoju krajowego rynku energetycznego wskazują, że w najbliższych
latach z jednej strony wystąpi w kraju wzrost zapotrzebowania na energię elektryczną, a z drugiej strony brak
środków na realizację inwestycji w
sektorze energetycznym. Jak z tego
wynika, przyrost mocy z nowo budowanych bloków energetycznych będzie znacznie mniejszy od potrzeb, co
może mieć wpływ na podjecie decyzji
o wydłużeniu czasu pracy bloków 200
MW do 2026-2030 r. Ponadto za decyzjami o ewentualnym przedłużeniu
czasu pracy bloków 200 MW przemawiają takie fakty [1], jak:
 budowa nowych bloków i wdrożenia ich do eksploatacji nastąpi nie
wcześniej niż 2016-2018 r.,
 moc z elektrowni atomowych będzie możliwa w 2020-2022 r.,
 sumaryczna sprawność bloków
spadnie do poziomu 34-36% przy
zaangażowaniu dużej ilości energii
na wychwytywanie CO2,

O



źródła ekologiczne - odnawialne
(energia powietrzna i wodna) nie
zbilansują potrzeb energetycznych,
 przeszły w latach 90. kompleksowe modernizacje. W ramach
modernizacji wymieniono część
powierzchni ogrzewalnych kotłów,
wykonano modernizację części NP
wszystkich turbin 200 MW; rewitalizacje kadłubów, wymieniono na
niektórych turbinach części WP i
SP; przeprowadzono wymianę rur
w skraplaczach i modernizacje regeneracji WP i SP,
 posiadają również instalacje redukcji SO2.
Bloki te w polskich elektrowniach
przepracowały do chwili obecnej 200250 tys. godzin. Aktualny stan techniczny tych bloków jest dobry, ale
uwzględniając, iż czas ich pracy zostanie wydłużony do 350 tys. godzin,
koniecznym będzie przeprowadzenie szeregu działań remontowo-mo-

dernizacyjnych zapewniających im w
następnych latach dalszy dobry stan
techniczny z równoczesnym spełnieniem przyszłych wymagań ekologicznych. Utrzymanie dobrego stanu
technicznego urządzeń blokowych zależeć będzie w głównej mierze od odpowiedniego nadzoru eksploatacyjnego. Jednym z elementów tego nadzoru
mającym wpływ na żywotność i bezawaryjną pracę urządzeń blokowych,
jest utrzymywanie prawidłowych parametrów cieplno-chemicznych, jak również stosowanie skutecznych technologii chemicznych mających wpływ na
prawidłową pracę bloku energetycznego. Dlatego przed inżynierami chemikami również postawione będą zadania zmierzające do zapewnienia takich
warunków eksploatacji, które pozwolą
na wydłużenie czasu pracy bloków 200
MW do planowanych 350 tys. godzin.
Mając powyższe na uwadze, już
teraz w szeregu elektrowniach prowadzone są działania, które mają skutkować poprawą warunków eksploata-
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Wpyw chemicznych warunków eksploatacji
na moliwo wyduenia czasu pracy dugo
eksploatowanych bloków 200 MW
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cji urządzeń energetycznych. Firma
Pro Novum przy współpracy z elektrowniami eksploatującymi bloki 200
MW prowadzi prace mające na celu
aktualną ocenę stanu technicznego
podstawowych urządzeń blokowych,
takich jak kotły, turbiny, rurociągi parowe. Współpraca ta skutkuje opracowaniem szeregu zaleceń i wniosków, jak
również ma wpływ na zakres ich modernizacji. Również w zakresie chemicznym wprowadzane są w kilku
elektrowniach technologie i zalecenia
eksploatacyjne zmierzające do ustalenia optymalnego reżimu chemicznego
pracy bloków 200 MW oraz wprowadzające nowe technologie konserwacji kotłów i ich chemicznych oczyszczań podczas postojów remontowych.
Wszystkie te działania muszą zmierzać
do utrzymania tych urządzeń na odpowiednim poziomie technicznym, pozwalającym na ich bezawaryjną pracę
w wydłużonym okresie ich eksploatacji.

 Chemiczne parametry

TECHNOLOGIE

pracy bloków

Przykładowo w latach 2007-2008
w jednej z elektrowni przeprowadzono analizy i weryﬁkacje parametrów
ﬁzyko-chemicznych wód i par w układach wodno-parowych bloków energetycznych. Celem prac było dostosowanie sposobu korekcji chemicznej
tych czynników do aktualnego stanu
technicznego bloków energetycznych i
wytypowanie korygentów zapewniających prawidłową pracę urządzeń, jak
również spełniających warunki BHP
i ochrony środowiska. Dodatkowym
celem było to, aby zastosowany sposób korekcji chemicznej minimalizował
procesy korozyjne zachodzące w obiegu wodno-parowym tak w czasie eksploatacji, jak i podczas krótkich i dłuższych postojów. Wiązało się to również
ze zmianą karty reżimu chemicznego i
ustaleniem wielkości poszczególnych
parametrów na wartościach optymalnych. W wyniku prowadzonej wspólnie z elektrownią pracy i na podstawie
długoletnich doświadczeń eksploata-

cyjnych ustalono, że optymalnym będzie sposób korekcji chemicznej wód
i par oparty na fosforanie trójsodowym
i karbohydrazydzie. W ramach prowadzonej korekcji chemicznej ustalono również, że w przypadku konieczności odstawienia bloku do remontu
bieżącego lub postoju, na 12÷24 godzin przed wyłączeniem dozowany
jest do układu wodno-parowego korygent aminowy składający się z monoetanoloaminy i metoksypropyloaminy.
Dozowana amina ma na celu wytworzenie takich warunków i parametrów
chemicznych, które hamują procesy
korozji zachodzące w układzie wodno-parowym bloku energetycznego w
czasie jego krótkotrwałych kilkudniowych postojów.
Przyjęty sposób korekcji czynników i wielkości parametrów ustalone
w karcie reżimowej, jak również zmodernizowane instalacje dozowania
korygentów spowodowały stabilne,
optymalne utrzymywanie założonych
wartości reżimu chemicznego. Obserwuje się również przy uruchamianiu
bloku energetycznego szybkie dochodzenie do chemicznych parametrów
eksploatacyjnych i małą ilość tlenków
wędrujących, co świadczy o zminimalizowaniu procesów korozyjnych układu wodno-parowego. Średnioroczne
wielkości parametrów wód przedstawiono w tabeli 1.

 Konserwacja kotłów
Od kilku lat stosowany jest również w tej elektrowni sposób antykorozyjnego zabezpieczania kotłów
OP-650 na okres postojów remontowych. Opracowana wspólnie z Pro
Novum technologia oparta o preparat aminowy w skład którego wchodzi: cykloheksyloamina, stearyloamina, dietanoloetyloamina zastosowano
po raz pierwszy kilka lat temu na kotłach OP-650. W zależności od przewidywanego czasu postoju kotła oraz
stanu powierzchni wewnętrznej rur
parownika, opracowywana jest indywidualna technologia konserwacji.

Technologia ta jest rutynowo stosowana podczas każdego dłuższego
postoju remontowego kotła. Z dotychczasowych doświadczeń opartych
na kontroli stanu zakonserwowanych
powierzchni kotłów stwierdza się wysoką efektywność zastosowanej metody. Technologia ta umożliwia jednocześnie brygadom remontowym
rozhermetyzowanie kotła, prowadzenie prac remontowych, w tym bezpieczną wymianę rur z określonych
stref kotła. Wytworzona warstewka
antykorozyjna na wewnętrznej powierzchni kotła po 4÷6 miesięcznym
postoju spełniła swoją rolę ochronną. Na zdjęciach 1-4 przedstawiono
wygląd powierzchni wewnętrznych
kotła bezpośrednio po konserwacji
i po postoju remontowym. Ponieważ
proces konserwacji jest prowadzony
przy użyciu zbiornika wody zasilającej, również sam zbiornik i rurociągi
dolotowe do kotła są zakonserwowane powłoką antykorozyjną.

 Okresowe

doczyszczanie
kotłów związkami
kompleksowymi

Dla utrzymania stałego dobrego
stanu technicznego kotłów i czystości
wewnętrznych powierzchni rur ekranowych parowników w omawianej
elektrowni, prowadzone są w ramach
remontów kapitalnych okresowe doczyszczania chemiczne parowników
przy pomocy związków kompleksujących (sól sodowa kwasu nitrylotrójoctowego). Jest to technologia proekologiczna, dążąca do ograniczenia
potrzeby czyszczenia kotłów roztworami kwasów nieorganicznych, wymagających stosowania procesów ich
neutralizacji. Technologia ta pozwala
na utrzymanie dobrej czystości kotłów
i ograniczenie procesów korozyjnych
na powierzchniach wewnętrznych rur
ekranowych. Nie bez znaczenia przy
małej ilości osadów są efekty ekonomiczne związane z niskimi stratami
ciepła przy podgrzewaniu wody ko-
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Zdj. 1-4. Wygląd powierzchni wewnętrznych kotła bezpośrednio po konserwacji i po postoju remontowym

 Wnioski
Podjęte w kraju decyzje o potrzebie wydłużenia czasu pracy długo eksploatowanych bloków energetycznych
do 350 tys. godzin, stawiają przed kierownictwem elektrowni eksploatujących bloki 200 MW zadania mające na
celu przeprowadzenie szeregu działań
zmierzających do utrzymania dobrego stanu technicznego tych bloków
do 2030 r.

Oprócz prac diagnostycznych i remontowo-modernizacyjnych, które będą musiały być wykonane dla realizacji
tego celu, koniecznym będzie również
prowadzenie ruchu tych bloków przy
utrzymaniu optymalnych parametrów
eksploatacyjnych. Na utrzymanie prawidłowych parametrów eksploatacyjnych duży wpływ mają parametry ﬁzyko-chemiczne, których dotrzymanie
ma wpływ na dobry stan techniczny
urządzeń. Utrzymanie dotychczasowych działań realizowanych w omawianej elektrowni w zakresie tematów
związanych z procesami chemicznymi
ruchu bloków, jak również wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii z zakresu chemii energetycznej
oraz ochrony środowiska, pozwoli
utrzymać dobrą dyspozycyjność bloków 200 MW i ich pracę do 2030 r.
Wszystkie dotychczasowe rozwiązania
techniczne zastosowane w elektrowni, dotyczące procesów chemicznych
i cieplno-chemicznych, przekładają się
pozytywnie na utrzymywanie dobrego
stanu technicznego eksploatowanych
urządzeń energetycznych.
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tłowej. W okresie ostatnich kilkunastu
lat wykonano w tej elektrowni 17 procesów doczyszczań kotłów OP-650.
Dobre efekty oczyszczania kotłów
technologią opartą na zastosowaniu
związków kompleksujących, wyeliminowały na przestrzeni 18 ostatnich
lat potrzebę ich chemicznego czyszczenia roztworami kwasów mineralnych. Dodatkowym atutem stosowanej przez nas technologii jest to, że
jest ona przyjazna dla środowiska i
nie stwarza problemów z unieszkodliwianiem ścieków w zamkniętych
obiegach wodnych elektrowni.
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Tab. 1. Średnioroczne parametry chemiczne dla wód w obiegach parowo-wodnych – analizy laboratoryjne
Wartości średnie w 2009 r. z uwzględnieniem analiz podczas uruchamiania bloku
Woda kotłowa
Blok A
Blok B
Blok C
Blok D
Blok E

Woda zasilająca

Kondensat

Fe mg/l

pH

Przew. uS/
cm

P2O5 mg/l

SiO2 mg/l

Fe mg/l

pH

Cu ug/l

NH3 mg/l

Przew. przed kolumną wodorową
uS/cm

0,033

8,95

10,3

1,99

0,110

0,033

8,44

0,723

0,114

1,69

0,037

9,21

10,7

2,04

0,069

0,038

8,41

0,891

0,104

1,64

0,035

9,25

14,6

2,87

0,059

0,033

8,31

0,493

0,103

1,57

0,30

9,38

14,6

2,82

0,061

0,031

8,62

0,242

0,076

1,63

0,050

8,90

9,3

1,75

0,088

0,032

8,24

1,405

0,071

1,59

Wartość średnia ze wszystkich bloków
Woda kotłowa

Woda zasilająca

Kondensat

Fe mg/l

pH

Przew. uS/
cm

P2O5 mg/l

SiO2 mg/l

Fe mg/l

pH

Cu ug/l

NH3 mg/l

Przew. przed kolumną wodorową
Us/cm

0,039

9,16

12,3

2,30

0,102

0,033

8,40

1,026

0,088

1,70

Wartości średnie w 2009 r. pomijając analizy podczas uruchomienia bloków
Woda kotłowa
Blok A
Blok B
Blok C
Blok D
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Blok E

Woda zasilająca

Kondensat

Fe mg/l

pH

Przew. uS/
cm

P2O5 mg/l

SiO2 mg/l

Fe mg/l

pH

Cu ug/l

NH3 mg/l

Przew. przed kolumną wodorową
uS/cm

0,030

9,24

10,5

1,72

0,059

0,021

8,52

0,313

0,137

1,82

0,031

9,37

10,4

1,95

0,032

0,022

8,37

0,000

0,089

1,68

0,033

9,20

11,2

2,11

0,029

0,021

8,28

0,133

0,103

1,67

0,028

9,40

11,3

2,09

0,029

0,029

8,68

0,015

0,083

1,65

0,025

9,31

9,8

1,75

0,031

0,026

8,23

0,082

0,107

1,75

Wartość średnia ze wszystkich bloków pomijając analizy po uruchomieniu bloków
Woda kotłowa

Woda zasilająca

Kondensat

Fe mg/l

pH

Przew. uS/
cm

P2O5 mg/l

SiO2 mg/l

Fe mg/l

pH

Cu ug/l

NH3 mg/l

Przew. przed kolumną wodorową
uS/cm

0,030

9,29

10,6

1,88

0,043

0,024

8,41

0,164

0,098

1,69
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FUNKCJE SPECJALNE
W PROGRAMIE STANDARDOWYM
Korzyci ekonomiczne wynikajce
z pomiarów termoparami wielopunktowymi

E

standardowa główka przyłączeniowa

o pomiaru rozkładu temperatury w ramach różnych procesów,
często wykorzystuje się termopary
wielopunktowe, aby umożliwić wykonanie wielokrotnych pomiarów temperatury tylko na początku procesu. Tradycyjne układy składają się z
pojedynczych przewodów termopar,
których dużą ilość należy umieścić
w główce przyłączeniowej. W dolnej
części poszczególne elementy są łączone przy pomocy dodatkowej kon-

D

strukcji. Najczęściej stosowane rozwiązania to wiązka rurek lub obejma.
Przechodzenia ciepła wewnątrz konstrukcji pomocniczej zwykle nie można dokładnie przewidzieć, dlatego
jest dodatkowy czynnik potęgujący
niepewność pomiaru. Takie elementy
wielopunktowe to konstrukcje specjalne: niepowtarzalne, nieporównywalne i
kosztowne. Termopary wielopunktowe
wypełniają lukę pomiędzy zwykłymi
termometrami elektrycznymi oraz wy-

żej wspomnianymi konstrukcjami specjalnymi, gdyż umożliwiają one ulokowanie kilku punktów pomiarowych na
normalnym urządzeniu pomiarowym.
To z kolei umożliwia budowę kompletnego punktu pomiarowego z komponentów standardowych. Można wykorzystać główki przyłączeniowe, szyjki
przedłużające i osłony termometryczne z typowej palety produktów, co
powoduje skrócenie czasu dostawy
oraz obniżenie kosztów. W przypad-

TECHNOLOGIE

punkty pomiarowe

lementy wielopunktowe
(Multipointy) wypeniaj luk
midzy zwykymi termometrami
standardowymi, a rozwizaniami
specjalnie dostosowanymi do
potrzeb klienta. Dziki analizie
danych przy pomocy magistrali
polowej na maej przestrzeni,
mona zoptymalizowa
funkcjonowanie ukadu
i ograniczy nakady nansowe.

ku termopar wielopunktowych punkty
pomiarowe tworzy się wewnątrz masywnych konstrukcji w dokładnie określonych miejscach. Ich bazę stanowi inny półprodukt: każda termopara
składa się z przewodu zewnętrznego
oraz wspólnego przewodu wewnętrznego. W tym celu otwiera się zewnętrzną osłonkę przewodu w punkcie pomiaru i usuwa się w tym miejscu
materiał izolacyjny. Punkt pomiarowy
tworzy się w ten sposób, iż nieużywany jeszcze przewód zewnętrzny spaja
się z przewodem wewnętrznym. Następnie powstałą pustą przestrzeń
wypełnia się proszkiem izolacyjnym, a
przewód zamyka się pochewką. Powstała w ten sposób termopara ma
tę zaletę, iż wszystkie punkty pomiaru, inaczej niż w przypadku wiązki,
znajdują się w tej samej pozycji, mianowicie na środku. Z tego z kolei wynika lepsza możliwość porównywania
punktów pomiarowych. W wersji zoptymalizowanej montuje się termoparę
w osłonie termometrycznej. Gwarantuje to, iż punkty pomiarowe mają kontakt z medium pomiarowym. Pomiędzy punktami pomiarowymi powstaje
izolująca szczelina powietrzna obniżająca czułość poprzeczną.

 Geometria jak

w zwykłym termometrze

W przypadku występujących surowców punkty pomiarowe można
utworzyć szybko i z dostosowaniem
do panujących warunków. Największą zaletą rozwiązania wielopunktowego pod względem kosztów jest fakt, iż
przy standardowych wymiarach układu można dokonywać pomiaru wielopunktowego, w miejscach gdzie zwykle wykorzystywano w tym celu zwykłe
termometry. W najbardziej typowym
rozmiarze, przy zastosowaniu wkładu
pomiarowego 6 mm, zwykle wykorzystuje się pięć punktów pomiarowych.
Można zatem wykorzystać wszystkie
komponenty typowe dla główek przyłączeniowych i szyjek przedłużeniowych. Pomiędzy punktami pomiaro-

wymi przewód pozostaje elastyczny
i dla ułatwienia transportu można go
nawinąć na rolkę. Jeżeli chodzi o tuleję wzmacniającą, obowiązuje zasada:
„W tym miejscu dokonuje się pomiaru!“
oraz „Nie zginać w tym miejscu!“ W
przypadku odpowiednio dopasowanej
tulei pojawia się możliwość stosowania
wieloczęściowych osłon, budowanych
z rurki standardowej. Zakup i transport
części specjalnych oraz ich dominujący wpływ na łączny koszt tracą tym
samym na znaczeniu. Duże elementy
wielopunktowe, na przykład z 20 punktami pomiarowymi, mogą być budowane z pojedynczych komponentów,
dzięki czemu także tutaj można zredukować ilość potrzebnego miejsca oraz
koszty. Można analizować temperatury, odczytując poszczególne napięcia
termoelektryczne. Stosując wspólny
przewód można uniknąć zjawisk fałszujących wyniki, gdyż tutaj wykorzystuje
się przetworniki temperatury z izolacją
galwaniczną.
W przypadku zastosowań bezpiecznych można to przewidzieć.
Standardowo każdemu punktowi pomiaru temperatury przyporządkowany
jest jeden przetwornik. W przypadku
zastosowania urządzeń izolowanych
galwanicznie nie powstają dodatkowe
wymogi, co oznacza, iż wybór biegunów (dodatniego lub ujemnego) jest
dowolny. Oznacza to oszczędność
miejsca w główce przyłączeniowej.
Większość nowoczesnych przetworników daje możliwość analizy danych
z dwóch termopar i przetwarzania obu
sygnałów albo za pomocą magistrali polowej, albo też poprzez protokół
HART. Należy zatem pamiętać, iż większość transmiterów korzysta również
ze wspólnego przewodu. W przypadku
połączenia termopary z przetwornikiem
należy uważać, aby sygnał temperaturowy nie ulegał zwarciu wewnątrz przetwornika. Jeżeli na przykład przetwornik korzysta ze wspólnego przewodu
masy (biegun ujemny), wówczas należy
także w taki sposób dobrać termoparę, aby do dyspozycji był wspólny biegun ujemny.

 Wsparcie przy użyciu

magistrali polowej
i innych komponentów

W przypadku stosowania przetworników pracujących w układzie
magistrali polowej istnieje możliwość
przekazywania sygnałów na dwóch
przewodach. Szczególnie ciekawa jest w takim przypadku budowa
układu czterostanowiskowego. Dwa
przetworniki głowicowe bez problemu
pasują do tradycyjnej główki przyłączeniowej i przekazują cztery wartości
temperatury na dwóch przewodach.
W przypadku stosowania przetworników dwukanałowych, drugą wartość
temperatury można przekazywać jako
zmienną HART, podczas gdy wartość
pierwsza jest transmitowana jako sygnał 4…20 mA. Do odczytu cyklicznych zmiennych HART potrzebne są
odpowiednie urządzenia, takie jak skanery HART, które umożliwiają eksploatację kilku przetworników w trybie
multidrop. W każdym razie podkreślić
tu należy bardzo małą prędkość przekazu danych.
Alternatywnie istnieje możliwość
sprzężenia przetworników HART z remote I/O, które będą mogły odczytywać dane analogowe oraz w protokole HART i przekazywać je do szybkiej
sieci proﬁbus. Remote I/O posiadają jednak także własne karty sygnałów wejściowych, np. z termopar, są
to cztery wejścia na jeden moduł. Należy tu jednak zwrócić również uwagę
na wewnętrzne połączenia w zakresie
wspólnie wykorzystywanych biegunów
na jednej karcie. Ponadto połączenie
elektryczne pomiędzy głowicą przyłączeniową i kartą sygnałów wejściowych musi być wykonane w postaci
przewodu wyrównawczego termopary.
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