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prof. Krzysztof mewski, Politechnika Warszawska

KOLEJNO DZIOBANIA

R

ynek jest rozwizaniem znacznie lepszym od centralnego planowania.
Lepszym, lecz nie idealnym. Jego twarde, a niekiedy brutalne reguy
w niektórych przypadkach wymagaj agodzenia. Czasem przyczyn jest
polityka socjalna, czasem ekologiczna. Zawsze chodzi o to, aby wspiera bd
promowa rozwizania, które uznajemy za przydatne/potrzebne/konieczne,
a które same nie broni si na rynku.

linicznym wręcz przypadkiem są
zagadnienia polityki klimatycznoenergetycznej. Rynek świetnie rozwiązuje problemy operacyjne lokalne
i krótkoterminowe, zagadnienia strategiczne, globalne i długoterminowe wymykają się z oddziaływań rynkowych
(tzn. rynek rozwiązuje je źle, np. preferując zysk kosztem inwestycji). A oto
niepełna lista zagadnień, które musimy
rozwiązać poza rynkiem: rozwój odnawialnych źródeł energii, promocja biopaliw, wsparcie dla kogeneracji, wsparcie dla termomodernizacji budynków,
promocja efektywności energetycznej,
rozwój CCS-u, rozwój czystych technologii węglowych, wsparcie dla energetyki jądrowej i zapewne wiele innych.
Problemem zasadniczym jest to,
że każdy z zastosowanych systemów
musi zamykać się w określonych, ograniczonych zasobach. Jest to mniej widoczne w systemach ulg podatkowych
(tax credit, przyspieszona amortyzacja,
obniżony VAT, itp.), ale i tu oczywiście
istnieje. Znacznie wyraźniej widać to
w systemach wsparcia ﬁnansowego,
takich jak fundusze, certyﬁkaty lub feed-in-tarifs - w tych rozwiązaniach al-
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bo wysokość funduszy, albo wysokość
kosztów socjalnych (wzrost cen) ogranicza wysokość i zasięg pomocy. Odpowiedzieć więc trzeba komu i ile dać,
tzn. ustalić pozycję na liście przydziału środków (tzw. kolejność dziobania picking order).
Systemów przydzielania wsparcia
znamy całkiem sporo, należą do nich
następujące sposoby:
1. królewski (dostaje ten, którego przydzielający lubi, czasem nazywany
jest przydziałem wg zasług),
2. konkurs piękności (dostaje ten, kogo projekt spełnia najlepiej subiektywne kryteria ustalone przez przydzielającego, najczęściej publicznie
nieznane),
3. reguła Tamerlana1 (dostają wszystkie projekty, które spełniają określone kryteria, kryteria najczęściej
są znane),
4. podobna do zasady Tamerlana zasada ﬁrst come ﬁrst served (wszystkie projekty spełniające warunek
dostają wsparcie w kolejności zgłoszenia),
5. przetarg (dostają najlepsze projekty
uszeregowane w kolejności na liście

1) Mongołowie ułaskawiali wszystkich chłopców o wzroście do osi koła ich wozu

rankingowej wg stopnia spełniania
warunku przetargowego, aż do wyczerpania środków),
6. aukcja (tak jak w przetargu, z tym
że ofertę można aktualizować na
bieżąco),
7. aukcja internetowa (procedura jeszcze bardziej zacięta niż aukcja klasyczna).
Generalnie cztery pierwsze sposoby nie zawierają mechanizmu minimalizującego koszty, czasem stosowany
jest mechanizm negocjacyjny sprowadzający się do prostej propozycji - dostaniecie, ale trochę mniej. Jest kwestią
niezwykle interesującą, że w Polsce instytucje rządowe znacznie chętniej stosują sposoby administracyjne (1÷4), niż
rynkowe (5÷7). Dzieje się tak pomimo
permanentnie deklarowanego niedostatku środków.
Aby nie być gołosłownym przeanalizujemy kilka przypadków.
 Klasycznym przykładem stosowania „konkursu piękności” jest przydzielanie wsparcia z Ekofunduszu,
który prawie od samego początku
wyznaczał dla każdego projektu
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wien element reguły królewskiej, ponieważ wsparcie otrzymywał tylko
ten, kto wcześniej otrzymał promesę kredytu w jednym z współpracujących banków komercyjnych (tzn.
okazał się „godnym”). Na szczęście
banków tych było wiele, więc reguła nie miała charakteru subiektywnego. Historykom zwracam uwagę,
że w pierwotnych założeniach Ustawy była mowa o przeprowadzeniu
konkursu, w którym podstawowym
parametrem miała być najwyższa
zaktualizowana wartość inwestycji

netto tzn. NPV, tak że byłby to w
konsekwencji przetarg na wykorzystanie określonej w budżecie rocznym kwoty wsparcia. Dosyć szybko
każdy inwestor mógłby się zorientować czy ma, czy nie ma szans
na otrzymanie pomocy. Koncepcję
odrzucono (po ostrej krytyce ... Ministerstwa Finansów).
 Różnorodne wsparcie udzielane
przez Agencję Rozwoju Przemysłu działa najczęściej w systemie
królewskim. Określamy kogo należy wspierać, a następnie wspiera-

Tab. 1. Systemy preferowane przez administrację polską
Lp.

Cecha

Sposoby administracyjne

Sposoby quasi-rynkowe

1

Transparentność

Niska do średniej

Średnia do wysokiej

2

Koszt projektu

Niższy

Wyższy

3

Konieczność przewidywania skutków

Niska
decydować będzie urzędnik i ręczne
sterowanie

Wysoka
decydować będą parametry systemu i automat!
brak ręcznego sterowania

4

Koszty eksploatacji

Wysokie, ale ukryte (płace urzędników)

Niskie, ale jawne (eksploatacja systemu)

5

Sprawność

Niska

Wysoka

6

Oszczędność środków publicznych

Żadna lub mała

Duża

7

Trudność konstrukcji systemu

Mała

Duża
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koszt jego „efektu ekologicznego” i
głównie na tej podstawie podejmował decyzję. Jego słabością było to,
że sposób liczenia efektu ekologicznego i jego kosztu nie był na tyle jasny, aby ubiegający się o wsparcie
mógł dokonać samooceny.
 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska stosuje głównie dwa pierwsze sposoby, przy czym położenie
środka ciężkości w dużym stopniu
zależy od politycznych preferencji
rządzącej koalicji - im więcej liberalizmu, tym więcej konkursu piękności. Antyliberałowie są bardziej
„królewscy”, to znaczy zwracają
znacznie większą uwagę na to, kto
się stara o wsparcie, niż na to, na
co się stara.
 Zgodnie z założeniami Ustawy
o Wspieraniu Przedsięwzięć Termomodernizacyjnych, wsparcie
to miało być udzielane wszystkim
spełniającym zdeﬁniowane w ustawie kryteria. I rzeczywiście Bank
Gospodarstwa Krajowego stosował
konsekwentnie regułę Tamerlana aż do wyczerpania środków, którymi
dysponował na dany rok. Tak więc
w rzeczywistości pozaustawowo
zmieniono zasadę na ﬁrst come ﬁrst
served. Po cichu dołożono też pe-

5
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my. Dosyć proste, choć kompletnie
nieczytelne.
Pomoc udzielana przez PARP ma
najczęściej charakter konkursu
piękności. Podane do wiadomości
reguły rzadko umożliwiają samodzielną ocenę własnej propozycji.
Co ciekawe, również unijne środki
pomocowe są zazwyczaj rozdzielane w trybie administracyjnym, co
oznacza albo konkurs piękności, albo przydział wg kolejności zgłoszeń
(znacznie rzadziej).
Jedynym, znanym mi, konsekwentnie stosowanym sposobem Tamerlana jest tryb przydziału środków
pomocowych dla rolnictwa. Dostaje je naprawdę każdy, kto spełnia
publicznie ogłoszone kryteria.
System oparty na przetargu internetowym opisany jest w projekcie
Ustawy o Efektywności Energe-

tycznej i dotyczy sposobu przydziału białych certyﬁkatów w zamian
za realizację inwestycji energooszczędnej. Sam mechanizm przetargu
jest bardzo prosty i daje się zrealizować przez kilkaset linii kodu (byłem
programistą), ale budzi spore opory,
głównie w administracji państwowej. Ciekawe dlaczego?
 Byłbym wdzięczny, gdyby czytelnicy dostarczyli mi przykłady innych
sposobów przydziału, szczególnie
gdyby były to systemy o charakterze quasi-rynkowym typu 5÷7.
Widać wyraźnie, że administracja
polska preferuje systemy administracyjne i wyraźnie nie lubi systemów quasi-rynkowych, pomimo iż oficjalnie
deklaruje poparcie dla wolnorynkowej
gospodarki. Spróbuję sformułować hipotezę wyjaśniającą tę sytuację. Zawiera ją tab. 1.

Analiza tab. 1 prowadzi niestety do
smutnych wniosków: o popularności
systemów administracyjnych decydują
prawdopodobnie pkt. 3 i 7.

 Wnioski
Powyższa analiza częściowo wyjaśnia tajemnicę ukrytą w znanym fakcie, że zatrudnienie w administracji
publicznej znacznie wzrosło (o ponad
sto tysięcy osób w ostatnich 10 latach,
ok. 36%!), a w powszechnym odczuciu jakość jej działania spadła. Może
należałoby zrezygnować z dalszego
ręcznego zarządzania krajem i zwrócić się w stronę bardziej automatycznych (sparametryzowanych i skomputeryzowanych) i transparentnych
procedur. Proponuję ideę citizens driven country. 
reklama
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RACHUNKOWO
DWUTLENKOWO-WGLOWA,

czyli kiedy pieszy spacer jest MNIEJ
ekologiczny ni jazda samochodem

R

1) Kazus Al'a Gore'a, który do pokazania przyszłego trendu wzrostu temperatury na Ziemi użył na konferencji tematycznej podnośnika dźwigowego.
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odzi si nowa moda Cywilizacji
Zachodu, owoc kilkudziesicioletniej
walki o wzniecenie aru wraliwoci
ekologicznej w umysach jej mieszkaców.
Wraliwo zainicjowana odgórnie - top
down tj. przez elity polityczne, które
wywary wpyw na szeroko pojt opini
publiczn obrazowymi przemowami
na konferencjach klimatycznych1.
achunkowo dwutlenkowowglowa, czyli proces przeliczania
antropogenicznej sztuki ycia i jej
bezporednich oraz porednich
wytworów na jednostki wyraane
najczciej w ekwiwalencie tego
zwizku nieorganicznego uwzgldnia
psychologiczne czynniki ludzkiej
wiadomoci - wzbudzenie poczucia winy
lub ch osignicia korzyci merkantylnej.
Specjalizuj si w niej Anglosasi, których
stopa wglowa odciska najwiksze
pitno na obliczu Ziemi (poczucie winy)
oraz luteraskie kultury skandynawskie
globalnej Pónocy, których lozo
kierunkow jest samoograniczanie si
(ch osignicia korzyci merkantylnej).

8
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 Energia jest za tania
Czytelnik widzący ów nagłówek,
najchętniej powiesiłby autora. Spójrzmy jednakże na realia, na matematykę,
a w końcu na logiczne uzasadnienie tezy, która mieści się w naturalizmie pracy
naszych mięśni. To, że energia jest za
tania wynika z tego, że po prostu nie
wymyśliliśmy zdolnej udźwignąć ten ciężar myśli ekonomicznej. Tragedia emisji rozpoczęła się wraz z zastąpieniem
pracy ludzkich rąk prącą maszyn, wtedy
też pękły wszelkie bariery. Naturalnym
motorem dlań było paliwo węglowodorowe - taka ich konstrukcja. Wystarczy
prosty rachunek, by dostrzec, jak niedoszacowujemy ceny paliw. Spójrzmy
na popularną w Polsce 85'2, której cena w moim mieście w dniu 2.02.2011
oscylowała w granicach 4,88 zł za litr.
Taka ilość zawiera około 45,7 MJ/kg,
czyli w przeliczeniu na jednostki energii elektrycznej ok. 8,76 kWh/litr. Jest to
jednak czysty potencjał, nie uwzględnia
zasad praw termodynamiki. Jeżeli nawet przyjmiemy, że konwersja silnika
samochodowego na energię kinetyczną
ma wydajność ledwie 30% to i tak nadal
będzie to dawało 2,92 kWh.
Spójrzmy teraz na wydajność pracy przeciętnego dorodnego mężczyzny. Statystyki i badania rozwojowe
wskazują, iż silna jednostka jest w stanie w ciągu roboczej godziny „wypracować” u wymagającego pracodawcy
ok. 0,06 kWh. Za ów wysiłek płaci mu
się, w zależności od regionu, 5-21 zł za
godzinę. Blisko 50-krotne niedoszacowanie widoczne jest gołym okiem. Co
prawda praca rąk ludzkich zarządzana
ośrodkiem mózgowym jest znacznie
bardziej precyzyjna i mądrzej spożytkowana niż ta maszynowa, niemniej jednak nic nie usprawiedliwia aż takiego
przebicia. Niska cena energii to przyczynek pierwotny, który sprawia, iż emitujemy coraz więcej, a co za tym idzie
rozszerzamy pole badawcze dla rachunkowości dwutlenkowo-węglowej. Cieszyć się, czy płakać?

 Nowy Marketing
Ekologiczny

Idziesz pieszo do pracy? Emitujesz!
Pijesz ﬁliżankę herbaty? Emitujesz! Wydajesz pieniądze? Emitujesz! Wysyłasz
maile? Emitujesz! (tab. 1). Wszechogarniający morał jest jeden: wyłącznym sposobem na brak emisji jest brak
człowieka, a i to nie jest prawdą absolutną, gdyż w przypadku powicia istoty
ludzkiej z uwagi na czynniki kulturoworeligijne niezbędny będzie jego pochówek, który również jest pewnym obciążeniem dla atmosfery ziemskiej3. Jednak
nie należy również zapominać, iż istnieje
naturalny obieg wymiany gazów cieplarnianych przez lądy i oceany zupełnie
niezależny od woli człowieka (rys. 1).
Co ciekawe, nawet formy aktywności
ﬁzycznej dotychczas instynktownie postrzegane przez ogół społeczeństwa za
proekologiczne, jak np. spacer do miejsca, gdzie odbywa się stosunek pracy
- w pewnych okolicznościach (o czym
później) mogą okazać się mniej wydajne
i przyjazne środowisku, niźli pokonanie

 Liberalizm vs

komunitarianizm

Atomizacja życia oraz dekompozycja tegoż na najbardziej inwazyjne
czynniki emisyjne jest głównym celem
nowej dziedziny naukowej - rachunkowości dwutlenkowo-węglowej. Jej
główni piewcy, na czele z Brytyjczykiem
Chrisem Godallem, pragną wzbudzić w
współlokatorach Ziemi instynkt węglowy, który jako inteligentny mechanizm
ulokowania wiedzy w codziennym żywocie powstrzymywałby nas - konsumentów, hobbystów, sportowców, naturalnych leni - od działalności skrajnie
zatruwającej naszą biosferę. Zatem pełni funkcję poznawczą/informacyjną.
Wpływałby on również w bezpośredni
sposób na wybory konsumenckie, co
mogłoby podmyć fundamenty skost-

Tab. 1. Emisje
Pieszy spacer (2,5 km)

425 g CO2e

Kubek herbaty

21 g CO2e

Email/spam

4 g CO2e/0,3 g CO2e

31

spalanie paliw kopalnych
+ użytkowanie gruntów

2) Podobnie ma się sytuacja z innymi bitumicznymi nośnikami energii.
3) Kremacja to ok. 80 kg CO2e.

tej samej odległości autem osobowym
opalanym paliwem węglowodorowym.
Rachunkowość obala stare mity i stronników interesu, którzy chcą, by ów mit
funkcjonował.

439

450

332

wegetacja i ziemia

338

ocean

Rys. 1. Roczny Cykl Węglowy (mld ton)
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Gdy z pomocą indywiduum przychodzi państwo, które sprawuje nad
nim pieczę i dostrzega błędy w postępowaniu jednostki, okazuje się, że ogólnie przyjęte w ładzie międzynarodowym
cele i środki rozwoju stoją na przeszkodzie ukrócenia tej dwutlenkowo-węglowej degrengolady. Takim kazusem był
przypadek Państwa Niemieckiego, które na forum UE zgłosiło chęć zakazania
użycia puszek aluminiowych w rozlewniach napojów słodkich, znajdujących
się na ich terytorium. Dalszym etapem
miało być całkowite zakazanie sprzedaży takich napojów na obszarze pozostającym pod jurysdykcją prawną Berlina. Powód wprowadzenia zakazu był
szlachetny. Przemysł aluminiowy, wykorzystujący do wytopu tzw. pierwotny surowiec (virgin aluminim) zużywa
horrendalne ilości energii elektrycznej.
Ten jeden z najbardziej energochłonnych procesów produkcyjnych wymaga 15 MWh/tonę, co sprawia, że tylko
z tego tytułu jedna 18-gramowa puszka
popularnej Coca Coli zawiera w sobie
kontent 150 g CO2e. Jeżeli dodamy do
tego fakt, iż w Niemczech nadal połowa
elektryczności wychodzi z systemów zawodowych opalanych węglem - ok. 320
mld kWh, to możemy domniemywać, że
½ z 15 MWh ma emisyjność rzędu 0,5
kg CO2/kWh, co daje aż 3750 kg CO2
z tony aluminium.
Niestety, mimo że powyższe wyliczenia przedstawione Komisji Europejskiej w bardziej sformalizowany sposób
wydają się spełniać warunki logiki rozumowania i wpisują się w treść wymogów
koniecznych, na które mogą powołać się
państwa członkowskie (tymże może być
np. ochrona środowiska). „Strażnik Traktatów”, jak nazywana jest KE, nie zgodził się z taką argumentacją sugerując,
iż takie postępowanie łamałoby fundamenty europejskiego rynku wewnętrznego, tj. 4 wielkich swobód przepływu:

osób, towarów, przedsiębiorczości oraz
kapitału i płatności. I tak oto ekonomia
rynkowa (ang. market economy)5 stanęła w kontrze z działalnością proekologiczną. Z tego też prostego względu
każde państwo, które wybiłoby się ponad wspólnotową przeciętność, ﬁnansując program certyﬁkowania artykułów
energochłonnych w procesie jego produkcji, transportu i dystrybucji poprzez
umieszczenie jaskrawej etykiety informacyjnej na produkcie pt. „Towar pochodzi z plantacji odległej o 7000 km.
Przybył drogą lotniczą”, naraziłoby się na
zastosowanie środków penalizujących,
zastosowanych w wyniku orzecznictwa
Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu Pierwszej Instancji.

 O co chodzi?
Ale po co to wszystko? Mógłby zadać pytanie przeciętny zjadacz chleba.
Przecież wystarczy, że za emisję 31 mld
ton CO26 zapłacimy cenę rynkową rzędu
434 mld EUR licząc po średniej cenie
notowanej m.in. na giełdzie w Lipsku 14 euro za EUA i problem sam zniknie.
Wszak ta kwota to mniej niż 1% światowego PKB - stać nas na to! Lecz nie
tędy droga.
Księgowi dwutlenkowo-węglowi wierzą we wpływ gazów cieplarnianych na
termoobieg Ziemi. To dla nich „oczywista oczywistość”. Dlatego też rachunkowość dwutlenkowo-węglowa ma za
zadanie budować świadomość społeczną poprzez informowanie, ile emisji kryje
się za poszczególną formą aktywności czyli dostarczać pakietu danych, dzięki
którym posługujący się nimi „Kowalski”,
będzie mógł zachować się w sposób
konsumencko zrównoważony. Niestety,
dzisiaj brak takiej holistycznej percepcji.
Niejednokrotnie po prostu nie wiemy
lub funkcjonujemy w fałszu. Przeciętne
gospodarstwo domowe, jeśli postrze-

4) Walka o utrzymanie statusu społecznego wymaga od nas kupowania albo dużych rzeczy albo dużo rzeczy.
5) Ekonomia rynkowa ma jeszcze jedno niekorzystne oblicze. W erze ugiełdowienia i oligopolizacji produkcji żadne z przedsiębiorstw otwarcie rywalizujących na światowej agorze
obrotu międzynarodowego nie może pozwolić sobie na zaniechanie polityki konkurencyjności. Działania proekologiczne, które wymagają dodatkowych nakładów kapitału, pociągające
za sobą konieczność zwiększenia kosztów produkcji, nie uzyskają aprobaty członków zarządu spółki, którzy z kolei będą obawiać się reakcji znajdujących się w radzie nadzorczej
udziałowców, liczących na syte dywidendy i rosnące ceny aktywów papierowych ﬁrmy, stąd też konieczność, by działalność na rzecz środowiska narzucały komunitarnie państwa lub
organizacje międzyrządowe - dysponujące ekskluzywnymi środkami przymusu i siły.
6) Oraz około 50 mld ton ekwiwalentu CO2.
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niałego i zastanego przez nas handlowego stanu rzeczy. Niemniej, wybory
konsumenckie nierozumiane w sensie
antagonizowania oraz zestawiania po
dwóch stronach barykady grup klienckich i dzielenia ich na kupców produktów naturalnych vs kupców produktów
nienaturalnych, lecz zakupów rozumianych w sensie szerszym - pomarańcze
z odległej Kalifornii vs lokalne, z punktu
widzenia Europejczyka, śródziemnomorskie cytryny, bez kategoryzowania
ze względu na proces produkcji. Wszak
te pierwsze, by wylądować w naszym
przełyku muszą przebyć 7 tysięcy kilometrów paliwożerną drogą lotniczą 1kg CO2e za każde 5,5 kg tego owocu.
Rozbudzenie takiego myślenia uderza
w interesy sektorowe. Co więcej, burzy celny ład międzynarodowy - trendem sine qua non istnienia WTO (Międzynarodowej Organizacji Handlu) jest
znoszenie barier i ceł w skali możliwie
rozległego makroregionu. Faworyzowanie produktów lokalnych z uwagi na
ich nieinwazyjność środowiskową dla
każdego z państw-członków, a jest ich
153, zakrawałoby na szykany międzynarodowe i narażałoby na zarzut dyskryminacji narodowej w zglobalizowanym świecie.
To właśnie rozprzestrzeniający się
trend myślowy nt. globalizacji - przeświadczenie o pozytywizmie odterytorialnienia szeregu zjawisk i czynności,
jak np. weekendowy wypad majowy do
Egiptu (ok.750 kg CO2e/osobę za lot
w dwie strony), czy zakup chilijskiego
wina do schabowego (1500 g CO2e/
butelkę) - wykształca zgubne praktyki,
które dla narodów uprzemysłowionych
stanowią zwykłą lichą codzienność, a
dla obywateli państw będących dopiero
na dorobku są elementem uzewnętrznienia i pokazania swojego statusu społecznego innym, co w niszowej literaturze nazywa się kompleksem sroki.4
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ga swoje działania za zgodne z równowagą środowiskową, dzięki izolowaniu
elewacji domostwa, podłączaniu się do
systemów centralnych ciepłownictwa
miejskiego, to z kolei zaoszczędzone
pieniądze, mówiąc kolokwialnie, „pakuje” w dobra high-carbon, jak lot samolotem czy nowy, zupełnie niepotrzebny,
telewizor LED. Tym sposobem koło się
zamyka, efekt netto jest defraudowany.
Chodzi o to, by nie był.
Głównym narzędziem ludzi specjalizujących się w tej idiosynkratycznej
ewidencji są przeliczniki energetycznowęglowe. Taka osoba wie, że na kWh
gazu ziemnego emitowane jest ok. 0,2
kg CO2, że ta sama wartość wytworzona z węgla to ok. 0,5 kg CO2. Ponadto, jego zaletą jest zdolność wyczucia
i orientacji wrażliwości energetycznej
funkcji bytowych człowieka. Jedną z
nich jest współczynnik przenikalności
ścian domostw, w których żyjemy. Ma
on przeciętną wartość 250 W na różnicę
1oC temperatury domowej i zewnętrznej. Dla zrozumienia jej głębi niezbędne
jest jednak namiętne zagłębienie się w
tę sztukę w toku nauki źródłowej.
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 Co wiemy?
Co cenne, dyscyplina naukowa, jaką
mieni się rachunkowość dwutlenkowowęglowa poza teoretycznymi aspektami niesie wiele praktycznej spuścizny,
odpowiadając na trapiące nas pytania.
I tak biorąc pod uwagę konglomerat
dziedzin, jakimi się zajmuje, wyłuskać z
jej dorobku można kilka ciekawych informacji, co nie oznacza, że faktycznie
jest ich tylko tyle.
Warto na tych stronicach poruszyć
szczególnie jeden istotny i unaoczniający problem poruszony w tytule niniejszego artykułu. Sławetny spacer. Kto lub co
pozwoliło na funkcjonowanie tej czynności jako bezemisyjnej lub choćby niskoemisyjnej? Wszak, by uzupełnić kalorie, jakie spalimy podczas bezwiednej
wędrówki, musimy spożyć produkty wychodzące z macierzy jednej z najbardziej
energochłonnych i niewydajnych gałęzi gospodarki - sektora spożywczego.

Ostrożne szacunki nadmieniają, iż
1 kaloria wyrażona w statystycznym
chlebie wymaga spalenia 9 kalorii wyrażanych w paliwach kopalnych (przy
uwzględnieniu każdego z etapów łańcucha popytowo-podażowego, z dowozem do klienta włącznie). Jeżeli teraz
weźmiemy na cenzurowany dystans 2,5
km pieszego drałowania, to dowiemy
się z ﬁzjonomii i nauk o metabolizmie
ludzkim, iż na przebycie tej odległości
będziemy potrzebować ok. 135 kilokalorii. Do zaspokojenia luki energetycznej,
jaka powstanie po przebyciu tej trasy
niezbędna będzie np. 155 ml szklanka
mleka, zawierająca 165 kilokalorii. Jeżeli dodatkowo uwzględnimy w naszych
wyliczeniach, że 1 kilokaloria = 0,00116
kWh i skalibrujemy ją o wyżej wymieniony mnożnik 9 (1 kilokaloria jedzenia to 9 kilokalorii paliw węglowodorowych niezbędnych do rozruchu maszyn
produkcyjnych, transportu i dystrybucji
tegoż jedzenia) dojedziemy do końca
działania matematycznego, gdzie jasno
wyniknie, iż 155 ml szklanka mleka wymaga 1,73 kWh. Jeżeli optymistycznie
przyjmiemy, że ów prąd został wyprodukowany przy użyciu gazu ziemnego
(przelicznik 0,2 kg CO2/kWh) wyliczymy,
iż ślad węglowy szklanki mleka wyniesie 345 g CO2. Do tego należy jednak
dodać 3,79 g CH4, który z kolei należy
przemnożyć przez współczynnik GWP
(ang. Global Warming Potential) - dla
tego gazu wynoszący x21. Tak oto w
wyniku kreacji 155 ml mleka powstaje
425 g ekwiwalentu CO2.
Spójrzmy teraz na jazdę autem.
Średnia emisyjność czterokołowca na
tym samym dystansie 2,5 km to ok. 800
g CO2e. Jeżeli autem jedzie 1 osoba, to
i owszem wydajniejsze jest pokonanie
tej drogi pieszo, natomiast poruszanie
się w 2 i więcej osób sprawia, że spacer
z tego punktu widzenia jest... nieekologiczny. Oczywiście uzupełnić energię
witalną możemy za pomocą innych produktów. Płatków śniadaniowych - 135
g CO2e, cheeseburgera - 260 g CO2e,
tudzież szparagami, które przyleciały
do nas z Ameryki Południowej - 2800
g CO2e.

Ale o tym trzeba wiedzieć. Trzeba
wiedzieć, jak zestawić swoje posiłki, by
naprawdę być „lekkim” dla środowiska.
To jest właśnie bezwzględna zaleta rachunkowości, która wciąż jest udoskonalana. Wiedza na temat emisyjności
przezeń dostarczania może dać wybitne korzyści. Niewiedza zaś - zgubnie
skutkować.

 Perspektywy...
Treść podsumowania mogłaby się
zamknąć w jednym stwierdzeniu: „nasz
styl bycia opiera się o CO2”. To jednak
zbyt proste. Należy zadać parę krytycznych pytań. Czy rachunkowość dwutlenkowo-węglowa ma szanse przebicia
się? Czy może dla przeciętnego obywatela stanowić życiowy azymut, konsumencki kompas, z jakim klient supermarketu będzie poruszał się, szusując
między sklepowymi półkami, wybierając sposób dotarcia do miejsca pracy
oraz miejsca swojej lotniczej eskapady?
O wyroki ciężko. Atak na wolność jednostki nigdy nie był i nie będzie mile widziany, trzeba więc stworzyć taki system
zarządzania, by mieszkańcowi Ziemi po
prostu opłacało się dochodzić kryterium
efektywności. Przy zachowanym tempie
wzrostu demograﬁcznego nie tyle grozi
nam brak surowców, te zostaną w wytwórstwie energii wtórnej koniec końców
zastąpione przez OZE, co po prostu zabraknie pola producenckiego. Maszyny mają określoną moc przerobową,
której nie przeskoczymy. Egzempliﬁkacją tego stwierdzenia jest tzw. zjawisko
efektywnościowego odbicia. Czyli brak
korelacji pomiędzy poprawą wydajności,
a chłonnością i skalą konsumpcjonizmu.
Dla przykładu, jeżeli poprawa efektywności w lotnictwie wynosi średnio1%, to
roczny 3-5% wzrost pasażerokilometrów
całkowicie niweluje starania inżynierów
specjalizujących się w aerodynamice,
mechanice, zastosowaniu komponentów włókien węglowych, konstruktorów turbin gazowych, itd. Tu po prostu
potrzebna jest zmiana przyzwyczajeń
ludzkich i wydłużenie myślenia jednostki ponad jedno - swoje - pokolenie. 
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Czy energetyk czeka REWOLUCJA?
Prezentacja prognoz dla sektora energetycznego na 2011 r.
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wiatowa energetyka bdzie rozwa si w cieniu Chin. Zyska na tym mog
handlujce z nimi kraje, bogate w zasoby naturalne. Czyste róda energii
stan si priorytetem dla wielu pastw. Energetyka jdrowa bdzie obiektem
zainteresowania dla krajów wschodzcych. Jedn z najwikszych barier dla
rozwoju energii odnawialnej i wzrostu efektywnoci energetycznej bdzie
niedobór pracowników w tym sektorze. Polsk bran energetyczn czekaj
znaczce zmiany wasnociowe oraz wzrost cen energii - to gówne prognozy
Raportu Energy Predictions 2011 przygotowanego przez Deloitte.
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uż drugi rok z rzędu globalna Grupa Energetyczna Deloitte przygotowała prognozy na najbliższe miesiące. W chwili, gdy globalne perspektywy
gospodarcze poprawiają się, symptomy
odrodzenia wyraźne są w tak różnych
od siebie miejscach jak Chiny, USA,
Brazylia, Australia, czy Indie. Inne rynki
również wychodzą z zapaści. Praktycznie nie ma znaczącego rynku, na którym nie odnotowano by poprawy. Tym
niemniej bessa nadal daje o sobie znać.
Ceny ropy naftowej rosną, sięgając już
górnej granicy przedziału cenowego
70-80 USD za baryłkę.
To właśnie cena ropy, powszechnie
uznana za prosty i uniwersalny wskaźnik odrodzenia gospodarczego, wraz
ze stabilnością trendów wzrostowych
w gospodarce, zadecyduje o sposobach produkcji i konsumpcji wszystkich
form energii. Niektórzy kwestionują użyteczność takich prognoz w działalności
przedsiębiorstw energetycznych i bieżącym zarządzaniu. Jak dokładne mogą
być prognozy w warunkach niepewności gospodarczej, odczuwanej wciąż w
wielu krajach?
Nie jest łatwo przewidzieć, co zdarzy
się w ciągu nadchodzących miesięcy.
Sytuacja taka dowodzi, jak ważne jest
posiadanie zrównoważonej perspektywy.
Prognozy jako takie są bytem wirtualnym
i nie mogą stanowić jedynej podstawy
podejmowania przemyślanych decyzji
w przedsiębiorstwie. Można je jednak
wykorzystać do opracowywania strategii, ponieważ uwzględniają różnorodne
punkty widzenia i informacje pochodzące z różnych źródeł. Mogą one posłużyć jako materiał do debaty, wskazać
możliwe kierunki rozwoju branży, a nawet pomóc w przewidywaniu możliwych
scenariuszy. Przy opracowaniu prognoz
przedstawionych w niniejszym raporcie,
wykorzystano wywiady przeprowadzone
z analitykami branżowymi i najbardziej
doświadczonymi specjalistami w dziedzinie energetyki, zatrudnionymi w ﬁrmach członkowskich Deloitte na całym
świecie. Choć świat stopniowo wychodzi z recesji, sektor energetyczny nadal
będzie przeżywał trudności. Pamiętajmy
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zatem o kluczowej roli energii w rozwoju
światowej gospodarki.

 Fuzje i przejęcia:

konsolidacja rynku
energetycznego

Fuzje i przejęcia w sektorze energetycznym są kluczowym sposobem
sprawowania kontroli nad własnością
intelektualną, zdobywania najnowocześniejszych technologii i zapewniania dostępu do surowców i towarów. W 2011
r. dążenie do zabezpieczenia globalnych
zasobów energii powinno uczynić z rynków wschodzących najszybciej rozwijający się rynek fuzji i przejęć. Według danych Dealogic (zintegrowanej platformy
zarządzania bankowością inwestycyjną)
transakcje zawierane na rynkach wschodzących (we wszystkich branżach) stanowią obecnie 30% globalnej działalności w tej dziedzinie, zaś w Europie udział
ten zmalał do 29% i jest najniższy od 12
lat1. Fuzje i przejęcia w sektorze energetycznym nasilają się i słabną okresowo, a
trend wyznaczają przedsiębiorstwa naftowe z rynków wschodzących.
Pierwsza fala dotyczyła fuzji i przejęć w Azji i Afryce dokonywanych przez
ﬁrmy chińskie, które później ruszyły na
podbój Ameryki Południowej - rynku bogatego w zasoby naturalne. Obecnie
obserwujemy kolejną fazę nasilenia tego rodzaju transakcji - tym razem dotyczących przedsiębiorstw państwowych
z Rosji, Korei Południowej, Brazylii i Malezji. Już teraz stosują one agresywne
metody przetargowe, jak np. w przypadku National Oil Corporation w Korei,
która dokonała pierwszej próby wrogiego przejęcia na skalę międzynarodową. Chodziło o brytyjską grupę Dana
Petroleum.
Trzecia faza nasilenia, spodziewana w niedalekiej przyszłości, obejmie
prawdopodobnie ﬁrmy państwowe z Indii i Wspólnoty Niepodległych Państw.
Trend ten powinien się utrzymać w 2011
r., choć oczywiście nie każda próba znalezienia odpowiedniego partnera i złożenia propozycji musi prowadzić do długoterminowego sukcesu. W miarę upływu

czasu będzie rosło znaczenie zdolności
ﬁrmy do integrowania potransakcyjnej,
zwłaszcza na rynkach wschodzących,
gdzie złożone systemy ﬁnansowania,
różnice kulturowe i środowisko regulacyjne często utrudniają wykorzystanie
w pełni potencjału synergii.
W tym świetle kluczowa jest świadomość ryzyka występującego po fuzji, dotyczącego jakości wyników ﬁnansowych, złożonego charakteru celów
synergii i wykonalności planów. Spory
wpływ na sytuację mają też różnice kulturowe, zwłaszcza w przypadku transakcji przejmowania ﬁrm prywatnych przez
państwowe. Empiryczna analiza integracji następującej po fuzji dowodzi, że
w przypadku transakcji międzynarodowych wpływ czynników zewnętrznych,
takich jak narodowość przejmującego
czy jednostki przejmowanej, nie ma dużego wpływu na wynik. Najważniejsze
jest w tym przypadku wewnętrzne ryzyko strukturalne2. Co więcej, tego rodzaju
ryzyko wynika przede wszystkim z różnic struktury organizacyjnej i zarządczej
lub znaczącego zróżnicowania działalności obu ﬁrm.
Mając na uwadze duże znaczenie
integracji potransakcyjnej w transakcjach międzynarodowych, ﬁrmy zainteresowane przejęciem muszą rozwijać umiejętności zarządzania różnymi
rodzajami ryzyka. Oznacza to zarówno konieczność kształtowania „twardych” umiejętności analitycznych, jak
i „miękkich” - zarządczych, tak aby
dokonana transakcja nie pogorszyła wyników osiąganych przez ﬁrmę,
lecz przeciwnie - przyczyniła się do
ich poprawy.

 Raﬁnerie:

ruch na wschód

Ostatnie lata były dla raﬁnerii burzliwe. W 2007 r. szczyt popytu, wymuszający zaangażowanie wszystkich mocy
produkcyjnych, spowodował rekordowy wzrost marż, zaś spadek zapotrzebowania w okresie recesji sprowadził
globalny poziom wykorzystania mocy
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liów, które mają za zadanie zaspokojenie popytu na rynkach azjatyckich.
Wpływ tej sytuacji na azjatycki sektor raﬁnerii jest zasadniczo pozytywny,
choć obecnie powoduje pewne trudności. Wielkość tej zmiany jest odzwierciedleniem tempa wzrostu gospodarczego
w Azji. Mimo spowolnienia prognozowanego na najbliższych pięć lat, wzrost
PKB w Chinach nadal pozostanie wysoki. „The Economist” szacuje chiński PKB
na 8,6%7. Tuż za Chinami plasują się
Indie ze wskaźnikiem 6,3% i Wietnam 6%. W porównaniu z tymi wskaźnikami
Zachód wypada blado - zaledwie 2,4%
w USA i 2% w dwudziestu siedmiu krajach UE8. Nie chodzi jednak wyłącznie
o zdumiewający wzrost PKB. Azję opisuje się jako „rynek miliarda samochodów”. Prognoza ta jest odzwierciedleniem zmiany poglądów na temat tego
kontynentu, w szczególności Chin, jaka
dokonała się w ostatnich latach. Ponadto rząd chiński stara się zmienić przyzwyczajenia konsumpcyjne obywateli.
Oferuje celowe ulgi podatkowe, rabaty
i obniżki cen w nadziei na zwiększenie
konsumpcji zarówno luksusowych towarów z importu, jak i produktów wytwarzanych lokalnie. Rynkiem, na który
w sposób naturalny ukierunkowane są
te działania, jest rynek motoryzacyjny.
W latach 90. system autostrad publicznych w Chinach był na etapie rozwoju.
W tym czasie dominował pogląd, że
pojeździć da się w niewielu miejscach.
Wobec tego zainteresowanie kupnem
samochodów - a zatem i tankowaniem
- też było niewielkie. Wielu analityków
uważało, że społeczeństwo azjatyckie
nie jest dość bogate, by pozwolić sobie na posiadanie samochodów. Obecnie pogląd ten uległ zmianie. Prognozuje się, że do 2024 r. miliony Azjatów
wejdą do klasy średniej, a wówczas
w samych Chinach będzie około 250
mln samochodów. Samochód ułatwia
przemieszczanie się, umożliwia rozwój
społeczności i popularyzację nowych
sposobów spędzania wolnego czasu,
co w sumie przyczyni się do zwiększenia konsumpcji i zapotrzebowania na
produkty raﬁnerii.

Przemieszczenie punktu ciężkości branży raﬁneryjnej z Europy do
Azji jest faktem. Trudno natomiast
przewidzieć tempo wzrostu zakupów
czynionych przez azjatyckich konsumentów w nadchodzących latach
oraz ranking popularności produktów raﬁneryjnych. Można bezpiecznie założyć, że utrzyma się wysoki
popyt na benzynę i jej pochodne, co
z kolei zmusi raﬁnerie do zwiększenia produkcji.

 Energia jądrowa:

renesans jądrowy na
rynkach wschodzących

Energetyka jądrowa przeżywa obecnie renesans na całym świecie, nawet w
regionach, które trudno byłoby posądzić
o możliwość jej wykorzystania, takich
jak Bliski Wschód i Chiny. Na Bliskim
Wschodzie znajduje się niemal 75%
światowych zasobów naftowych oraz
największy producent ropy naftowej Arabia Saudyjska. Obecnie wielu potentatów naftowych rozpoczyna realizację nowego programu kształtowania
oblicza energetycznego rejonu Zatoki
Perskiej. Kuwejt, jeden z pięciu największych producentów ropy wśród krajów
członkowskich OPEC, planuje budowę
czterech reaktorów jądrowych do 2022
r., dołączając w ten sposób do grona
państw z regionu zainteresowanych tym
sposobem pozyskiwania energii9. Chiny, druga co do wielkości gospodarka
świata i największy na świecie importer ropy, planuje ponad dziesięciokrotne
zwiększenie mocy elektrowni jądrowych
- do 80 GWe do 2020 r. i do 400 GWe
do 2050 r. Obecnie kraj ten posiada
12 czynnych elektrowni jądrowych, 24
w budowie i planuje budowę kolejnych
75. Krajowe Biuro Energii planuje, że
docelowo z tego źródła będzie pochodzić co najmniej 5% krajowego potencjału 1000 GWe.
Skąd takie zainteresowanie zwiększeniem roli elektrowni jądrowych? Nasuwa się tu szereg odpowiedzi, w tym
dywersyﬁkacja w celu redukcji ryzyka
uzależnienia od jednego źródła paliwa
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do zaledwie 80% i miał wpływ na duży
spadek marż po zaledwie dwóch latach
prosperity. Zwiększenie zapotrzebowania na produkty raﬁnowane poprawiło
poziom wykorzystania mocy w 2010
r. W USA w drugim kwartale br. średnio osiągnął on 88% w porównaniu do
80,3% w pierwszym i 84,3% w II kw.
20093 r. W Europie obserwujemy natomiast trudny powrót do normalności
- odwrócenie cyklu spadkowego z 2009
r. przy ciągle niewielkim zapotrzebowaniu na produkty naftowe na rynku europejskim i w krajach OECD4. W 2009
r. uruchomiono pięć nowych raﬁnerii
- wszystkie na Bliskim Wschodzie i w
Azji. W wyniku tego moce przerobowe
w Azji zwiększyły się o ponad 1 mln
baryłek dziennie, podczas gdy w tym
samym czasie w Ameryce Północnej
wzrosły o ok. 393.000 mln baryłek
dziennie, a na Bliskim Wschodzie zaledwie o 200.000 mln baryłek dziennie5.
Jeden z komentatorów branżowych
przewiduje, że w latach 2011-2015 moce przerobowe raﬁnerii w Azji wzrosną
o kolejne 2,75 mln baryłek dziennie6.
Byłoby to symptomem pojawienia się
kolejnego długoterminowego trendu:
w miarę stabilizacji zapotrzebowania
na benzynę i destylaty i - prawdopodobnie - długotrwałej redukcji popytu
w krajach zachodnich, w Azji zapotrzebowanie rośnie, a wielkość raﬁnerii sugeruje, że ten trend utrzyma się przez
kilka najbliższych dekad.
Jest to znaczące przesunięcie
punktu ciężkości branży na kontynencie: największe ośrodki konsumpcji
przenoszą się na wschód. Dlaczego
zmiana ta uznawana jest za fundamentalną? Ponieważ ﬁrmy naftowe z Azji,
stanowiące najszybciej rozwijający się
i potencjalnie największy rynek zużycia energii, osiągną - a może nawet już
osiągnęły - największą w historii siłę
rynkową, którą w przeszłości mogły pochwalić się tylko raﬁnerie zachodnie. Ich
rozmiar, wsparcie udzielane przez władze państwowe i siła ﬁnansowa umożliwiają im inwestowanie w budowę większych, bardziej złożonych i efektywnie
działających raﬁnerii i fabryk chemika-
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używanego do produkcji energii, zmniejszenie zużycia ropy dla przedłużenia
możliwości eksploatacji istniejących
złóż, a dodatkowo w przypadku Chin
- redukcja emisji gazów cieplarnianych.
Obecnie energia jądrowa uznawana
jest za najlepsze rozwiązanie na świecie, jeżeli chodzi o możliwości dywersyﬁkacji, trwałości, niezależności i czystość produkcji w warunkach wysokiego
zapotrzebowania - tak jak w przypadku wschodniego wybrzeża Chin. Wyzwaniem będzie z pewnością integracja
elektrowni jądrowych z tradycyjną infrastrukturą energetyczną kraju. Oceniana
w kategoriach faktycznie poniesionych
kosztów energia nuklearna jest niejednokrotnie droższa od pozyskiwanej z
zasobów naturalnych. Cykl produkcji
energii nuklearnej jest długi. Proces uzyskiwania zezwoleń, wykonywania analiz
oddziaływania na środowisko oraz czas
potrzebny na planowanie, opracowanie projektu i budowę infrastruktury jądrowej zajmuje zwykle kilkadziesiąt lat.
Do tego dochodzi kwestia odpadów
nuklearnych, uznawanych obecnie za
bardziej kontrowersyjne niż gazy emitowane przez elektrownie konwencjonalne i wymagające budowy dużych
podziemnych magazynów.
Niezależnie od tych powszechnie
znanych utrudnień największym problemem jest niedobór fachowców. W
skali globalnej w ciągu ostatnich 30 lat
uruchomiono niewiele elektrowni jądrowych. Zdaniem ekspertów powoduje
to istotny brak specjalistycznych kadr
w tej dziedzinie. Rządy próbują wyjść
z trudnej sytuacji realizując programy
kształcenia kadr w nadziei na pozyskanie wybitnych specjalistów w dziedzinie budowy, produkcji, projektowania
i energetyki jądrowej. Szczególnie potrzebni są eksperci techniczni, których
umiejętności obejmują wykorzystanie i
utrzymanie elektrowni jądrowych. Należy również rozważyć programy bardziej
perspektywiczne, obejmujące edukację
opinii publicznej w zakresie pożytków
płynących z wykorzystania energii nuklearnej w celu zwiększenia zainteresowania tematem.

Władze wielu państw uznają za
priorytet rozwój tzw. czystych źródeł
energii. Elektrownie jądrowe to jedno z najczyściejszych i najbardziej
niezawodnych źródeł energii. Mają
zatem perspektywy ogromnego rozwoju. Choć władze niejednokrotnie
już zdecydowały się na realizację tego rodzaju inwestycji, muszą wziąć
pod uwagę dodatkowe kwestie, takie
jak dostępność specjalistów branżowych i odpowiednio zainwestować
w ich kształcenie, co jest warunkiem
udanej realizacji nowych planów inwestycyjnych.

 Odnawialne źródła

energii: wschód słońca

W ciągu godziny słońce dostarcza Ziemi więcej energii niż cały świat
jest w stanie zużyć w ciągu całego roku10. Już to samo pozwala zrozumieć,
dlaczego zarówno specjaliści, jak i laicy uważają, że energia słoneczna to
ogromny niewykorzystany potencjał.
W wielu krajach świata inwestuje się
znaczne sumy w jego spożytkowanie
w ramach prób dywersyﬁkacji zaopatrzenia i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Do niedawna energię słoneczną wykorzystywano głównie dla celów
przemysłowych. Ludzie na całym świecie przyzwyczaili się do widoku paneli
słonecznych na dachach fabryk i biurowców oraz w pobliżu budynków rządowych i wojskowych. Niezależnie od
miejsca jednak, energii słonecznej nie
używano do zasilania mieszkań. W tej
chwili sytuacja zaczyna się zmieniać.
W 2011 r. i później technologie solarne stopniowo wkroczą do gospodarstw
domowych i małych ﬁrm. Tempo tej
zmiany będzie zależało od szybkości,
z jaką takie rozwiązania technologiczne
są w stanie dorównać sprawności konwencjonalnych sieci energetycznych.
W momencie, gdy koszt energii słonecznej stanie się konkurencyjny wobec
kosztu energii z sieci, pozyskiwanej ze
źródeł konwencjonalnych lub z reaktorów jądrowych, stanie się ona jednym z
podstawowych źródeł zasilania. Czyn-

niki decydujące będą obejmowały m.in.
uwzględnienie lokalnych warunków klimatycznych, stawki za kilowat oraz dotacje rządowe. Dwie analizy przeprowadzone przez Międzynarodową Agencję
Energetyki (IEA) w odniesieniu do paneli fotowoltaicznych i technologii CSP
dowodzą, że w niektórych przypadkach
ich masowe wdrożenie nie jest wcale odległe w czasie. Z analiz wynika,
że w wielu regionach panele fotowoltaiczne na budynkach mieszkalnych i
biurowych mogą dorównać sieci konwencjonalnej - również w zakresie cen
detalicznych - do 2020 r., a do 2030 r.
mogą stać się wobec niej konkurencją
w najbardziej nasłonecznionych obszarach globu11.
Ale czy panele solarne są rzeczywiście w stanie opanować rynek detaliczny w taki sposób, w jaki opanowały go
nowoczesne okna, drzwi i inne produkty
podnoszące standard życia? Na razie
wszystko wskazuje na to, że tak, oczywiście pod warunkiem prowadzenia odpowiedniej polityki. Już w tej chwili na
przykład panele słoneczne są dostępne
w wielu sklepach. Dzieje się tak głównie dlatego, że władze niektórych krajów dotują ich produkcję jako sposób
ożywienia rynku pracy. Jednocześnie
analizy IEA dowodzą, że w nadchodzącej dekadzie produkcja CSP może
przynieść znaczne zyski. Oczekuje się,
że tego rodzaju urządzenia będą stanowić konkurencję dla sieci w godzinach
szczytu i między szczytami w najlepiej
nasłonecznionych miejscach na świecie, znów pod warunkiem prowadzenia
odpowiedniej polityki. Produkcja CSP
będzie również ściśle uzależniona od
budowy specjalnych linii przesyłowych
do transmisji energii słonecznej z pustyń na tereny zurbanizowane. Dotyczy
to m.in. takich krajów jak Chiny, Indie
czy USA. Będą powstawać również linie
międzynarodowe. Desertec Industrial
Initiative np. to plan zaopatrzenia Europy w energię słoneczną pozyskiwaną z
paneli solarnych i farm wiatrowych zlokalizowanych na Saharze i przesyłaną
liniami wysokiego napięcia ułożonymi
na dnie Morza Śródziemnego.
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 Zużycie wody: liczy się
każda kropla

Bieżące wydarzenia gospodarcze i
polityczne wstrząsnęły sektorem energetyki i spowodowały niespotykany
wcześniej wzrost cen energii oraz tych
elementów z jej łańcucha dostaw, które
charakteryzują się dużą zmiennością, jak
np. woda. Dostęp do wody ma znaczenie decydujące dla działalności elektrowni wodnych i termalnych, a kluczowe dla
elektrowni jądrowych, pozyskiwania bioetanolu, węgla i benzyny z ropy i kanadyjskich piasków roponośnych. Krótko
mówiąc, woda jest wspólnym mianownikiem dla wszystkich form produkcji energii. Obecnie 6 mld mieszkańców Ziemi
zużywa 54% dostępnej wody pitnej. W
ciągu najbliższych 15 lat ludzkość zużyje około 70% zasobów wody pitnej.
Jeżeli obecne prognozy sprawdzą się,
a zużycie wody na głowę nadal będzie
rosło, do 2025 r. ludzkość będzie prawdopodobnie zużywała 90% światowych
zasobów wody pitnej12. Taki trend to
zwiastun scenariusza bez wyjścia.
W jednej z najnowszych analiz kliku badaczy dokonało oceny aktualnej
konsumpcji wody w procesie produkcji
paliw płynnych, analizując główne etapy
produkcji paliwa z surowców organicznych: bioetanolu z kukurydzy, z wysokocelulozowych roślin energetycznych,
benzyny z ropy amerykańskiej pozyskiwanej z odwiertów lądowych, z ropy im-

portowanej z Arabii Saudyjskiej oraz z
kanadyjskich piasków roponośnych13.
Analiza ta dowiodła, że ilość wody zużywanej do nawadniania upraw roślin
wysokocelulozowych znacząco różni
się w różnych krajach, a ilość wody zużywana bezpośrednio przy produkcji
biopaliw zależy od stosowanej technologii. W przypadku produkcji paliw z ropy
naftowej zużycie wody zależy od położenia odwiertu i technologii wydobycia
oraz od ilości wody ponownie używanej
do wydobycia ropy.
Wyniki analizy dowodzą również,
że nawadnianie upraw jest głównym
czynnikiem decydującym o zużyciu wody w produkcji etanolu z kukurydzy. Na
przykład 70% kukurydzy używanej do
produkcji etanolu w USA produkuje się
w regionach, gdzie na jeden litr wyprodukowanego etanolu przypada 10-17
l wody14. Zakłady produkujące etanol
zużywają mniej wody, widoczny jest też
trend ograniczający jej dalsze zużycie.
Zapotrzebowanie na wodę związane z
produkcją etanolu z prosa rózgowego
(panicum virgatum) waha się od 1,9 do
9,8 l wody na litr etanolu. Wyniki analizy
wskazują, że tempo zużycia wody wynosi 2,4-6,6 l wody na litr w 90% przypadków produkcji benzyny z ropy naftowej pozyskiwanej z szybów lądowych
w USA i dla ponad połowy produkcji z
ropy importowanej z Arabii Saudyjskiej.
W przypadku ropy pozyskiwanej z roponośnych piasków kanadyjskich produkcja litra benzyny pochłania około
5,2 l wody.
Woda jest podstawowym składnikiem procesu produkcji energii.
Używa się jej zarówno przy wydobyciu surowców mineralnych, jak
i przy produkcji paliw. W aktualnych
warunkach gospodarczych kwestie
trwałości źródeł energii nabierają wyjątkowego znaczenia nie tylko przy
podejmowaniu decyzji gospodarczych, ale i przy kształtowaniu warunków konkurencyjnych na całym
świecie. Szczególnego znaczenia w
kontekście produkcji paliw nabiera
również gospodarka wodna.

 Poszukiwanie

i wydobycie: głęboko
ukryte skarby

W pracach poszukiwawczo-wydobywczych największe znaczenie ma
nadal technologia. Dział poszukiwawczo-wydobywczy w każdym przedsiębiorstwie pełni funkcję „mózgu” i łączy
różnorodne funkcje - od badań sejsmicznych do wierceń oceanicznych i sztucznej inteligencji. Z łatwością można go
wziąć za centrum badań kosmicznych.
W branży naftowej zawsze popierano
działalność badawczo-rozwojową, jako
podstawowy sposób powiększenia przewagi konkurencyjnej i wydajności. Nigdy
jednak w historii problemy techniczne
związane z poszukiwaniami w odległych
i trudno dostępnych miejscach nie były
tak istotne. Doświadczenie i fundusze
niezbędne do realizacji tak trudnych zadań zmuszają ﬁrmy do szukania nowych
form organizacyjnych - od wspólnych
przedsięwzięć, poprzez konsolidację,
na spółkach międzynarodowych i krajowych kończąc.
Spotyka się nawet przypadki organizacji międzybranżowych. Stosowane w
nich technologie mogą zwiększać skuteczność poszukiwań, możliwości wydobycia ropy oraz redukować ryzyko
i koszty dzięki zastosowaniu zdalnego
sterowania w ekstremalnie trudnych warunkach - na przykład w Antarktyce. Jako całkiem świeży przykład może posłużyć współpraca dwóch gigantów - HP
i Royal Dutch Shell PLC przy opracowywaniu bezprzewodowego systemu
nowej generacji do wykrywania danych
sejsmicznych wysokiej rozdzielczości,
używanego do wykrywania i szacowania wielkości podziemnych złóż ropy i
gazu15. Technologia ta stanowi postęp
w porównaniu do tradycyjnych technologii 3D umożliwiając tworzenie obrazów
na lądzie, nie tylko pod wodą. Jest to
możliwe dzięki zastosowaniu sensorów
odbitych wibracji przechodzących przez
skałę i odbijających się od takich struktur
geologicznych, jak uskoki czy wysady.
Przy badaniach podmorskich woda morska pełni rolę naturalnego tłu-
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W związku z rozwojem technologii paneli fotowoltaicznych i systemów CSP pojawia się konieczność
rozwiązania problemu ich integracji z
siecią, gromadzenia, przesyłu i dystrybucji energii pozyskiwanej z tych
źródeł. Mimo to energia słoneczna
jako źródło energii może rozwijać się
szybciej niż inne - zarówno odnawialne, jak nieodnawialne, ponieważ nie
zagraża lokalnym społecznościom
ani środowisku naturalnemu. Nie powoduje hałasu ani innych przykrych
efektów ubocznych, nie budzi sprzeciwu społecznego, który często blokuje realizację wielu planów rozwoju.
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mika dźwięków z zewnątrz, ale na lądzie kwestia ta jest znacznie trudniejsza.
Możliwości produkcyjne branży zwiększa również nowa technologia wydobycia ropy zwana Steam Assisted Gravity
Drainage, w skrócie SAGD (drenaż grawitacyjny wspomagany parą). Obecnie
stosuje się ją w projekcie poszukiwawczo-wydobywczym PetroChina w północno-zachodnim Ujgurskim Regionie
Autonomicznym Xinjiang16. Technologia ta okazała się niezwykle przydatna
w zwiększeniu produkcji oleju ciężkiego, który nie uzyskuje postaci płynnej w
temperaturze poniżej 80oC. Wydobycie
oleju ciężkiego stanowi jedno z największych wyzwań w branży ze względu na
problemy z wypompowywaniem tej lepkiej substancji z odwiertów. Wydaje się
jednak, że technologia SAGD rozwiąże
ten problem.
Norweska spółka państwowa Statoil
dokonała również znaczącego przełomu. Jako jeden z liderów technologicznych w zakresie poszukiwań i wydobycia
stała się wiodącym partnerem przy opracowywaniu nowatorskiej technologii odwiertów podmorskich. Rozwiązanie to,
zaprojektowane we współpracy z ﬁrmą
Seabed Rig ze Stavanger, posiada specjalną, opatentowaną kapsułę ochronną,
umożliwiającą pracę w bardzo trudnych
warunkach oraz zdalne sterowanie ze
statku17. Testy urządzenia rozpoczęto
latem tego roku i według wszelkiego
prawdopodobieństwa niedługo zostanie
ono wprowadzone do użytkowania w
akwenach arktycznych. Opracowanie tej
technologii jest częścią strategii ukierunkowanej na rozbicie procesu wiertniczego na etapy i ich analizę pod względem
efektywności i porównywanie wydajności poszczególnych technologii18.
Trudne warunki gospodarcze
zmusiły ﬁrmy naftowe do uelastycznienia działalności i dostosowania się
do globalnych zmian gospodarczych
oraz znacznych wahań popytu, produkcji i cen. Zdolność natychmiastowego reagowania na zmienne warunki rynkowe stała się podstawowym
wyróżnikiem w walce o zdobycie lub

zachowanie przewagi konkurencyjnej. W tym kontekście szczególne
znaczenie ma wdrażanie nowoczesnych technologii.

 Samochody z napędem
elektrycznym:
wstrząs na rynku
motoryzacyjnym

Zakup nowego samochodu staje się
przedsięwzięciem coraz bardziej skomplikowanym. Zawsze mieliśmy do wyboru wiele możliwości, jeżeli chodzi o
wygląd i funkcjonowanie samochodu,
ale niedługo czeka nas jeszcze wybór
napędu. Producenci na całym świecie
inwestują znaczące kwoty w działalność
badawczo-rozwojową w wyścigu o najnowsze rozwiązania technologiczne,
przewidując rychłe zastąpienie tradycyjnego napędu rozwiązaniami bardziej
przyjaznymi dla środowiska, jak np. hybrydowy napęd elektryczny, napęd hybrydowy z możliwością doładowania z
gniazdka, napęd elektryczny, wodorowe
ogniwo paliwowe, gaz ziemny, etanol,
czysty diesel, czy inne koncepcje. Pytanie brzmi, która z tych technologii będzie w stanie przekonać do siebie konsumentów?
Obecnie największą popularnością
cieszy się napęd gazowy stosowany w
ciężarówkach, autobusach, półciężarówkach, autobusach szkolnych, śmieciarkach i samochodach dostawczych. Z
kolei czysty diesel zdobył już pewną pozycję jako napęd samochodów dostawczych, autobusów szkolnych oraz właścicieli samochodów w Europie (stosują
go np. BMW i Volkswagen), ale poza tym
nie cieszy się zbyt wielkim zainteresowaniem. Etanol zdobył uznanie jako dodatek do benzyny, ale poza Brazylią, której
klimat i ziemie uprawne idealnie nadają
się do produkcji etanolu z trzciny cukrowej, niewiele krajów postrzega go jako
paliwo, które może zastąpić benzynę.
Ogniwa paliwowe sprawdziły się
wprawdzie w samochodach testowych,
ale powszechnie uważa się, że na ich
pełne wdrożenie trzeba będzie poczekać jakieś 10-20 lat. W konsekwencji

część analityków i obserwatorów branży
wnioskuje, iż napędem przyszłości będzie silnik elektryczny, który jest najlepiej
przygotowany do przełamania światowej
zależności od ropy i paliw tradycyjnych.
Tendencję taką można zauważyć na rynku już w tej chwili. W ostatnich latach do
masowej produkcji wprowadzono kilka
typów napędów hybrydowych, korzystających zarówno z paliwa, jak i z energii
elektrycznej. Popularne modele tego typu wyprodukowały Toyota, Honda, Nissan, Ford i General Motors. Producenci
uważają, że ten trend utrzyma się. Toyota
Motor Corporation na przykład, zachęcona sukcesem napędu Prius, ogłosiła właśnie plan wprowadzenia sześciu nowych
typów napędu hybrydowego do 2012 r.
Co więcej, będą to nowe modele samochodów, nie zaś „podrasowane” wersje
obecnie produkowanych19.
Część producentów uważa, że klienci są gotowi na kolejny etap przechodzenia z silników spalinowych na elektryczne. W 2011 r. napędy hybrydowe
nie stracą zapewne na popularności, ale
towarzyszyć im będą systemy z możliwością doładowania z gniazdka (plug-in)
oraz napędy czysto elektryczne. Tendencję tę można już zaobserwować w
produkcji. Renault i Nissan rozpoczęły
masową produkcję samochodów o napędzie elektrycznym, zaś General Motors, Toyota i Ford opracowują natomiast
własne modele. Na rynku motoryzacyjnym pojawiają się nowe organizacje w
formie partnerstwa czy wspólnych przedsięwzięć, np. Toyota i Tesla czy RenaultNissan Alliance, które opracowują szeroką gamę czysto elektrycznych silników
samochodowych o mocy 50 kW (70 hp)
i 100 KW (140 hp)20.
Zdaniem niektórych, zaangażowanie producentów samochodów w
budowę nowych silników elektrycznych dla celów transportowych zapoczątkuje istotne zmiany w branży.
Napędzają je postęp technologiczny, np. możliwości przechowywania
i wykorzystania energii elektrycznej
w akumulatorach. Przede wszystkim
jednak zainteresowanie konsumen-
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 Chiński syndrom:

większe przyspieszenie

Szeroko komentowane w publikacjach jest rosnące zaangażowanie Chin
w działalność w sektorach wydobywczym i naftowym. Przewiduje się, że do
2015 r. wartość obrotów między Chinami, a Arabią Saudyjską osiągnie 60 mld
USD21. W 2009 r. udział ﬁrm działających
w Chinach lub Hongkongu w transakcjach fuzji i przejęć przedsiębiorstw wydobywczych za granicą wyniósł 13 mld
USD, co stukrotnie przewyższa kwotę
takich samych transakcji za 200522 r.
Według Międzynarodowej Agencji Energetyki (IEA) w 2009 r. Chiny zużyły 2,252
mld ton przeliczeniowych ropy, czyli ok.
4% więcej niż USA23. Bank ImportowoEksportowy Chin i Bank Rozwoju Chin
wyłożyły mld dolarów na budowę, rozwój
infrastruktury i kredyty udzielone Ghanie,
Nigerii i innym bogatym w zasoby naturalne krajom afrykańskim. China National Oﬀshore Company (CNOOC) i
China National Petroleum Corporation
(CNPC) zaangażowały się we wspólne
projekty w Nigerii, Ghanie, Angoli i innych
krajach Afryki.
Dowodzi to, że Chiny wzmacniają
powiązania inwestycyjne z krajami bogatymi w zasoby naturalne, do których
należą np. Ghana, Nigeria, Arabia Saudyjska, Brazylia, Australia czy Kanada.
Zasięg chińskich inwestycji, rosnący
dzięki pośrednictwu banków, ﬁrm naftowych i przedsiębiorstw państwowych
dowodzi zdolności rozbudowy przemysłu energetycznego - zarówno od strony
administracyjnej, jak i ﬁnansowej - i zabezpieczenia dostaw paliw naturalnych
gwarantujących dalszy rozwój gospodarczy. Dzięki zapewnieniu rynku zbytu dla
kopalin Chiny mogą napędzać wzrost
gospodarczy w krajach, w których inwestują i poszerzać tym samym rynek
zbytu dla własnych produktów24. W posiadaniu ﬁrm chińskich znajdują się ame-

rykańskie papiery wartościowe na kwotę
1,5 bln USD. Przewiduje się, że w 2011
r. wzrost gospodarczy wyniesie 2,5% w
USA i 1,1% w UE, zaś w Chinach - 7%25.
Przykładem „chińskiego syndromu”
jest wciąż rosnąca chłonność rynku surowców, dzięki czemu stopy wzrostu w
Brazylii w pierwszej połowie 2010 r. osiągnęły niemal 9%26. Rozwój gospodarczy
wielu krajów jest już dzisiaj bezpośrednio
powiązany z sytuacją gospodarczą Chin.
Przykładem może być Brazylia. Australia
szczyci się mianem jednego z największych dostawców towarów, surowców,
gazu ziemnego i innych zasobów niezbędnych do realizacji chińskich planów
rozwoju gospodarczego. Zainteresowane wysokim zyskiem ﬁrmy inwestujące
w waluty cenią sobie dolar australijski i
inne waluty wzmacniające się dzięki ekspansji ekonomicznej Chin. Chiny kupują z Australii surowce, co przyczynia się
do jej stabilizacji gospodarczej i w konsekwencji wzmacnia jej walutę w porównaniu do innych walut zachodnich,
zwłaszcza USD i EUR.
W poszukiwaniu nowych zasobów
surowców naturalnych Chiny zacieśniają
współpracę z kanadyjskimi producentami ropy naftowej. W 2005 r. u wybrzeży
Vancouver pojawił się pierwszy tankowiec z ropą z Alberty płynący do raﬁnerii
w Azji. W 2008 r. były to już 4 tankowce. W tym roku jest to jeden tankowiec
miesięcznie. Za każdym razem zabiera
on ok. 600.000 baryłek ropy do Azji27.
Ponadto w Kanadzie buduje się nowe
rurociągi wspomagające eksport surowców. Jeszcze większe zmiany charakteryzują chińskie inwestycje w ﬁrmach
eksploatujących kanadyjskie piaski roponośne. W ostatnich latach PetroChina
i CNOOC zainwestowały miliony w eksploatację tych zasobów. Ostatecznym
celem jest eksport ropy do Chin, gdzie
tamtejsze raﬁnerie pomogą zaspokoić
rosnące zapotrzebowanie na energię i
stale rosnące ambicje.
Rosnące zaangażowanie Chin we
współpracę z krajami bogatymi w zasoby naturalne wzmocni gospodarczo
nie tylko te kraje, ale i gospodarkę

globalną. Pozytywne efekty odczują nie tylko rynki energetyczne tych
krajów, ale również infrastruktura i
przemysł. Inwestycje te umożliwia
chińska polityka cenowa, rosnąca złożoność procesów technologicznych i
elastyczne warunki ﬁnansowe. „Chiński syndrom” jak dotąd nie słabnie.

 Zielona gospodarka:

tworzenie miejsc pracy
poprzez rozwój zasobów
ludzkich

Rządy wielu krajów inwestują w
energię odnawialną, również w nadziei
na stworzenie nowych miejsc pracy. Debata dotycząca skuteczności tworzenia
miejsc pracy dzięki pakietom motywacyjnym jest wprawdzie bardzo burzliwa,
ale raczej nie ulega wątpliwości, że inwestycje w zieloną energię będą rosły
mimo niesprzyjających warunków gospodarczych oraz ograniczeń budżetowych. Ale skąd wziąć pieniądze na
te inwestycje i kto na nich skorzysta?
Wśród producentów turbin wiatrowych widoczna jest tendencja sytuowania zakładów produkcyjnych blisko potencjalnych rynków zbytu, co z kolei
motywuje władze krajów europejskich
i północnoamerykańskich do promowania farm wiatrowych, jako sposobu
tworzenia nowych wysokowartościowych miejsc pracy. Z kolei produkcja
paneli słonecznych zależy od kosztów
robocizny, ponieważ koszty transportu
i wymagane kwaliﬁkacje nie są tak wysokie w przypadku lekkich produktów
silikonowych. Dowodzi to, że Azja mogłaby się stać głównym beneﬁcjentem
inwestycji w rozwój produkcji paneli solarnych, niezależnie od źródła pochodzenia funduszy.
Energia wiatrowa i słoneczna to jednak tylko jeden aspekt wielkiej fali zielonych inwestycji. W ślad za inwestycjami
w ochronę środowiska i czyste technologie postępuje zapotrzebowanie na
zaplecze techniczne, zarządzanie projektem, logistykę, obsługę księgową i
informatyczną oraz zapotrzebowanie
na doświadczonych fachowców: elek-
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tów, którzy są gotowi na odejście od
napędów spalinowych ze względu na
konsekwencje klimatyczne i bezpieczeństwo energetyczne.
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tryków, spawaczy i operatorów maszyn.
Nawet w warunkach recesji widoczne
są niedobory kadrowe w tym zakresie.
Bliskowschodni producenci ropy, z których wielu inwestuje znaczące fundusze w projekty dotyczące energii odnawialnej już od lat borykają się z brakiem
wykwaliﬁkowanych kadr. Ten sam problem mają Niemcy i inne kraje europejskie z obsadą inwestycji w czyste
technologie, gdyż brak pracowników
uniemożliwia ich realizację. Ameryka
Północna nie jest wyjątkiem. Specjaliści
prognozują, że do 2014 r. w Kanadzie
zabraknie 24.000 pracowników sektora energetycznego28. A National Renewable Energy Lab w USA już wskazuje braki kwaliﬁkacji, jako podstawową
barierę wzrostu sektora energii odnawialnej i efektywności wykorzystania
energii. Chodzi tu o brak specjalistów
z odpowiednimi kwaliﬁkacjami naukowymi, technicznymi i w zakresie produkcji koniecznych do rozwoju inicjatyw
zwiększających efektywność zużycia
energii i rozwój technologii pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, jak
również małą liczbę jednostek świadczących odpowiedniej jakości usługi z
zakresu instalacji, utrzymania i inspekcji
oraz niezdolność systemu kształcenia
do zapewnienia odpowiednich szkoleń
w zakresie nowych technologii29.
W 2011 r. i później konieczne będzie wsparcie rozwoju pracowników
oraz tworzenie nowych miejsc pracy przez władze centralne. Chodzi tu
przede wszystkim o ocenę stopnia realizacji celów energetycznych danego
kraju w odniesieniu do bezpieczeństwa
energetycznego i wszystkich sposobów
produkowania energii, oszacowanie dostępnej podaży pracowników, „analizę
luki” oraz analizę rozbieżności między
popytem a podażą. Wysiłki te powinny
zaowocować opracowaniem planu rozwoju kadr i instytucji, które mogą zrealizować wcześniej wyznaczone ogólne
cele oraz sprawnym wprowadzeniem
programów szkoleniowych, pozyskaniem nowego personelu i w efekcie zagwarantowaniem sprawnego przepływu
wiedzy między pokoleniami.

Coraz więcej krajów uświadamia
sobie paradoks zielonej gospodarki. Bez zagwarantowania ciągłości
kształcenia specjalistów nawet gospodarka w pełni działająca w oparciu o energię odnawialną nie osiągnie
zrównoważonego rozwoju.

 Niekonwencjonalny gaz:
od nieznanego
do niezaprzeczalnego

Niekonwencjonalny gaz ziemny to
każdy gaz, który nie znajduje się w porowatej, przepuszczalnej skale, i który w szczególności - może zawierać metan
węglowy, gaz zgromadzony w skałach
nieprzepuszczalnych, gaz z łupków i klatrat metanu. Choć od dawna wiadomo,
że specjaliści są w stanie dotrzeć do tego
rodzaju złóż, opłacalność ich eksploatacji
na dużą skalę jest zjawiskiem nowym. W
ciągu ostatnich pięciu lat zainteresowanie
gazem niekonwencjonalnym rośnie - i to
nie bez przyczyny: postęp technologiczny
ułatwił dostęp do jego złóż i obniżył koszty ich eksploatacji, tak że obecnie są niższe od kosztów wydobywania gazu konwencjonalnego ze skał przepuszczalnych
w szybko wyczerpujących się złożach.
Potencjał produkcyjny złóż w łupkach
nieprzepuszczalnych i innych niekonwencjonalnych złożach już zmienił sytuację na
światowym rynku gazu ziemnego. Dzięki
niemu USA posiadają obecnie 2.247 bln
stóp sześciennych zasobów gazu, co wystarczy na 118 lat przy założeniu poziomu zapotrzebowania z 2007 r. - twierdzą
autorzy najnowszej analizy sporządzonej
przez American Clean Skies Foundation30. Zjawisko to nie ogranicza się tylko
do Ameryki. Do 2035 r. gaz łupkowy będzie stanowił 62% ogólnej produkcji gazu
w Chinach i 50% w Australii31. Również
Kanada rozważa zastosowanie gazu łupkowego celem zwiększenia zasobów.
W Europie również występują zasoby
tego gazu, ale dostęp do nich jest trudniejszy, bo część jest zlokalizowana na
gruntach prywatnych, a do tego ﬁrmy wydobywcze w regionie nie są tak dobrze
rozwinięte. Pojawiają się jednak opinie, że
potencjał europejski wystarczy, by zmie-

nić sytuację energetyczną w regionie.
Duża liczba niekonwencjonalnych źródeł
gazu ziemnego znacząco zmienia sytuację energetyczną na świecie, w szczególności w kontekście rosnących obaw
o wpływ sektora energii na zmiany klimatu. Gaz ziemny jest źródłem emisji o
połowę mniejszej ilości CO2 niż węgiel.
Jego wysoka wydajność i powszechna
dostępność dodatkowo wzmacniają jego
pozycję jako czystego źródła energii. Ponadto wiele regionów w USA i w innych
częściach świata nie osiągnęła punktu
nasycenia rynku, jeżeli chodzi o wykorzystanie gazu ziemnego do produkcji
energii elektrycznej. Wobec tego otwierają się perspektywy dla jego dostawców, którzy mogą rozwijać działalność w
najbliższej przyszłości, co jednocześnie
ułatwi elektrowniom przestrzeganie ograniczeń emisji gazów cieplarnianych. Tak
więc perspektywy wykorzystania gazu
ziemnego są bardzo optymistyczne, nie
są jednak pozbawione zagrożeń. Przykładem mogą być powstające w kilku
stanach USA (Pensylwania, Nowy Jork,
Ohio, Zachodnia Wirginia - region występowania łupków Marcellusa) ruchy
sprzeciwu wobec wykorzystania gazu
ziemnego. Przyczyną protestu są wypadki związane z użyciem gazu.
Krytycy zgadzają się, że mnożą się
dowody, iż technologia kruszenia hydraulicznego - tj. tłoczenia roztworu wodnego
chemikaliów w skałę w celu skruszenia
ich i uwolnienia gazu - nie jest bezpieczna. Szczególne kontrowersje budzi tu
kwestia zanieczyszczenia wód gruntowych, oczyszczania ścieków, zanieczyszczeń powietrza w skali lokalnej i w
regionie oraz utylizacja materiałów radioaktywnych pochodzenia naturalnego wydobytych przy tej okazji. W regionie występowania łupków Marcellusa agencje
rządowe oraz Agencja Ochrony Środowiska prowadzą aktualnie szereg analiz.
Społeczności lokalne protestują przeciwko wierceniom lub sponsorują protesty
w formie spotkań z lokalnymi władzami
i kampanii na billboardach chcąc podnieść świadomość ryzyka dotyczącego
lokalnych zasobów wody, zagrożenia czystości jezior, czy naturalnych środowisk

fauny i ﬂory. Zdaniem niektórych obserwatorów tego rodzaju lokalne działania
z czasem przybiorą formę zaostrzenia
regulacji stanowych i federacyjnych dotyczących działalności wiertniczej.
Niedawne wypadki przy pracy obserwowane w ﬁrmach wiertniczych spowodują wzmocnienie kontroli władz nad produkcją energii we
wszystkich formach. Wobec tego, mimo że w najbliższej przyszłości zainteresowanie wykorzystaniem gazu
ziemnego będzie gwałtownie rosło,
jego skutki mogą nie być tak znaczące, jak przewidywano na początku.

 Polską branżę

energetyczną czekają
znaczące zmiany
własnościowe oraz
wzrost cen energii

W polskiej energetyce prognozuje się
stały lub rosnący popyt na energię, który
spowoduje wzrost jej cen. Największym
wyzwaniem dla sektora są starzejące się
moce wytwórcze i brak lub opóźnienia
odpowiednich inwestycji w nowe projekty. Do 2030 r. powinny w Polsce powstać bloki w elektrowniach konwencjonalnych o mocy 15 tys. MW oraz 10 tys.
MW w ramach odnawialnych źródeł. Do
tego należy doliczyć wydatki na realizację
projektu pierwszej elektrowni atomowej
w Polsce. Niezbędna jest również budowa i modernizacja linii energetycznych.
Z naszych szacunków wynika, że nakłady potrzebne na rozwój polskiej elektroenergetyki mogą przekroczyć 50 mld
euro do 2030 r., nie licząc inwestycji sieciowych. Kluczowe dla branży będą sposoby ﬁnansowania, dostępne dla różnych
graczy oraz przystępność długoterminowych instrumentów pozyskania kapitału.
Wiąże się to ze zmianami w strukturze
własności przedsiębiorstw i znaczącym
wpływem inwestorów zagranicznych.
Prawie 2/3 potrzebnego kapitału będzie
trzeba uzyskać z nowych źródeł. Finansowanie jest możliwe na zasadzie project
ﬁnance lub w oparciu o bilans ﬁrmy. Instrumenty ﬁnansowe mają z reguły termin

zapadalności 6-7 lat, podczas gdy sektor potrzebuje instrumentów na dłuższą
perspektywę: 20-30 lat.
Państwowe ﬁrmy nie udźwigną tych
inwestycji, konieczne będą inne źródła
kapitału, co wiąże się z warunkiem opłacalności, czyli w praktyce ze wzrostem
cen energii. Ceny energii, dające podstawy do inwestowania to poziom 80100 euro. Wyzwaniem w zakresie inwestycji w nowe moce jest również czas.
Szczególnie trudne będą lata po 2015
r. Aby pokryć rosnące zapotrzebowanie
na energię, trzeba będzie zrezygnować
z wyłączenia niektórych bloków.

 Literatura
[1] Emerging markets M&A outstrips Europe, The Financial Times, 18 września 2010.
[2] Post Merger Integration (Berlin: Springer
Verlag, 2009), wyd. 3, Johannes Gerds, Ferard Schewe.
[3] Deloitte Development LLC. „What’s Ahead of U.S. Reﬁners: Responding to the Next
Wave of Challenges”, 19 sierpnia 2010.
[4] FitchRatings.com „Recovery Remains
Challenging for European Oil Reﬁners”.
[5] Deloitte Development LLC. „What’s Ahead of U.S. Reﬁners: Responding to the Next
Wave of Challenges”, 19 sierpnia 2010.
[6] Osamu Tsukimori, James Topham. „Japan’s Law to Shut Reﬁneries, May See
Exxon Exit”, Reuters, 27 sierpnia 2010.
[7] The Economist, The World in 2010.
[8] Economist Intelligence Unit. Country Forecast - China, listopad 2009.
[9] „Kuwait Plans to Build Four Nuclear Reactors”, ArabianBusiness.com, 10 września
2010.
[10] Dr Gerhard Knies, Prezes Rady Nadzorczej Fundacji DESERTEC, członek German
Association Club w Rzymie.
[11] Tamże.
[12] World Energy Council. Water for Energy
Vulnerability in North America. Lipiec 2010.
[13] May Wu, Marianne Mintz, Michael
Wang, Salil Arora, „Water Consumption in the
Production of Ethanol and Petroleum Gasoline, Environmental Management, wrzesień
2009, str. 981-997.
[14] Tamże.
[15] “Shell and HP to Develop Ultrahigh-Re-

solution Seismic Sensing Solution”. http://
www.hp.com/hpinfo/newsroom/press2010/100215xa.thml
[16] „SAGD Technology Used in Heavy Oil
Exploration in Xinjiang”, Xihua’s China Economic Information Service, 21 września
2009
[17] „Drilling Technology: Eﬃciency Optimization and Automation”. Petroleum Review, 1
czerwca 2010, str. 12.
[18] Tamże.
[19] http://money.cnn.com/2010/09/14/autos/toyota_new_hybrids/.
[20] http://www.renault.com/en/capeco2/vehicule-elecrique/pages/vehicule-electrique.
aspx.
[21] „Trade Between the Two Nations in growing China’s Unquenchable Thirst for Oil”.
South China Morning Post, 21 września
2010, str. 13
[22] “Chinese Firms Snap Up Minig Assets”.
Wall Street Journal, 21 lipca 2010, str. A11.
[23] Spencer Schwarz, Shai Oster, „China
Tops U.S. in Energy: Asian Giant Emerges
as No. 1 User of Power, Reshaping. Oil Markets, Diplomacy”. Wall Street Journal, 20 lipca 2010, A1.
[24] Geoﬀ Dyer, „The China Cycle”. Financial
Times, 13 września 2010, str. 9.
[25] Economist Intelligence Unit. 22 września
2010.
[26] Tamże.
[27] Nathan Vanderklippe. „Oil Patch Sets
Course for China: Shipping Oil from British
Colombia to Asia Could Reshape Canada’s Energy Future”. Globe and Mail, 24 lipca
2010, str. B1.
[28] Lauren Krugel, „Mercer Study Predicts
24.000 Worker Shortfall in Energy Sector
by 2014”. The Canadian Press, 21 czerwca 2010.
[29] North American Natural Gas Supply Assessment, American Clean Skies Foundation, lipiec 2008.
[30] North American Natural Gas Supply Assessment, American Clean Skies Foundation, lipiec 2008.
[31] CICS: Unconventional resources altering global gas outlook. Oil and Gas Journal,
9 listopada 2009. 

Tekst pochodzi z Raportu opracowanego przez ekspertów Deloitte, więcej informacji: www.deloitte.com/pl/energetyka

19

ELEKTROENERGETYKA

nr 1(19)/2011

Jarosaw Wajer, dyrektor, Dzia Doradztwa Biznesowego Ernst & Young

CO CZEKA POLSK ELEKTROENERGETYK

W 2011 ROKU?

N

ajwiksze na wiecie spóki
elektroenergetyczne osigny w ubiegym
roku prawie 14% mar zysku netto, podobny
zwrot na kapitale wasnym oraz niecay 5%
zwrot na aktywach1. Trzy najwiksze polskie
grupy elektroenergetyczne, notowane na
GPW w Warszawie, osigny porównywaln
rentowno przychodów i aktywów, ale
rentowno kapitau wasnego bya nisza
o ponad 5 punktów procentowych (co moe
wynika ze struktury kapitau wasnego oraz
z zasad rachunkowych)2.

1) Na podstawie danych serwisu ﬁnansowego, obejmujących sprawozdania 671 spółek elektroenergetycznych.

Fot. NE

2) Na podstawie raportów kwartalnych za III kwartały 2010 roku (dane znormalizowane).
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Marża zysku netto

Rentowność aktywów

PGE

Tauron

ENEA
Przeciętna
3 spółek polskich
671 spółek
elektroenergetycznych

7%

18%

8%

5%

9%

6%

6%

13%

5%

14%
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Rentowność kapitałów

9%

7%

7%

8%

14%

zy można zatem powiedzieć, że
nasze spółki są porównywalne
do innych spółek energetycznych i
mają podobne problemy? Niestety
tak nie jest. Obecne wyzwania zarządów polskich spółek energetycznych
istotnie odbiegają od wyzwań ich kolegów „po fachu”. Na agendzie formalnych lub nieformalnych spotkań
zarządów spółek energetycznych w
2011 r. z całą pewnością znajdzie się
pięć następujących punktów:

C

 Wybory a podejmowane
decyzje

2011 r. upłynie pod znakiem wyborów. Niebawem kończą się kadencje zarządów wielu spółek, w których
kontrolę sprawuje Skarb Państwa.
W niektórych spółkach już ogłoszono konkursy na stanowiska członków zarządu. Po ich zakończeniu
przeglądy będą dokonywane w spółkach zależnych. Najprawdopodobniej jesienią odbędą się wybory parlamentarne, co także nie pozostanie
bez wpływu na ocenę ryzyka przez
kierownictwo spółek. Zarządzanie relacjami z kluczowymi interesariuszami, do jakich z całą pewnością należą
akcjonariusze, jest jednym z zadań

prezesów większości spółek. Niepewność spowodowana okresem wyborczym nie będzie korzystnie wpływała
na gotowość do podejmowania decyzji, obarczonych większym ryzykiem.
Niestety w 2011 r. będzie należało
podjąć wiele ważnych decyzji, o czym
pozwoliłem sobie wspomnieć poniżej.

 Kwestie środowiskowe
Cele Komisji Europejskiej w zakresie środowiska, określone w „planie
3x20” na polskim gruncie w praktyce
oznaczają system handlu uprawnieniami do emisji CO2 oraz „kolorowymi certyﬁ katami”. To z kolei oznacza potrzebę poprawy efektywności
energetycznej, zwiększenia sprawności mocy wytwórczych oraz wymiany technologii. Od 2013 r. wchodzi
zasada „pełnego aukcjoningu”, czyli
wszystkie uprawnienia do emisji CO2
potrzebne do produkcji energii elektrycznej powinny być kupowane na
giełdzie. Polska ma prawo starać się
o możliwość derogacji i do 2020 r.
część certyﬁkatów przekazywać ﬁrmom energetycznym za darmo (do
70% poziomu bazowego jako przeciętna z wykonania w latach 20052007). Obecnie toczą się prace w

zakresie UE nad szczegółowymi regulacjami, a w Polsce nad projektem
wniosku o derogacje. Trudno przewidzieć jakie ceny osiągną uprawnienia
do emisji CO2. Zakłada się ostrożnie
poziom cen od 15 do 40 Euro (najczęściej inwestorzy w swoich prognozach przyjmują ok. 25 Euro w tzw.
„scenariuszu bazowym”). Oznacza to,
że cena 1MWh energii elektrycznej,
wyprodukowanej w nowej technologii
węglowej, będzie zawierała około 80
złotych elementu dotyczącego zakupu uprawnień CO2 (35 zł w technologii
gazowej). Ponadto 40 zł każdej MWh
należy przypisać wymogowi kupna
kolorowych certyﬁ katów (oznaczających de facto dotacje do różnych
rodzajów ekologicznych technologii,
w tym ponad połowa dla źródeł odnawialnych, czyli też związanych z
redukcją emisji CO2). Oczywiście w
sytuacji równowagi rynkowej energia odnawialna powinna oznaczać
„bez-emisyjność” (ponoszenie jedynie
kosztów certyﬁ katów, a nie uprawnień), jednakże obecnie nie osiągamy wymaganych prawem poziomów
i w praktyce ceny poszczególnych
certyﬁ katów są na poziomie wysokości opłaty zastępczej. Oznacza to,
że bardziej adekwatne jest założenie
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Rys. 1. Rentowność polskich spółek energetycznych
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Emisja łączna
[mln ton CO2]

Emisyjność
[gram CO2/kWh]2

Emisja energetyki
[mln ton CO2]

Niemcy
Wielka Brytania

511

Włochy

147

51

368

Hiszpania

101

299
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326

653

158

117

Czechy

398

83

318

Polska

487

195

430
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441

337

804
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544
731

46

93

Szwecja
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8
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44
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44

2

27

38

1

5

0

1

Norwegia
Islandia

2

40
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Rys. 2. Emisyjność polskiej energetyki w porównaniu z zachodnią

o sumowaniu się kosztów środowiskowych w cenie energii niż ich wyborze (np. jeśli płacimy za certyﬁkat,
to nie za koszt emisji). Ktoś mógłby
powiedzieć, że problem mają wszyscy w Europie, więc w czym energetyka polska jest różna od zachodniej?
Odpowiadając krótko - w skali
problemu, co zostało przedstawione na rys. 2.
Jak widać, Polska ma prawie najwyższy wskaźnik emisyjności elektroenergetyki i ciepłownictwa w Europie,
zaraz po Grecji. Biorąc pod uwagę
skalę gospodarki, łączną emisyjność
oraz strukturę energetyki wyraźnie widać, że kwestie opłat za emisję CO2
dotyczą nas w największym stopniu. Oznacza to, że za produkcję 1
MWh Polacy będą musieli zapłacić
dodatkowo prawie 100 zł, Niemcy
czy Brytyjczycy - około 50, podczas
gdy Francuzi - niecałe 10 zł.
Niektórzy pytają czy Polskę na
to stać? Można zapytać przewrot-

nie - jak długo będzie nas na to stać
(pamiętajmy, że na razie uprawnienia
są rozdawane polskim przedsiębiorstwom za darmo)?
Wymogi środowiskowe oraz ich
wpływ na ekonomikę nowych projektów inwestycyjnych sprawiają, że
kwestie środowiskowe wpływają na
decyzje inwestycyjne.

 Nowe inwestycje
(ﬁnansowanie)

W pierwszej połowie 2011 r. powinien zostać podłączony do sieci
przesyłowej nowy blok 856 MW w
Bełchatowie. Najprawdopodobniej
na przełomie 2011/2012 powinny zostać rozstrzygnięte kwestie ﬁnansowania i kontraktu EPC dla nowych
bloków w Kozienicach, Ostrołęce i
może nawet w Opolu, Siekierkach,
czy we Włocławku (nie wspominając o mniejszych, jak np. Stalowa
Wola). Pamiętajmy także o progra-

mie energetyki atomowej, gdzie rozpoczęto prace nad studium wykonalności, polskich projektach CCS,
czy o podsektorze dystrybucji. Nowe
wymogi unijne nakazują wdrożenie
tzw. inteligentnej sieci energetycznej,
co pociąga za sobą istotne wydatki inwestycyjne. Kwestie dotyczące
technologii, zarządzania projektami,
ﬁnansowania czy nawet wyboru dostawcy technologii będą więc miały wysoki priorytet w bieżącym roku.

 Kto realnie ponosi
koszty nowych
inwestycji?

Największe, międzynarodowe
koncerny energetyczne, które jeszcze dwa lata temu głośno i dumnie
zapowiadały inwestycję mld euro w
energetykę w naszym kraju, teraz po
cichu rezygnują ze swoich planów lub
wręcz rozważają sprzedaż aktywów w
Polsce. Koncern RWE poinformował

3) Emisyjność elektroenergetyki oraz sektora ciepłownictwa (uwzględnienie samej elektroenergetyki powoduje zwiększenie wskaźnika dla Polski do około 900 gram na kWh) – dane
IEA z 2010 r. za 2008 r.
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władze Kompanii Węglowej i polski
rząd, że wycofuje się z projektu budowy nowej elektrowni węglowej na
Śląsku. Podobnie E.ON wycofał się
ze wspólnego przedsięwzięcia budowy elektrowni węglowej z KHW. A inny koncern, jak donosi prasa, przygotowuje się do sprzedaży aktywów
w naszym kraju. Polski węgiel coraz
bardziej odstrasza zachodnich inwestorów i cały ciężar wyścigu o nowe
tzw. czyste technologie oraz zabezpieczenia ciągłości dostaw muszą
wziąć na swoje barki polskie przedsiębiorstwa. To z kolei otwiera starą
i długą dyskusję o strukturze właścicielskiej na rynku energii.
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Jarosław Wajer specjalizuje się w doradztwie dla spółek z sektora
energetycznego. Jest odpowiedzialny za tworzenie oraz wdrażanie strategii, konsolidację i restrukturyzację przedsiębiorstw, a także optymalizację procesów biznesowych. Uczestniczył w przełomowych projektach
dla branży, tj. procesach konsolidacji polskiej energetyki, wydzielenie
operatorów systemów sieciowych, rozwiązanie kontraktów długoterminowych, czy tworzenie regulacji w zakresie Wartości Regulacyjnej Aktywów. Wśród jego klientów znajdują się największe krajowe oraz międzynarodowe przedsiębiorstwa z branży energetycznej. Jarosław Wajer
posiada tytuł biegłego rewidenta oraz członka stowarzyszeń ACCA i CFA.

 Prywatyzacja a

Historia prywatyzacji spółki ENEA
mogłaby posłużyć jako dobry materiał
do przygotowania tzw. „business case” w niejednej szkole biznesu. Niedokończone w ubiegłym roku prywatyzacje ENEA i ENERGA będą wpływały
na działania wielu podmiotów gospodarczych i ministerstw w roku obecnym. Kolejne ewentualne procesy due
diligence z całą pewnością nie pomagają w bieżącej działalności operacyjnej spółek. Ponadto w kontekście
kwestii dotyczących nowych mocy
i bezpieczeństwa energetycznego opisanych powyżej, przed ostatecznymi decyzjami prywatyzacyjnymi warto
zadać sobie ponownie pytanie jaka
powinna być struktura polskiego rynku energetycznego i czy decyzje z
2006 r. były optymalne.

 Równie ważne sprawy
Z uwagi na konwencję niniejszego
artykułu nie udało mi się przedstawić
wszystkich kwestii, które w 2011 r.
będą mocno wpływały na energetykę.
Przez należytą staranność zmuszony jestem jednak do krótkiego wspomnienia o trzech grupach kwestii - re-

Fot. NE

różne
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struktura polskiego
rynku energetycznego

24

nr 1(19)/2011

gulacyjnych, efektywności operacyjnej
oraz konkurencyjności.
 W zakresie regulacji w 2011 r.
będą się rozstrzygały kwestie
nowelizacji Prawa energetycznego, nowego modelu kosztów uzasadnionych w elektroenergetyce,
nowego prawa taryfowego w ciepłownictwie, czy wytycznych w
zakresie inteligentnej sieci. Szczególnie transparentne podejście
Regulatora do ostatniego tematu
warto pochwalić jako wzorcowy
przykład stosowania regulacji w
naszym kraju.
 Po upublicznieniu na GPW akcji największych spółek energetycznych ruszyły programy
restrukturyzacyjne. Centralizacje
funkcji wsparcia, czy optymalizacje podstawowych procesów

biznesowych rozpoczęły się już w
całej polskiej elektroenergetyce.
Jednak w 2011 r. nie osiągniemy
jeszcze benchamark’ów ustanawianych przez liderów sektora.
 Obowiązek sprzedaży części
energii poprzez giełdy i publiczne platformy obrotu wszedł w życie w ubiegłym roku, jednakże to
2011 r. będzie pierwszym całym
rokiem, w którym istotnie zwiększy się płynność na giełdach
energii. W dłuższym okresie powinno to wpłynąć na zwiększenie
się udziału rynku ﬁnansowego (w
stosunku do rzeczywistego), powstaniu nowych kontraktów ﬁnansowych oraz możliwości lepszego
zabezpieczania ryzyka. Czy większa płynność będzie oznaczać
większą transparentność nasze-

go rynku? Zobaczymy. Równolegle do rynku hurtowego widać
ożywienie na rynku detalicznym.
W 2010 r. rozpoczęły się pierwsze duże kampanie marketingowe
oraz wzrastała rotacja odbiorców
końcowych. Jestem przekonany,
że w bieżącym roku wyraźny będzie rozwój tych tendencji.

 Wnioski
Jak widać, w 2011 r. będzie się
sporo działo w elektroenergetyce.
Miejmy nadzieję, że rok wyborczy
nie wpłynie zbyt negatywnie na realną decyzyjność kierownictwa spółek
energetycznych oraz ministrów, odpowiedzialnych za losy polskiej energetyki. 
reklama
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Przemysaw Zaleski, wiceprezes ds. handlowych ENEA Operator Sp. z o.o.
wiceprzewodniczcy Spoecznej Rady ds. Narodowego Programu Redukcji Emisji
ekspert Podkomisji Sejmowej ds. Energetyki i czonek PTPiREE

TO OKRELI MODEL

Czy powinnimy tylko koncentrowa si na OSD, a moe edukowa take odbiorc?

O

Fot. NE

statnie wydanie „Nowej Energii” zdobia okadka z Markiem Woszczykiem
z podtytuem „Niewszystko da si uregulowa”. Cakowicie sizgadzam
z Prezesem URE, e ycie - podobnie dowielu elementów nadzoru wsektorze
energetycznym - jest zbyt niejednorodne, aby dao si wsadzi do jednej
szuady. Tendencj jest wic spróbowa opisa
to poprzez model, jednake nie jest to niestety takie proste. Ukazuje to przesany
dokonsultacji wstpny nowy „Model ekonometryczny - narzdzie oceny
efektywnoci operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych”.
Niektórzy energetycy, przegldajc dokument, ju na wstpie odnosz wraenie,
e jak w przysowiu „… dobrze toju kiedy byo, cho nic si nie zmienio…”.

ELEKTROENERGETYKA

CZEGO SI NIE DA UREGULOWA…
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czywiście stworzenie modelu
jest ważne zarówno dla URE,
jak i Operatora. Nikt z Operatorów
nie chciałby odmawiać URE realizacji swoich ustawowych zadań, ponieważ działając w obronie praw odbiorcy końcowego muszą patrzyć nam
na ręce i oczekiwać optymalizacji
kosztów w spółkach. Korzystając z
tego, że prace nad nowym modelem
jeszcze się toczą, przypomnę trochę historii. Pamiętam jak podczas
spotkania przedstawicieli PTPiREE z
Parlamentarnym Zespołem ds. Energetyki (bodajże w 2008 r.), Andrzej
Rejner przedstawiał ocenę poprzedniego modelu, wskazując, że jego
stosowanie pozbawione było zasad,
które zachęcałyby do wzrostu efektywności. Dlatego czytając wstępne
założenia zaczynam mieć obawy, że
nowy model niewiele zmieni. Czasami podczas dyskusji z URE można
było odnieść wrażenie, że głównym
celem powstania poprzedniego modelu jest obrona decyzji taryfowych.
Jednakże mamy niepowtarzalną
okazję, aby podobnie jak w przypadku ustalenia metodologii WRA (tu duży ukłon szacunku w stronę URE),
stworzyć akceptowalne dla wszystkich narzędzie, które faktycznie promować będzie podnoszenie efektywności OSD poprzez wskazanie nam
obszarów wymagających doskonalenia. Poniższe przemyślenia są efektem dyskusji pracowników spółki
oraz ekspertów zewnętrznych.
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 Nowy model, nowe
zmienne dla OSD

Przesłana propozycja modelu przez URE autorstwa prof. Jacka
Osiewalskiego i dr Renaty WróbelRotter (bez wątpienia osób z dużym
dorobkiem naukowym), jest prezentacją dziewięciu alternatywnych wariantów modeli ekonometrycznych
zbudowanych oddzielnie dla kosztów ogólnych i dystrybucji za lata
2008-2009. Model jest uzależniony od zestawu aż 27 zmiennych ob-

Fot. ENEA Operator

jaśniających, który sposób doboru
jest sprawą dyskusyjną. Twórcy modelu podają co prawda, w zależności od rozważanego wariantu, jakie
zmienne zostały wzięte do modelu
i w jakiej liczbie. Niestety nie można
odnaleźć uzasadnienia zasadności
doboru poszczególnych zmiennych,
które determinują rezultaty estymacji.
Nie ma także informacji o metodach
doboru zmiennych, co powoduje, że
trudno ocenić zasadność przyjętych
rozwiązań.
W materiale tylko dla wariantów
4-9 przedstawiono wartości oczekiwane i odchylenia standardowe dla
kosztu ogólnego i kosztów dystrybucji. Trudno jest zatem porównać
wszystkie warianty modeli. Autorzy
uciekają od wskazania najlepszego modelu, który byłby optymalny z

punktu widzenia szacowania efektywności kosztowej operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych. Ograniczają się jedynie
do porównania wyników uzyskanych
z wykorzystaniem kilku modeli, pozostawiając tę kwestię nierozstrzygniętą.
Zasadnym byłoby również precyzyjne określenie kategorii kosztów ogólnych i dystrybucji, o których
mowa w opiniowanej prezentacji, ponieważ to oddaje sposób widzenia
wartości wskaźników efektywności
indywidualnej, do których punkt odniesienia stanowią rzeczywiste koszty poniesione przez operatora. Brak
możliwości „elastycznego zaopatrzenia” modelowych kosztów o dodatkowe uzasadnione koszty, na które
model nie jest czuły. Model w wielu miejscach jest wyjątkowo zawiły,
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 A co z odbiorcą?
Chciałbym także zauważyć, że
sami odbiorcy również mogą postarać się o lepszą efektywność swoich
opłat związanych z zakupem energii.
Spójrzmy jak wyglądają koszty dystrybucji. Zarówno praktycy, jak i literatura
techniczna wskazuje na kilka elementów, a dokładnie: pierwszą grupą są
koszty dystrybucyjne, czyli składniki
wymienione w taryﬁe OSD, a drugą
grupą kosztów są - mówiąc najprościej - opłaty za dostawę energii elektrycznej. Koszty te sumowane są dla
wszystkich punktów przyłączenia do
sieci dystrybucyjnej. Opisuje to wzór3:
n

KE =  (Opoi + Oje)
1

gdzie:
Opoi - opłaty za usługi dystrybucji,
Oje - opłaty za jednostki energii,
n - liczba punktów przyłączenia.
Spoglądając na powyższy wzór
można odnieść wrażenie, że efektywność kosztowa może dotyczyć obu
grup, zarówno w sferze zakupu (według danych, coraz więcej ﬁrm korzysta z zasady TPA, choć ciekawostką,
o której nie zawsze wspomina URE,
jest fakt, iż wielu odbiorców wraca z
powrotem do swojego pierwszego
sprzedawcy, co my w OSD obserwujemy), jak i kosztów dystrybucyjnych
poprzez:
 obniżenie ceny jednostki energii,
 obniżenie wolumenu zużywanej
energii,
 dopasowanie zamówionej mocy
umownej,
 eliminację kosztów energii biernej,
 poprawę przesyłu energii.
Oczywiście nie będę się koncentrował na elementach zakupowych,
od tego są szkolenia z zakresu optymalizacji kosztów zakupu energii
elektrycznej. Spójrzmy na pozostałe

koszty, czyli moc czynną i moc bierną. Fachowcy uważają, że znacząca
część energii powinna być zużywana
przez moc czynną, a zużycie energii
biernej, które jest generowane przez
zapotrzebowaną moc, nie powinno
przekraczać wartości poboru tej mocy z umowy wg tzw. tg ﬁ = 0,4 (ilorazu wolumenu zużywanej energii biernej do wolumenu zużywanej energii
czynnej). Eksperci polecają różne rozwiązania eliminujące koszty zużycia
energii biernej, np. instalację baterii
kondensatorów.

 Wnioski
Prace tocące się nad modelem są
oczywiście bardzo istotne dla OSD,
ponieważ poprzedni model wymaga
doskonalenia. Wiadomo, że URE dokonuje analiz struktury kosztów i procesów biznesowych operatorów, aby
móc lepiej ich benchmarkingować i
wyłapywać przyczyny ewentualnych
odchyleń rzeczywistych kosztów wynikających ze specyﬁki danego operatora, od poziomu kosztów przejętych w
modelu kosztowym stosowanym przez
regulatora, jak i wykazanej nieefektywności. Ostatecznie URE w swoim modelu powinno brać pod uwagę
specyﬁkę danego operatora - tak jak w
przypadku np. ENEA Operator - przykładowo specyﬁkę Oddziału Poznań
(głównie obszar wielkomiejski, z outsourcingiem wielu funkcji) do Oddziału Gorzów (lasy, jeziora). Dobry model
będzie odpowiednio motywował i spowoduje, że OSD będzie realizować w
szybkim tempie odtwarzanie i rozwijanie infrastruktury sieciowej. Co istotne,
proponowany model powinien skłonić
OSD do odpowiedniego zarządzania
kosztami i ich optymalizacji. I oczywiście edukujmy cały czas odbiorców. 
Współpraca:
Waldemar Borowiak,
Maciej Sroka

1) „Model ekonometryczny - narzędzie oceny efektywności operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych”, Renata Wróbel-Rotter, Jacek Osiewalski,
Kraków - Warszawa, październik 2010, s. 36
2) Tamże, s. 45
3) Spisany podczas jednej z wielu konferencji, w których uczestniczyłem, ale w notatkach spisałem tylko treść, a nie autora. Mam nadzieję, że mi wybaczy.
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choć muszę przyznać, że dość dobrze opisano poszczególne składniki kosztowe (koszt nadwyżkowy,
mikroekonomiczny, systematyczny,
itd..). Jednakże ilość założeń, wzorów, odniesień powoduje wrażenie
chaosu i trudności interpretacyjnych.
Modele różnią się także odniesieniem
oceny efektywności np. „… Najwyższy wskaźnik efektywności w wariancie 9 dla kosztu dystrybucji, który stanowi podstawowy przyjęty do
analizy, uzyskano dla SDYY, którego
wartość jest równa 96.8%. Oznacza
to w praktyce wysoką efektywność i
wskazuje, że około 3% obserwowanego kosztu dystrybucji jest kosztem
nadwyżkowym, który mógłby zostać
zredukowany. Najniższy wskaźnik
efektywności w modelu kosztu dystrybucji dotyczy SDXY i jest równy
84.6%. Wskazuje on, że ponad 15%
obserwowanego kosztu dystrybucji
jest kosztem nadwyżkowym i przy
zapewnieniu tego samego poziomu
działalności mogłoby zostać zredukowane1 …”.
To oczywiście jeden z wielu przykładów, ale warto zauważyć, że w dokumencie zauważa się również znaczenie kosztów pracy, a dokładnie
fakt, że w różnych spółkach koszty te są ponoszone „… Zasadniczą
słabością danych empirycznych, dostępnych do modelowania niezbędnego kosztu operacyjnego, jest brak
ceny pracy, która jest podstawowym
czynnikiem generującym koszt. Spowodowane jest to stylem prowadzenia działalności przez poszczególne
spółki, z których jedne przyjęły outsourcingowy model biznesowy, zlecając
wykonanie pewnych prac podmiotom
zewnętrznym, natomiast drugie preferują działanie we własnym zakresie.
Z tych względów cena pracy, liczona
z ilorazu wynagrodzeń wraz z narzutami i liczby zatrudnionych, nie jest
porównywalna między spółkami …”2.
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- darmowa energia pod strzechy!
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ednym z podstawowych zada gospodarki jest zaspokojenie
konsumpcyjnych i rozwojowych potrzeb spoeczestwa.
Abyto byo moliwe, pastwo musi osign stan bezpieczestwa
energetycznego. W Polsce wielokrotnie podejmowano próby
zdeniowania pojcia bezpieczestwa energetycznego, jednak
w zalenoci od usytuowania jednostki organizacyjnej w acuchu
gospodarczym denicje te róni si, a bezpieczestwo jest
inaczej pojmowane. Dla odbiorcy kocowego bezpieczestwo
energetyczne oznacza przede wszystkim dostpno energii
widzianej w dwóch aspektach: ceny oraz dostpnoci
infrastruktury technicznej zapewniajcej pewno
i cigo dostaw.
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energetycznych jakie daje nam nasza
planeta jest wiele. Technologii wykorzystania energii słońca, wiatru, biomasy, biogazu, geotermalnej czy wody są dobrze znane i coraz bardziej
opłacalne. Instalacje OZE różnią się
od siebie znacznie nie tylko technologią, ale także wielkością. Ogromne
farmy wiatrowe, kotły zasilane biomasą, elektrownie wodne czy instalacje
do odzysku biogazu, są to inwestycje wymagające dużych nakładów,
rozbudowanej bazy logistycznej oraz
nierzadko dużych przestrzeni. Dlatego prywatnym inwestorom nieposiadającym tak rozległego zaplecza finansowego bądź infrastrukturalnego,
a co najważniejsze potrzeb, zaleca
się inwestowanie w źródła o bardzo
małych mocach.

 Mała elektrownia
wiatrowa - duże
możliwości

Instalacje MEW (małych elektrowni
wiatrowych) nie są jeszcze w Polsce stosowane na szeroką skalę. Niewiele osób
zdaje sobie sprawę z ich użyteczności,
prostoty działania niewielkich nakładów
na inwestycję oraz szerokiego wachlarza zastosowań. Małe turbiny wiatrowe
pracujące w gospodarstwie domowym
mogą całkowicie lub w znacznym stopniu zaspokoić zapotrzebowanie odbiorcy na energię potrzebną na oświetlenie
budynków mieszkalnych, szklarni lub pomieszczeń gospodarczych, ogrzewanie
mieszkań, pomieszczeń inwentarskich,
stawów rybnych i hodowlanych, przygotowanie ciepłej wody użytkowej, suszenia płodów rolnych oraz w chłodnictwie, klimatyzacji i wentylacji. Pomysłów
wykorzystania energii z MEW jest tyle ilu
jest użytkowników, a jedynym ograniczeniem pozostaje ich własna wyobraźnia.
Mała energetyka wiatrowa skutecznie opiera się zarzutom wystosowanym
w kierunku jednostek zawodowych. Nie
ma tu mowy o zagrożeniu dla ptaków,
czy generowaniu nadmiernego hałasu
spowodowanego pracą turbiny. Co więcej argumenty dotyczące szpecącego
wpływu wiatraków na krajobraz w przypadku małych instalacji są nietraﬁone.
Ponadto małe instalacje nie wymagają
linii przesyłowych, ogranicza to znacznie straty związane z przesyłem. Jeśli
instalacja nie jest na stałe związana z
gruntem niepotrzebne jest pozwolenie
na budowę.
Coraz popularniejszym rozwiązaniem
stają się turbiny wiatrowe o osi pionowej.
Umożliwiają one lepsze wykorzystanie
energii wiatru w terenie zabudowanym
oraz cechują się stosunkowo wysoką
czułością na małe prędkości wiatru.
Oprócz modeli oferowanych przez ﬁrmy
są jeszcze rozwiązania które stanowią
projekty autorskie pasjonatów odnawialnych źródeł energii, którzy samodzielnie
i z użyciem dostępnych im surowców
postanowili walczyć o uzyskanie niezależności energetycznej.

 Dobre praktyki
 Instalacja Pana Wojciecha
Kwiatkowskiego z Redy,
który samodzielnie wykonał
elektrownię wiatrową

Fot. Wojciech Kwiatkowski

Pomysł zrodził się dwa lata temu.
Pan Kwiatkowski, chciał rozwiązać problem zasilania urządzeń elektronicznych podczas wyjazdów rowerowych
lub na działkę. A ponieważ energia wiatru jest łatwo i powszechnie dostępna
to postanowił ją wykorzystać.
- Wszystko zaczęło się od znalezionego silnika krokowego ze starej dyskietki 5.25 cala oraz śmigła od wentylatora biurowego o średnicy 28 cm.
Taka minielektrownia pozwoliła zastąpić
ładowarkę do telefonu GSM oraz akumulatorków. Moc maksymalna urządzenia wynosiła około 1.2 W. Później
był nieudany projekt budowy pierwszego generatora oraz łopat. Aż w końcu

zrobiłem prądnicę 3-fazową z alternatora samochodowego. Tutaj wykorzystałem wszystkie doświadczenia z poprzednich projektów, co zaowocowało
dobrymi wynikami - tak opisuje etapy
powstania elektrowni Pan Kwiatkowski.
Elektrownia składa się z gondoli,
która została pospawana z rur kwadratowych o przekroju ½ cala; ogona
- wykonanego z mocnej sklejki; dwóch
śmigieł (pierwsze śmigło 2-łopatowe
zostało wykonane z litego kawałka sosny, średnica łopat to 1.7 m. Drugie
śmigło 3-łopatowe o średnicy 1.6 m, to
proﬁl wycinany laserem, na razie trwają
nad nim prace testowe). Konstrukcja
osadzona jest na 2-calowym maszcie
o wysokości 4 m. Podczas wyjazdów
rekreacyjnych na działkę wykorzystywany jest maszt 2-metrowy, składany,
aluminiowy. Kolejnym elementem konstrukcji jest regulator napięcia własnej
roboty, akumulator oraz 3-fazowa prądnica prądu stałego.
Energia podchodząca z turbiny zostaje wykorzystana do zasilania radiostacji krótkofalowej, laptopa i urządzeń
pomocniczych oraz akumulatora żelowego 14 Ah 12 V, w którym gromadzona jest energia. Moc instalacji wynosi
120 W nominalnie, szczytowa wartość
osiągana to 160 W. Planuje się rozbudowę elektrowni do 250-400 W.
Wojciech Kwiatkowski podkreśla,
że jego projekt nie jest urządzeniem,

Fot. Wojciech Kwiatkowski
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które ma na celu generowanie zysków. Dzięki uzyskiwanej energii nie musi już
na wycieczki rowerowe zabierać ze sobą ciężkiego akumulatora. Umożliwia mu
to zredukowanie nadmiarowego bagażu.
Pan Kwiatkowski zapytany o problemy, które spotkał na swojej drodze w czasie realizacji projektu odpowiada, że jedyną przeszkodą na jaką natraﬁł, był brak
dostatecznie silnego wiatru w czasie testowania urządzenia z nowymi łopatami.
Moc na starych 2-łopatowych turbin (przy wietrze 8 m/s) wynosiła 120 W. Według autora wymagany do tego typu prac byłby wiatr 7 m/s.
Pan Kwiatkowski myślał również nad zastosowaniem połączenia elektrowni wiatrowej i panelu słonecznego. Wadą tego urządzenia jest jednak delikatność ogniw
oraz stosunek ceny do mocy. Pomysłodawca podkreśla, że w rozwiązaniach stacjonarnych zastosowanie połączenia panelu słonecznego oraz elektrowni wiatrowej
jest dobrym rozwiązaniem - umożliwia maksymalizację wykorzystania warunków
atmosferycznych. Ponadto Pan Kwiatkowski zauważa, iż idealnym uzupełnieniem
tej hybrydy stać się może energia pochodząca z elektrowni wodnej.
Pasja Pana Kwiatkowskiego jest zaraźliwa. Swoją instalację dokładnie opisał
na stronie internetowej http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1653344.html. Po
ilości osób które odwiedzają tę stronę, zamieszczając na niej swoje komentarze,
widać rosnące zainteresowanie własnoręcznie zrobionymi instalacjami.
Realizacja projektu została opisana również na stronie internetowej: www.wiatrowe.za.pl. Pojawią się na niej również porady praktyczne związane z budową
elektrowni wiatrowej oraz opisy jak wykonać poszczególne elementy.
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 Instalacja Pana Waldemara Pachoła z Ostrołęki,
który hobbystycznie zajmuje się energetyką wiatrową

Pan Pachoł interesował się energetyką wiatrową już od czasów szkolnych.
Ciekawość świata oraz pasję majsterkowania rozbudzili w nim nauczyciele
ﬁzyki. To dzięki nim Pan Pachoł poznał
zasadę działania urządzeń, które później stały się częściami jego elektrowni.
- Budowa elektrowni takiej jak moja
jest banalnie prosta. Jest śmigło, które
odbiera energię od wiatru i przekazuje
do prądnicy. Ta produkuje prąd zmienny,
który po wyprostowaniu ładuje akumulatory. Docelowo mam z wiatru prawie
standardowe 230 V. Pierwsza prądnica
produkowała w czasie dużych wiatrów
500 W, ta którą mam teraz produkuje
1 kW przy wietrze 8 m/s - opisuje swoją instalację Pan Pachoł.
Pan Pachoł wykorzystuje uzyskaną
energię głównie do oświetlenia domu
i zasilania pomp c.o. Pracę elektrowni dodatkowo wspomaga instalacja słoneczna
wykorzystywana do podgrzewania cwu.
Komfort posiadania energii elektrycznej w chwilach kiedy u wszystkich dookoła jej brakuje oraz możliwość
rozwijania pasji są dla autora projektu
szczególnie ważne. Jak sam mówi, nigdy nie liczył oszczędności, jakie przynosi mu elektrownia wiatrowa, ponieważ
najważniejsze dla niego jest bezpieczeństwo energetyczne domu.
W czasie wdrażania projektu pomysłodawca nie natraﬁł na żadne trudności,
poza problemami technicznymi z wykonaniem trzech identycznych łopat bez
użycia kopiarki.
Na stronie http://www.mala-elektrownia.ovh.org/page5.html Pan Pachoł dokładnie opisuje swoją instalację, przedstawia również bilans
nakładów inwestycyjnych, jakie poniósł
w czasie budowy.

 Instalacja z Łoziny pod
Wrocławiem

Fot. Waldemar Pachoł

Zastosowanie instalacji opartych na
odnawialnych źródłach energii może być
ukłonem w kierunku odpowiedzialności
za los naszej planety, może być również
skutkiem panującej obecnie eko-mody. Bywa również, że jest jedną z metod
na produkcję taniej energii elektrycznej.
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W trakcie montażu instalacji nie wystąpiły żadne problemy prawne, nie było
potrzebne zezwolenie na budowę. Trzeba było jednak odpowiedzieć na pytania ze strony okolicznych mieszkańców,
którzy z zainteresowaniem obserwowali
przebieg budowy i deklarowali chęć posiadania podobnej instalacji.
Właściciel nie planuje obecnie rozbudowy układu, głównie z uwagi na dodatkowe koszty, ale również dlatego,
że nie zostały rozeznane oszczędności pochodzące z wykorzystania turbiny
wiatrowej. Mimo braku takich informacji
obecni właściciele nie są zadowoleni,
gdyż instalacja nie zapewnia pokrycia
dla potrzeb całego gospodarstwa domowego.

 Wnioski
Instalacja turbiny wiatrowej nie jest
na dzień dzisiejszy czymś nieosiągalnym. Można ją wykonać samodzielnie
lub skorzystać z usług wyspecjalizowanej ﬁrmy. Efekt będzie ten sam - darmowa, czysta energia dla naszego domu.
Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest energetyczna autonomia, dzięki której prosument nie jest skazany na
kaprysy operatora sieciowego, przeciwnie, sam dba o stan lokalnej sieci i dzięki
temu ma bezpośredni wpływ na niezawodność jej działania.
Czy takie rozwiązanie jest dobre
i czy warto inwestować w energetyczną niezależność? To pytanie do każdego
z nas. Ci, którzy doświadczyli awarii sieci, zwłaszcza zimą, nie mają już pewnie
wątpliwości. 
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Trzeci przypadek dotyczy właściciela domku w gminie Łozina niedaleko Wrocławia.
Na zamieszkałym terenie nie było możliwości przyłączenia do lokalnej sieci. Problem tkwił w zbyt dużej odległości zabudowania od transformatora oraz w samym
transformatorze, który był nadto obciążony i nie było możliwe dołączenie kolejnych
odbiorców. Zatem, celem podłączenia do sieci zainteresowany musiałby pokryć
koszty transformatora, gdyż operator sieciowy nie wystąpił z taką inicjatywą. Wobec
tego rozmówca podjął decyzję o niezależnym zasilaniu, którego podstawą jest turbina wiatrowa, wspomagana w razie konieczności prądnicą (okresy bezwietrzne).
Budowa instalacji turbiny wiatrowej przebiegała pod okiem ﬁrmy wykonawczej
z Oleśnicy, gdyż zainteresowany nie chciał podejmować się samodzielnego konstruowania turbiny. Wybrał zatem lokalną ﬁrmę instalacyjną, aby wyręczyła go w
pracach technicznych. Turbina została zlokalizowana na podstawie wcześniejszych
obserwacji zainteresowanego. Pierwsza lokalizacja (na wzgórzu wśród drzew) okazała się nie dość dobra (chodziło o wysokość położenia turbiny), dlatego postanowiono ją poprawić podwyższając maszt, na którym osadzona jest turbina. Operacja pomogła i turbina pracuje teraz z większą częstotliwością niż przedtem. Koszty
zadecydowały zarówno o zaniechaniu badań wietrzności, jak i o wyborze modelu
samej turbiny (turbina produkcji chińskiej).
Rozmówca próbował starać się o dotację na instalację turbiny wiatrowej, niestety na chwilę obecną nie ma takiej możliwości. Nie istnieje w tej chwili fundusz,
z którego można by się starać o częściową refundację kosztów, tak, jak można to
zrobić na przykład w przypadku instalacji kolektorów słonecznych. Zatem inwestor
musi korzystać jedynie ze środków własnych.
Turbina naszego rozmówcy ma moc 1 kW, co przy lokalnych warunkach wiatrowych nie jest wystarczające na pokrycie potrzeb gospodarstwa domowego.
Rozważany był wariant zakupu turbiny o większej mocy, ale wiązał się on zarówno
ze wzrostem ceny samej turbiny, jak i ze wzrostem ceny akumulatorów (obecnie
4x200 A), w których gromadzona jest wyprodukowana energia. Wspomaganiem
instalacji turbiny wiatrowej jest agregat, który dostarcza energię dla domu, przede
wszystkim w czasie gdy turbina nie pracuje lub gdy pracuje z niewystarczającą mocą. Jeśli zdarzy się, że baterie są pełne, układ przełącza się na zasilanie grzejników
elektrycznych w domu, nie ma bowiem możliwości automatycznego wyłączenia
turbiny (jak na przykład w dużych turbinach wiatrowych, gdy wiatr jest zbyt silny).

Fot. Autor

Fot. Autor

Grzegorz Kunikowski, Magdalena Rogulska, Przemysowy Instytut Motoryzacji, Warszawa

Model ekonomiczny

maej biogazowni rolniczej
M
ae biogazownie rolnicze funkcjonuj zwykle przy indywidualnych
gospodarstwach rolnych. Ich zalet jest czenie funkcji zagospodarowania
odpadów i produkcji energii. Maa skala produkcji powoduje, e jednostkowe
koszty inwestycyjne s wysze ni w obiektach wikszych, dlatego ich rozwój
napotyka na bariery. W Polsce dla biogazowni dostpne jest wsparcie w postaci
donansowania do inwestycji i dopat do produkcji zielonej energii elektrycznej.
artykule opisany jest model ekonomiczny maej biogazowni rolniczej,
o mocy 60 kWel, który posuy jako przykad referencyjny do analizy
wpywu rónej wielkoci wsparcia na wynik ekonomiczny. Wyniki bada
wskazuj na kluczowe dla wyniku ekonomicznego maej biogazowni
elementy wsparcia nansowego biogazowni.

Fot. NE

W

ałe biogazownie rolnicze spełniają, w sposób zrównoważony, dwojaką funkcję: mogą zagospodarować odpady i produkować
energię. Wielkość instalacji, określanej jako „mała biogazownia” nie jest
zdefiniowana w sposób precyzyjny.
Podawana jest granica 1 MWel lub
5 MWel zainstalowanej mocy dla
otrzymania określonych dopłat, dla
instalacji o niższej mocy nie ma dalszego rozróżnienia. Uzasadnienie
takiej potrzeby wynika z wyższych
jednostkowych nakładów inwestycyjnych i na ogół wyższych kosztów
eksploatacyjnych na jednostkę wyprodukowanej energii w instalacjach
małych, których zadania są również
nieco inne niż biogazowni przemysłowej zaprojektowanej i optymalizowanej do produkcji energii. Wielkość instalacji jest wyraźnie brana
pod uwagę w systemach wsparcia
opartych o zasadę taryf gwarantowanych, jakie stosuje się np. w Austrii i w Niemczech. Uzasadnieniem
dla silniejszego wsparcia instalacji
o małej mocy, oprócz wspomnianych powodów czysto ekonomicznych są również korzyści dla środowiska. Małe biogazownie, nazywane
mikro-biogazowniami, mają bowiem
mniejsze zapotrzebowanie na substrat i nie powodują konieczności
transportu substratów i osadów pofermentacyjnych, co wywołuje zrozumiałe obawy otoczenia instalacji.
Rodzi się pytanie nie tylko dlaczego takie biogazownie nie powstają,
ale jakich instrumentów należy użyć
i jak ulokować pomoc publiczną, by
zapewnić możliwie największy efekt.
Artykuł ma na celu przybliżyć odpowiedź na następujące zagadnienia:
jaki rodzaj i jaka wielkość wsparcia
może zapewnić rentowność małej
biogazowni rolniczej oraz które parametry ekonomiczne wpływają w sposób najbardziej znaczący na ekonomikę?

M

1) Obliczenia wykonano w pakiecie RETScreen.

W celu przybliżenia odpowiedzi
na zadane pytania wykonano analizę
techniczno-ekonomiczną dla biogazowni rolniczej o zainstalowanej mocy
60 kWel. Analiza została wykonana
w arkuszu RETScreen.

 Model ekonomiczny

małej biogazowni
rolniczej - metodyka1

W analizie brane są pod uwagę
początkowe nakłady inwestycyjne
oraz przepływy finansowe dla 20 lat
działania biogazowni. Nakłady inwestycyjne określone zostały w sposób
szacunkowy, dalsza analiza wrażliwości umożliwia sprawdzenie wyniku finansowego dla wyższych i niższych
nakładów inwestycyjnych.

”

Małe biogazownie
rolnicze spełniają,
w sposób
zrównoważony,
dwojaką
funkcję: mogą
zagospodarować
odpady i
produkować
energię

Przyjęto, że biogazownia budowana jest od podstaw, przy gospodarstwie, wytwarzającym odpady. Instalacja może powstać przy średnim
gospodarstwie np. o profilu produkcji
zwierzęcej. W kosztach funkcjonowania pozyskanie substratu nie stanowi
zatem kosztu. Produkowana w skojarzeniu (CHP) energia elektryczna
sprzedawana jest do lokalnej sieci
energetycznej i inwestor posiada prawo do zielonych certyfikatów. Przyjęto, że instalacja spełnia kryteria wysokosprawnej kogeneracji i inwestor

posiada również prawo do żółtych
certyfikatów, ciepło zaś wykorzystywane jest na miejscu do ogrzewania
pomieszczeń gospodarskich, co jest
premiowane certyfikatem czerwonym.
Do analizy finansowej wykorzystany został arkusz RETScreen, w którym dla przygotowanego modelu ekonomicznego biogazowni wykonano
szereg symulacji oraz przeprowadzono analizy wrażliwości i ryzyka. Jako
parametr ekonomiczny dla porównania wyników przyjęto czas zwrotu
kapitału, czyli czas niezbędny do odzyskania poniesionych nakładów inwestycyjnych, przy pominięciu zmian
wartości pieniądza w czasie.
Przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu środków finansowych
w przedsięwzięcie, które obecnie jest
ryzykowne, należy wiedzieć, które
elementy finansowe są kluczowymi dla całego przedsięwzięcia. Czy
jest to cena substratów, wysokość
wsparcia, wysokość nakładów inwestycyjnych. Wiedza tego rodzaju
będzie przydatna dla ubezpieczenia
się przed konsekwencjami niepożądanego rozwoju sytuacji. W analizie
ryzyka określone zostały przedziały
zmienności dla wybranych parametrów i obliczona konsekwencja dla
okresu zwrotu kapitału.
Po zidentyfikowaniu kluczowych
czynników ryzyka wykonane zostały
symulacje dla zmieniających się odpowiadających im parametrów i wyznaczone ich wzajemne kombinacje
takie, które pozwalają na uzyskanie
pożądanej wartości okresu zwrotu
kapitału, dla 5, 10 i 15 lat.

 Założenia dla wariantu
podstawowego

Parametry finansowe:
Przyjęto, że inwestycja jest całkowicie finansowana ze środków własnych, roczna stopa inflacji wynosi
2%, stopa dyskonta wynosi 6%.
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 Przychody roczne
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Właściciel biogazowni uzyskuje
przychody z tytułu sprzedaży energii
elektrycznej w wysokości 190 zł/MWh
oraz z tytułu produkcji energii zielonej
w wysokości 250 zł/MWh. Wartość
świadectwa pochodzenia - „zielonego
certyﬁkatu” wyniosła w 2010 r. 267,95
zł/MWh, wartość certyﬁkatu „czerwonego” - 28,80 zł/MWh, a żółtego - 128,80
zł/MWh. Instalacja spełnia wymogi
i teoretycznie, wg przyjętych założeń
ma prawo do ww. certyﬁkatów, które
mogą się sumować. Dla uproszczenia w wariancie referencyjnym przyjęto dodatkowy przychód ze sprzedaży
energii równy 250 zł/MWh, co można
interpretować jako przychód z tytułu
certyﬁkatu zielonego. Dodatkowe analizy będą uwzględniać zarówno niższą,
jak i wyższą stawkę, która nazwana
jest kredytem z tytułu sprzedaży czystej energii, CE.
Dodatkowym przychodem,
uwzględnionym w przepływach ﬁnansowych, jest oszczędność wynikająca
z zagospodarowania ciepła i zaoszczędzenia paliwa podstawowego (przyjęto, że jest to węgiel w cenie 600 zł/t).

Tab. 1. Zestawienie przyjętych kosztów inwestycyjnych
i eksploatacyjnych dla biogazowni rolniczej o mocy 60 kWel
Rodzaj kosztu

Jednostka

Wartość

Koszty inwestycyjne

zł

1 000 000

Roczne koszty eksploatacyjne

zł

71 284

Roczne oszczędności i przychody

zł

215 344

Koszty paliwa - stan bazowy

zł

4 144

Przychody ze sprzedaży energii elektrycznej

zł

91 200

Przychody z tytułu świadectw pochodzenia (zielone cert.)
i świadectw wysokosprawnej kogeneracji

zł

120 000

Tab. 2. Wynik ﬁnansowy dla przypadku referencyjnego
Parametry ﬁnansowe

 Nakłady inwestycyjne
i koszty roczne
Całkowite nakłady inwestycyjne
przyjęto równe 1 mln zł. W takcie eksploatacji podstawowym kosztem są
koszty związane z eksploatacją i konserwacją urządzeń oraz koszty paliwa.
Jak już wspomniano, substraty dla biogazowni pochodzą ze współpracującego gospodarstwa rolnego i ich koszt
w rachunku biogazowni jest zerowy.
Koszt paliwa oznacza paliwo podstawowe, stosowane wtedy, gdy biogazownia nie pokrywa w pełni zapotrzebowania na ciepło.
Głównym źródłem przychodów jest
sprzedaż energii elektrycznej. Analizowana biogazownia dostarcza w ciągu roku 480 MWh energii elektrycznej,
co pozwala osiągnąć roczny przychód
w wysokości 91.200 zł i dodatkowo
120.000 zł z tytułu produkcji czystej
energii.

Wynik

IRR przed opodatkowaniem - kapitał

%

14,7

IRR przed opodatkowaniem - aktywa

%

14,7

IRR przed opodatkowaniem - kapitał

%

13,3

IRR przed opodatkowaniem - aktywa

%

13,3

Prosty okres zwrotu

lata

6,9

Zwrot kapitału

lata

6,8

Wartość bieżąca netto (NPV)

zł

652 287

Roczne oszczędności w cyklu życia

zł/rok

56 869

Stosunek korzyści-kosztów (K-K)

-

1,65

Tab. 3. Analiza wrażliwości dla zwrotu kapitału
od ceny energii elektrycznej i kosztów początkowych
Cena
sprzedaży
en. elektrycznej

Koszty początkowe, zł

500 000

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

zł/MWh

zmiana

-50%

-25%

0%

25%

50%

95,00

-50%

5,2

7,6

10,0

12,3

14,7

142,50

-25%

4,3

6,2

8,0

9,9

11,7

190,00

0%

3,7

5,2

6,8

8,3

9,8

237,50

25%

3,2

4,6

5,9

7,2

8,5

285,00

50%

2,8

4,1

5,2

6,4

7,5
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biogazowni

Wyniki analizy dla wariantu referencyjnego przedstawia tabela 2. Z wyników widać, że inwestycja, dla przyjętych założeń jest przedsięwzięciem
rentownym. Projekt nie jest doﬁnansowywany. Przyjęte założenia o całkowitym ﬁnansowaniu ze środków własnych
były konieczne, ze względu na dalsze
symulacje, gdy udział doﬁnansowania
inwestycji będzie wzrastać. W konsekwencji wynik ﬁnansowy jest lepszy,
gdyż inwestor nie ponosi kosztów kapitałowych.
Okres zwrotu kapitału na poziomie
7 lat jest wynikiem dobrym, dodatnie
wskaźniki ﬁnansowe wskazują na zasadność realizacji inwestycji.

Tab. 4. Analiza wrażliwości dla zwrotu kapitału
od dopłat do energii elektrycznej i kosztów początkowych
Wysokość
dopłat do energii
elektrycznej

Koszty początkowe, zł
500 000

750 000

1 000 000

1 250 000

1 500 000

zł/MWh

zmiana

-50%

-25%

0%

25%

50%

0,125

-50%

8,1

11,4

14,3

17,0

19,6

0,188

-25%

5,4

7,7

9,9

12,0

14,0

0,250

0%

3,7

5,2

6,8

8,3

9,8

0,313

25%

2,6

3,8

4,9

5,9

7,0

0,375

50%

1,9

2,8

3,6

4,4

5,2

Tab. 5. Analiza ryzyka - zakres zmienności parametrów
Parametr

Wartość

Zakres

 Analiza wrażliwości

Minimum

Maksimum

Koszty początkowe

zł

1.000.000

15%

850.000

1.150.000

Eksploatacja
i konserwacja

zł

48.000

15%

40.800

55.200

Koszty paliwa
- stan planowany

zł

23.284

15%

19.791

26.777

Koszty paliwa
- stan bazowy

zł

4.144

15%

3.522

4.765

Cena sprzedaży
en. elektrycznej

zł/MWh

190,00

15%

161,50

218,50

Kredyt na produkcję CE

zł/kWh

0,25

15%

0,21

0,29

Analiza wrażliwości została wykonana dla zwrotu kapitału, zakres zmienności wynosi +/- 50%. Tabela 3 i 4 przedstawiają wyniki analizy okresu zwrotu
kapitału dla zmieniających się cen sprzedaży energii elektrycznej odniesionych
do kosztów początkowych, które również zmieniają się w podanym zakresie.

 Identyﬁkacja i ocena

(+/-)

czynników ryzyka

W analizie ryzyka przyjęto stałe
prawdopodobieństwo zmiany wszystkich badanych parametrów tj.: koszty początkowe, eksploatacja i konserwacja, koszty paliwa - stan planowany,
koszty paliwa - stan bazowy, cena eksportowanej en. elektrycznej i wysokość
dopłaty do energii elektrycznej (kredyt
na produkcję CE) w zakresie +/- 15%.
Zestawienie parametrów przedstawia tabela 5, wyniki analizy ryzyka - rysunek 1.
Analiza ryzyka wykazuje, że na wynik ekonomiczny biogazowni, wyrażony
jako okres zwrotu kapitału, wpływają
najsilniej wysokość dopłaty do energii
elektrycznej oraz koszty początkowe
inwestycji.

Wpływ parametrów na: zwrot kapitału

-1

-0,8

-0,6

-0,4

-0,2

0

0,2

0,4

0,6

Produkcja czystej energii
Koszty początkowe
Cena sprzedaży en. elektrycznej
Eksploatacja i konserwacja
Koszt paliwa - stan planowany
Koszt paliwa - stan bazowy
Rys. 1. Wynik analizy ryzyka
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 Wynik ﬁnansowy
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Zaprezentowane (rys. 2) krzywe pozwalają na określenie efektu obu form
wsparcia biogazowni na wynik finansowy biogazowni mierzony, w tym przypadku czasem zwrotu kapitału.

sek ten nie jest odkrywczy, wartość
poznawczą mają wyniki analizy wrażliwości i badania wpływu kombinacji
dopłat do inwestycji i stawek dopłat
do czystej energii na wynik finansowy biogazowni.
Gwarancją opłacalności biogazowni jest trwałość i kształt przyszłych mechanizmów wsparcia, zarówno w formie premii dla produkcji
energii ze źródeł odnawialnych, jak
i wsparcia w formie dotacji. Obniżenie nakładów inwestycyjnych może
odbywać się również dzięki innym
mechanizmom, np. powszechność
wdrożeń może zainicjować obniżanie
kosztów ze względu na efekt skali.
Zastosowana metoda analizy
umożliwia pokazanie jakie kombinacje stawek dopłat do czystej energii
i dotacji dla instalacji o różnej mocy
zrównują pozycję konkurencyjną instalacji różnej wielkości o odmiennej
wysokości nakładów inwestycyjnych.

 Dyskusja wyników i wnioski końcowe

 Literatura

Wynik symulacji przeprowadzonych dla modelu ekonomicznego małej
biogazowni rolniczej wskazują na opłacalność inwestycji przy przyjętych założeniach. Okres zwrotu kapitału dla biogazowni 60 kWel, kosztującej 1 mln
zł wyniósł niespełna 7 lat. Kluczowymi dla rentowności biogazowni są wysokość nakładów inwestycyjnych i stawki dopłat do energii elektrycznej. Wnio-
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Tab. 6. Doﬁnansowanie inwestycji i wysokość dopłat do energii - zakres zmian
Parametr

W. referencyjne

Minimum

Maksimum

Krok

Dotacja do inwestycji

zł

0

0

800.000

5.000

Dopłaty do energii elektrycznej

zł/kWh

0,25

0,0

0,80

0,01

 Zwrot kapitału, a dofinansowanie i wysokość
dopłaty do energii elektrycznej
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W następnym etapie analizy w modelu ekonomicznym biogazowni wykonane zostały symulacje dla kombinacji zmieniających się dwu parametrów,
zidentyfikowanych jako kluczowe czynniki ryzyka. W praktyce nakłady inwestycyjne mogą być obniżone dzięki dotacjom, dlatego przyjęto, że wysokość
pozostaje bez zmian, a dla inwestycji uzyskiwane jest dofinansowanie np.
w formie dotacji. Zakres zmian przedstawia tabela 6.
W toku symulacji wykonane zostały obliczenia dla ww. wymienionych kombinacji, a wyniki są prezentowane dla takich kombinacji wysokości dopłaty (%)
i dopłaty do energii (zł/kWh), dla których zwrot kapitału wynosi 5, 10, 15 lat.

Zwrot kapitału dla biogazowni 60 kWel
zł-kWh
0,35
5 lat
0,30
0,25
0,20
0,15
10 lat
0,10
15 lat
0,05
0,00
5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Doﬁnansowanie do nakładów inwestycyjnych przy całkowitych nakładach 1,0 mln zł

Rys. 2. Zależność wysokości doﬁnansowania inwestycji i wysokości dopłaty
do energii elektrycznej dla zwrotu kapitału 5, 10 i 15 lat

Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

HYDROZAGADKA

niewydolnej biurokracji
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ednym z najstarszych odnawialnych róde energii jest pynca woda.
Wokresie midzywojennym energia wodna stanowia w Polsce bardzo wane
ródo zasilania rónych procesów produkcyjnych inicjowanych przez czowieka
(funkcjonowao wtedy okoo 10 000 rónych obiektów ujarzmiajcych energi
wody). Obecnie stanowi ona jedynie potencja, który moe sta si istotnym
elementem w restrukturyzacji bilansu energetycznego naszego kraju.
Ale czy to kogokolwiek interesuje?
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zielonej wyspy

Same elektrownie wodne z reguły
są dodatkiem do instalacji przy progach
wodnych i przy zaporach. Jak podaje
Urząd Regulacji Energetyki w 2010 r.
w Polsce istniało ponad 700 elektrowni wodnych o łącznej zainstalowanej
mocy 945 MW. W tym samym czasie
elektrowni wiatrowych było ponad 300
(o mocy 724 MW), elektrowni biogazowych ponad 120 (o mocy 70 MW),
natomiast elektrowni biomasowych 15
(o mocy ponad 250 MW). Do tej liczby elektrowni wodnych trzeba doliczyć
jeszcze elektrownie szczytowo-pompowe (niezaliczane do odnawialnych
źródeł energii) oraz bardzo małe elektrownie wodne niepodłączone do sieci
energetycznej, których moc zainstalowaną szacuje się na około 1500 MW.
Te informacje obrazują, jak znaczącym
źródłem energii odnawialnej jest obecnie w Polsce woda. Inne dane, te o potencjale hydroenergetycznym Polski
pokazują jednak, w jak bardzo mało
znaczącym stopniu wykorzystujemy
możliwości hydroenergetyki, szacowane na niespełna 14 TWh rocznie. Z
danych Towarzystwa Rozwoju Małych
Elektrowni Wodnych wynika, że obecnie wykorzystywany potencjał wynosi
niespełna 2000 GWh/rok.
Możliwości produkcji hydroenergetycznej zależą od kilku czynników,
a najważniejsze z nich to przepływy
wody oraz stopień spadku koryta rzeki. Im jest większa różnica w wysokościach terenu na poszczególnych odcinkach rzeki, tym większa jest jej moc
produkcyjna. Ze względu na nizinne
ukształtowanie terenu, polskie rzeki
charakteryzują się małymi spadkami.
Dodatkowo cechuje je duża przepuszczalność gruntów oraz stosunkowo słabe zasilanie (ze względu na niezbyt obﬁte opady). To powoduje, że możliwości
produkcji energii z wody są w Polsce
relatywnie ograniczone.
Jednak o wiele większe przeszkody dla rozwoju tego sektora leżą nie w
właściwościach rzek, ale w dużo bar-

dziej zależnych od człowieka procesach legislacyjnych i zaniedbaniach infrastrukturalnych, a przede wszystkim
w braku zainteresowania rządzących
tą tematyką. W latach 50. XX w. funkcjonowało w Polsce niespełna 7000
małych obiektów wodnych. W 2010
r. liczba Małych Elektrowni Wodnych
(MEW) wynosiła dokładnie 715. Do
MEW zalicza się elektrownie o mocy
od 10 KW do 10 MW. Produkują one
łącznie prawie połowę całego bilansu
hydroenergetycznego Polski, który wyniósł w 2009 r. 2 115 MWh. Stanowi to
około 12% możliwości.
Również na tle innych państw europejskich w tej konkurencji prezentujemy się wyjątkowo blado. Czterokrotnie
mniejsze od Polski Czechy (porównanie
obszaru terytorialnego), zamieszkiwane
przez prawie 4 razy mniej mieszkańców niż Polska, o kilkukrotnie mniejszej
łącznej długości rzek, produkują z wody
rocznie o 0,4 TWh energii elektrycznej
więcej niż Polska, wykorzystując swój
potencjał hydroenergetyczny w ponad
70%. Na czele europejskiego peletonu
wodno-energetycznego pędzi Francja,
z 64 TWh produkcji rocznej i prawie
90% wykorzystaniem potencjału. Przeciętniakami są np. Rumunia i Bułgaria,
produkujące odpowiednio 16 i 4,6 TWh
rocznie, przy wykorzystaniu potencjału
na poziomie 40% i 31%. Praktycznie
wszystkie kraje europejskie wykorzystują swój potencjał w większym stopniu niż Polska.

 Mikro lepsze niż makro
Większość krajowych zasobów (ok.
70%) skupiona jest na obszarze dorzecza Wisły. Jednak możliwości jego wykorzystania są dodatkowo ograniczone
ze względu na fakt, że Wisła została jedyną w Europie tak dużą rzeką, która
zachowała naturalny, nieuregulowany
bieg. Dzięki temu jest środowiskiem
życia wielu zagrożonych gatunków ﬂory i fauny.
Skuteczne protesty ekologów mają
swoje solidne uzasadnienie. Czystość
elektrowni wodnych (brak emisji gazów,

brak hałasu i innych zanieczyszczeń)
niekoniecznie rekompensuje inne straty.
Ich budowa znacząco zmienia ekosystem i krajobraz otoczenia. Uzyskanie
wysokich różnic w poziomach luster
rzeki często wymaga zalania ogromnych obszarów dolin rzecznych. Wiąże
się to nie tylko z koniecznością przesiedlenia ludzi, ale także z zagładą żyjących zwierząt i roślin. Powstały w ten
sposób zbiornik zawierający stojącą
wodę, zastępującą wartki nurt rzeczny,
sprawia, że rozwijają się w nim zupełnie
inne formy życia niż przed powstaniem
zapory. Duże zbiorniki wpływają także
na zmianę wilgotności powietrza na
dużym obszarze, ponieważ radykalnie
powiększa się obszar parowania. Dla
rzeki płynącej poniżej takiego zbiornika
negatywne konsekwencje są zdeterminowane głównie przez zwolnienie prądu rzecznego, co z kolei zmniejsza napowietrzenie wody, a brak okresowych
powodzi prowadzi do silnego zamulenia
dna. W ten sposób powstają monokultury rzeczne, które nie niosą ze sobą
życia. Takie sztuczne spiętrzenie wody w jednym miejscu ma również negatywne reperkusje dla poziomu wód
gruntowych. W miejscu spiętrzenia niebezpiecznie się one podnoszą (przez
co mogą powodować lokalne podtopienia), a w dolnych biegach rzek powodują spadek ich poziomu (co prowadzi
pośrednio m.in. do wysychania lasów
czy jałowienia gleb). Udokumentowany został również wpływ takich wielkich
zbiorników wodnych na tektonikę podłoża, głównie poprzez ich obniżanie.
Znane są także przypadki występowania wstrząsów tektonicznych w obszarach wielkich zbiorników retencyjnych.
Ze względu na te szkody, coraz
większą popularnością cieszą się Małe Elektrownie Wodne. Wpływają korzystnie na poziom wód gruntowych,
ponieważ uspokajają nurt rzeki, a także zatrzymują zjawiska bocznej i dennej erozji. W Polsce są one najczęściej
budowane na istniejących, często zdewastowanych stopniach wodnych. Jednak i one nie pozostają bez wpływu
na środowisko. Urządzenia wszystkich
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elektrowni są zagrożeniem dla życia
ryb. Dlatego w celu zniwelowania tego ryzyka stosuje się często specjalne
przepławki lub nawet instaluje się windy
dla ryb. Obecnie na rynku pojawiają się
takie technologie turbinowe dla MEW,
które pozwalają przeżyć nawet ponad
90% ryb, które przez nie przepływają.
Dodatkowo elektrownie te zużywają
niewielkie ilości energii na własne potrzeby (ok. 0,5-1%, wobec ok. 10% w
przypadku dużych elektrowni), nie wymagają dużych nakładów pracy, najczęściej zasilają lokalne rynki, dzięki czemu
nie generują dużych strat przesyłowych.
Nieduże spiętrzenia wody wywołują jej
ﬁltrację pod urządzeniami piętrzącymi i
obok nich, przez co przepływy oczyszczają się niemal całkowicie z zawiesin
i drobnoustrojów, napowietrzają wodę dzięki zwiększeniu jej powierzchni,
przedłużeniu czasu przepływu oraz falowaniu, sprzyjają rozwijaniu roślinności
wodnej, a w szczególności zespołów

szuwarowych i zanurzonych oczyszczających biologicznie i mechanicznie
wodę, czy w pewnym stopniu osłabienia zalewania okolic w przypadku występowania powodzi. Jednocześnie
wpływają pozytywnie na gospodarkę
najbliższej okolicy, poprzez zwiększenie
bezpieczeństwa energetycznego, rozwój rynku pracy, czy też uregulowanie
stosunków wodnych, co może mieć
wpływ na obszary rolnicze.
Towarzystwo Rozwoju Małych Elektrowni Wodnych opracowało prognozę
rozwoju energetyki wodnej w Polsce do
2050 r. Jej najważniejsze tezy zakładają
odtworzenie potencjału z lat 50. - odnośnie mikro, mini i małych elektrowni, natomiast w stosunku do elektrowni piko- i
nanoskalowych, odtworzenie potencjału z lat 20., kiedy to, wedle różnych danych, miało funkcjonować od ok. 8000
do ok. 25000 siłowni wodnych, adaptację do celów energetycznych potencjału powstałego na przestrzeni lat

60. i 70., kiedy w wyniku prac melioracyjnych powstało niespełna 900 potencjalnych lokalizacji, wykorzystanie potencjału powstałego w wyniku potrzeb
środowiskowych i społecznych, takich
jak zabezpieczenie przeciwpowodziowe
czy regulacja stanów wód gruntowych,
podniesienie potencjału poprzez unowocześnienie stosowanych w obecnych elektrowniach technologii (szacuje
się, że może to skutkować 20% nowej
produkcji), osiągnięcie przez Polskę do
2050 r. wskaźników wykorzystania potencjału hydroenergetycznego, porównywalnych z dzisiejszymi wskaźnikami
w Unii Europejskiej.

 Bariery i szanse
dla MEW

Polskie państwo na pewno nie będzie w stanie samodzielnie udźwignąć
ciężaru rekonstrukcji struktury rodzimej
energetyki i jej modernizacji. W sukurs
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może mu przyjść wolny rynek i szanse
jakie daje on inwestorom. Rozwój sieci
Małych Elektrowni Wodnych, ze względu na stosunkowo nieduże nakłady ﬁnansowe związane z realizacją inwestycji, jest szansą zarówno dla państwa
polskiego na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego (i zapewnieni dostaw energii z OZE), a z drugiej strony
jest szansą dla niedużych inwestorów
na zrobienie perspektywicznego biznesu. Jednak polskie państwo wydaje
się być ślepe na tę okazję i kopie biurokratyczne doły pod fundamentami
przyszłych elektrowni.
Uwarunkowania, a w zasadzie bariery formalno-prawne dla przeprowadzenia procedury środowiskowej, niezbędnej do rozpoczęcia inwestycji są
opisane w 4 aktach prawnych (Prawo
ochrony środowiska, ustawa o ochronie przyrody, ustawa o udostępnianiu
informacji o środowisku i jego ochronie, rozporządzenie Rady Ministrów
w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko) i np. w 2010 r.
zmiany były dokonywane we wszystkich z nich. To bogactwo legislacyjne
rodzi jeszcze większe bogactwo interpretacji przepisów prawnych, przedłuża od kilku do kilkudziesięciu miesięcy
procedury pozwalające na uzyskanie
zezwoleń środowiskowych, niezbędnych do uzyskania zezwoleń budowlanych (których zdobycie wymaga kolejnych miesięcy). Jest to spowodowane
m.in. urzędniczym wymogiem bardzo
wysokiego poziomu szczegółowości
dokumentacji technicznej na etapie
wstępnej procedury środowiskowej,
a w dalszej części równie wysokim
poziomem szczegółowości projektu budowlanego wymaganego przy
uzgadnianiu operatów wodno-prawnych i uzyskiwania pozwolenia wodno-prawnego. Naturalnie wszelkie procedury administracyjne na wszystkich
etapach przygotowania projektów budowy MEW są przewlekłe w charakterystyczny dla Polski sposób. Do tego
dochodzi jeszcze zmienne i nieunormowane stanowisko Krajowego Za-

rządu Gospodarki Wodnej w kwestii
udostępniania istniejących spiętrzeń
wodnych oraz ewentualne protesty
ekologów i społeczności lokalnych. No
i pewnym obciążeniem dla prywatnych
inwestorów jest też nierówna konkurencja z elektrowniami budowanymi
za pieniądze podatników.
Dla prywatnych inwestorów niewątpliwą szansą są stale rozwijające
się nowe technologie w dziedzinie małych elektrowni. I tak np. niskie koszty
inwestycyjne i możliwości wykorzystania już 1 m spadów przy zastosowaniu
tak zwanej turbiny Archimedesa, sprawiają, że ten biznes może być opłacalny. Wysoka sprawność tej turbiny
w prawie całym zakresie przepływów,
nieduży wymagany poziom niezbędnych przepływów wody do poruszania turbiny, jej długa żywotność i prosta
konstrukcja (nie wymaga gęstej kraty
i czyszczarki - wszystko swobodnie
przepływa przez turbinę), czy wolne
obroty niepowodujące zagrożenia dla
ryb, to duże ułatwienia, które mogą
częściowo rekompensować trudności formalne. Tego typu technologie
pozwalają na budowanie elektrowni
w miejscach, gdzie dotychczas nie
było to możliwe.
Inne rozwiązanie to tzw. jazy powłokowe piętrzące wodę na potrzeby MEW. Ich zalety to niski próg stały,
niskie koszty eksploatacji i budowy,
odporność na warunki atmosferyczne
w tym promieniowanie UV oraz wysoka wytrzymałość na naprężenia, dają
możliwości łatwego manewrowania
oraz pełną kontrolę nad regulacją poziomu piętrzenia, wkomponowania w
otaczający teren poprzez realizację dowolnych kształtów na nowych i starych
obiektach piętrzących.
Niewątpliwym ułatwieniem i odpowiedzią na zagrożenia ekologiczne są
nowoczesne i bardzo skuteczne przepławki dla ryb, których proces modelowania uwzględnia wszelkie warunki
lokalizacyjne, takie jak potrzebna długość, wysokości piętrzenia, prędkości
nurtu itp. Jednocześnie są dostępne
sprawne systemy elektronicznego ste-

rowania i bieżącej optymalizacji pracy
elektrowni (z natychmiastową możliwością reakcji i autokorekty efektywności
pracy), technologie efektywnego i nieszkodliwego przerzutu rumowiska, czy
nowe metody remontów i modernizacji.
Jednocześnie plany największych
ﬁrm dystrybuujących energię związane
z inwestycjami w nowe linie energetyczne w miejscach, gdzie dotychczas
ich nie było, z pewnością zwiększą
dostępny potencjał pod inwestycje w
hydroenergetykę. Poprawi się dzięki
temu dostępność wielu nowych lokalizacji, które dotychczas dla MEW były
nieopłacalne ze względu na duże odległości od linii przesyłowych.

 Wnioski
Obecnie w Polsce jest wyznaczonych ponad 2000 nowych lokalizacji do budowy nowych siłowni. Dają
one szanse na rozwiązanie problemów
trudnodostępnych miejsc, gdzie zainstalowanie elektrowni wodnych zasilających grupę gospodarstw domowych
lub małych wsi jest tańszym rozwiązaniem niż doprowadzenie linii energetycznej. Na Narwi ma powstać 5 małych elektrowni, z których każda będzie
zasilać od 40 do 60 gospodarstw domowych i rolnych. Jednak przy tak małych produkowanych mocach wzrastają koszty budowy na jednostkę mocy.
Hydroenergetycy, którzy mają mniej
cierpliwości w stosunku do procedur
związanych z budową nowych instalacji, mogą zająć się modernizacją starych obiektów i poszukiwać nowoczesnych rozwiązań technologicznych,
takich jak turbiny niskospadowe.
Czas uruchomienia elektrowni
wodnej do uzyskania pełnej mocy zajmuje jedynie kilkadziesiąt sekund, co
jest dobrym zabezpieczeniem na wypadek awarii w dużej elektrowni konwencjonalnej. Czas uruchomienia procesu rozwoju sieci Małych Elektrowni
Wodnych w całej Polsce jest niestety
nieznany, co z pewnością nie jest korzystne dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. 

Najkorzystniejsze na rynku ceny – gotowe stoisko już od 1860 PLN
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IV Forum Przemys u Energetyki S onecznej
apraszamy do udziału w czwartym, już,
Forum Przemysłu
Energetyki Słonecznej, tym razem
Forum odbędzie się w Warszawie,
w Pałacu Kultury i Nauki, w dniu 31
maja 2011 r. Tegoroczne Forum zbiegnie się z oﬁcjalną inauguracją trzyletniej, europejskiej kampanii promującej
energetykę słoneczną - Europejskie
Słoneczne Dni www.slonecznedni.pl.
Koordynatorem kampanii jest Instytut
Energetyki Odnawialnej (IEO).
Forum, co roku obejmowane jest
Patronem Honorowym: Wicepremiera i Ministra Gospodarki Waldemara
Pawlaka, Ministra Środowiska Andrzeja
Kraszewskiego, Prezesa Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Jana Rączki.
Forum adresowane jest przede
wszystkim do producentów, instalatorów i dystrybutorów systemów słonecznych termicznych oraz inwestorów
publicznych i przemysłowych.

Z

Specjalnymi gośćmi Forum będzie
Prezes Europejskiej Federacji Przemysłu Energetyki Słonecznej (ESTIF)
- Robin Welling oraz przedstawiciele
kluczowych ministerstw i instytucji ﬁnansowych. Tradycją, już jest, że Forum jest okazją do zacieśnienia i sformalizowania współpracy w ramach ﬁrm
produkcyjnych i instalatorskich sektora
energetyki słonecznej w Polsce i w UE
oraz zielonej gospodarki.

 Podczas Forum

rzecz OZE do 2020 r. oraz instrumenty wsparcie energetyki słonecznej w ustawie OZE,
 podsumowanie pierwszej edycji kampanii Europejskie Słoneczne Dni (kampania odbędzie się w
pierwszej połowie maja),
 wnioski i podsumowanie z rocznej
działalności programu z dotacją
na budowę instalacji słonecznych
NFOŚiGW,
 nowe rynki dla kolektorów słonecznych - ESCO.

przedstawiamy m. in.:



najnowsze wyniki statystyk sprzedaży kolektorów słonecznych w
Polsce (prowadzone corocznie
przez IEO),
 najnowsze wyniki sprzedaży kolektorów słonecznych w UE prowadzone przez ESTIF,
 rola energetyki słonecznej termicznej w rządowym planie działań na

Forum, podobnie jak rok temu, towarzyszyć będzie wystawa instalacji
słonecznych. Zapraszamy do kontaktu partnerów i sponsorów, solarforum@
ieo.pl.
Więcej informacji o Forum, w tym,
program spotkania oraz rejestracja
uczestnictwa dostępne jest na stronie
organizatora www.ieo.pl.

ZIELONA ENERGIA od A do Z

Rozmowa z Mariuszem Pog odem, kierownikiem Wydziau Rozwoju Rynku, Vattenfall Heat Poland
oraz Andrzejem Rubczyskim, dyrektorem Departamentu Rozwoju Vattenfall Heat Poland
ekspertami kampanii Warszawskie Ciepo

Zmiany, wyzwania i kierunki
rozwoju brany ciepowniczej.
Jakie były najistotniejsze zmiany, które zaszły w branży ciepłowniczej w 2010 r. w Polsce?
Andrzej Rubczyński: Przede
wszystkim zmieniło się Prawo energetyczne, a dokładnie sposób kształtowania taryf. Dla przedsiębiorstw
wytwarzających ciepło w kogeneracji wprowadzono możliwość ustalania
cen w oparciu o system cen referencyjnych bazujących na średnich cenach
z ciepłowni. To bardzo istotna zmiana
dla branży energetycznej. Dotychczasowy system nie promował inwestycji
i modernizacji oraz był demotywujący,
ponieważ wzrost przychodów z energii
elektrycznej lub poprawa rentowności
ﬁrmy dzięki redukcji kosztów powodowały, że cena ciepła spadała. Natomiast system benchmarkowy uniezależnia dwa rodzaje przychodów - z
ciepła i z prądu, stymuluje efektywność
energetyczną i wspiera inwestycje.
Kolejną ważną zmianą, chociaż
krótkoterminową, było wprowadzenie
możliwości łączenia certyﬁkatów: zielonego i czerwonego, przy produkcji
energii elektrycznej w elektrociepłowniach z wykorzystaniem biomasy. Do-

tychczas trwała dyskusja, czy spalając
biomasę, elektrociepłownia jest uprawniona do otrzymania zielonego certyﬁkatu za OZE, czy czerwonego - kogeneracyjnego. Niestety, system wsparcia
kogeneracji będzie obowiązywał tylko
do końca 2012 r. i nie wiemy jaki model promocji kogeneracji zostanie wybrany w przyszłości.
Mariusz Pogłód: W 2010 r. pojawiło się również wsparcie dla elektrociepłowni wykorzystujących metan
z kopalń, co stanowi bodziec do budowania lokalnych elektrociepłowni oraz
wsparcie biogazowni, wykorzystujących biometan.
Warto również wspomnieć o rozpoczętych w 2010 r. pracach nad „Krajowym planem działań w zakresie energii
ze źródeł odnawialnych”. Projekt nie
został jeszcze ukończony, ale to ważny dokument, który będzie przedstawiał oczekiwania rządu wobec branży
energetycznej oraz obszary, w jakich
branża będzie wspierana.
Także istotną ustawą dla branży
ciepłowniczej, nad którą prace trwały w 2010 r. i właśnie dobiegają końca, jest ustawa o gospodarce odpa-
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Podsumowanie 2010 roku i prognozy na rok 2011
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Z jakimi kluczowymi problemami borykała się branża ciepłownicza w 2010 r.?
AR: Za najistotniejszy problem należy uznać trudności w planowaniu inwestycji przy braku jednoznaczności
legislacyjnej. W 2013 r. zostanie wprowadzony system handlu pozwoleniami
na emisję CO2 i nie wiadomo jeszcze,
jak będzie on wyglądał: jakie będą zasady, kto będzie uprawniony do darmowych przydziałów, ile ich przypadnie
poszczególnym jednostkom, etc. Zakłady produkcyjne nie mając tej wiedzy
powstrzymują się przed planowaniem
inwestycji.
Branża ciepłownicza oczekuje również na określenie nowego systemu
wsparcia kogeneracji. Obecny system certyﬁkatów kończy się w 2012 r.
i jak do tej pory nie jest jasne, jak będą
wspierane nowe i istniejące już obiekty, z jaką siłą i jak długo. To również
uniemożliwia długofalowe planowanie
i przygotowywanie się do inwestycji.
MP: Kolejną sprawą jest niezakończona dyskusja dotycząca zielonych certyﬁkatów i udziału biomasy
leśnej w portfelu biomasy dozwolonej
do spalania. To bardzo istotna kwestia
z punktu widzenia technologii: proporcje biomasy leśnej i nieleśnej decydują
o zakresie inwestycji.
Istotnym problemem były także rosnące ceny paliw, szczególnie biomasy. Taka tendencja z pewnością będzie
się utrzymywała, dlatego też już dzisiaj zakłady produkujące ciepło powinny odpowiednio się przygotowywać,
aby zapewnić sobie dostawy biomasy
w odpowiedniej ilości i jakości.

Jakie kluczowe inwestycje związane z produkcją ciepła zostały zrealizowane w Warszawie w 2010 r.,
a jakie planowane są w 2011 r.?
AR: Przede wszystkim możemy się
pochwalić zakończeniem pierwszego
etapu instalacji mokrego odsiarczania
spalin w EC Siekierki. Dzięki niej roczna
emisja dwutlenku siarki zostanie ograniczona o około 8 000 ton. Następnym
rozwiązaniem, które zostało wdrożone
w minionym roku w tej samej elektrociepłowni, jest współspalanie biomasy,
dzięki czemu pozyskujemy „zieloną”
energię cieplną i elektryczną w obu
warszawskich zakładach. Podobny
system został wcześniej wdrożony w
EC Żerań. Rocznie spalamy obecnie
ok. 150 000 ton biomasy. Z roku na rok
zużycie tego „zielonego paliwa” będzie
rosło. Aby zagwarantować jego dostawy, zainwestowaliśmy w nową działalność biznesową - plantacje roślin energetycznych. Na razie założyliśmy 200
ha upraw, a więc stosunkowo niewiele,
jednak docelowo będzie to ok. 10 000
ha, co pozwoli na dostarczanie biomasy agro zgodnie ze spodziewanymi regulacjami prawnymi. Obecnie stawiamy
na wierzbę energetyczną. W przyszłości prawdopodobnie będzie to również
topola, dzięki czemu zapewniona zostanie biodywersyﬁkacja.
W 2011 r. stoją przed nami nowe
wyzwania. Vattenfall Heat Poland przygotowuje się do zamknięcia składowiska przy ul. Myśliborskiej w Warszawie.
Trwają już działania związane z budową oczyszczalni ścieków, dodatkowych
magazynów popiołowych i zbiorników
retencyjnych na popiół, wszystko w
kierunku zamknięcia całej gospodarki
popiołowej na terenie EC Żerań.
Z kolei w EC Siekierki rozpoczniemy budowę instalacji katalitycznego
odazotowania spalin oraz przebudujemy jeden z kotłów opalanych węglem
tak, aby spalał wyłącznie biomasę.
Dzięki temu zwiększymy jej zużycie o
dodatkowe 300 000 ton. Po uzyskaniu
pełnej mocy w 2014 r., w sumie spalane będzie ok. 450 000 ton biomasy,
co nie jest jeszcze celem ostatecznym.

W tym roku planowane jest także zakończenie przetargu na wymianę mocy
w EC Siekierki.
MP: Ponadto, cały czas do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączani
są nowi odbiorcy. W 2010 r. pomiędzy
Urzędem m. st. Warszawy, Stołecznym
Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej
i Vattenfall Heat Poland podpisane zostało porozumienie, którego efektem
będzie podłączanie ciepła sieciowego do ok. 100 obiektów należących
do Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami. Obecnie trwają prace
nad kolejnym porozumieniem, dzięki
któremu do m.s.c. przyłączane będą
nowe zasoby mieszkaniowe.
Jakie będą tendencje w zakresie
zapotrzebowania na ciepło w Warszawie w 2011 r.?
AR: Na podstawie analiz planów
rozwoju rynku ciepła do 2030 r. i dalej
do 2050 r., przewidujemy w najbliższej
dekadzie niewielki, ale stały wzrost mocy zamówionej w systemie ciepłowniczym. Warszawa, obok Krakowa, to
jedyne miasto w Polsce, które notuje
przyrost mieszkańców. Wraz z dynamicznym rozwojem stolicy, rozwija się
także sieć ciepłownicza. Przyłączane
są zarówno nowe osiedla, modernizowane budynki mieszkalne, jak i biurowce.
Jakie podstawowe problemy
staną przed branżą ciepłowniczą
w 2011 r.?
MP: Oprócz zagadnień już wymienionych, warto wspomnieć o dyrektywie IED (Industrial Emission Directive),
która weszła w życie w poprzednim
roku, na razie na poziomie Unii Europejskiej. Jest to niezwykle ważny dokument dla branży energetycznej, który
reguluje standardy emisji spalin pochodzących z przemysłu energetycznego i
zaostrza normy. Zacznie obowiązywać
od 2016 r. To krótki czas, w trakcie którego należy poczynić wiele inwestycji związanych z ekologią. Dlatego też
branża, a szczególnie elektrociepłownie, które do tej pory koncentrowały się

CIEPŁOWNICTWO

dami komunalnymi. Kluczową sprawą
w ramach tego rozporządzenia będzie
przeniesienie prawa własności odpadów z ﬁrm dystrybuujących je na jednostki samorządowe. Wówczas to one
będą decydowały o dalszym losie odpadów, np. czy kierować je do zakładów termicznej utylizacji. Będzie to poważny czynnik zachęcający do rozwoju
tego typu zakładów, które wytwarzają
energię z odpadów komunalnych.
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na spalaniu dobrego węgla, nie inwestowały w instalacje odsiarczania czy odazotowania w takim stopniu, jak klasyczna
energetyka, będą to musiały nadrobić i być przygotowanymi,
by w 2016 r. spełniać zaostrzone standardy. Jest to duże wyzwanie, rozłożone w Polsce na najbliższe lata.
W jakim kierunku będzie rozwijać się branża?
AR: Bezwzględnie promowane będą działania w kierunku
ograniczenia kosztów ponoszonych z tytułu opłat za emisję
CO2. Aby to osiągnąć można zmienić paliwo, a więc przejść
na biomasę, odpady komunalne i gaz. Na pewno wzrastać
będzie presja na redukcję kosztów operacyjnych ﬁrm w celu utrzymania konkurencyjności (a więc nie podnoszenia cen
za ciepło).
Przewidujemy również wzmożony rozwój małych obiektów,
ponieważ do systemu handlu emisjami CO2 wchodzą obiekty większe, o mocy powyżej 20 MWt. Mniejsze na razie nie
będą objęte regulacjami, a więc ich budowanie będzie opłacalne ze względu na brak konieczności ponoszenia kosztu
zakupu pozwoleń na emisję CO2. Z pewnością w przyszłości
zostanie wprowadzony podatek wyrównawczy (podatek paliwowy), ale na razie niewiele się o nim dyskutuje.
Być może rozwiną się nowe gałęzie biznesowe w obszarze efektywności energetycznej. Firmy dostarczające energię
mogą również, co już widać, działać w obszarze efektywności,
dostarczania usług, zarządzania energią, oszczędzania jej, itp.
Mimo trudności producenci energii, w tym również Vattenfall Heat Poland z pewnością będą starali się dalej rozwijać
kogenerację - jest to bowiem jeden z najefektywniejszych sposobów wytwarzania energii użytkowej, a więc ciepła i prądu 
Rozmawiała: Dorota Kubek
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Warszawskie Ciepło to projekt edukacyjno-informacyjny, skierowany do mieszkańców Warszawy. Jego celem jest poszerzenie wiedzy na temat racjonalnych, efektywnych i ekologicznych sposobów ogrzewania
warszawskich budynków, ze szczególnym uwzględnieniem ciepła sieciowego. Akcja edukacyjna rozpoczęła
się w 2009 r. Pomysłodawcami i inicjatorami projektu
są: Vattenfall Heat Poland S.A., Stołeczne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A., przy wsparciu Urzędu
m. st. Warszawy.
Szczegóły: www.warszawskiecieplo.pl

ukasz Wach, kierownik projektu, Vattenfall Distribution Poland SA
Krzysztof Migda , mened er i kierownik projektów z Infovide-Matrix SA
Krzysztof Osiski, business information of cer Vattenfall Distribution Poland SA

Wdroenie Repozytorium Danych Pomiarowych

w Vattenfall Distribution Poland
Z
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adaniem zespou IT jest realizowanie potrzeb biznesu i umiejtne
wykorzystywanie w tym celu dostpnych technologii informatycznych.
Celem projektu nie byo jedynie zbudowanie hurtowni danych, ale take
zaprojektowanie rozwizania, które pozwoli na ograniczenie kosztów zwizanych
z budowaniem interfejsów oraz raportów i analiz. Czynniki te, przy zoonej
architekturze systemów informatycznych, s elementem niezbdnym do sprawnej
obsugi procesów biznesowych.
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Ponieważ dane z systemów pomiarowych są informacją, która występuje
w wielu miejscach obsługi procesów,
naturalnym wydawało się zrealizowanie pierwszego kroku, którym jest budowa repozytorium. Miało to być jedno
centralne miejsce składowania danych
pomiarowych. Kolejnym krokiem była
analiza i zarządzanie jakością tych danych, które skutkowało implementacją
narzędzia klasy BI, sprawnie raportującego dane zgromadzone w naszej hurtowni użytkownikom końcowym.
Przy tego typu projektach na efekt
trzeba poczekać. Budowa i zasilanie danymi tego typu rozwiązań była dla użytkownika niewidoczna. Dopiero analizy i
raporty są czymś, co daje mu wymierną korzyść. Pewnikiem jest też to, że
tego typu projekty nie kończą się wraz
ze zbudowaniem hurtowni. Procesem
ciągłym jest analizowanie i przygotowywanie kolejnych grup, przekrojów danych, które biznes wykorzysta w swojej
codziennej działalności.

 Geneza i cele projektu
Potrzeba budowy Repozytorium
Danych Pomiarowych (REDAP) zaistniała w związku z realizacją projektu
wyznaczania i prognozowania różnicy bilansowej energii elektrycznej. Powstało zapotrzebowanie na odpowiednio przygotowane dane pomiarowe dla
systemów analitycznych VDP. Chodziło
o dane pomiarowe pochodzące z wielu
systemów w różnej granulacji czasowej, zarówno z bilingów, jak i systemów
pomiarowych dla ponad miliona klientów. Dane te wymagają codziennego (a
nawet częstszego), przekształcania w
agregaty dla systemów analitycznych,
których wyniki wyliczeń wystawiane są
na rynek bilansujący. Cały proces musi
się zamknąć w odpowiednich reżimach
czasowych. Istniała więc potrzeba stworzenia jednego wspólnego magazynu
danych pomiarowych pochodzących
ze wszystkich źródeł ich pozyskiwania.

Dodatkowym celem było umożliwienie
dostępu do centralnego wzorcowego
repozytorium danych pomiarowych innym systemom, dotychczas pobierających te dane z systemów pomiarowych
i bilingów, co pomogłoby odciążyć te
systemy od coraz częstszego serwowania danych oraz ich problemów z ich
integracją i transformowaniem. REDAP
miał również umożliwić raportowanie na
danych pomiarowych.
VDP postanowiło również wdrożyć
nowoczesne rozwiązanie raportowe
klasy BI, z możliwością rozwoju budowy raportów siłami własnymi: budowa raportów, jako zadanie analityków
z biznesu, konstruowanie modeli danych jako dziedzina konsultantów IT.
Doświadczenia z raportami tworzonymi
na zamówienie przez ﬁrmy zewnętrzne zdecydowanie potwierdzały zasadność podjęcia takiego kierunku. Projekt
dał możliwość sprawdzenia, czy takie
rozwiązanie może się stać kierunkiem
strategicznym ﬁrmy.
Istotnym założeniem była również
możliwość rozwoju systemu za pomocą
własnych zasobów IT. Z tego powodu
to VDP jest właścicielem kodu REDAP.
Kolejnym celem było uproszczenie architektury systemu informatycznego,
która wydawała się dość skomplikowana, w szczególności jeśli chodzi o interfejsy i bezpośrednie przepływy danych
pomiędzy systemami IT.

 Krok pierwszy

budowa REDAP

Celem pierwszego etapu projektu było stworzenie i zasilenie systemu
wiarygodnymi i uspójnionymi danymi
pomiarowymi, co było konieczne do
wsparcia szeregu procesów. Zaliczały
się do nich: wyznaczanie i prognozowanie różnicy bilansowej, przy dostarczeniu odpowiednich agregatów danych,
bilingowy - przez przejęcie wyznaczania przekroczeń mocy z systemów pomiarowych i przyspieszenie obliczeń na
koniec miesiąca oraz wsparcie początkowo w niewielkim zakresie (za pomocą
raportów) procesu zamknięcia miesiąca.

W drugim etapie planowane jest
wspomaganie procesu zmiany sprzedawcy oraz rozszerzenie zakresu danych REDAP. Celem tego etapu jest
wdrożenie systemu do szerszego wykorzystania w codziennej działalności
biznesowej i podniesienie świadomości w zakresie raportowania za pomocą narzędzi BI.
Etap trzeci zakładał wykorzystanie REDAP jako głównego magazynu
danych pomiarowych. Jego zadaniem
było udostępnianie danych w postaci raportów, zarówno „surowych”, jak
i przetworzonych danych dla innych
systemów (dane godzinowe, agregaty,
itp.). VDP jest obecnie w początkowej
fazie drugiego etapu.

 Dane do przygotowania
prognozy różnicy
bilansowej

Jednym z podstawowych celów
wdrożenia było przygotowanie danych
dla wyliczania i prognozowania różnicy
bilansowej. Jest to potrzeba operacyjna, mająca dużą wartość biznesową
dla dystrybutora energii elektrycznej.
Została ona zrealizowana w ramach
wdrożenia Repozytorium Danych Pomiarowych zbudowanego, jako system
analityczny. Do wyliczania i prognozy
różnicy bilansowej wymagane było:
 podzielenie Punktów Poboru Energii (PPE) na segmenty,
 wyliczenie agregatów miesięcznych dla wszystkich segmentów
PPE,
 wyliczenie agregatów godzinowych dla wszystkich segmentów
PPE.
Dostępne do wyliczeń dane rozproszone były w trzech systemach bilingowych oraz dwóch systemach pomiarowych. Znajdowały się w różnych
strukturach i formatach oraz różnej
granulacji obejmującej odczyty roczne,
dwumiesięczne, miesięczne, dobowe,
godzinowe i kwadransowe. Wykorzystane zostały także standardowe proﬁle godzinowe dla taryf detalicznych.

TECHNOLOGIE

 Projekt w ujęciu
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Rys. 1. Przygotowanie danych dla wyliczenia i prognozowania różnicy bilansowej

Aby dane mogły zostać udostępnione systemom do wyliczania i prognozowania różnicy bilansowej, Repozytorium Danych Pomiarowych najpierw
wykonuje cykliczne codzienne ładowanie danych odczytowych znajdujących
się w różnych systemach. Załadowane
dane są transformowane do jednolitej
postaci w warstwie Data Repository
(DR) hurtowni danych. Raz na miesiąc
następuje przyporządkowanie PPE do
odpowiednich segmentów, dla których
cyklicznie są wyliczane odpowiednie
agregaty godzinowe i miesięczne, korzystając z jednolitych danych w warstwie DR. Algorytm wyliczania agregatów został opracowany i uzgodniony
w trakcie analizy przedwdrożeniowej.

 Wsparcie dla wyliczania
przekroczeń mocy

Kolejnym wymaganiem, istotnym
dla Vattenfall Distribution Poland, było
wyliczanie przez Repozytorium Danych
Pomiarowych przekroczeń mocy, tzw.
PMAX-ów. Przekroczenia mocy są jednym z parametrów obliczania opłat dla
wielu klientów z segmentu wielkiego
odbioru. Poprzednio przekroczenia mo-

cy były wyliczane przez system pomiarowy. Obecnie są one wyliczane przez
Repozytorium Danych Pomiarowych.
Czas wykonywania tego procesu został
skrócony wielokrotnie. Wyliczone dane
są udostępniane systemowi bilingowemu w postaci widoku bazodanowego.

 Architektura systemu
Repozytorium Danych Pomiarowych zostało zbudowane, jako system
klasy Business Intelligence, zgodnie
z architekturą stosowaną w hurtowniach danych. Oznacza to, że w komponentach architektonicznych rozwiązania występują systemy źródłowe oraz
repozytorium składające się z trzech
warstw: (DSA, DR, DM), narzędzie klasy ETL oraz warstwa do tworzenia i
udostępniania raportów. System pobiera cyklicznie, zgodnie z ustalonym
harmonogramem (zwykle raz lub dwa
razy dziennie) dane z systemów źródłowych. Są to trzy różne systemy bilingowe, dwa systemy pomiarowe, system wyliczania różnicy bilansowej oraz
inne dane dostępne w postaci plików
tekstowych i arkuszy Excel. Pobierane
są dane pomiarowe (odczyty, zużycia)

oraz wymagane dane kartotekowe takie
jak: Płatnicy, Odbiorcy, Punkty Poboru
Energii (PPE), Liczniki, Taryfy oraz inne
dane słownikowe.
Samo repozytorium posiada trzy
warstwy przetwarzania i magazynowania danych: DSA - Data Staging Area,
DR - Data Repository oraz DM - Data Marts.
 DSA magazynuje krótkookresowo
dane pobrane z systemów źródłowych. Dane są w strukturach zbliżonych do tych systemów. Główną
funkcją tej warstwy jest wyodrębnienie przyrostu oraz weryﬁkacja
poprawności i kompletności danych.
 DR przechowuje i udostępnia dane
detaliczne w ujednoliconej strukturze niezależnie od pochodzenia. W tym wypadku zastosowano
model wielowymiarowy. Oznacza
to, że dane znajdują się w odpowiednich tabelach faktów i powiązanych z nimi tabelach wymiarów.
W bazie relacyjnej to jest tzw. „model gwiazdy”.
 DM - przechowuje i udostępnia dane w podobnej postaci jak warstwa
DR, z tym zastrzeżeniem, że da-
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Różnica balansowa

Pomiary 1

Prognoza
DSA

Pomiary 2
Biling 1

Serwer raportowy
(Oracle BI SE One)

DR

Biling 2
DM
Biling 3
Pliki

Repozytorium Danych
(Oracle Database Server)

Rys. 2. Architektura - standard Hurtowni Danych

Repozytorium Danych Pomiarowych udostępnia dane innym systemom, bądź to w postaci widoków bazy
danych, bądź przez generowanie plików o wyspecyﬁkowanych strukturach.
Dane z warstw DR i DM udostępniane
są także poprzez warstwę raportową
systemu.
Wszystkie procesy pobierania, ładowania, transformacji i przetwarzania pomiędzy warstwami oraz udostępniania
danych wykonywane są automatycznie
przez warstwę ETL. W tym wypadku
zastosowano licencjonowany produkt
Infovide-Matrix o nazwie ETL-K.
W architekturze ﬁzycznej rozwiązania zastosowanie znalazły dwa serwery. Pierwszy to repozytorium z bazą
danych Oracle 10g Enterprise Edition z
opcją partycjonowania, działający pod
systemem operacyjnym Linux. Drugi
Serwer ma rolę raportową i posiada
zainstalowane oprogramowanie Oracle Business Intelligence Standard Edition One.

 Doświadczenia
Projekt można uznać za trudne
technicznie i organizacyjnie przedsięwzięcie. W trakcie trwania projektu
natknięto się na wiele problemów, dla
których musiano znaleźć odpowiednie
rozwiązania. Można je podsumować
w kilku punktach.
Jednym z doświadczeń jest wpływ
poziomu szczegółowości specyﬁkacji
wymagań funkcjonalnych na realizację projektu. Dokładność określenia
wymagań ma zasadnicze znacznie
dla uniknięcia rozbieżności pomiędzy
wykonawcą, a zamawiającym. Realizowany projekt musiał się z tym problemem zmierzyć.
Kolejnym doświadczeniem była
trudność w tworzeniu rozwiązań, które miały zaspokoić potrzeby operacyjne (udostępnianie i przetwarzanie
danych) i analityczne (raportowanie)
jednocześnie. Trudno je godzić w ramach jednego systemu, w przypadku
REDAP udało się znaleźć rozwiązanie, które wdrożone zostanie w kolejnym etapie.
Następny punkt dotyczy obsługi
jakości danych. W trakcie projektu

musiano znaleźć niestandardowe rozwiązania dla zachowania odpowiedniego poziomu jakości danych w repozytorium bez podnoszenia kosztów i
wymagań na infrastrukturę sprzętową.
Wyzwaniem był również wolumen
danych pomiarowych, który okazał
się dwukrotnie większy niż zakładano
w analizach ilości danych.

 Dalszy rozwój
Najbliższe kroki wynikają z założonego planu oraz doświadczeń projektowych. Zostały one ujęte w korektach do zakresu prac na kolejne etapy
projektu. Planuje się uzupełnienie zakresu danych do lepszego wsparcia
biznesu raportami, ponieważ nie było
możliwe w pełni zaspokojenie tych potrzeb. Kolejnym kierunkiem jest utworzenie tzw. kokpitów, czyli raportów
służących dostarczaniu i prezentacji
informacji zarządczej. Konieczne wydaje się również wydzielenie z repozytorium części dedykowanej dla realizacji potrzeb operacyjnych. Zespół
wdrażający projekt planuje zrealizować te założenia w kolejnych 2 latach. 
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ne znajdujące się w niej występują
w postaci zagregowanej lub wyliczonej na podstawie danych detalicznych.
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elem dostosowania gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce do
standardów obowizujcych w Unii Europejskiej, których najwaniejszym
deniem jest zminimalizowanie skadowania odpadów, najwiksze miasta
w Polsce podjy trud przebudowy systemu gospodarki odpadami i budowy
instalacji termicznego przeksztacania odpadów. Instalacje takie stanowi dzi
nieodzowny element nowoczesnego systemu zagospodarowania odpadów i s
obecne w wikszoci duych miast w bardziej od Polski rozwinitych krajach UE.
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rzymiarkę do budowy spalarni odpadów komunalnych podjęło w Polsce kilka największych
miast: Warszawa, Łódź, Kraków, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Koszalin i Białystok ubiegając się o dotacje
UE na pokrycie części kosztów budowy (w ramach programu operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”).
Dziś proces przygotowania do budowy spalarni wszedł w decydującą
fazę - oceny przygotowanych wniosków, decyzji o przyznaniu doﬁnansowania oraz ogłoszenia przetargów
na budowę.
Spalanie odpadów budzi od lat
wiele kontrowersji i protestów społecznych. Bardzo trudno jest uzyskać społeczną akceptację dla tego typu instalacji. Większość oporów społecznych
bierze się z nieznajomości zagadnienia
oraz obaw przed negatywnymi skutkami emisji zanieczyszczeń. Problem
emisji został szczególnie silnie nagłośniony w latach 80. i 90. ub.w. przez
różnego rodzaju ruchy ekologiczne
i do dnia dzisiejszego krążą mity na
temat spalarni odpadów, nie mające
nic wspólnego ze współczesnym stanem wiedzy, nauki i techniki.
Dodatkowo plany budowy instalacji termicznego przekształcania odpadów, z racji otwierającego się sporego rynku inwestycji, przyciągnęły do
naszego kraju przedstawicieli wielu
różnych ﬁrm, których często można
nazwać „akwizytorami marzeń” oferujących różne, często bardzo oryginalne, najczęściej nie sprawdzone
w dużej skali lub dawno zapomniane
technologie, które według oferentów
mają przewyższać wszystkie znane
(inne) technologie pod względem nowoczesności, efektywności, czy zminimalizowania oddziaływania na środowisko. Wychodzą oni na przeciw
marzeniom i oczekiwaniom społecznym. Wszyscy chcieliby instalacji nowoczesnej, bezpiecznej i nie oddziaływującej na środowisko i zdrowie ludzi,
która w żadnym wypadku nie powinna
mieć nic wspólnego ze źle odbieraną
społecznie spalarnią.
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Co innego instalacja pirolizy, zgazowania, czy też instalacja plazmowa. Nie jest to spalarnia, a więc jest
na pewno lepsza, nowocześniejsza i
bezpieczniejsza. W ten sposób zupełnie nieoczekiwanie odżył w Polsce, wydawałoby się rozstrzygnięty już kilka
lat temu w Europie, problem wyboru
technologii termicznego przekształcania odpadów. Pojawiła się dyskusja o
(rzekomej) wyższości nowych technologii - pirolizy, zgazowania, czy plazmy
nad klasyczną technologią rusztową,
powszechnie znaną i stosowaną w Europie, nazywaną przez „akwizytorów
marzeń” przestarzałą technologią z
połowy ubiegłego wieku.

 Trochę historii
Pierwsza w świecie profesjonalna,
przemysłowa spalarnia odpadów (nazwana „Destructor” - patent GB 3125)
została wybudowana w Anglii w miejscowości Nottingham w 1874 r. [1].
Konstruktorem instalacji był inżynier
Albert Fryer pracujący dla ﬁrmy Manlove, Alliott & Co Ltd., ﬁrmy powstałej
w 1837 r. i znanej z produkcji wirówek
i maszyn pralniczych. Pierwszy „Destructor” składał się z 16 osobnych
komór spalania z rusztem stałym o wydajności 4-6 Mg odpadów w ciągu 24
godzin. Koszt budowy wyniósł £ 11
418. Była ona z dzisiejszego punktu widzenia bardzo prymitywna i wymagała wiele pracy od obsługi. Następną spalarnię, już w rok później,
wybudowano w Manchesterze. Kolejne w następnych latach powstały w
Birmingham, Leeds, Heckmondwike,
Warrington, Blackburn, Bradford, Bury, Bolton, Hull, Nottingham, Salford,
Ealing oraz w Londynie. W sumie w
1890 r. w Anglii pracowało już 39 spalarni odpadów. Konstrukcja Fryera była
rozwijana przez Staﬀorda (1884), Jonesa (1885), Richmonda (1885), Whileya (1891), Horsfalla (1888-1891),
Warnera (1888), Meldruma, Beamana
i Deasa (1893, 1894), Heemana oraz
Sterlinga, osiągając coraz większą wydajność z jednej komory - 10-12 Mg

wciągu 24 godzin przy jednoczesnym
wzroście ilości komór. Pierwsze instalacje nie posiadały systemu odzysku
ciepła, późniejsze produkowały parę
do napędu generatorów elektrycznych.
Koszt spalania w pierwszych angielskich spalarniach wynosił nieco ponad
1 szyling za 1 Mg odpadów [1]-[3]. Były to pierwsze profesjonalne spalarnie
odpadów w świecie i aż do wybuchu I
wojny światowej angielska technologia
spalania odpadów komunalnych była
wiodącą w Europie. Spalarnie powstające w tym okresie (aż do lat 60. ub.w.)
nie posiadały żadnych urządzeń ograniczających emisję zanieczyszczeń.
W 1892 r., po epidemii cholery,
w związku z koniecznością likwidacji
zakażonych ubrań, mebli itp., władze
Hamburga zadecydowały o budowie
spalarni odpadów. Została ona uruchomiona w 1895 r. Była to spalarnia konstrukcji Sterlinga, komorowa z rusztem
stałym [4]. W kolejnych latach na terenie Niemiec powstawały następne spalarnie - między innymi w Kolonii (1906),
Frankfurcie (1909). W 1903 r. uruchomiono pierwszą spalarnię w Danii w
miejscowości Frederiksberg, w 1906
r. w Szwecji w Sztokholmie, i w Belgii
- w Brukseli, zaś w 1929 r. uruchomiono pierwszą spalarnię w Szwajcarii - w
Zürichu. Ogółem w latach 1876-1908
w Europie wybudowano ponad 210 instalacji do spalania odpadów (w Anglii,
Danii, Szwecji, Belgii, Szwajcarii, Niemczech i Czechach) oraz ponad 180 w
Stanach Zjednoczonych.
W latach 20. Niemcy zastosowali
w swoich nowo budowanych spalarniach po raz pierwszy ruszt mechaniczny (np. konstrukcji Steimüllera, Noella, Babcocka, czy szwajcarskiego
von Rolla lub duńskiego Volunda) stosowany dotychczas w elektrowniach
opalanych niskokalorycznym węglem
brunatnym. Poprawiło to w sposób
znaczący efektywność spalania. Pojawiło się wtedy wiele nowych oryginalnych konstrukcji rusztu, w tym między innymi specjalny ruszt do bardziej
kalorycznych odpadów - ruszt chłodzony wodą.

Masowy rozwój tej metody pozbywania się odpadów obserwuje się w
Europie począwszy od lat 60. Wtedy
to zaczęto stosować pierwsze instalacje ograniczania emisji - odpylacze
(przede wszystkim elektroﬁltry, czasami cyklony). W latach 70. w systemach
oczyszczania spalin pojawiły się układy
ograniczania emisji gazów kwaśnych
(głównie dwutlenku siarki i chlorowodoru) na drodze absorpcji w roztworach alkalicznych. Rozwój spalarni został przyhamowany w latach 80. i 90.,
głównie z uwagi na odkryty pod koniec
lat 70. problem emisji dioksyn. W latach 90. kosztem ogromnych nakładów na badania (w Niemczech ponad
3,8 mld. DM) udało się poznać warunki
syntezy dioksyn oraz opracować technologie spalania minimalizujące ich
powstawanie oraz technologie ograniczania ich emisji. Wtedy w spalarniach pojawiły się układy adsorpcyjne
oraz katalizatory stosowane również
do ograniczania emisji tlenków azotu.
Postęp we włókiennictwie w latach 90.
zaowocował opracowaniem nowoczesnych materiałów ﬁltracyjnych i w miejsce kolumn absorpcyjnych i drogich
elektroﬁltrów zaczęły się pojawiać suche systemy oczyszczania spalin połączone z odpylaniem na ﬁltrach tkaninowych. Konstrukcja spalarni odpadów
na przestrzeni lat ulegała licznym zmianom i modyﬁkacjom. W miarę postępu
naukowo-technicznego oraz rozwoju
wiedzy na temat procesów spalania
modyﬁkowano konstrukcję spalarni.
Pojawiło się stopniowane doprowadzania powietrza (podział na powietrze
pierwotne doprowadzane pod ruszt i
powietrze wtórne - dopalające), recyrkulacja spalin, coraz bardziej rozbudowany system oczyszczania spalin, kotły odzyskincowe produkujące parę o
coraz wyższych parametrach (wyższej
temperaturze i ciśnieniu), co zaowocowało coraz wyższą sprawnością energetyczną spalarni. Zmiany zaszły również w samej konstrukcji rusztu, dzięki
czemu można dziś na nim spalać odpady z jednej strony o coraz wyższej,
a także i coraz niższej kaloryczności.

Po 2000 r. obserwujemy ponownie wzrost liczby i wydajności spalarni (przede
wszystkim opartych o sprawdzoną technologię rusztową), szczególnie w krajach należących do UE, co związane jest z przyjętą strategią gospodarowania
odpadami oraz znaczącym ograniczeniem ich składowania.
Wspomniane wcześniej problemy z emisją dioksyn spowodowały zainteresowanie pod koniec lat 80. innymi niż spalanie technologiami termicznego
przekształcania odpadów. Zwrócono wtedy uwagę na znaną od XIX w. technologię pirolizy (odgazowania) oraz stosowną już podczas II wojny światowej
technologię zgazowania paliw stałych (silniki na tzw. holzgas - gaz ze zgazowania drewna). Zgodnie z założeniem miały dać one mniejszą emisję mikrozanieczyszczeń organicznych, w tym dioksyn i furanów. Zarówno w Europie, jaki w
Stanach Zjednoczonych oraz w Japonii podjęto bardzo wiele prób opracowania
i wdrożenia tego typu technologii. Generalnie w Europie piroliza i zgazowanie
nie odniosły większych sukcesów, natomiast w Japonii na przełomie lat 90. i
dwutysięcznych powstało kilkanaście tego typu instalacji. Ostanie lata, to liczne próby wykorzystania technologii plazmowej do unieszkodliwiania odpadów.
Jak na razie w Europie na rynku instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych zdecydowany prym wiodą klasyczne instalacje spalania na ruszcie. Stanowią one zdecydowaną większość istniejących instalacji,
szczególnie w Europie. Udział instalacji pizolitycznych, zgazowujących lub plazmowych jest jak na razie znikomy, co wynika przede wszystkim ze względów
technicznych. Obserwujemy przy tym ciekawe zjawisko wzrastającej akceptacji
społecznej dla metod pirolitycznych, zgazowania lub plazmowych, przy równoczesnym spadku akceptacji dla klasycznych spalarni z paleniskiem rusztowym.
Również w Polsce istniały spalarnie odpadów komunalnych - w Warszawie
w 1912 r. została wybudowana spalarnia o wydajności ok. 10 000 Mg/rok, która pracowała do 1944 r., kiedy to podczas Powstania Warszawskiego została
zniszczona. Natomiast w Poznaniu w 1929 r. oddano do użytku spalarnię odpadów komunalnych o podobnej wydajności, która pracowała aż do 1954 r.
Widać więc, że spalanie odpadów posiada już swoją długą historię.

 Piroliza,

zgazowanie, plazma

Pirolizą nazywamy proces transformacji termicznej bogatych w węgiel substancji organicznych, który odbywa się w podwyższonych temperaturach, w
środowisku całkowicie pozbawionym tlenu bądź przy jego pomijalnie małej
obecności. Proces ten jest z natury endotermiczny (wymaga dostarczenia ciepła z zewnątrz) i przebiega w temperaturach do 1 000 °C. Skład i ilość produktów pirolizy zależy od rodzaju odpadów, ich właściwości ﬁzykochemicznych
oraz od temperatury procesu. Podczas procesu pirolizy masa odpadów zostaje
przekształcona w [4]:
 gaz pirolityczny zawierający głownie wodór, metan, etan i ich homologi, tlenek i dwutlenek węgla oraz inne związki takie jak: siarkowodór, amoniak,
chlorowodór oraz ﬂuorowodór,
 koks pirolityczny - fazę stałą zawierającą węgiel oraz metale i inne substancje inertne,
 fazę ciekłą zawierającą mieszaninę olejów, smół oraz wody i rozpuszczonych
w niej prostych aldehydów, alkoholi i kwasów organicznych.
Proces pirolizy węglowodorów można opisać następującym uproszczonym
równaniem chemicznym:

CxHyOz

ciepło

CO2+H2O+CO+CH4+C2H6+CH2O+...+CmHn+C-q
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Tab. 1. Skład gazu pirolitycznego (w % objętościowych)
w zależności od temperatury dla procesu pirolizy odpadów komunalnych [5]
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Składnik gazu pirolitycznego

Temperatura procesu pirolizy [°C]
482

648

815

926

H2

5,56

16,58

28,55

32,48

CH4

12,43

15,91

13,73

10,45

C2H4

0,45

2,18

2,24

2,43

C2H6

3,03

3,06

0,77

1,07

CO

33,50

30,49

34,12

35,25

CO2

44,77

31,78

20,59

18,31

Skład gazu pirolitycznego zależy znacznie od temperatury procesu - obrazują to dane zawarte w tab.1.
Wśród produktów pirolizy największy udział ma faza ciekła (ok. 60%, niezależnie od temperatury pirolizy), natomiast wraz ze wzrostem temperatury maleje ilość fazy stałej na korzyść fazy gazowej. Ilustrują to dane zawarte w tab. 2.
Trzeba jednak przy tym pamiętać, że w wysokich temperaturach faza ciekła wydzielona w wyniku pirolizy podlega odparowaniu wzbogacając fazę gazową. Średnia wartość opałowa gazu pirolitycznego pochodzącego z odpadów
komunalnych waha się w granicach 12-16 MJ/Nm3 [5]. Ogólny bilans procesu
pirolizy odpadów komunalnych ilustruje rys. 1.
Drugim procesem, którym obok pirolizy mogą zostać poddane odpady, jest
zgazowywanie. Zachodzi ono w temperaturach bliskich 1 000°C w obecności
czynnika utleniającego, którym może być powietrze, tlen, a także para wodna.
Produktami zgazowania są zazwyczaj wodór i tlenek węgla, a także niewielkie
ilości metanu, dwutlenku węgla, azotu i pary wodnej [5].
Proces zgazowania stałych węglowodorów można opisać następującymi
uproszczonymi równaniami chemicznymi [5]:

C+½O2
C+O
C+2H2O
C+H2O
C=2H2
CO+H2O
CO+3H2
C+CO2

CO+q
CO2+q
CO2+2H2-q
CO+H2-q
CH4+q
CO2+H2+q
CH4+H2O+q
2CO-q

Którym towarzyszy równolegle rozkład termiczny przebiegający zgodnie z
uproszczonym równaniem chemicznym:
C xH yO z

ciepło

CO2+H2O+CO+CH4+C2H6+CH2O+...+CmHn+C-q

Część z wymienionych powyżej reakcji chemicznych jest reakcjami egzotermicznymi (+q- przebiegającymi z
wydzieleniem ciepła), zaś część endotermicznymi (-q- wymagającymi doprowadzenia ciepła z zewnątrz),
Wartość opałowa gazu otrzymanego w wyniku zgazowania jest zależna
od rodzaju czynnika utleniającego i
waha się od 5 MJ/Nm3 (dla powietrza
i pary wodnej) do 10 MJ/Nm3 (dla czystego tlenu). Gaz syntezowy powstały
w procesie zgazowania jest wykorzystany bądź bezpośrednio do produkcji
energii elektrycznej - spalany w silnikach gazowych, bądź też do syntezy
węglowodorów ciekłych (do produkcji
paliw) lub syntezy metanolu. Stosunkowo rzadko gaz syntezowy wykorzystywany jest jako paliwo gazowe
w kotłach grzewczych.
Plazma to silnie zjonizowany gaz,
w którym występują neutralne cząsteczki, zjonizowane atomy oraz elektrony, jednak cała objętość zajmowana
przez plazmę z „globalnego” punktu
widzenia jest elektrycznie obojętna [6].
Uważa się ją za czwarty stan skupienia materii. Plazma przewodzi prąd
elektryczny, a jej opór elektryczny, inaczej niż w przypadku metali, maleje ze
wzrostem jej temperatury. Ze względu
na temperaturę plazmę dzieli się na [7]:
 plazmę zimną (4 000-30 000 K)
wytwarzaną w plazmotronach,
 plazmę gorącą (powyżej 30 000 K)
występującą we wnętrzu gwiazd
lub podczas wybuchów jądrowych.
Możliwość uzyskiwania wysokich
temperatur w strumieniu plazmowym
(plazma niskotemperaturowa) stwarza możliwość destrukcji odpadów
w sposób bardziej efektywny w porównaniu do tradycyjnego spalania,
ponieważ plazma wytworzona przez
pole elektryczne podnosi temperaturę do znacznie wyższej wartości (nawet 8 000 °C) niż płomień w paleniskach kotłowych, a jej energia może
powodować rozkład zanieczyszczeń

482

12,3

61,1

24,7

648

18,6

59,2

18,6

815

23,7

59,7

17,2

tą technologią. Przyniosła ona straty ok. 400 mln. DM. Okazało się, że
nie wszystkie zjawiska zachodzące
w dużej skali udało się przewidzieć
na podstawie wyników badań w skali pilotowej. Sprawność energetyczna
instalacji wyniosła ok. 29% (praca w
kojarzeniu). Dla porównania sprawność klasycznych spalarni rusztowych
przy pracy w skojarzeniu wynosi 6580% [13].

926

24,4

58,7

17,7

 Technologia

Tab. 2. Ilość produktów pirolizy
w zależności od temperatury dla procesu pirolizy odpadów komunalnych [5]
Temperatura pirolizy [°C]

Udział produktów pirolizy [%]
Koks piroliGaz pirolityczny Produkty ciekłe
tyczny

na prostsze składniki. Dzięki wysokiej
temperaturze i dużej gęstości energii
w plazmie, szybkość procesu destrukcji jest bardzo wysoka, co decyduje o
dużej wydajności termicznego przekształcania odpadów. Doprowadzenie
do reaktora czynnika utleniającego zapewnia efektywne utlenianie odpadów
w streﬁe plazmy [6].
Od połowy lat 80. prowadzone były
w świecie liczne prace badawcze nad
technologiami pirolitycznymi oraz technologiami zgazowania odpadów komunalnych. Efektem tego jest co najmniej
kilkanaście technologii, które wkroczyły
w fazę instalacji pilotowej. Szczegółowy opis tych technologii zestawiła znana angielska ﬁrma konsultingowa Juniper Consultancy Services w postaci
ponad 500 stronicowego raportu [7].
Podobną sytuację obserwujemy
w obszarze instalacji plazmowych.
Obecnie na rynku działa kilkanaście
ﬁrm prowadzących badania nad zastosowaniem technologii plazmowych.
Większość z nich - to bądź instalacje
doświadczalne, bądź też o wydajnościach znacznie mniejszych od wymaganych do unieszkodliwiania odpadów
komunalnych w wielkich miastach.
Opisy tych technologii znajdziemy w
licznych raportach [9]-[12] przygotowanych przez ﬁrmy konsultingowe na
potrzeby władz lokalnych w wielu miastach USA i Kanady w związku z ofertami na budowę spalarni plazmowych.
Krótką charakterystykę wybranych
technologii przedstawiono poniżej.

 Technologia Schwel
-Brenn-Verfahren

Technologia ta została opracowana przez koncern Siemensa i wydawała się być najbardziej dojrzałą pod
względem technicznym [5]. Polega
ona na, podobnie jak większość opisanych dalej technologii, na pirolizie
odpadów komunalnych. Koks pirolityczny poddawany jest oczyszczaniu
(usunięciu metali i innych substancji niepalnych), a następnie spalaniu
wraz z gazem pirolitycznymi, w kotle. Ciepło odzyskane w postaci pary
służy do produkcji energii elektrycznej, zaś spaliny oczyszczane są w
sposób analogiczny jak w klasycznych spalarniach odpadów. Pierwsze
założenia techniczne powstały w latach 1984-88, zaś w 1988 r. w miejscowości Wiblingen niedaleko Ulm
(Niemcy) uruchomiono instalację pilotową o wydajności ok. 0,2 Mg/h. Po
dwóch latach badań w 1990 r. podjęto decyzję o budowie instalacji w
skali przemysłowej o wydajności ok.
100 000 Mg/rok (2 linie po 7 Mg/h)
w miejscowości Fürth koło Norymbergi (Niemcy). Instalacja ta została
wybudowana i oddana do użytku w
końcu 1997 r. Po niespełna dwumiesięcznej eksploatacji została po raz
pierwszy wyłączona z ruchu. Liczne
awarie i wypadki (również śmiertelne)
spowodowały zamknięcie instalacji
w 2000 r. Koncern Simensa przyznał
się do porażki i zaprzestał prac nad

Thermoselect

W 1989 r. powstała mieszana
Szwajcarsko-Włosko-Niemiecka grupa kapitałowa, która sﬁnansowała prace badawcze nad nową technologią
termicznego przekształcania odpadów komunalnych [5]. Podobnie jak
technologia Schwel-Brenn-Verfahren
polega ona na pirolizie (tym razem
sprasowanych i pozbawionych powietrza) odpadów w temperaturze ok.
600°C i dopaleniu koksu pirolitycznego w atmosferze czystego tlenu
w temperaturze sięgającej 2 000°C.
Gaz pirolityczny po oczyszczeniu wykorzystywany jest (spalany) w silniku
gazowym do produkcji energii elektrycznej. Efektem wspomnianych prac
badawczych było wybudowanie we
Włoszech w miejscowości Fondotoce
na przedmieściach Verbanii (nad pięknym alpejskim jeziorem Lago Maggiore) instalacji pilotowej o projektowanej
wydajności ok. 4,2 Mg/h. W rzeczywistości nigdy nie udało się na tej instalacji osiągnąć wydajności większej
niż 3 Mg/h. W 1999 r. wybudowano w
Niemczech w Karlsruhe instalację o
wydajności ok. 225 000 Mg/rok oraz
rozpoczęto w Ansbach (2001 r.) budowę instalacji o wydajności ok. 60
000 Mg/rok. Instalacja w Karlsruhe
po licznych awariach została uruchomiona latem 2002 r. Budowa instalacji w Ansbach została latem 2001 r.
wstrzymana. W Karlsruhe liczne awarie podczas rozruchu technologicznego spowodowały, że trwał on prawie
2,5 r. Wystąpiły poważne problemy
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Gaz piroliczny
0.6 kg, 60% wilg.
Wo=5 MJ/kg
Odpady komunalne, 1 kg
Wilgotność ok. 35%
W=9,2 MJ/kg

PIROLIZA
t=450°C
Czas ok. 1 h
Koks piroliczny
Metale 0.4 kg,
Wo=5MJ/kg
Rys. 1. Ogólny schemat przebiegu procesu pirolizy odpadów komunalnych [5]

z dotrzymaniem norm emisji zanieczyszczeń. Instalacja w Karlsruhe nigdy nie osiągnęła zakładanej wydajności rocznej - maksymalnie udało się
w niej w 2003 r. spalić ok. 120 000
Mg odpadów. Newralgicznym punktem instalacji jest dolna część reaktora, w której panuje temperatura ok.
2000°C. Technologia ta ponadto wymaga bardzo kalorycznych odpadów najlepiej ponad 10 MJ/kg. Pomimo tak
kalorycznych odpadów jej sprawność
energetyczna jest niewielka i wynosi
ok. 11% [13]. W chwili obecnej pracuje tylko 7 instalacji wg technologii
Thermoselect - tylko w Japonii: Chiba,
Mutsu, Nagasaki, Kurashiki, Yorii, Tokushima i Osaka. Instalacja w Karlsruhe została w 2006 r. ostatecznie
zamknięta, podobnie jak instalacja w
Fondotoce. Szacuje się, że instalacja
w Karlsruhe przyniosła straty sięgające 500 mln euro.

 Technologia

PKA Verfahren

Prace nad tą technologią podjęte zostały pod koniec lat 80. w Aalen
w Niemczech [5]. W 1992 r. w miejscowości Freiberg niedaleko Drezna
(Niemcy) została wybudowana instalacja pilotowa o wydajności ok. 2 000
Mg/rok (0,3 Mg/h), na której prowadzono badania procesu. W 2000 r.

uruchomiono instalację o wydajności
ok. 25 000 Mg/rok w miejscowości
Aalen w Bawarii, natomiast w 2004 r.
instalacje we Freibergu o wydajności
ok. 18 000 Mg/rok. Instalacja ta wykazuje wiele podobieństw do technologii Thermoselect, choć wydaje się,
że niektóre elementy techniczne zostały w niej lepiej rozwiązane. Bardzo
dobrym pomysłem jest węzeł krakingu zapewniający większą stabilność
składu gazu pirolitycznego, a także
rozwiązanie do spalania koksu pirolitycznego z cyklonem wysokotemperaturowym pracującym w nieco niższej niż w przypadku Thermoselectu
temperaturze - ok. 1 700°C. Rozwiązanie to wydaje się bardziej trwałe
od konstrukcji reaktora w technologii
Thermoselect. W 2007 r. ﬁrma PKAPyrolysis zbankrutowała.

 Technologia NOELL

-Konversionsvervahren

Technologia ta została opracowana w koncernie Preussag-Noell [5].
Wykazuje ona spore podobieństwa do
technologii Schwel-Brenn-Verfahren.
Prace nad nią trwały od połowy lat 70.
Pierwsza instalacja pilotowa została
wybudowana w miejscowości Salzgitter (Niemcy) o wydajności 6 Mg/h (40
000 Mg/rok). W 2000 r. instalacja została zamknięta.

 Technologia

DBA-Verfahren

Nieistniejący już koncern Deutsche
Babcock Anlagen w 1983 r. opracował
technologię pirolitycznego unieszkodliwiania odpadów komunalnych, która
tak na prawdę niewiele różniła się od
omawianych wcześniej [5]. W 1987
r. uruchomiono instalację w Burgau
(Niemcy) o wydajności ok. 36 000 Mg/
rok. Instalacja ta pracuje do dnia dzisiejszego - operatorem jest ﬁrma WasteGen z Wielkiej Brytanii, a twórców
technologii reprezentuje niemiecka ﬁrma DG Engineering z Gummersbach.
Na bazie doświadczeń z Burgau w
2001 r. wybudowano instalację pirolizy
w Hamm o wydajności 100 000 Mg/
rok (2 linie), w której gaz pirolityczny i
koksik spalano w pobliskiej elektrowni
(Kraftwerk Westfalen - 2 x 152 MW).
W czerwcu 2010 r. instalacja w Hamm
została zamknięta.

 Technologia EDDITH
Francuska ﬁrma THIDE we współpracy z Francuskim Instytutem Nafty
opracowała w latach 80. nową technologię pirolityczną, którą nazwała EDDITH Process dla odpadów komunalnych [14], [15]. W połowie lat 90.
wybudowano instalację doświadczalną w Vernouillet (Francja). Technolo-
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Tab. 3. Wykaz aktualnie funkcjonujących na świecie spalarni plazmowych służących do unieszkodliwiania odpadów komunalnych [10]
Instalacja

Rodzaj odpadów

1

Mihama-Mikata, Japonia

Odpady komunalne i osady ściekowe

45 000

2002

2

Utashinai, Japonia

Odpady komunalne

45 000

2002

3

Ottawa, Kanada

Odpady komunalne

25 500

2007

4

Madison, USA

Biomasa i odpady komunalne

5 400

2009

gia ta jest ogólnie rzecz biorąc bardzo
zbliżona do wcześniej omawianych. W
1999 r. wspólnie z koncernem Hitachi wybudowano w Japonii instalację
w Nakaminato o wydajności 10 000
Mg/rok. W 2002 r. oddano we Francji
do użytku instalację Arthelyse w Arras o wydajności 50 000 Mgt/rok. W
2009 r. instalacja ta została zamknięta.

 Technologia

zgazowania SVZ
Schwarze Pumpe

Instalacja zgazowania odpadów
komunalnych (120 000 Mg/rok), osadów ściekowych (120 000 Mg/rok),
wysokokalorycznych odpadów przemysłowych (45 000 Mg/rok) oraz odpadowego węgla brunatnego (120
000 Mg/rok) została wybudowana
w 1996 r., jako centrum przetwarzania odpadów - Sekundärrohstoﬀ Verwertungszentrum na terenie zakładów
chemicznych w miejscowości Schwarze Pumpe (teren byłej NRD) [16]. Wydajność instalacji zgazowania wynosiła 35 Mg/h. Otrzymany gaz syntezowy
był wykorzystywany do produkcji metanolu (metoda katalityczna) w ilości
ok. 120 000 Mg/rok. Technologię zgazowania ciśnieniowego (P = 2,5 MPa)
oraz urządzenie (BGL-Gasifer) dostarczyła niemiecka ﬁrma Lurgi wspólnie
z ﬁrmą British Gas. Temperatura zgazowania wynosiła ok. 1 600°C. Produkcja gazu syntezowego - 35 000
m3/h. W 2004 r. SVZ zbankrutowało i
zostało sprzedane nowemu inwesto-

rowi (Siemens) za symboliczną cenę
1 €. Ponownie instalacja została uruchomiona w 2007 r. i od tego czasu
służy do zgazowania jedynie węgla
brunatnego.

 Technologie plazmowe
Zainteresowanie plazmą, jako
czwartym stanem skupienia materii znane jest od wielu lat [7], [17].
Wysokie temperatury uzyskiwane
w procesie plazmowym (np. w łuku
elektrycznym) stanowiły powód zainteresowania tym procesem do unieszkodliwiania szczególnie niebezpiecznych odpadów. Według nie do końca
sprawdzonych informacji pierwsza
spalarnia plazmowa powstała w latach
80. w Stanach Zjednoczonych. Została zbudowana na potrzeby Pentagonu
i służyła do niszczenia broni chemicznej [6]. Faktem jest, że dziś w dyspozycji US Army oraz US Navy znajdują
się dwie spalarnie plazmowe. Według
dostępnych danych, liczbę spalarni
plazmowych na świecie można oszacować na około 25-30 instalacji [18].
Większość z nich stanowią spalarnie
przeznaczone do niszczenia odpadów niebezpiecznych, np. amunicji,
odpadów medycznych, garbarskich,
azbestu, PCB, itp. Istnieje również 7
instalacji przeznaczonych do witryﬁkacji (zeszkliwienia w wysokiej temperaturze) żużli, popiołów i produktów
oczyszczania spalin - czyli odpadów
wtórnych z klasycznych spalarni odpadów (rusztowych). Dwie instalacje

Mg/rok

Rok budowy

tego typu zlokalizowane są w Europie (Szwecja i Francja), pozostałe w
Japonii. Zastosowanie plazmy niskotemperaturowej do unieszkodliwiania
odpadów komunalnych to stosunkowo
nowy pomysł. Technologie te rozwijane są przede wszystkim w Kandzie i
Stanach Zjednoczonych [19]. Według
posiadanych danych do najbardziej
aktywnych w oferowaniu technologii
plazmowych należą ﬁrmy: Plasco Engineering Group (Kanada), AlterNRG
(Kanada), Pyrogenesis (Kanada), Allied Technology (USA), Solena (USA),
StarTech (USA), InEnTec (USA), Advanced Plasma Power - Geoplasma
(Wielka Brytania), Europlasma (Francja).
Zgodnie z ofertami tych ﬁrm instalacja plazmowa to najnowocześniejszy, sprawdzony, bezemisyjny, bezpieczny dla środowiska, najtańszy i
najbardziej efektywny sposób unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
Wiele tych stwierdzeń należy włożyć
między bajki. Dane o istniejących i pracujących aktualnie na świecie plazmowych spalarniach odpadów zestawiono w tab. 3.
Większość polskich miast zamierza budować spalarnie odpadów komunalnych o wydajności bliskiej 200
000 Mg/rok. Jak widać, z danych zawartych w tab. 4 taka spalarnia plazmowa w chwili obecnej na świecie nie istnieje. Trudno więc mówić
o sprawdzonej technologii. Budowa
spalarni w Polsce ma być częściowo
ﬁnansowana z funduszy europejskich,
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stąd wybrana technologia musi mieć
obiekt referencyjny o podobnej wydajności funkcjonujący już kilka lat. Wiele
ﬁrm od kilku lat zapowiada budowę instalacji plazmowych o wydajnościach
100 000-300 000 Mg/rok, ale są to
tylko zapowiedzi, żadna z nich jeszcze nie powstała. Dodatkowo, coraz
częściej pojawiają się w mediach informacje o kłopotach technicznych
instalacji plazmowych, np. w grudniu dotarła informacja o zamknięciu
przez władze Ottawy instalacji Plasco
(25 000 Mg/rok) ze względu na liczne
awarie i przekroczenia dopuszczalnej
emisji. Powstający w procesie plazmowym gaz, podobnie jak w przypadku
zgazowania odpadów, jest najczęściej
po oczyszczeniu kierowany do procesów spalania (silnik gazowy połączony z generatorem energii), bądź
do syntezy węglowodorów (FisheraTropscha) lub metanolu [20]. W przypadku spalania gazu o bezemisyjności
nie można oczywiście mówić. Dane z
istniejących instalacji plazmowych nie
wskazują na szczególnie niski poziom
emisji - jest on porównywalny do nowoczesnych spalarni rusztowych [9],
[10], [20], [33]. Faktem jest, ze stały
produkt podprocesowy opuszczający
instalację plazmową nie zawiera substancji palnych i dzięki wysokiej temperaturze jest w postaci zeszkliwionej,
z której wymywalność np. metali ciężkich jest bliska zeru. Dane literaturowe wskazują na możliwość uzyskania
bardzo dużej sprawności energetycznej, wyższej niż w przypadku klasycznych spalarni. Ale jak zwykle nic nie
jest za darmo. Koszty inwestycyjne
budowy spalarni plazmowej są około
2-3 krotnie wyższe od kosztów budowy klasycznej spalarni odpadów. Podobnie koszty eksploatacyjne są około
dwukrotnie wyższe (na 1 kg odpadów
potrzeba ok. 4 MJ energii! [17]). Jest
jeszcze jeden poważny mankament
spalarni plazmowych podkreślany w
wielu raportach dotyczących tej technologii - otóż, instalacje te wymagają
bardzo kalorycznych odpadów - 1216 MJ/kg [6]. Biorąc pod uwagę, że

średnia wartość opałowa odpadów
komunalnych z wielkich miast wynosi
aktualnie w Polsce 7-10 MJ/kg, oznacza to, że w polskich warunkach odpady komunalne będą musiały być
podsuszane przed skierowaniem ich
do instalacji plazmowej, co znacząco
podniesie koszty.

 Technologie ﬂuidalne
Technologia spalania w złożu ﬂuidalnym w odniesieniu do odpadów
komunalnych rozwinęła się w latach
90. ub.w. [21]-[23]. Można tu rozróżnić trzy odmiany tej technologii:
 instalacje ze stacjonarnym (pęcherzykowym) złożem ﬂuidalnym
(BFB),
 instalacje z cyrkulacyjnym złożem
ﬂuidalnym (CFB),
 instalacje z rotacyjnym złożem ﬂuidalnym.
Kotły ﬂuidalne nadają się do spalania paliw o zróżnicowanych właściwościach (w tym kaloryczności), dają
się również regulować w szerokim zakresie wydajności. Szczególnie interesujące są tutaj kotły z cyrkulacyjnym
złożem ﬂuidalnym. Dostawców spalarni z kotłem ﬂuidalnym jest przynajmniej kilku - Austrian Energy & Environment (Austria), Foster & Wheeler
(USA), Alstom (Francja), Metso (Finlandia), Kvaerner (Szwecja). Ostatnie
z wymienionych powyżej rozwiązań
technologicznych - rotacyjne złoże ﬂuidalne to wspólny patent niemieckiej
ﬁrmy Lurgi i japońskiej Ebara znany
pod handlową nazwą Rovitec®. Zaletą instalacji ﬂuidalnych jest możliwość
zastosowania suchego usuwania zanieczyszczeń kwaśnych poprzez dodanie reagenta bezpośrednio do komory spalania oraz stosunkowo niska
temperatura spalania (ok. 850°C), co
zmniejsza ilość powstających tlenków
azotu (w mechanizmie termicznym).
Kotły ﬂuidalne przeznaczone do spalania bądź współspalania różnią się konstrukcyjnie od kotłów przeznaczonych
dla energetyki brakiem powierzchni

ogrzewalnych w komorze spalania ze
względu na konieczność dotrzymania
wymaganej temperatury i czasu przebywania spalin. Podstawową wadą
instalacji ﬂuidalnych jest konieczność
rozdrabniania odpadów przed wprowadzaniem ich do procesu spalania,
co wiąże się z kłopotami technicznymi oraz dodatkowym zużyciem energii
[24]. Nieco wyższe sprawności energetyczne spalania ﬂuidalnego nie rekompensują w pełni tej straty.

 Piece obrotowe
i oscylacyjne

Piece obrotowe najlepiej nadają
się do spalania odpadów przemysłowych stałych, ciekłych oraz o konsystencji pastowatej. Większość istniejących zarówno w Polsce, jak i w
Europie spalarni odpadów przemysłowych (głównie niebezpiecznych),
to spalarnie z piecem obrotowym. Dla
autotermicznej, stabilnej pracy, przy
utrzymaniu temperatury dopalania
równej 1100°C wymagane są odpady o stosunkowo wysokiej kaloryczności - 14-18 MJ/kg, co praktycznie
eliminuje odpady komunalne. Duńska
ﬁrma Babcock & Wilcocx Volund w
latach 30 ub. w. stosowała połączenie spalarni rusztowej z piecem obrotowym, w której żużel opuszczający
strefę spalania na ruszcie wprowadzany był w celu dopalenia w piecu obrotowym. Rozwiązanie to funkcjonowało jedynie w duńskich spalarniach
odpadów komunalnych do końca lat
90. Ostatnie instalacje wyposażone w
taki system zbudowano w latach 70
ub.w. [23]. Natomiast piec oscylacyjny
to oryginalny pomysł francuskiej ﬁrmy
Cyclerval. W technologii tej piec obrotowy o kształcie walca połączonego
ze stożkiem ściętym nie obraca się
dookoła swojej osi, a jedynie wykonuje obrót o kąt 105°, najpierw w lewo,
potem powrót do położenia zerowego
i kolejny obrót - tym razem w prawo.
Firma Cyclerval zbudowała kilkanaście tego typu instalacji we Francji
(jedną w Saint Berthelmy na Marty-

nice) oraz jedną w Anglii (Grimsby) o
wydajnościach 2,0-7,3 Mg/h. Instalacje posiadają wydajny (suchy) system
oczyszczania spalin i stanowią ciekawą alternatywę małych spalarni [25].

 Technologia komorowa
Jedynym przedstawicielem w
Europie tej technologii jest brytyjskonorweska ﬁrma ENERGOS [7], [26],
[27]. Instalacja spalająca składa się z
dwóch komór. W pierwszej następuje
spalanie odpadów przy obniżonej w
stosunku do ilości stechiometrycznej
ilości tlenu w temperaturze ok. 600700°C, natomiast w drugiej następuje dopalanie powstałych gazów w
nadmiarze powietrza, w wymaganej
przez przepisy temperaturze powyżej
850°C. Rozwiązanie to jest znane z
konstrukcji spalarni odpadów medycznych oraz innych niebezpiecznych.
Proces zachodzący w pierwszej komorze często klasyﬁkowany jest jako zgazowanie - choć nie jest to do
końca prawidłowe, gdyż w rzeczywistości w tej streﬁe mamy do czynienia z wieloma procesami - rozkładem
termicznym, zgazowaniem i spalaniem (utlenianiem). W każdym razie,
dla prawidłowego funkcjonowania instalacji i autotermiczności procesu,
wskazane jest ograniczenie dopływu
powietrza do pierwszej komory. Firma ENERGOS wybudowała dotychczas 8 tego typu instalacji (6 w Norwegii, 1 w Niemczech oraz 1 w Anglii)
o wydajnościach 10 000-78 000 Mg/
rok. System oczyszczania spalin jest
półsuchy i w świetle dostępnych danych [25], [34] można uznać, że emisja jest zgodna z wymaganiami dyrektywy 2000/76/WE.

 Technologia rusztowa
Technologia ta znana jest od początku przemysłowego spalania. Początkowo stasowano ruszty stałe,
od lat 20. ub.w. ruszty mechaniczne.
Konstrukcje rusztów zmieniały się na
przestrzeni lat uzyskując coraz wyż-

szą niezawodność i umożliwiając coraz lepsze prowadzenie procesu spalania. Ruszt mechaniczny stosowany
w spalarniach odpadów w sposób
diametralny różni się od rusztów mechanicznych stosowanych w małych
kotłach energetycznych (np. WR-10,
czy WR-25). Najczęściej jest to ruszt
pochyły, posuwisto-zwrotny zapewniający oprócz transportu odpadów
przez strefę spalania intensywne ich
mieszanie i napowietrzanie, co umożliwia znaczące zmniejszenie tzw. niedopałów (substancji palnych zawartych w żużlu i popiele). W latach 60.
Thanner [28], a następnie Reinmann
[29] oszacowali minimalne warunki
(wartość opałowa, zawartość popiołu
i wilgoci), jakim powinny odpowiadać
odpady komunalne, aby mogły się autotermicznie spalać na ruszcie. Jako
warunek minimum ustalono wartość
opałową na poziomie ok. 5 MJ/kg,
przyjmując dla bezpieczeństwa, że
minimalna wartość opałowa odpadów powinna wynosić 6 MJ/kg. Jak
już wspomniano, konstrukcja rusztów, a także i całej spalarni odpadów
ulega systematycznym zmianom i
udoskonaleniom. Obecnie już istnieją rozwiązania techniczne pozwalające autotermicznie spalać odpady
komunalne na ruszcie już od wartości
opałowej ok. 4,5 MJ/kg [22]. Systematycznym zmianom ulega również
system oczyszczania spalin. W połowie lat 90. wydawało się, że standardem jest system oczyszczania
spalin składający się z elektroﬁltru,
dwustopniowego mokrego systemu
absorpcyjnego, węzła adsorpcji na
węglu aktywnym i katalizatora do redukcji tlenków azotu i rozkładu dioksyn. Taki system oczyszczania spalin
pozwalał na dotrzymanie najbardziej
wówczas rygorystycznych regulacji
zawartych w przepisach niemieckich
(17 BImSchV) i kosztował ponad 50%
kosztów budowy spalarni odpadów.
Obecnie wiemy już, że podobne efekty, jeżeli chodzi o stopień oczyszczenia spalin można uzyskać stosując
suchy system polegający na wtrysku

reagenta wapniowego - CaO, Ca(OH)2
lub sodowego - NaHCO3, wtrysku pylistego węgla aktywnego, odpyleniu na
ﬁltrze tkaninowym oraz zastosowaniu
niekatalitycznej selektywnej redukcji
tlenków azotu (SNCR), polegającej na
wprowadzeniu wody amoniakalnej lub
roztworu mocznika do kotła w temperaturze 850-1 050°C. System suchy stanowi dziś tylko ok. 30% kosztów budowy spalarni odpadów przy
identycznej skuteczności oczyszczania spalin. Efekty postępu naukowotechnicznego widać w nowobudowanych spalarniach odpadów. Jedna z
najnowszych spalarni austriackich (w
Arnoldstein - 80 000 Mg/rok) została
wyposażona w innowacyjny system
SYNCOM® opracowany w niemieckiej
ﬁrmie Martin GmbH. System polega
na wprowadzeniu do spalania jako powietrza pierwotnego strumienia powietrza wzbogaconego w tlen do zawartości 24-36% (stopień wzbogacenia
zależny od strefy rusztu), zastosowania kamery termowizyjnej (pracującej
w podczerwieni) do monitoringu procesu spalania oraz ok. 10-15% recyrkulacji spalin. Rozwiązania te skutkują
podwyższeniem temperatury spalania
do ok. 1 150°C, zmniejszeniem o ok.
35% strumienia spalin do oczyszczania, zmniejszeniem ilości niedopałów
w żużlu i popiele do poniżej 1% oraz
zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń.
Firma Martin opracowała także bardziej zaawansowaną wersję opisanego powyżej systemu zwaną SYNCOM-Plus®, która powinna zapewnić
możliwość klasyﬁkowania żużli i popiołów po termicznym przekształcaniu
odpadów, jako odpadów obojętnych
wg klasyﬁkacji określonej w dyrektywie 2003/33/WE, a nie jako odpadów
innych niż niebezpieczne. Najważniejszymi dostawcami spalarni rusztowych są obecnie: CNIM (Francja),
Austrian Energy & Environment (Austria, Szwajcaria), Martin (Niemcy),
Babcock & Wilcox Volund (Dania),
Keppel Seghers (Belgia) oraz Fisia
Babcock (Niemcy), a także Covanta
(USA) i Wheeabrator (USA).
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Tab. 4. Instalacje termicznego przekształcania odpadów w Europie. Ilość, wydajność oraz stosowana technologia. (dane za 2005 r.) [31]
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Całkowita wydajność
L.p.

Kraj

Liczba
instalacji

1

Austria

8

91,0

682 500

9

2

Belgia

18

367,0

2 752 500

18

3

Dania

34

577,0

4 327 500

33

4

Finlandia

1

8,0

60 000

1

5

Francja

127

1 909,0

14 317 500

106

6

Holandia

11

670,0

5 025 000

11

7

Hiszpania

10

245,0

1 837 500

8

8

Luksemburg

1

38,1

286 000

1

9

Niemcy

68

2 445,0

18 337 500

62

10

Norwegia

13

78,0

585 000

7

11

Polska

1

5,4

40 500

1

12

Portugalia

3

205,0

1 537 500

3

13

Republika Czeska

3

117,0

877 500

3

14

Słowacja

2

56,1

421 000

2

15

Szwajcaria

30

464,0

3 480 000

30

16

Szwecja

30

513,0

3 847 500

25

17

Węgry

1

60,0

450 000

1

18

Wielka Brytania

22

386,0

2 895 000

18

1

2

19

Włochy

51

690,0

5 175 000

43

2

6

435

8 924,7

66 935 000

382

18

27

Suma:

Mg/h

Mg/rok

Piec rusztowy

Piec obrotowy
lub oscylacyjny

Piec ﬂuidalny

Nowe technologie piriloza lub
zgazowanie

1

14

6

1

2

1

4

1

1

5

5

1

8

 Emisja zanieczyszczeń
Podstawowymi gazowymi produktami spalania są dwutlenek węgla
i woda. Ze względu na to, że każdy realizowany w warunkach technicznych
proces spalania nie jest ani spalaniem
całkowitym, ani też spalaniem zupełnym, zawsze w spalinach obserwuje
się obecność tlenku węgla. Obecność
w spalanym materiale (odpadach komunalnych) związków siarki, azotu
(materia organiczna), chloru oraz ﬂuoru powoduje również nieuchronną
emisję odpowiednio dwutlenku i trójtlenku siarki, tlenku i dwutlenku azotu,
chlorowodoru i ﬂuorowodoru. Zawartość w spalanym paliwie (odpadach)
frakcji mineralnej skutkuje również
emisją pyłu zawierającego liczne metale, w tym - metale ciężkie. Niezależnie od rodzaju stosowanej technologii termicznego przekształcania
odpadów (czy będzie to spalanie na
ruszcie, spalanie ﬂuidalne, komorowe, piroliza, zgazowanie, czy plazma),
każdemu procesowi spalania towarzyszy nieuchronna emisja mikrozanieczyszczeń organicznych, w tym
dioksyn i furanów, a także wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Emisja dioksyn i furanów
jest nie do uniknięcia we wszystkich
procesach spalania. Ich stężenie w
spalinach można jednak minimalizować dzięki zastosowaniu tzw. pierwotnych metod ograniczania emisji zanieczyszczeń, które w tym przypadku w
znacznej części sprowadzają się do
ulepszenia przebiegu procesu spalania. Emisji dioksyn nie wolno bagatelizować, pomimo iż ich stężenia
w spalinach są bardzo niskie - sięgające 0,1 ng/m3 (10 do -10 g!). Co
prawda w ostatnich latach udowodniono, że nie są one ani trujące ani
kancerogenne, jednak bardzo silnie
zaburzają gospodarkę hormonalną
organizmu, prowadząc do występowania wielu groźnych chorób [30].
Zgodnie z postanowieniami ratyﬁkowanej przez Polskę Konwencji Sztokholmskiej, ich emisja musi być ogra-

niczana. Emisja wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych jest
również faktem. Są to w większości
związki kancerogenne, a ich stężenie
w spalinach jest zazwyczaj wielokrotnie wyższe niż dioksyn. Prawidłowe
warunki spalania panujące w nowoczesnych spalarniach rusztowych pozwalają na minimalizację ich emisji.
Jak już wspomniano żadna technologia spalania nie gwarantuje braku
emisji dioksyn, ale dzięki wieloletnim
badaniom, rozwoju technologii spalania na ruszcie oraz wydajnym systemom oczyszczania spalin ich emisja
z setek istniejących spalarni rusztowych jest niewielka.

 Wnioski
Realizacja projektów współfinansowanych przez UE w ramach
programu „Infrastruktura i Środowisko” wymaga stosowania technologii
sprawdzonych i niezawodnych. W zakresie masowego spalania odpadów
komunalnych w chwili obecnej jedyną pewną, sprawdzoną technologią
jest spalanie na ruszcie. Technologia
ta została stworzona w pierwszej połowie XX w. i od tego czasu jest systematycznie rozwijana i unowocześniana. Znajduje ona zastosowanie
zarówno do odpadów o stosunkowo
niskiej kaloryczności (4-6 MJ/kg), jak
i do odpadów o wysokiej kaloryczności (12-15 MJ/kg). W pierwszym przypadku stosuje się ruszty chłodzone
powietrzem ze specjalnym systemem
mieszania odpadów poddawanych
spalaniu, a w drugim ruszty chłodzone wodą. Ruszty pracują niezawodnie w kilkuset instalacjach na całym
świecie. Praktycznie żadne inne rozwiązanie techniczne nie pozwala na
spalanie tak niskokalorycznych odpadów jak spalarnia rusztowa. Piece obrotowe wymagają do autotermicznej
pracy odpadów o wartości opałowej
minimum 14-16 MJ/kg. Jeszcze wyższe wymagania w zakresie wartości
opałowej mają spalarnie komorowe
(16-18 MJ/kg). Jedynym typem spa-

larni, która może być porównywalna
w zakresie parametrów technicznych,
uniwersalności, czy niezawodności ze
spalarnią rusztową jest spalarnia ﬂuidalna. Może ona również pracować
przy niskokalorycznych odpadach,
jednak wymaga wstępnego rozdrobnienia odpadów, co zmniejsza ilość
wytworzonej użytecznej energii elektrycznej (netto).
Według danych CEWEP (Confederation of European Waste to Energy
Plant) oraz WtERT Europe (Waste to
Energy Research and Technological
Council) większość istniejących w Europie spalarni odpadów komunalnych
to sprawdzone spalarnie rusztowe.
Dane o istniejących spalarniach odpadów komunalnych w Europie zestawiono w tab. 4.
Jak widać w danych zawartych w
tab. 4 w Europie dominują spalarnie
rusztowe. Ilość instalacji reprezentujących inne technologie nie przekracza 12%. Pod względem wydajności
udział innych technologii jest jeszcze mniejszy. Analizując dostępne dane można stwierdzić, że praktycznie
wszystkie spalarnie odpadów w Europie wybudowane w ostatnich 10 latach to spalarnie rusztowe. Nie można więc mówić o nich jako przeżytku
z ubiegłego wieku. Są to w tej chwili najbardziej niezawodne instalacje
o największym stopniu rozpowszechnienia w Europie. W chwili obecnej
niektóre z krajów UE posiadają całkowicie zaspokojone potrzeby w zakresie funkcjonowania spalani odpadów komunalnych. Do takich krajów
zaliczają się Niemcy (69 instalacji o
łącznej wydajności ok. 19,5 mln Mg/
rok), Holandia, Szwecja, Belgia i Dania. Trwa budowa spalarni w Hiszpanii, Finlandii, Francji, a przede wszystkim we Włoszech, Irlandii i Wielkiej
Brytanii, gdzie opóźnienia w zakresie
termicznych metod unieszkodliwiania odpadów komunalnych są największe. Kończy się budowa spalarni odpadów w Dublinie (Irlandia) o
wydajności 600 000 Mg/rok, kolejna w Carranstown (hrabstwo Meth)
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o wydajności 200 000 Mg/rok jest
w trakcie budowy i następna w Ringaskiddy (hrabstwo Cork) o wydajności 140 000 Mg/rok jest na etapie
uzgodnień [34]. W przyszłym roku
powinna ruszyć budowa spalarni na
Rodos (Grecja), a jednocześnie trwają
uzgodnienia budowy ogromnej spalarni (700 000-1 000 000 Mg/rok) niedaleko Aten. U naszych najbliższych
sąsiadów w październiku ubiegłego
roku skończył się rozruch gruntownie
zmodernizowanej (z funduszy europejskich) spalarni w Brnie (Czechy)
o wydajności ok. 250 000 Mg/rok i
obok dwóch już istniejących spalarni
w Pradze i Libercu trwają uzgodnienia budowy kolejnych trzech spalarni
(Koszyce, Jihlava, Pilzno). Na Słowacji obok dwóch istniejących spalarni
odpadów komunalnych (Bratysława i
Koszyce) ma w ciągu najbliższych 5
lat stanąć kolejna. W Austrii istnieje w
chwili obecnej 8 spalarni odpadów (3
w Wiedniu, Wells, Niklasdorf, Arnoldstein, Dürnrohr, Zistersdorf) - budowa
kolejnej rozpocznie się w przyszłym
roku. Wartym podkreślenia przy tym
jest to, że wszystkie wspomniane powyżej, niedawno oddane do użytku
lub aktualnie budowane spalarnie - to
spalarnie rusztowe. W Wielkiej Brytanii oddano właśnie do użytku spalarnię Belvedere (niedaleko Londynu)
- rusztową, o wydajności 585 000
Mg/rok. Kolejna o wydajności 840
000 Mg/rok (Manchester) jest w budowie [34]. Jak więc widać ani zgazowanie, ani piroliza, ani tym bardziej
plazma nie stanowią aktualnie żadnej
konkurencji dla klasycznych instalacji
rusztowych.
Zgodnie z nową ramową dyrektywą w sprawie odpadów (2008/98/
EC) warunkiem koniecznym zaliczenia spalania odpadów w spalarni do
procesów odzysku (a nie unieszkodliwiania) jest osiągnięcie przez spalarnię określonej wartości tzw. wskaźnika efektywności energetycznej (dla
nowych instalacji powyżej 0,65).
Wszystkie nowe spalarnie odpadów

uzyskują ten wskaźnik na poziomie
0,75-1,2. Zmodernizowana spalarnia
w Brnie ma współczynnik efektywności energetycznej na poziomie 0,82.
Podobnego wyniku należy oczekiwać w odniesieniu do planowanych
w Polsce spalarni. Spalarnie ﬂuidalne,
z uwagi na konieczność rozdrabiania odpadów komunalnych (znaczne zużycie energii elektrycznej), mają
najczęściej współczynnik efektywności energetycznej niższy o ok. 0,1. W
świetle posiadanych danych żadna
technologia pirolityczna, zgazowania,
czy też plazmowa - nie jest w stanie
zapewnić tak wysokiego wskaźnika
efektywności energetycznej. Należy oczekiwać, że w większości przypadków będzie on niższy od 0,6. W
skrajnym przypadku technologii Thermoselect wiadomo, że współczynnik
efektywności energetycznej dla tej
technologii wynosi tylko ok. 0,3. Jest
to więc kolejny istotny argument za
technologią rusztową [32], [35].
Wobec powyższych faktów dotyczących stosowanych technologii
termicznego przekształcana odpadów komunalnych należy przyjąć, że
jedynym możliwym do zaakceptowania rozwiązaniem technicznym dla
spalarni odpadów komunalnych dla
polskich miast jest spalarnia pracująca wg sprawdzonej i niezawodnej
technologii rusztowej. Alternatywą
dla tego rozwiązania może być jedynie spalarnia ﬂ uidalna. Wszelkie
inne propozycje - zgazowania, piroliza, czy instalacja plazmowa - świadczą po prostu o tzw. „myśleniu życzeniowym” i bezpodstawnej wierze
w zapewniania „akwizytorów marzeń”
o istnieniu technologii doskonałej najnowocześniejszej, sprawdzonej,
bezemisyjnej, bezpiecznej dla środowiska, najtańszej i najbardziej efektywnej metodzie unieszkodliwiania
odpadów komunalnych. Fakty są natomiast nieubłagane. „Nowe technologie” (piroliza, zgazowanie, plazma,
itp.) nie osiągnęły jeszcze stopnia
niezawodności klasycznych instala-

cji rusztowych i na dzień dzisiejszy nie
istnieje i nie pracuje jeszcze w Europie
żadna sprawnie działająca instalacja
„nowych technologii” o wydajności
przemysłowej.
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RATech - Technologia jutra, ju dzi !
Rolą gmin będzie więc organizowanie systemu przekształcania
odpadów komunalnych. RATech oferuje tu rozwiązanie w postaci
suchej destylacji. To wydajny, tani i ekologiczny proces odzysku
energii z odpadów biodegradowalnych. Opatentowana technologia RATech pozwala na przekształcenie tych odpadów na czysty
gaz wodny. To doskonałe paliwo dla generatorów energii elektrycznej i poszukiwany surowiec do syntezy innych związków i paliw.
W technologii RATech energia zawarta w odpadach jest w
80% odzyskiwana w postaci gazu, a pozostała jej część wystarcza na podtrzymanie procesu destylacji. Sucha destylacja to niemal całkowity brak emisji niebezpiecznych substancji. Otrzymany
gaz daje się wykorzystać z wysoką sprawnością w sposób w pełni ekologiczny. W porównaniu do spalarni, sucha destylacja wymaga od 3 do 10 razy mniejszych, nakładów na jednostkę masy
utylizowanych odpadów.

Potencjał ekonomiczny technologii RATech:









energia ze spalania gazu jest uznana za pochodzącą ze źródła
odnawialnego
zysk z przyjmowania odpadów do termicznego przekształcenia
zysk z produkcji paliw, metanolu i innych produktów
długa żywotność kluczowych elementów technologicznych
kilkukrotnie niższy w porównaniu do spalarni koszt budowy
czas budowy wraz z rozruchem 18 - 22 miesięcy
nawet 30% rocznie wewnętrznej stopy zwrotu
do obsługi jednej linii wystarczą 4 osoby na zmianę

Dlaczego RATech?
1. RATech Sp. z o.o. jest krajowym liderem innowacyjnych
technologii w dziedzinie suchej destylacji.
2. Technologia RATech jest chroniona patentem nr 383347 dokonanego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.
3. RATech posiada jedyne w Polsce prawomocne pozwolenia na budowę dużych zakładów termicznego przekształcania odpadów.
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Prezes Zarządu:
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minionym roku Polska powinna ograniczy o 35% ilo odpadów
biodegradowalnych wysyanych na skadowiska. Zaoenie nie zostao
zrealizowane. Oznacza to, e w kadej chwili Komisja Europejska moe naliczy
Polsce wysokie kary nansowe. Aby unikn tej sytuacji w 2013 i 2020 r.
niezbdne jest natychmiastowe rozpoczcie realizacji inwestycji pozwalajcych
na unieszkodliwianie odpadów w sposób alternatywny do skadowania.
Jednym z moliwych rozwiza jest budowa instalacji termicznego
przeksztacania odpadów.
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 Przyszłość

odpadów komunalnych

W Polsce wytwarzanych jest ok.
10 mln ton odpadów komunalnych
rocznie. Ponad 95% tych odpadów
traﬁa na składowiska. Przystępując
do Unii Europejskiej Polska zobowiązała się do dostosowania standardów w zakresie zagospodarowywania odpadów do obowiązujących we
Wspólnocie. Traktat Akcesyjny nakłada na nas obowiązek ograniczenia do
2020 r. ilości składowanych odpadów
biodegradowalnych o 65% w porównaniu do ilości tej frakcji wytworzonej
w 1995 r. Osiągnięcie założonych celów jest uwarunkowane odpowiednią
polityką ekologiczną rządu. Fakt, że do
dziś nie spełniliśmy przyjętych zobowiązań związanych z ograniczeniem składowania oznacza, że w każdej chwili Komisja Europejska może nałożyć
na Polskę wysokie kary ﬁnansowe (do
końca 2010 r. powinniśmy ograniczyć
ilość odpadów bio wysyłanych na składowiska o 35%). Zgodnie z wytycznymi
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 (KPGO) wszystkie składowiska niespełniające norm UE powinny
być zamknięte do 2014 r. Przewiduje się, że do tego czasu, w skali całego kraju pozostanie jedynie 200 czynnych składowisk. Od 1 stycznia 2013 r.
wprowadzony będzie zakaz składowania odpadów komunalnych, dla których

zawartość węgla organicznego przekracza 5%, strata przy prażeniu jest
większa niż 8% oraz ciepło spalania
jest większe niż 6 MJ/kg.
Aby zrealizować powyższe założenia, konieczne będzie „przekierowanie” strumienia odpadów komunalnych
przeznaczonych do unieszkodliwiania
do alternatywnych miejsc ostatecznej
utylizacji. Będzie to możliwe dopiero
wówczas, gdy powstaną instalacje do
przetwarzania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych o takiej wydajności,
by mogły zastąpić zamykane składowiska. KPGO przewiduje, że niezbędna
moc przerobowa instalacji do przetwarzania odpadów biodegradowalnych
powinna wzrosnąć do 2013 r. o prawie
3 mln ton. Jednakże na dzień dzisiejszy
wciąż nie ma w Polsce wystarczającej
ilości instalacji mogących zagospodarować te odpady, których składowanie
będzie prawnie zakazane. Jako zachętę
do tworzenia instalacji alternatywnych
wobec składowisk, rząd polski przeznaczył z pozyskanych środków unijnych 3 294 mln zł na budowę Instalacji
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ITPOK) w ramach
Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” realizowanych przez
władze samorządowe.
Do wykorzystania tego źródła doﬁnansowania zakwaliﬁkowanych zostało
11 projektów. Projekty te zostały wpisane na tzw. Listę Indykatywną. Ostatecz-

nie aplikacje o uzyskanie doﬁnansowania złożyło 7 miast, (Toruń-Bydgoszcz,
Kraków, Poznań, Szczecin, Białystok,
Koszalin, Łódź). Aktualnie wnioski te są
oceniane na poziomie krajowym i po
uzyskaniu oceny pozytywnej zostaną
przekazane do rozpatrzenia przez Komisję Europejską. Akceptacja wniosków na poziomie krajowym zostanie
uznana przez miasta jako przyznanie
dotacji na realizację projektu. Wówczas
miasta rozpoczną procedurę realizacji
projektów poprzez ogłoszenie przetargów na wybór wykonawcy (Bydgoszcz,
Kraków, Białystok, Szczecin), gdzie
projekty będą realizowane w formule
Design-Built (Zaprojektuj i Wybuduj)
lub wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza (Poznań, Łódź, Koszalin)
- realizowane w formule Design-Built-Finance-Operate (Zaprojektuj, Wybuduj,
Finansuj, Zarządzaj).
W kontekście doświadczeń SITA
w Europie, kolejnym istotnym elementem wspierania rozwoju ITPOK jest
jasna i klarowna polityka wzrostu wysokości tzw. „opłaty składowiskowej”
(odpowiednika w Polsce opłaty za korzystanie ze środowiska). Umożliwi to
konkurowanie ITPOK ze składowiskami, będącym tańszym miejscem unieszkodliwiania odpadów. Dla przykładu,
w Anglii wzrost wysokości tego podatku jest powszechnie znany i zagwarantowany przez rząd. W 2010 r. wynosił
on 48 GBP/t (ok. 216 PLN/t) i będzie
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wzrastał o 8 GBP/t/rok do osiągnięcia poziomu 80 GBP/t
(ok. 360 PLN/t). Dla inwestorów zarówno publicznych, jak i prywatnych
planujących budowę
takich instalacji, jest to
istotna informacja przy
tworzeniu modeli ﬁnansowania i opłacalności
przedsięwzięcia.

 Spalarnie są
bezpieczne

W Europie Zachodniej ITOPK stanowią istotny element systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Jedyny tego
typu zakład działający w Polsce zlokalizowany jest w Warszawie. Próby zbudowania jakichkolwiek instalacji zagospodarowania lub przetwarzania odpadów
wiążą się z przejściem długotrwałych
procedur administracyjnych oraz przełamaniem oporu społecznego, w tym
syndromu NIMBY (Not In My Backyard
- „Nie Na Moim Podwórku”). Obawy dotyczą szczególnie instalacji termicznego
przekształcania. Niechęć wynika głównie z braku wiedzy społeczeństwa nt.
funkcjonowania nowoczesnych spalarni oraz przepisów unijnych regulujących
ich działanie. Europejskie normy emisji
zanieczyszczeń dla ITPOK są dużo bardziej restrykcyjne niż standardy emisji
dla klasycznych instalacji energetycznych opalanych węglem. Dlatego też
skomplikowany system oczyszczania
spalin stanowi istotny element całej instalacji. Szacuje się, że koszty budowy i utrzymania instalacji oczyszczania
spalin stanowią ponad 60% kosztów
całej inwestycji. Ponadto, rygorystyczne wymagania dotyczące bieżącego
monitoringu zarówno odpadów dostarczanych do zakładu, jak również poziomów emisji zanieczyszczeń gwarantują
działanie instalacji zgodnie z obowiązującymi standardami.

ZORBAU (LIPSK) – Niemcy
- Formuła BOO (Buduj, Posiadaj, Zarządzaj)
- Udział - SITA Deutschland (74,9%) + Stadtwerke Gera AG (25,1%)
- Uruchomienie – 2005 rok
- Wydajność – 300.000 ton rocznie
- Rodzaj odpadów: komunalne zmieszane,
komercyjne, wielkogabarytowe
- Produkcja energii – 28,3 MW
- Inwestycja – 120 mln €

Szacuje
się, że koszty
budowy i utrzymania instalacji oczyszczania spalin stanowią ponad 60%
kosztów całej inwestycji.
Niezwykle ważne jest by przekonać społeczeństwo do ITPOK. W tym
celu niejednokrotnie wystarczyłoby
przedstawienie porównania emisji
zanieczyszczeń ze źródeł niekontrolowanych (tj. indywidualnych palenisk
z gospodarstw domowych) z emisjami pochodzącymi z profesjonalnych
instalacji. Powszechną praktyką jest
palenie w paleniskach przydomowych odpadów komunalnych łącznie z tworzywami sztucznymi. Spalanie plastików w takich warunkach
stanowi źródło szkodliwych substancji (dioksyny, furany). Doświadczenie
pokazuje, że emisje substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego pochodzące z palenisk przydomowych są drastycznie wyższe w
porównaniu ze śladowymi emisjami
z profesjonalnych ITPOK. Dlatego
też, przed podjęciem decyzji o budowie tego typu instalacji, na poziomie
analiz lokalizacyjnych i opracowywania Raportu o Oddziaływaniu Inwestycji na Środowisko, niezbędne jest
prowadzenie szerokich i otwartych
konsultacji społecznych przez profesjonalne ﬁrmy. Złożoność dopuszczonych prawem procedur administracyjnych powoduje, że uzyskanie
wiążących prawnie, ostatecznych

decyzji lokalizacyjnych i decyzji środowiskowych jest procesem długotrwałym.

 Energia ze spalarni
dla wszystkich

Poza swoją główną funkcją unieszkodliwiania odpadów, ITPOK są źródłem
pozyskiwania energii cieplnej i elektrycznej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska1, 42% energii uzyskanej
w wyniku termicznego przekształcania
odpadów może być traktowana jako
energia odnawialna. Może to być jednym z elementów wypełnienia przez
Polskę zobowiązań klimatycznych dotyczących zwiększenia do 2020 r. udziału energii ze źródeł odnawialnych do
20%2. Ponadto ITPOK zostały uznane
przez UE jako neutralne źródło emisji
CO2. Poza tym, zgodnie z nową dyrektywą odpadową3, proces termicznego
przekształcania odpadów dla instalacji
o wskaźniku sprawności energetycznej
powyżej 0,65 może być traktowany jako
proces recyklingu energetycznego R1,
a nie jako proces unieszkodliwiania D10.
Emisje substancji niebezpiecznych dla zdrowia ludzkiego pochodzące z palenisk przydomowych są
drastycznie wyższe w porównaniu
ze śladowymi emisjami z profesjonalnych ITPOK.
Konsekwencją prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów z odzyskiem energii oraz uznania

1) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwaliﬁkowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 788).
2) Strategia Europa 2020.
3) Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. zwana Dyrektywą Ramową (Dz. U. UE z 2006 r. Nr L114/9).

wytworzonej energii za energię odnawialną jest możliwość uzyskania „kolorowych” świadectw pochodzenia,
tj. świadectw zielonych (za 42% wytworzonej energii elektrycznej) oraz
w przypadku produkcji energii w wysokosprawnej kogeneracji - czerwonych świadectw pochodzenia (za 100%
wytworzonej w tym procesie energii
elektrycznej). Rynek energii elektrycznej jest rynkiem globalnym, a zatem
możliwa jest sprzedaż tej energii dowolnemu operatorowi działającemu na
rynku europejskim, który oferuje najkorzystniejsze warunki odbioru. Inaczej
wygląda sytuacja z energią cieplną.
Rynek ten jest rynkiem lokalnym
obsługiwanym przez lokalne ciepłownie i właścicieli sieci ciepłowniczych działających
z natury rzeczy
w warunkach
lokalnego monopolu. ITPOK
będzie zatem
dodatkowym źródłem energii cieplnej, konkurencyjnej
w stosunku do działających instalacji ciepłowniczych.
Problem dodatkowego ciepła będzie
szczególnie widoczny poza sezonem
grzewczym, kiedy zapotrzebowanie
na ciepło jest na znaczenie niższym
poziomie niż w sezonie grzewczym.
Określenie warunków i gwarancji odbioru ciepła z ITPOK przez lokalnego
odbiorcę ciepła będzie jednym z istotnych elementów negocjacji warunków
PPP omówionym poniżej. W związku
z powyższym, lokalizacja instalacji jest
również kluczowym elementem efektywnej realizacji przedsięwzięcia. Powinna ona umożliwiać przyłączenie instalacji zarówno do sieci cieplnej, jak
i elektrycznej.

 Partnerstwo

Publiczno-Prywatne

SITA Polska, ﬁrma należąca do grupy SUEZ Environnement, wykazuje za-

interesowanie udziałem w realizacji projektów ITPOK w Polsce. Na świecie aż
59 instalacji jest zarządzanych przez
SITA. Chcemy także w Polsce wykorzystać nasze doświadczenie związane
z zarządzaniem ITPOK. Jako że w SITA
specjalizujemy się w zarządzaniu odpadami (nie zaś dostarczaniem technologii), w kręgu naszego zainteresowania
są projekty realizowane w ramach Partnerstwa Publiczno-Prywatnego w formule DBFO (Projektuj, Buduj, Finansuj,
Zarządzaj). Partnerstwo Publiczno-Prywatne rozumiane jest jako forma współpracy pomiędzy sektorem publicznym
i prywatnym w celu realizacji projektów

ka kapitałowego, ryzyka kosztów operacyjnych oraz ryzyka gwarancji efektu.
Po stronie partnera publicznego pozostało jedynie - ryzyko zmian prawnych.
Zmiany te mają niebagatelny wpływ na
działalność instalacji, bo np. obniżenie
przez państwo limitów standardów emisyjnych, powoduje konieczność zwiększenia nakładów na dostosowanie istniejącej instalacji do nowych wymagań.
Istotnym ryzykiem związanym z realizacją ITPOK jest ryzyko uzyskania decyzji
administracyjnych umożliwiających rozpoczęcie inwestycji oraz eksploatację instalacji. To ostatnie jest podzielone między partnera publicznego i prywatnego.

ASTRIA (BORDEAUX) – Francja
- Formuła DBFO (Projektuj, Buduj, Finansuj, Zarządzaj)
- Uruchomienie – 2005 rok
- Wydajność – 273.000 ton rocznie
- Rodzaj odpadów: komunalne zmieszane, osady ściekowe
- Produkcja energii – 124 GWh rocznie
- Umowa PPP – 25 lat

lub świadczenia usług tradycyjnie dostarczanych przez
sektor publiczny. W Europie Zachodniej jest to powszechnie stosowane
rozwiązanie przy realizacjach projektów
publicznych takich jak: szkoły, szpitale,
obiekty sportowe, ale również zadań
związanych z gospodarką odpadami.
Do podstawowych zalet PPP należy zaliczyć: ﬁnansowanie zadań publicznych
bez obciążania budżetu publicznego,
przyspieszenie procesów inwestycyjnych w zakresie infrastruktury, realizacja inwestycji zgodnie z przyjętym harmonogramem i budżetem, polepszenie
jakości usług świadczonych w ramach
PPP, podział ryzyka realizacji zadania
pomiędzy partnerami.
Z punktu widzenia partnera prywatnego, istotnym elementem skutecznej
realizacji projektu ITPOK jest przejęcie
części ryzyk przez partnera publicznego. I tak, skutecznym rozwiązaniem projektów PPP zastosowanym przez SITA
w Anglii było przejęcie przez SITA: ryzy-

W wyniku takiego podziału brak decyzji
administracyjnych w planowanym terminie nie powoduje zakończenia realizacji projektu. Podział ryzyk opisanych
powyżej nie powinien budzić większych
kontrowersji przy realizacji projektów
ITPOK w formule PPP w Polsce i powinien być wynegocjowany między
partnerami bez większych problemów.
Natomiast kluczowym elementem dla
realizacji projektu jest zapewnienie przychodów dla instalacji poprzez zagwarantowanie strumienia odpadów. Jest
to jeden z podstawowych czynników
mających wpływ na uzyskanie ﬁnansowania projektu, a zatem kluczowym
dla realizacji inwestycji, analizowanym
przez potencjalnych sponsorów projektu oraz banki.
Na świecie aż 59 instalacji jest
zarządzanych przez SITA. Chcemy
także w Polsce wykorzystać nasze
doświadczenie związane z zarządzaniem ITPOK.
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Zwykle w projektach
PPP w Europie, ryzyko
to jest przejmowane
przez partnera publicznego. W Polsce, w obecnym
stanie prawnym,
największy opór
władz budzi wzięcie na siebie takiego ryzyka. Głównym argumentem jest
brak „władztwa” nad odpadami przez partnera publicznego. Planowane zmiany w ustawie
„O utrzymaniu czystości i porządku w
gminach” mają zmienić ten stan. Można mieć zatem nadzieję, że po wejściu
nowej ustawy w życie, przejęcie ryzyka
gwarancji dostaw odpadów przez partnera publicznego nie powinno stanowić
problemu, co będzie istotnym elementem uzyskania ﬁnansowania projektu,
a zatem jego skutecznej realizacji.
W przypadku gdy potencjalnym oferentem do budowy ITPOK będzie lokalny operator instalacji ciepłowniczej
i właściciel sieci ciepłowniczej, posiadający naturalną przewagę konkurencyjną,
partner publiczny powinien zagwarantować równe szanse wszystkim oferentom
poprzez określenie identycznych warunków przyłączenia do sieci ciepłowniczej
i warunków odbioru ciepła (poza warunkami ﬁnansowymi) w warunkach przetargu. A zatem ta część ryzyka związanego z rynkiem energii powinna zostać
przejęta przez partnera publicznego.

 Prawo… do poprawy?
Współpraca pomiędzy partnerem
publicznym i prywatnym w ramach PPP
jest w Polsce regulowana ustawami:
„O partnerstwie publiczno-prywatnym”4
z 19 grudnia 2008 r. i „O koncesji na roboty budowlane lub usługi”5 z 9 stycznia
2009 r. Powyższe ustawy miały w założeniu zachęcić i ułatwić stosowanie PPP
i koncesji. Jednak w wyniku wzajemnych
sprzeczności i niejednoznaczności spo-

TEES VALLEY (NEWCASTLE) – Wielka Brytania
- Formuła DBFO (Projektuj, Buduj, Finansuj, Zarządzaj)
- Wydajność – 626.000 ton rocznie
- Umowa PFI – 28 lat
- Inwestycja – 200 mln €

wodowały szeroką dyskusję nt. interpretacji poszczególnych zapisów ww. ustaw, co
utrudnia stosowanie tego typu rozwiązań. Na powyższe regulacje „nakłada”
się jeszcze ustawa „Prawo zamówień
publicznych”6 z dnia 29 stycznia 2004 r.
Ponadto krajowe regulacje nie są
w pełni zgodne z wytycznymi Eurostatu7 dotyczącymi PPP, np. określenie warunków niezbędnych, by wydatki inwestycyjne nie były zaliczane do
długu publicznego, możliwości zmiany
składu konsorcjum w trakcie realizacji

projektu, możliwości wstąpienia podmiotów ﬁnansujących projekt w miejsce partnera prywatnego.
Niniejszy artykuł wskazuje główne
elementy związane z realizacją projektów instalacji termicznego przekształcania opadów komunalnych. Pokazuje
również jak złożona jest realizacja takiego projektu przy jednoczesnym braku
doświadczeń w tym zakresie w Polsce.
Mamy nadzieję, że doświadczenia SITA
w realizacji tego typu inwestycji w Europie zostaną wykorzystane przy wdrażaniu takich przedsięwzięć w Polsce. 

SITA jest częścią międzynarodowej
grupy kapitałowej SUEZ Environnement.
SITA w Polsce od 1997 roku działa
na rynku kompleksowej gospodarki odpadami,
jest obecna w ponad 20 miastach i zarządza
około 880 tyś. ton odpadów rocznie.
SITA POLSKA SP. Z O.O.
UL. ZAWODZIE 5
02-981 WARSZAWA
TEL. 022 49 24 300
FAX 022 49 24 301
SITAPOLSKA@SITAPOLSKA.PL
WWW.SITAPOLSKA.PL

4) Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 z późn zm.).
5) Ustawa z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101 z późn. zm.).
6) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm.).
7) Decyzja Eurostatu Nr 18/2004 z dnia 11 lutego 2004 r.

Zdzis aw Zabie o, dyrektor ds. projektowania i nowych technologii w Fabryce Kotów SEFAKO S.A.

SEFAKO S.A.

- producent kot ów do termicznej
cznej utylizacji odpadów komunalnych

F

abryka Kotów SEFAKO
S.A. naleca do grupy
Polimex - Mostostal jest
jednym z 5 najwikszych
producentów kotów
energetycznych w Europie.
Projektuje, wytwarza
i montuje jednostki kotowe
parowe i wodne, stosowane
w energetyce zawodowej,
przemysowej, a take w tzw.
maej energetyce - na róne
paliwa stae - w tym m.in.
na odpady komunalne.
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 Trochę historii
W 1971 r. rozpoczęto budowę fabryki. Pełna produkcja rozpoczęła się
w 1974 r. SEFAKO specjalizowało się
wówczas w projektowaniu i budowie kotłów rusztowych o małej i średniej mocy,
a także w dostawach części i akcesoriów
do kotłów, w tym części zamiennych.
W 1976 r. rozpoczęto II etap rozbudowy fabryki. Powstała hala produkcyjna o powierzchni 20 tys. m2. W 2008 r.
rozpoczęto budowę nowej czteronawowej hali o powierzchni 15 tys. m2 wraz
z biurowcem, oddając ją do użytkowania w 2009 r.
W latach 80. nastąpił dynamiczny
rozwój mocy wytwórczych fabryki. Na
„wygłodniałym” rynku można było sprzedać wszystko. Możliwości produkcyjne
wypełnione były w 150%. Klienci zamawiali kotły z dwuletnim wyprzedzeniem.
Końcówka lat 90. i początek tego
wieku to był trudny okres dla fabryki. Silna konkurencja ze strony zagranicznych
podmiotów, a przede wszystkim objawy
kryzysu w branży kotłowej, spowodowały spadek zapotrzebowania na produkty
SEFAKO na rynku krajowym.

 Realizacje
Począwszy od 2004 r. fabryka odnotowuje stały wzrost przychodów i zatrudnienia. Wiodącym rynkiem jest rynek
zagraniczny, na który fabryka lokuje w
ponad 80% swoją produkcję. Głównym
odbiorcą są kraje Skandynawskie, Niemcy, Francja. Głównie są to kotły na biomasę i kotły do termicznej utylizacji odpadów komunalnych (ponad 50 szt.), w
tym również kotły odzysknicowe różnej
konstrukcji. Projekty realizowane są w
oparciu o „basic engineerig” zamawia-

jącego. Dla niektórych z tych projektów
wykonaliśmy dokumentację warsztatową wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi oraz w przypadku wykonywania
montażu - technologię montażu.
Zrealizowaliśmy również dostawy
części ciśnieniowych kotłów o parametrach nadkrytycznych, głównie dla Alstom Power Stuttgart.
SEFAKO rozwinęło również własne
konstrukcje w obszarze kotłów wodnorurowych - parowe i wodne, płomienicowo-płomieniówkowych - parowe
i wodne, odzyskowe. W okresie od
1993-2010 fabryka zrealizowała ok. 60
kotłów typu WR o różnej wydajności dla
elektrociepłowni i ciepłowni miejskich
oraz ok. 60 kotłów opalanych olejem
i gazem o różnej wydajności dla odbiorców przemysłowych i ciepłowni miejskich. SEFAKO dostarczyło również szereg elementów do kotłów lub instalacji
w energetyce zawodowej. Przykładowe realizacje to: instalacja odazotowania spalin dla PGE Elektrownia Opole –
Opole (jako członek konsorcjum), części
ciśnieniowe kotłów dla Vattenfall Heat
Poland S.A. - Warszawa, GDF SUEZ
ENERGIA Polska - Połaniec, SODA Polska Ciech Sp. z o.o. - Inowrocław, Zakłady Chemiczne POLICE – Police, itd.
Dla tych instalacji zrealizowano dostawy
wraz dokumentacją w części przypadającej na SEFAKO.

 Obecnie…
Jesteśmy piątym co do wielkości producentem urządzeń kotłowych w Europie. Po stałych okresach wzrostu od poziomu 77 mln zł przychodów w 2004 r.
do 175 mln zł w 2009, w 2010 r. nastąpił spadek sprzedaży, na co miała wpływ
recesja, jaka dotknęła kraje Unii Europejskiej i spadek światowego wzrostu gospodarczego.
Po wszystkich etapach rozbudowy
posiadamy ok. 40 tys. m2 powierzchni
hal fabrycznych. Naszym naczelnym celem jest maksymalizacja prac w fabryce,
w celu wysyłki na place montażowe jak
najbardziej zagregowanych elementów
kotła, by maksymalnie skrócić czas ich
montażu na obiekcie. W tym celu przeprowadzamy próbne montaże dostarczanych elementów kotła, tak by wyeliminować błędy jakie mogły się pojawić
w trakcie produkcji.
Posiadamy umiejętność budowy ciśnieniowych powierzchni inconelowanych, które znajdują główne zastosowanie w instalacjach do termicznej utylizacji
odpadów. Posiadamy wdrożone systemy
zapewnienia jakości wg Europejskiej normy ISO, amerykańskiej ASME oraz certyﬁkat TUV NORD na produkcję zgodnie
z Dyrektywą 97/23/WE.
Posiadamy licencję na projektowanie
kotłów o wydajności do 300 ton pary na
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Tab. 1. Przykładowe realizacje SEFAKO SA z lat 2006-2010
Projekt

Miejsce
budowy

Zleceniodawca

Typ kotła

Cavital

Algieria

Stein Energie Francja

Kocioł parowy do spalania
odpadów

Vinci

Francja

Stein Energie Francja

Kocioł parowy do spalania
odpadów

Jänschwalde

Niemcy

Babcock Borsing Service

Ściany szczelne bloków A i F

Amel 1

Belgia

Wärtsila Finlandia Ltd

Kocioł na biomasę typ BP5

x

Storuman

Szwecja

KPA Unicon

Kocioł na biomasę do spalania
zrębków drewna

x

E2/Dong
Energy

Dania

Aalborg Engineering Dania

Bełchatów

Polska

Sonne

Montaż Ilość

Temp.

Ciśnienie

2

480°C

64 bar

1

150°C

29 bar

1

485°C

64 bar

1

500°C

82 bar

Kocioł opalany olejem - typ SG4

2

300°C

16 bar

Steinmuller Niemcy

Elementy modernizacji kotła 3 i 4

1

540°C

180 bar

Niemcy

AEE Inova GmbH Niemcy

Kocioł do spalania odpadów

x

1

415°C

62 bar

Pfaﬀenau

Austria

AEE Inova GmbH Niemcy

Kocioł do spalania odpadów

x

1

400°C

60 bar

Tidaholm

Szwecja

KMW Energi AB Sweden

Kocioł na biomasę

1

400°C

50 bar

Jänachwalde

Niemcy

Alstom Power Boiler Service GmbH
Neumark

Bloki kotła - blok C

Durnrohr

Austria

AEE Inova GmbH Niemcy

Kocioł do spalania odpadów

1

380°C

72 bar

Renova

Szwecja

Martin GmbH Niemcy

Boiler pressue parts for steam
incineration boiler

1

400°C

42 bar

Mannheim

Niemcy

AEE Inova GmgH Niemcy

Kocioł do spalania odpadów

1

400°C

64 bar

Rheinfelden

Niemcy

Josef Bertsh GmbH Austria

Kocioł na biomasę

1

495°C

75 bar

Haggenstaller

Niemcy

Weiss GmbH Niemcy

Kocioł na biomasę

1

515°C

77 bar

Harlingen

Holandia

Leroux & Lotz Technologies Francja

Kocioł do spalania odpadów
komunalnych

1

460°C

100 bar

Kristiansand

Norwegia

Fisia Babcock Environment GmbH Niemcy

Kocioł parowy spalarnia

1

338°C

75 bar

Krefeld

Niemcy

Fisia Babcock Environment GmbH Niemcy

Kocioł parowy - spalarnia

1

338°C

75 bar

Pruzhany

Białoruś

MW Power Finlandia

Kocioł na biomasę typ BP5

1

485°C

74 bar

Fiskeby

Szwecja

Babcock Wilcox & Volund Dania

Kocioł na biomasę

1

465°C

86 bar

Enerbois

Niemcy

Weiss GmbH Niemcy

Kocioł na biomasę

1

485°C

75 bar

AEB

Niemcy

Weiss GmbH Niemcy

Kocioł na biomasę

1

485°C

75 bar

Jorbro

Szwecja

Noviter Finlandia

Kocioł typy NFBST opalany
brykietem drzewnym

1

470°C

82 bar

x

1

x

x
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Rok

Projekt

Miejsce
budowy

Zleceniodawca

Typ kotła

Montaż

Ilość

Temp.

Ciśnienie
obliczeniowe

Wydajność

Meath

Irlandia

Babcock Wilcox & Volund Dania

Kocioł do spalania odpadów

x

1

400°C

60 bar

84 t/h

Trehoringen

Norwegia

Babcock Wilcox & Volund Dania

Kocioł do spalania odpadów
przemysłowych

1

418°C

59 bar

39 t/h

Czajka

Polska

Stein Energia Francja

Kocioł do spalania odpadów z
oczyszczalni ścieków

2

400°C

68 bar

9 t/h

Märsta

Szwecja

Visser & Smith Hanab GmbH

Kocioł do spalania odpadów

1

418°C

61 bar

100 t/h

Bern

Szwajcaria

Martin GmbH

Kocioł do spalania odpadów

1

Lünen

Niemcy

AEE Inova GmbH / IHI Japonia

Rurociągi do elektrowni węglowej

Kłajpeda

Litwa

Fisja Babcock Environment
GmbH

Ściany szczelne z komorami

Zignago

Włochy

Aalborg Energie Technic Dania

Kocioł na biomasę

Mannheim

Niemcy

Alstom Power System Stuttgart
Niemcy

Powierzchnia grzewcza do
spalarni odpadów

800 MW

Karlsruhe

Niemcy

Alstom Power System Stuttgart
Niemcy

Powierzchnia grzewcza do
spalarni odpadów

940 MW

Rakytovce

Słowacja

Adato Słowacja

Kocioł na biomasę

Żarnowica

Słowacja

PBS Brno Słowacja

Kocioł na biomasę

Sandnes

Norwegia

BWV - Forus 2 Stavanger
Norwegia

Helsingborg

Szwecja

Landskorona

x

490°C

x

400 MW

415°C

64 bar

109,2 t/h

522°C

92 bar

16 MW

350°C

63 bar

1

470°C

68 bar

40 t/h

Kocioł do spalania odpadów
komunalnych

1

403°C

59 bar

28,7 t/h

BWV - Filborna Helsingborg
Szwecja

Kocioł do spalania odpadów
premysłowych

1

425°C

74 bar

80 t/h

Szwecja

BWV - Landskorona Szwecja

Kocioł do spalania odpadów
przemysłowych

1

452°C

87 bar

39,7 t/h

Połaniec

Polska

Foster Wheeler Oy

Kocioł na biomasę - typ CFB

1

540°C

137 bar

Plodiv

Bułgaria

Aalborg Engineering A/S Dania

Kocioł praowy - typ 8

1

511°C

84 bar

81 t/h

Saica

Wielka
Brytania

Aalborg Engineering A/S Dania

Kocioł parowy - typ 6

1

500°C

80 bar

100 t/h

Ham

Belgia

MW Power Oy Finlandia

Kocioł na biomasę - typ CHP

x

1

505°C

94 bar

38,3 t/h

Karlskorona

Szwecja

MW Power Oy Finlandia

Kocioł na biomasę - typ CHP

x

1

480°C

92 bar

63,3 t/h

Swedspan

Polska

Josef Bertsh Austria

Kocioł na biomasę

x

1

80 bar

44 t/h

Sundreuth

Niemcy

Josef Bertsh Austria

Kocioł na biomasę

1

73 bar

28 t/h

Bern

Szwajcaria

Josef Bertsh Austria

Kocioł na biomasę

1

75 bar

32,2 t/h

Westfalen

Niemcy

Alstom Power System Stuttgart
Niemcy

Powierzchnie grzewcze bloków
D i E Elektrowni

2

800 MW

Karlstuhe

Niemcy

Alstom Power System Stuttgart
Niemcy

Powierzchnia grzewcza bloku 8
elektrowni

1

900 MW

Mannheim

Niemcy

Alstom Power System Stuttgart
Niemcy

Powierzchnia grzewcza bloku 9
elektrowni

1

800 MW

godzinę, udzieloną nam przez niemiecką ﬁrmę Eck Rohr Kessel GmbH. Licencja ta pozwala nam na dostęp do
referencji dla ponad 5800 zaprojektowanych i pracujących kotłów.

 Kadra
Nasza doświadczona kadra projektantów, konstruktorów i technologów,
wyposażona jest w niezbędne narzędzia
i oprogramowanie do realizacji zadań.
Poprzez szkolenia, kursy i inne formy
nauczania podnosimy poziom techniczny i ekonomiczny naszej kadry, kładąc
szczególny nacisk na umiejętność zarządzania projektami.

Wdrożyliśmy do realizacji program
SFK 300, polegający na przygotowaniu oferty rynkowej nowoczesnych rozwiązań, odpowiadających dzisiejszym
wymaganiom technicznym, technologicznym i wymagań środowiskowych.
Przedmiotem programu jest zbudowanie oferty dla tzw. „wyspy kotłowej”. Wyspa kotłowa rozumiana jest
jako kocioł wraz z instalacjami towarzyszącymi, tj. od podawania paliwa,
przygotowaniu wody, odbioru żużla,
popiołu i pyłów wraz z pełną instalacją do odprowadzania i oczyszczania
spalin. Wspomniany program realizu-

 InstalacjeTPOK

 Rozwój

Zamierzamy uczestniczyć
w realizacji i czynimy obecnie
przygotowania, by realizować
z innymi partnerami program
termicznej utylizacji odpadów
komunalnych. Dysponujemy
własnymi rozwiązaniami technicznymi i technologicznymi
dla wybudowania takich zakładów, o różnej zdolności
rocznej utylizacji odpadów.
Obejmujemy naszym działaniem przede wszystkim jednostki średniej i małej mocy.
Jednostki dużej mocy zamierzamy realizować z grupą Polimex Mostostal, z naszymi
partnerami zagranicznymi
i krajowymi. Zrealizowane
przez nas dostawy kotłów do
termicznej utylizacji odpadów,
stwarzają taką możliwość.
W zakresie dostaw „pod
klucz” rozwijamy instalacje
i obiekty do przetwarzania odpadów poprodukcyjnych w energię
elektryczną i cieplną. Również w zakresie instalacji małych i średnich mocy dla wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej z biomasy pochodzenia
rolniczego i przemysłowego.

Posiadamy zatwierdzoną przez organy spółki Strategię Rozwoju do 2015
r. Wdrożenie i jej realizacja pozwoli
nam na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w obszarze naszego działania,
realizację przedsięwzięć „pod klucz”.

Wspieramy naszych partnerów
i ich przedsięwzięcia nie tylko od strony technicznej, ale również ﬁnansowo, oferując im różne formy współpracy. 
Fot. SEFAKO

 Współpraca
Uruchomiliśmy nasze oddziały projektowe w Gliwicach
i Tarnowskich Górach, zwiększając tym samym potencjał
i zdolności projektowe. W ramach Grupy Kapitałowej Polimex - Mostostal współpracujemy z biurami projektowymi
wchodzącymi w jej skład, tj.:
Centralnym Biurem Konstrukcji Kotłów oraz Centrum Projektowym Polimex
Mostostal. Współpracujemy
również z innymi biurami projektowymi z branży energetycznej, w tym z „Energoprojektem - Katowice”. Zawarliśmy
także umowy i porozumienia o
współpracy z uczelniami: Politechniką Gliwicką, Politechniką
Wrocławską, Politechniką Krakowską.
Współpracujemy dodatkowo z AGH
Kraków, Politechniką Częstochowską,
Politechniką Świętokrzyską. Należymy
do klastrów technologicznych Świętokrzysko-Podkarpackiego i Wrocławskiego. Współpracujemy z całym szeregiem
ﬁrm w celu wdrożenia i uzyskania jak
najwyższej jakości naszego produktu i
usług, wdrożenia jak najnowocześniejszych rozwiązań technicznych i technologicznych w ramach oferowanego
produktu.

Na jej bazie tworzymy własny „basic engineering”, rozbudowując Biuro Projektów, również poza naszą
główną siedzibą. Wdrażane u nas
i na szczeblu grupy przedsięwzięcia
w zakresie informatycznych narzędzi
wspomagających projektowanie, pozwolą na realizację tego samego projektu w różnych miejscach. Uzyskamy
przez to zjawisko synergii i skrócimy
czas realizacji poszczególnych części
dokumentacji.

jemy wspólnie z biurami projektowymi
wchodzącymi w skład Grupy Kapitałowej oraz z innymi organizacjami naukowymi i gospodarczymi.
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Janusz Malczewski, gówny technolog, zastpca dyrektora
Przemys aw Nadulski, starszy specjalista ds. chemicznych, inspektor nadzoru
Zakad Unieszkodliwiania Staych Odpadów Komunalnych w Warszawie

Termiczne unieszkodliwianie
odpadów w ZUSOK
- dowiadczenia eksploatacyjne

W

artykule przedstawiono charakterystyk
poszczególnych etapów wchodzcych
w skad termicznego unieszkodliwiania
odpadów w Zakadzie Unieszkodliwiania
Staych Odpadów Komunalnych wraz
z najwaniejszymi dowiadczeniami
eksploatacyjnymi pracy spalarni.
Uwzgldniono równie kwestie zwizane
z produkcj energii elektrycznej
i cieplnej.
ejj.
akład Unieszkodliwiania Stałych
Odpadów Komunalnych w Warszawie (ZUSOK), wybudowany w latach 1997-2000, rozpoczął swą działalność w lipcu 2001 r. W okresie
od marca 2000 r. do czerwca 2001
r. przeprowadzono rozruch technologiczny spalarni. ZUSOK jest wielobranżowym przedsiębiorstwem,
w którym segregowane są odpady
komunalne z odzyskiem surowców
wtórnych, termicznie przekształcane są wysokoenergetyczne odpady,
wydzielone z odpadów komunalnych,
kompostowana jest frakcja organiczna wydzielona z odpadów komunalnych, przerabiane są popioły lotne
z kotła i pyły poreakcyjne z instalacji
oczyszczania spalin na nieszkodliwy
dla środowiska naturalnego granulat,
a także wytwarzana jest energia elektryczna i cieplna.

Z

 Segregacja odpadów

Fot. NE

Dostarczane odpady komunalne
poddawane są procesowi segregacji
ręcznej i mechanicznej mającej na celu
wydzielenie surowców wtórnych (metale żelazne i nieżelazne, szkło) oraz
podział na frakcje:
 mineralną (<20 mm),
 organiczną (20-50 mm),
 palną (>50 mm).

Frakcja organiczna poddawana jest
procesowi kompostowania w systemie Siloda. Przyspieszony proces rozkładu materii organicznej realizowany
jest w budynku o powierzchni ok. 1
ha, w napowietrzanych boksach. Cykl
intensywnego kompostowania w budynku trwa 36-37 dni, po czym materiał dojrzewa na placu odkładczym
kompostu przez okres ok. 2 miesięcy.
Otrzymany materiał wykorzystywany
jest do biologicznej rekultywacji składowisk odpadów.
Frakcja mineralna kierowana jest
na składowiska odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, gdzie ma
zastosowanie jako przesypka warstw
odpadów komunalnych.

 Termiczne

przetworzenie odpadów
i odzysk energii cieplnej

Frakcja palna odpadów podawana
jest do leja zasypowego pieca rusztowego (Krüger), gdzie za pomocą wypychacza dozowana jest na ruszt pieca.
Odpady spalane są w przedziale temperatur 850-1150°C, a powstający żużel zsypuje się do leja z kurtyną wodną,
gdzie następuje jego schłodzenie. Powietrze do procesu spalania czerpane
jest z bunkrów odpadów tworząc tym
samym podciśnienie w bunkrach, które
ogranicza uciążliwość zapachową składowanych w nich odpadów.
Spaliny z komory spalania przepływają do komory dopalania, gdzie
przebywają min. 2 s w temperaturze
ok. 1050°C. Następnie kierowane są
do kotła odzysknicowego, walczakowego (Istroenergo), w którym wytwarzana jest para przegrzana o temperaturze 380°C i ciśnieniu 38 bar.
Zastosowanie oryginalnych duńskich rusztowin z radiatorami wydłużyło żywotność rusztu, a tym samym
zmniejszyło koszty remontów pieca.
Z uwagi na agresywność spalanych
odpadów po autoklawowaniu medycznych i weterynaryjnych planowane jest
zabezpieczenie części ciśnieniowej kotła za pomocą powłoki typu INCONEL.

 Instalacja oczyszczania
spalin i system
monitoringu spalin

W pierwszym ciągu kotła odzysknicowego umieszczone są dysze, którymi podawana jest mieszanina par
amoniaku o temp. 1120C i gorącego
powietrza. Wtrysk par amoniaku w
przestrzeń kotła przy temperaturach
rzędu 850-9500C stanowi pierwszy
etap oczyszczania spalin - niekatalityczną redukcję tlenków azotu (SNCR).
W tym przedziale temperatur następuje
rozpad powstającego w procesie spalania odpadów NO i NO2 na elementarny azot i parę wodną, bez żadnych
produktów ubocznych. Ze względu na

niskie stężenia tlenków azotu powstających w procesie spalania odpadów
w ZUSOK (poniżej 200 mg/Nm3) instalacja redukcji NOx pracuje na niskich
parametrach. Ze względów technologicznych i ekonomicznych stwierdzono, że nie należy narzucać stężeń NOx
poniżej 80 mg/Nm3. Związane jest to
z wprowadzaniem dużego nadmiaru
amoniaku, który zwiększa koszty eksploatacji, jak również nie przereagowując całkowicie, może stawać się kolejnym zanieczyszczeniem emitowanym
do atmosfery.
Spaliny po przejściu przez kocioł
odzysknicowy posiadają temperaturę ok. 2500C. Z uwagi na parametry
pracy ﬁltrów workowych stanowiących
element drugiego etapu oczyszczania spalin, schładzane są w absorberze do temperatury 1450C za pomocą
wtrysku wody rozpylanej sprężonym
powietrzem. W drugim etapie instalacji oczyszczania spalin usuwane są
zanieczyszczenia kwaśne: dwutlenek
i trójtlenek siarki (SO2, SO3), chlorowodór (HCl), ﬂuorowodór (HF) oraz pyły
lotne powstające w procesie spalania.
Do kolektora spalin za absorberem rozpyłowym podawany jest suchy (pylisty)
wodorotlenek wapnia Ca(OH)2, który
reagując z zanieczyszczeniami kwaśnymi zawartymi w gazach spalinowych tworzy substancje stałe zatrzymywane razem z pyłami lotnymi na
ﬁltrach workowych. W celu uzyskania
maksymalnego stopnia przereagowania dawkowanego wapna oraz przejęcia dużych ładunków chwilowych
zanieczyszczeń wprowadzono recyrkulację resztek poreakcyjnych. Ilość
podawanego wodorotlenku wapnia
kształtuje się na poziomie 10÷13 kg/
Mg spalanych odpadów.
Trzeci etap oczyszczania spalin
stanowi adsorpcja pozostałych zanieczyszczeń, takich jak: metale ciężkie,
dioksyny i furany oraz związki organiczne na formowanym koksie aktywnym. Proces ten realizowany jest w
adsorberze przeciwprądowym WKV.
Zastosowany w ZUSOK adsorber przeciwprądowy jest prostopadłościenną,
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Tab. 1. Emisja zanieczyszczeń do atmosfery w latach 2008-2009 w ZUSOK
HCl

SO2

NO2

CO

TOC

Pył

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

mg/Nm3

Dopuszczalne stężenia 30 min. dla instalacji termicznego przekształcania odpadów,
wg (Dz. U. 2003 Nr 163 poz. 1584)

60

200

400

100

20

30

Średnie stężenia 30 min.
w 2008 r.

3,84

4,45

114,57

0,30

1,02

0,57

Średnie stężenia 30 min.
w 2009 r.

3,42

2,39

135,58

1,06

0,39

0,45

Emisja ZUSOK dla 2008 r. w stosunku
do emisji dopuszczalnej

6,4%

2,2%

28,6%

0,3%

5,1%

1,9%

Emisja ZUSOK dla 2009 r. w stosunku do
emisji dopuszczalnej

5,7%

1,2%

33,9%

1,1%

1,9%

1,5%

zamkniętą konstrukcją stalową o wymiarach 6x6x20 m z lejem magazynowym zużytego koksu w dolnej jego części. Spaliny przepływając przez
dwa równoległe złoża robocze o wysokości 1,5 m każde, oczyszczane
są z zanieczyszczeń adsorbowanych
przez koks aktywny. Średnie zużycie
koksu aktywnego wynosi ok. 1 kg/Mg
odpadów.
Oczyszczone gazy spalinowe kierowane są do komina (80 m), na którym zainstalowane są urządzenia do
ciągłego monitorowania poziomu zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. ZUSOK posiada dwie niezależne
stacje monitoringu ciągłego, za pomocą których badane i archiwizowane
są następujące wskaźniki zanieczyszczeń: HCl, SO2, NOx, CO, CO2, TOC
i pył oraz dodatkowo badane są zawartości O2 i H2O oraz wartości przepływu, temperatury i ciśnienia gazów
spalinowych.
W tabeli 1 przedstawiono uśrednione stężenia 30 min. zanieczyszczeń w 2008 i 2009 r. w odniesieniu
do stężeń dopuszczalnych.
Zastosowanie worków ﬁltracyjnych
wykonanych z PPS (Rayton) wzmocnionego PTFE gwarantuje minimum
4-letnią bezawaryjną pracę ﬁltra wor-

kowego. Adsorber przeciwprądowy
WKV ze złożem formowanego koksu
aktywnego zapewnia bardzo niskie
wartości emisji spalin oraz stanowi
niezwykle przydatny bufor do przejęcia chwilowych skoków emisji zanieczyszczeń. Zastosowanie dwóch
niezależnych systemów monitoringu
spalin zapewniło podwójną kontrolę
procesu oczyszczania spalin oraz w
przypadku awarii jednego z nich wykluczyło konieczność postoju instalacji spalania.

 Produkcja energii

elektrycznej i cieplnej

Wytwarzana w kotle odzysknicowym para o temperaturze 3800C
i ciśnieniu 38 bar podawana jest na
turbozespół (Fincanteri), w którym wytwarzana jest energia elektryczna. Przy
nominalnej wydajności kotła na poziomie 15 Mg/h pary, wytwarzane jest ok.
1,5-1,8 MW energii elektrycznej, która
pokrywa potrzeby energetyczne zakładu, a nadwyżka sprzedawana jest do
sieci energetycznej. Potrzeby własne
ZUSOK stanowią ok. 70% wytwarzanej energii elektrycznej.
Do lipca 2007 r. para po przejściu
przez turbinę kierowana była na skra-

placz powietrzny, zaś energia cieplna
kondensacji emitowana była do atmosfery. W październiku 2006 r. rozpoczęła się budowa bloku ciepłowniczego w ZUSOK. Prace inwestycyjne
zakończyły się w lipcu 2007 r.
Układ technologiczny bloku ciepłowniczego składa się z dwóch wymienników o mocy cieplnej 10 MW
każdy. Wymienniki służą do podgrzewu parą wodną wody sieciowej dla
odbiorców komunalnych.
Blok ciepłowniczy w ZUSOK jest
najtańszym źródłem energii w Warszawie. Roczny zysk ze sprzedaży energii cieplnej w 2009 r. wyniósł ok. 3,9
mln zł, co stanowi ok. 18% przychodów zakładu.

 Wnioski
W chwili obecnej ZUSOK przetwarza ok. 65 000 Mg odpadów komunalnych rocznie, co stanowi zaledwie
8,1% odpadów z terenu Warszawy.
Posiadając jeden ciąg technologiczny
do termicznego przekształcania odpadów nie ma możliwości zadeklarowania dyspozycyjnej mocy elektrycznej
i cieplnej. Zasadnym staje się rozbudowa zakładu o nowe linie technologiczne. 
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Wymagania BAT dla segmentu oczyszczania spalin ITPOK
- moliwoci realizacyjne i projektowe RAFAKO S.A.

W

artykule przedstawiono aktualny stan prawny w Polsce oraz Unii
Europejskiej odnonie emisji spalin z instalacji termicznego przeksztacania
odpadów komunalnych (ITPOK) w kontekcie roli, jak RAFAKO S.A. odgrywaa
i odgrywa w realizacji projektów TPOK za granic. Dokonano równie
przegldu stosowanych metod oczyszczania spalin w ITPOK w krajach UE
konfrontujc je z aktualnymi wymaganiami BAT.

olska stoi obecnie na początku
pewnej drogi związanej z wdrażaniem współczesnych metod utylizacji i
unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Prawie w całej Polsce problem
odpadów komunalnych rozwiązuje się
obecnie, usuwając je poza strefy zamieszkania, gdzie są one składowane
mniej lub bardziej bezpiecznie. Jest to
najprymitywniejszy i najbardziej zagrażający środowisku wariant postępowania. Obecnie w Polsce ponad 95%
odpadów komunalnych traﬁa na wysypiska, ok. 1,5% podlega recyklingowi, prawie 3% ulega kompostowaniu,
a tylko ok. 0,5% podlega termicznemu przekształceniu (ZUSOK w Warszawie).
W rozwiniętej gospodarce odpadami komunalnymi znane i stosowane
jest szerokie spektrum działań technicznych i organizacyjnych regulujących ten fragment życia społecznego
i gospodarczego. W warunkach polskich, oprócz takich czynników jak: (i)
kurczące się powierzchnie czynnych
składowisk oraz brak nowych miejsc
składowania odpadów, (ii) coraz po-

P

wszechniejsza świadomość zagrożenia ekologicznego oraz świadomość
oczywistego marnotrawstwa wielu materiałów i surowców bezpowrotnie traconych podczas składowania odpadów komunalnych, przede wszystkim
oddziaływanie ustawodawstwa UE jest
najbardziej istotnym czynnikiem sprawczym wprowadzania zmian w tej dziedzinie. Dyrektywy UE wytyczają w tym
względzie strategiczne kierunki postępowania. W dziedzinie odpadów komunalnych istotne w tej hierarchii są
wytyczne do odzysku materiałowego
odpadów oraz wykorzystanie odpadów
komunalnych jako źródła energii. Wśród
aktów prawnych, które sprawiają, że
tematyka termicznego przekształcania
odpadów komunalnych staje się obecnie bardzo aktualna w wielu polskich
miastach, wymienić trzeba:
 Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 07.09.2005 r.
w sprawie kryteriów i procedur dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach danego typu
(Dz. U. 2005, Nr 186, poz. 1553 z
późn. zm.), w którym ustawodaw-

ca od dnia 01.01.2013 r. zakazuje
składowania odpadów komunalnych na składowiskach odpadów
innych niż niebezpieczne i obojętne, których wartości graniczne
przekraczają poziom:
– ogólny węgiel organiczny > 5%
suchej masy,
– strata przy prażeniu > 8% suchej
masy,
– ciepło spalania > 6 MJ/kg suchej
masy oraz


artykuł 5.2 Dyrektywy Rady 99/31/
WE o składowaniu odpadów, według którego Polska zgodnie z
ustaleniami Traktatu Akcesyjnego
zobowiązała się do redukcji odpadów ulegających biodegradacji.

Te dwie powyższe przesłanki prawne sprawiają, że kwestie związane z
inną formą zagospodarowania „produkowanych” w Polsce odpadów komunalnych, tj. ich termicznym przekształceniem, tak aby móc sprostać
przytoczonym rygorystycznym zapisom
prawa, stają się obecnie bardzo aktu-
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alne w wielu polskich miastach. Spełnienie powyższych wymagań możliwe
będzie jedynie wówczas, gdy w krótkim czasie powstanie w Polsce odpowiednia liczba nowoczesnych instalacji
do unieszkodliwiania odpadów komunalnych, w szczególności instalacji typu ITPOK.
Zgodnie z prawem, na polskie
składowiska musi zacząć traﬁać coraz mniej odpadów komunalnych. Jeżeli
tak się nie stanie, Polsce jako członkowi
UE, który nie przestrzega stosownych
praw będą grozić kary ﬁnansowe.
We współczesnym rozumieniu pod
pojęciem spalarni odpadów komunalnych (ITPOK) rozumiemy cały teren
zakładu, na którym funkcjonuje instalacja TPOK (urządzenie techniczne),
której głównym celem jest unieszkodliwienie odpadów poprzez ich termiczne
przekształcenie. W skład takiej instalacji wchodzą też wszystkie urządzenia
umożliwiające prawidłowe ich funkcjonowanie, w tym służące do przyjmowania odpadów oraz ich tymczasowego
gromadzenia, wstępnej obróbki oraz
zagospodarowania pozostałości po
procesach termicznego przekształcenia odpadów. Istotą termicznego przekształcenia odpadów komunalnych jest
więc budowa takich ITPOK, w których
będzie odzyskiwana energia zawarta
w odpadach. Każda z takich instalacji
jest więc elektrociepłownią lub przynajmniej ciepłownią. W tym sensie termiczne przekształcanie odpadów komunalnych z wykorzystaniem zawartej w nich
energii można traktować jako formę recyklingu energii zawartej w odpadach.
Zasadniczo termiczne przekształcanie
odpadów stanowi utlenianie materiałów
palnych zawartych w odpadach. Odpady komunalne są na ogół bardzo zróżnicowanymi materiałami, składającymi
się przede wszystkim z substancji organicznych, minerałów, metali oraz wody.
Podczas termicznego przekształcania
(spalania) wydzielane są gazy spalinowe, które zawierają większość dostępnej w odpadach energii w postaci ciepła. Substancje organiczne zawarte w
odpadach komunalnych ulegną spale-
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wtórne wykorzystanie

Rys. 1. Przykładowy podział ITPOK na segmenty technologiczne

niu po osiągnięciu koniecznej temperatury zapłonu oraz wejściu w kontakt z
tlenem. Właściwy proces spalania ma
miejsce w fazie gazowej w czasie ułamków sekund i jednocześnie doprowadza
do powstania energii. Tam, gdzie wartość kaloryczna odpadów komunalnych
i ilość tlenu jest wystarczająca, może to
doprowadzić do termicznej reakcji łańcuchowej i samoczynnego spalenia, tzn.
bez konieczności dodania innych paliw.
Na rys. 1. przedstawiono przykładowy podział ITPOK na 4 segmenty
technologiczne, a mianowicie:
 Segment I - termiczne przekształcenie odpadów i odzysk zmagazynowanej w odpadach komunalnych
energii,
 Segment II - wykorzystanie odzyskanej z odpadów energii - (np. w
postaci: pary technologicznej o najczęściej stosowanych parametrach,
tj. temperatura - 400oC, ciśnienie
- 4 MPa; energii cieplnej lub elektrycznej),
 Segment III - oczyszczanie spalin,
 Segment IV - preparowanie produktów powstałych po TPOK oraz
produktów generowanych podczas
procesu oczyszczania spalin.
W skład segmentu oczyszczania
spalin dedykowanego ITPOK, biorąc
pod uwagę jego specyﬁkę, wchodzą
następujące węzły technologiczne (w
praktyce spotykane są najróżniejsze
konﬁguracje tych węzłów):










węzeł odpylania spalin z zastosowaniem elektroﬁltru lub ﬁltra workowego,
węzeł redukcji kwaśnych nieorganicznych składników spalin - HCl,
HF, SO2,
węzeł redukowania emisji tlenków
azotu wg procesu SNCR lub SCR,
węzeł redukowania emisji związków metali ciężkich w postaci gazowej i pyłów,
węzeł redukowania emisji związków organicznych wielkocząsteczkowych tj. dioksyn, furanów oraz
rtęci.

W ciągu ostatnich 10-15 lat w
branży TPOK miał miejsce gwałtowny rozwój technologiczny. Wiele z zachodzących zmian związanych było
ze specyﬁką legislacyjną występującą w tym sektorze zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów. Doprowadziło to w szczególności do
zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do
powietrza wytwarzanych w poszczególnych instalacjach. Obserwowany
jest aktualnie ciągły rozwój procesów
TPOK, który ukierunkowany jest na
opracowanie technik ograniczających
koszty inwestycyjne i eksploatacyjne,
przy jednoczesnym utrzymaniu czy też
poprawie ich wpływu na środowisko.
W tym miejscu warto przypomnieć, iż
odpady komunalne to trzecie, co do
potencjału, źródło energii w krajach
UE. W odróżnieniu od paliw kopalnych,

100%
90%
80%
70%
60%
50%
Recykling

40%

Kompostowanie

30%

TPOK

20%

Składowanie

0%

UE-27
Niemcy
Holandia
Szwecja
Belgia
Dania
Austria
Luksemburg
Francja
Włochy
Finlandia
Anglia
Hiszpania
Portugalia
Estonia
Irlandia
Słowenia
Węgry
Słowacja
Czechy
Grecja
Łotwa
Cupr
Malta
Litwa
Polska
Rumunia
Bułgaria

10%

Rys. 2. Zagospodarowywanie odpadów komunalnych
w UE w 2007 r. (źródło: EUROSTAT)

źródło to ma charakter niewyczerpalny,
gdyż odpady komunalne są jednym z
„produktów” naszej cywilizacji.
Na rys. 2. przedstawiono aktualną sytuację odnośnie różnych form
zagospodarowywania odpadów komunalnych w krajach UE w 2007 r.
Z przytoczonego wykresu wynika, że
nadal dominującą, najbardziej popularną formą zagospodarowywania odpadów komunalnych w UE jest ich składowanie, któremu podlega ok. 42%
wytwarzanych w skali roku odpadów
komunalnych. Pozostała ilość tj. 58%
rozkłada się na pozostałe formy utylizacji odpadów komunalnych w następującym wymiarze: ok. 20% odpadów
komunalnych jest przekształcane termicznie, ok. 22% jest poddawane recyklingowi, a pozostała część odpadów tj. ok. 16% jest kompostowana.

 Węzeł oczyszczania
spalin z ITPOK
w świetle BAT

Jednym z najważniejszych aktów
prawnych UE w dziedzinie ochrony
środowiska jest Dyrektywa 96/61/WE
w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń,

zwana popularnie Dyrektywą IPPC
(ang.: Integrated Pollution Prevention
and Control). Ideę zintegrowanego zarządzania korzystaniem ze środowiska, zawartą w dyrektywie IPPC, po
raz pierwszy wprowadziła do polskiego
prawa Ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.01.2001 r. (Dz. U. Nr
62, poz. 627 z późn. zm.). Kluczowym
elementem wdrażania IPPC jest procedura uzyskiwania zintegrowanych
pozwoleń. W odniesieniu do instalacji,
dla których istnieje obowiązek uzyskania zintegrowanego pozwolenia, brak
takiego pozwolenia powoduje wstrzymanie użytkowania instalacji w drodze
decyzji, pod rygorem natychmiastowej
wykonalności. Rodzaje instalacji, których prowadzenie wymaga uzyskania
zintegrowanego pozwolenia określa
nam Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26.07.2002 r. w sprawie
rodzajów instalacji mogących powodować znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości
(Dz. U. nr 122, poz.1055). W rozporządzeniu tym, wśród różnych wymienionych ponad 40 rodzajów instalacji
zostają również wymienione w punkcie 5.2 załącznika do w.w Rozporzą-

dzenia instalacje do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, o
zdolności przetwarzania ponad 3 Mg/
godz. Instalacje (np. ITPOK) wymagające pozwolenia zintegrowanego powinny spełniać wymagania ochrony
środowiska wynikające z Najlepszej
Dostępnej Techniki.
Stosownym dokumentem, który
opisuje Najlepsze Dostępne Techniki
(BAT) (ang.: Best Available Techniques) dla spalarni odpadów komunalnych
jest dokument zatytułowany „Zintegrowane Zapobieganie i Ograniczenie Zanieczyszczeń. Dokument Referencyjny
dotyczący Najlepszych Dostępnych
Technik dla spalania odpadów - tzw.
dokument BREF (ang.: BAT Reference
Document) z sierpnia 2006 r. Stosowne wytyczne i zalecenia BAT zawarte
w tym dokumencie BREF zostały sformułowane przez Techniczną Grupę
Roboczą działającą przy Europejskim
Biurze IPPC w Sewilli.
W zakresie metod ograniczania
emisji z procesów TPOK dokument
BREF rekomenduje następujące rozwiązania:
 w zakresie odpylania spalin:
– odpylacze elektrostatyczne
suche,
– odpylacze elektrostatyczne
mokre,
– odpylacze elektrostatyczne kondensacyjne,
– ﬁltry tkaninowe.
 w zakresie usuwania (redukcji)
kwaśnych nieorganicznych składników spalin - HCl, HF, SO2,):
– proces suchy,
– proces półsuchy,
– proces mokry,
 w zakresie usuwania tlenków
azotu:
– selektywna niekatalityczna redukcja NOx (SNCR),
– selektywna katalityczna redukcja
NOx (SCR).
 w zakresie usuwania metali
ciężkich:
– dokładne odpylanie,
– utlenienie metalu do postaci jonowej (dotyczy przede wszyst-
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kim rtęci) i chemiczne związanie
w absorberze,
– adsorpcja na węglu aktywnym
(dotyczy przede wszystkim rtęci, kadmu, talu i arsenu).
 w zakresie usuwanie związków organicznych:
– utlenienie katalityczne na katalizatorze,
– adsorpcja na węglu aktywnym
(złoże stałe, złoże przesypujące
się, iniekcja pyłu do strumienia
spalin i odpylenie na ﬁltrach tkaninowych).
Urządzenia segmentu oczyszczania spalin muszą zapewnić dotrzymanie standardów emisji wymaganych od
ITPOK, a w praktyce w szczególności
tam, gdzie stosowane są metody mokre i półsuche, osiągane są wartości
poniżej standardów emisyjnych przewidzianych dla instalacji spalania odpadów komunalnych. Różnorodność
stosowanych systemów dla segmentu oczyszczania spalin ITPOK w krajach UE przedstawiono na podstawie
danych z BREF’u na rys. 3. Aby osiągnąć odpowiedni poziom dopuszczalnej emisji wszystkich składników zanieczyszczeń zawartych w spalinach,
należy stosować kombinacje różnych
systemów/technologii oczyszczania
spalin. Według BREF ilość stosowanych i dopuszczalnych kombinacji systemów oczyszczania spalin wynosi 408
możliwości. I tak w oparciu o metodę
mokrą oraz suchą możliwych jest 168
kombinacji. Natomiast oczyszczanie
spalin z wykorzystaniem metody półsuchej, możliwe jest do zrealizowania
w oparciu o 78 kombinacji. Porównanie
mocnych i słabych stron głównych metod tj. metody pół-suchej oraz metody
mokrej usuwania kwaśnych składników spalin stosowanych w segmencie
oczyszczania spalin ITPOK przedstawione zostało w tab. 1.
Z przytoczonych danych w tab. 1.
oraz z obserwacji aktualnych trendów
jakie występują w Europie na rynku
TPOK wynika, że bardziej preferowanym (ze względu na niższe koszty in-
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Rys. 3. Udział w % stosowanych systemów oczyszczania spalin w ITPOK w UE

Tab. 1. Porównanie mocnych i słabych stron głównych metod usuwania kwaśnych
składników spalin stosowanych w segmencie oczyszczania spalin ITPOK
METODA PÓŁSUCHA

METODA MOKRA

Mocne strony

Wysoka skuteczność wyłapywania
kwaśnych nieorg. składników spalin: HCl
= 3-10 mg/m3u, HF < 1 mg/m3u oraz SO2
< 20 mg/m3u - wartości średniodobowe.
Przeciętna elastyczność metody w
odniesieniu do ﬂuktuacji przepływu.
Łatwo osiągalna adsorpcja dioksan
i furanów oraz rtęci poprzez dodawanie
węgla aktywnego.
Zdecydowanie niższe koszty inwestycyjne w porównaniu z metodą mokrą.
Brak generowania ścieków - brak
konieczności wybudowania oczyszczalni
ścieków.

Słabe strony

Najwyższe koszty inwestycyjne koszt oczyszczalni ścieków oraz dodatkoWysokie zapotrzebowanie na sprężowych zespołów procesowych.
ne powietrze.
Potrzebna instalacja do oczyszDuża produkcja problematycznych
czania ścieków - produkcja ścieków o
pozostałości z procesu oczyszczania
podwyższonej zawartości jonów
spalin: ok. 25-50 kg/Mg odpadów,
Cl- i SO42-: 250-500 dm3/Mg odpadów.
Dostępna mniejsza energia w
Wysokie zużycie wody procesowej.
spalinach do produkcji pary.
Konieczny dodatkowy system
usuwania Hg.

Bardzo wysoka skuteczność wyłapywania kwaśnych nieorg. składników
spalin: HCl < 5 mg/m3u, HF < 0,5 mg/
m3u oraz SO2 < 20 mg/m3u - wartości
średniodobowe.
Wysoka elastyczność metody w
odniesieniu do ﬂuktuacji przepływu.
Niskie zużycie reagentów.
Możliwy odzysk HCl, NaCl oraz
gipsu.
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 Doświadczenia RAFAKO
S.A. w zakresie TPOK

W dziedzinie projektów dotyczących budowy instalacji spalania odpadów wszelkiego rodzaju, w tym odpadów komunalnych, RAFAKO S.A.
funkcjonuje na rynku już od prawie 20
lat. W głównej mierze funkcjonuje za
granicą, jako partner w zakresie opracowywania projektów i wykonywania
kotłów odzyskowych, bądź ich podzespołów dla instalacji TPO.
W tej dziedzinie RAFAKO S.A. posiada powiązania kooperacyjne z niemal wszystkimi znaczącymi europejskimi ﬁrmami zajmującymi się budową
ITPOK. W rezultacie do chwili obecnej
RAFAKO S.A. uczestniczyło w realizacji ponad 60 europejskich projektów
budowy spalarni odpadów różnego
rodzaju.
Kotły produkowane przez RAFAKO
S.A. dla potrzeb ITPOK to kotły odzyskowe, z naturalną cyrkulacją, zasilane spalinami o wysokiej temperaturze
pochodzącymi ze spalania paliwa odpadowego i podciśnieniem w komorze
paleniskowej. W zależności od uwarunkowań konkretnej instalacji są to kotły
o zabudowie pionowej lub poziomej,
dwu, trzy lub cztero ciągowe. Zazwyczaj pierwsze ciągi są opromieniowane. Ściany wszystkich ciągów kotła
odzyskowego są wykonane ze szczelnych ścian membranowych tworzących
parownik. Powierzchnie konwekcyjne umieszczone w ostatnich ciągach
oczyszczane są zespołem strzepywaczy lub zdmuchiwaczy parowych, które są włączane w określonym cyklu
nominalnie kilka razy w ciągu doby.
Gotowość eksploatacyjna takich kotłów kształtuje się na poziomie 7 500
godzin/rok. Kotły projektowane są dla
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Rys. 4. Przykładowa konﬁguracja segmentu oczyszczania spalin dla ITPOK
z wykorzystaniem pół-suchej metody redukcji kwaśnych zanieczyszczeń w spalinach

Tab. 2. Doświadczenia i możliwości RAFAKO S.A. w zakresie odsiarczania spalin
Parametr

Referencje RAFAKO S.A.

Strumień spalin

do 2 800 000 mN3/h (sp. mokre)

Stężenie SO2

do 12 400 mg SO2/mN3 (sp. suche)

Skuteczność odsiarczania spalin

do 99%

Stosowane sorbenty

met. pół-sucha: CaO, Ca(OH)2,
met. mokra: CaCO3

Ładunek SO2

do 20 000 kg SO2/h dla 1 absorbera

warunków pracy w przedziale od 50
do 110% WMT tzn. wydajności maksymalnej trwałej. Z doświadczeń własnych RAFAKO S.A. we współuczestniczeniu w budowaniu ITPOK jak również
z analizy rynku oraz dostępnej literatury przedmiotu wynika, że dominującymi obecnie w Europie oraz na świecie
układami technologicznymi w ITPOK
są systemy rusztowe.
Rola, jaką RAFAKO S.A. odgrywała
i odgrywa w realizacji projektów TPOK
za granicą jest bez wątpienia jedną z
przesłanek technicznych do oferowania kompletnych instalacji TPOK w Polsce. Natomiast realizacja w Polsce w
systemie „pod klucz” wielu projektów
ochrony środowiska tzn. budowa instalacji odsiarczania spalin z podgrzewem

i bez podgrzewu spalin oczyszczonych
dla energetyki zawodowej (np. dla El.
Jaworzno, El. Siersza, El. Bełchatów,
El. Pątnów, itd.) stanowi drugą z technicznych przesłanek dla oferowania ITPOK w Polsce. W zrealizowanych już
przez RAFAKO S.A. projektach odsiarczania spalin (patrz tab. 2.) w obiektach energetycznych wykorzystywano
technologie półsuche i mokre, które
stanowią technologiczny rdzeń w zespołach technologicznych oczyszczania spalin dla ITPOK. Dlatego też w tym
kontekście naturalnym wydaje się więc
zainteresowanie RAFAKO S.A. problematyką TPOK i chęć oferowania kompletnych ITPOK na polskim rynku wraz
z doświadczonymi partnerami z Europy
Zachodniej. 
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westycyjne) jest segment oczyszczania spalin z wykorzystaniem metody
półsuchej. Przykładowa konﬁguracja
segmentu oczyszczania spalin z wykorzystaniem półsuchej metody redukcji
kwaśnych zanieczyszczeń w ITPOK
została przedstawiona na rys. 4.
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David Palmer Boyd, prezes zarzdu, Ester Eko-energia Polska Sp. z o.o., Pomorski Park Naukowo-Technologiczny w Gdyni

OCENA MOLIWOCI
WYKORZYSTANIA ODPADÓW
w maych instalacjach energetycznych
połowie 2010 r. osiem miast lub
aglomeracji złożyło wnioski o doﬁnansowanie z unijnego funduszu „Infrastruktura i Środowisko” na budowę
systemu gospodarki odpadami, którego elementem będą duże spalarnie
odpadów komunalnych, o wydajności
powyżej 300 Mg/dobę. Jeżeli inwestycje te uda się sﬁnalizować, to problem
gospodarki odpadami i sprostanie wymaganiom przepisów unijnych zostanie w obsługiwanych rejonach rozwiązany.
Na liście wspomnianych ośmiu
wniosków znajdują się duże miasta lub
obszary metropolitalne (Kraków, Łódź,
Poznań, miasta Górnego Śląska, Bydgoszcz i Toruń, Białystok, Koszalin), zamieszkałe łącznie przez nie więcej niż
6 mln mieszkańców, tj. 16% ludności
kraju. Jeżeli do tej grupy inwestycji dołączy planowana rozbudowa spalarni w
Warszawie (1,7 mln mieszkańców), system dużych spalarni obejmie do 20%
ludności kraju.
W innych miastach rozwijane są
systemy obróbki mechaniczno-biologicznej, najczęściej w postaci sortowni odpadów ze zbiórki selektywnej lub
zmieszanych oraz kompostowni odpadów ulegających biodegradacji.
Stosowane techniki sortowania odpadów oraz uwarunkowania rynkowe

W

P

olska realizujc zobowizania wynikajce
z przystpienia do Unii Europejskiej zmuszona
jest do systemowego wprowadzania w gospodarce
odpadami komunalnymi rozwiza zmierzajcych
do ograniczenia iloci skadowanych odpadów
ulegajcych biodegradacji oraz podnoszenia
poziomu odzysku i recyklingu odpadów. Wedug
planowanych rozwiza, odpowiedzialno za
osignicie wyznaczonych celów spoczywa
bdzie na gminach.

pozwalają na odzyskanie około 10-15%
masy odpadów w postaci nadających
się do wykorzystania surowców wtórnych. Dwu-trzykrotnie więcej opuszcza
linie sortownicze, jako odpad posortowniczy złożony z frakcji palnych charakteryzujących się dobrymi właściwościami
energetycznymi.
Wiele systemów tworzonych jest
z myślą o wykorzystaniu odpadów posortowniczych, jako paliwa alternatywnego, jednak obecnie wykorzystanie
tego paliwa ograniczone jest do cementowni, które z jednej strony zlokalizowane są wyłącznie w południowej Polsce,
z drugiej strony mają dosyć wysokie wymagania pod względem jakości paliwa
zastępczego i ograniczone możliwości
przetwarzania.
Tak więc wiele z zakładów posiadających sortownie zmuszonych jest
odpady posortownicze składować na
składowiskach, przy czym nie będzie to
możliwe od 2013 r. (zakaz składowania
od 1 stycznia 2010 r. odpadów przetworzonych charakteryzujących się ciepłem
spalania powyżej 6 MJ/kg i zawartością
węgla organicznego powyżej 5%).
Sytuacja taka stwarza pilną potrzebę rozwoju technologii energetycznych
opartych o odpady posortownicze i realizowanych w znacznie mniejszej skali odpowiadającej potrzebom regionalnym.

 Potrzeba oceny
Omówienie kryteriów, jakie mogą okazać się potrzebne w celu oceny wszelkich możliwych dostępnych
technologii energetycznych, wymagałyby więcej miejsca, niż możemy im
w tym tekście poświęcić. Każda nowa technologia ma, oczywiście, swoje
plusy i minusy. Na przykład technologie
energetyki odnawialnej, takie jak turbiny
wiatrowe, panele słoneczne, a nawet
odwierty geotermalne są pod wieloma
względami obiecujące, ale mają w chwili obecnej poważne ograniczenia, które wpływają na produkcję energii netto
oraz ich koszt kapitałowy w przeliczeniu na MWe (odległość transmisyjna,

niska wydajność przekształcania energii słonecznej, destabilizacja skorupy
ziemskiej oraz wywoływanie drgań, itp.)
W podobny sposób technologie
energetyczne stosowane do unieszkodliwiania odpadów podlegają ewolucji i udoskonaleniom. One również mają
swoje wady i zalety, które należy rozważyć przed wyborem technologii dla potrzeb lokalnych. Termiczne przetwarzanie odpadów jest stosowane od czasów
wynalezienia ognia, ale nie znaczy to, że
stało się ono bezpieczne lub efektywne
z tego tylko powodu, że jest używane
od długiego czasu. Rozważmy różne
kryteria, co pomoże nam w ocenie najbardziej odpowiednich technologii oraz
możliwości ich zastosowania zgodnie z
lokalnymi i regionalnymi priorytetami.

 Kryteria oceny
Oto wykaz pytań, jakie władze miejskie i przedsiębiorstwa powinny sobie
zadać przy ocenie technologii z uwagi
na bezpieczne i wydajne unieszkodliwianie odpadów.
1. Jaki rodzaj odpadów może być
unieszkodliwiany przez daną technologię?
 Czy są to wyłącznie odpady komunalne pochodzące z gospodarstw
domowych, czy również odpady komercyjne i przemysłowe?
 Czy odpady wymagają wstępnego
przetwarzania?
 Co z odpadami niebezpiecznymi?
2. Jak wygląda bilans energetyczny
technologii?
 Jaka jest produkcja energii elektrycznej na tonę odpadów?
 Jaka będzie produkcja ciepła?
 Czy jest możliwy odbiór wytworzonego ciepła?
3. Jaka będzie ilość stałych pozostałości po przetworzeniu odpadów?
 Czy te pozostałości są szkodliwe
dla środowiska lub dla zdrowia ludzi?
 Czy te pozostałości muszą być
składowane?

4. Jakie jest oddziaływanie tej technologii na środowisko?
 Jakie są emisje do powietrza, wód i
ziemi, pochodzące z tego procesu?
5. Na ile dana technologia jest łatwa
w instalowaniu i użytkowaniu?
 Czy posiada ona moduły i czy może być rozszerzana?
 Minimalna wielkość?
 Maksymalna wielkość?
6. Jak przedstawia się inwestycja kapitałowa w przypadku tej technologii?
 Jaki jest koszt kapitałowy na jednostkę mocy energii wytwarzanej?
 Czy kapitał powinien pochodzić
ze źródeł publicznych czy prywatnych?
 Jakie są źródła ﬁnansowania?
 Czy osiągalne są środki z funduszy
Unii Europejskiej?
 Jakie są korzyści ﬁnansowe z tych
opcji?

 Technologie

zgazowania odpadów

Firma Ester Eko-energia Polska
Sp. z o.o. realizuje projekty w Polsce,
stosując dwie technologie zgazowania
odpadów. Każda z nich ma odmienne zalety i wydajności w zależności
od kontekstu, w jakim jest stosowana. Poddamy ocenie te technologie,
stosując podane powyżej pytania, tak,
aby użytkownik mógł zastosować je do
lokalnych warunków.
Pierwszą z tych technologii jest
technologia TOPS opracowana przez
ﬁrmę EnEco Systems Inc. z Vancouver
w Kanadzie. Technologia ta oparta jest
o zgazowanie odpadów posortowniczych dostarczanych w postaci zbelowanej. Gaz procesowy jest spalany,
a odzyskane ciepło wykorzystywane
jest w obiegu parowym wyposażonym
w turbinę z generatorem energii elektrycznej.
Technologia ta jest obecnie wdrażana w projekcie realizowanym we
Włocławku obejmującym przetwa-
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Porównanie technologii zgazowania odpadów TOPS z EPB
Kryteria

Technologia TOPS

Technologia EPB

Możliwość przetwarzania odpadów
komunalnych

Tak, wskazane wykorzystanie frakcji
energetycznej po sortowaniu

Tak, wskazane wykorzystanie frakcji
energetycznej po sortowaniu

Tak, kosztowne kontrole emisji

Tak, prostsza kontrola emisji

1.13 MWh

1.1 MWh

Odbiór ciepła

Wskazane skojarzenie
z systemem ciepłowniczym

Możliwość wykorzystania ciepła
z obiegu chłodzenia silnika

Ilość odpadów
poprocesowych

5% popiół praktycznie
pozbawiony węgla

5% popiół praktycznie
pozbawiony węgla

Odpady niebezpieczne, pozostałości

Brak

Brak

Pozostałości
do składowania

Możliwość wykorzystania
pozostałego popiołu

Możliwość wykorzystania
pozostałego popiołu

Emisje

Brak zagrożeń - wynikający zarówno z
zastosowanej technologii zgazowania
jak i stosowanego systemu oczyszczania spalin

Brak zagrożeń - ze względu na niską
temperaturę zgazowania, oczyszczanie
gazu oraz stosowanie w silnikach
(podobnie jak w przypadku spalania
czystego gazu ze źródeł naturalnych)

Moduły, możliwość
rozbudowy lub komponowania zestawu

Tak, przy częściowym ograniczeniu ze
względu na wielkość turbin parowych

Tak, możliwość modułowego komponowania komór zgazowania i agregatów
prądotwórczych z silnikami gazowymi

Najmniejszy rozmiar
instalacji zgazowania

Z ekonomicznego punktu
widzenia zalecany 25 Mg/dobę

30 Mg/dobę

Największy rozmiar

Ograniczenia wynikające wyłącznie z
wielkości dostępnego terenu

Ograniczenia wynikające wyłącznie z
wielkości dostępnego terenu

Koszt kapitałowy
na MWe

4.35 mln Euro

3.41 mln Euro

Kapitał publiczny
lub prywatny

Bez znaczenia

Bez znaczenia

Źródła ﬁnansowania

25% kapitał, 75% kredyt (zaciągnięty w
Global Green Energy Consortium lub
NFEPWM)

Kapitał 85% dostawca technologii, 15%
operator instalacji, nie jest wymagane
korzystanie z kredytu

Osiągalne granty UE

Publiczne maks. 70% doﬁnansowania
Prywatne maks. 30-50% doﬁnansowania

Publiczne maks. 70% doﬁnansowania
Prywatne maks. 30-50% doﬁnansowania

Korzyści

Realizujący projekt (gmina lub przedsiębiorstwo) posiada 100% własności

Realizujący projekt (gmina lub przedsiębiorstwo) ma mniejszy udział , ale przy
bardzo niskich kosztach własnych

Możliwość przetwarzania opon, olejów,
itp.
Uzysk energii
elektrycznej netto w
przeliczeniu na tonę
odpadów posortowniczych

rzanie 100 ton/dobę odpadów posortowniczych, pochodzących z Regionalnego Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych w Machnaczu. Projekt jest w trakcie uzyskiwania decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych.
Drugą technologią jest Eko Power
Box (EPB), opracowana przez ﬁrmę
Total Storage GmbH of Switzerland
oraz wytwarzana w Niemczech przez
ﬁrmę Iremas GmbH. Jest to również
technologia zgazowania, w której gaz
procesowy po osuszeniu i oczyszczeniu spalany jest bezpośrednio w silniku gazowym napędzającym generator
prądu elektrycznego.

 Zastosowania lokalne
Nowe modułowe technologie zgazowania umożliwiają tworzenie instalacji o zróżnicowanych wydajnościach
przy rozsądnych inwestycjach kapitałowych. Przy partnerstwie publiczno-prywatnym, władze gminne mogą
zaangażować się w projekt przy niewielkim kapitale lub braku kapitału początkowego (korzystając z grantów).
W przypadku projektu prywatnego,
mogą w nim partycypować również
przedsiębiorstwa lokalne, bez wymogu inwestycji sięgających setek mln
złotych.

 Wnioski
Firma Ester Eko-energia Polska
Sp. z o.o. współpracuje zarówno z władzami samorządowymi, jak i innymi ﬁrmami w celu opracowania najbardziej
efektywnego modelu energetycznego
wykorzystania odpadów przy optymalnym inwestowaniu. Możliwość przedstawienia więcej niż jednej technologii
oraz opracowania zindywidualizowanych rozwiązań jest tu mocną stroną,
która pozwala polskiemu rynkowi na
podjęcie decyzji co do rodzaju budowanej inwestycji, tak aby odpowiadała
ona w pełni ich źródłom kapitałowym,
a także aspiracjom. 
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Ma gorzata Marciska, wiceprezes zarzdu, Krakowski Holding Komunalny S.A. w Krakowie

ENERGIA Z ODPADÓW
- przygotowania do budowy
nowoczesnego ZTPO w Krakowie

W

Krakowie wytwarzanych jest obecnie ok. 320 tys. ton odpadów
komunalnych rocznie, za wedug prognoz w 2020 r. bdzie to ok. 340
tys. ton. Wikszo odpadów - ok. 86% jest skadowana, a tylko ok. 14% jest
segregowane i poddawane procesom odzysku. Niedugo zabraknie miejsca
na ich skadowanie (ju w 2016 r. skadowisko Barycz moe si zapeni).
Ponadto Unia Europejska uznaa skadowanie za najmniej przyjazne rodowisku.
Natomiast jednym ze sposobów ekologicznego postpowania z odpadami jest
ich spalanie poczone z odzyskiem energii w nich zawartej. Budowa Zakadu
Termicznego Przeksztacania Odpadów w Krakowie (ZTPO) doprowadzi
gospodark odpadami na terenie objtym projektem do zgodnoci z przepisami
UE oraz prawa krajowego i lokalnego.
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doﬁnansuje budowę

ZTPO powstaje w ramach Projektu pn. „Program gospodarki odpadami
komunalnymi w Krakowie", który znajduje się na liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. Są
to projekty kluczowe dla rozwoju kraju,
przewidziane do realizacji w pierwszej
kolejności.
Zgodnie z uchwałą Rady Miasta
Krakowa za przygotowanie projektu,
budowę oraz eksploatację ZTPO odpowiedzialna jest miejska spółka Krakowski Holding Komunalny S.A. (KHK S.A.).
Ze względu na strategiczny charakter projekt jest objęty monitorowaniem
stanu przygotowania oraz wsparciem
doradczym w ramach inicjatywy JASPERS, realizowanym przez Komisję
Europejską.
Całkowite koszty realizacji projektu
wyniosą netto ok. 645 mln zł. UE doﬁ-

nansuje 60% kosztów kwaliﬁkowanych,
czyli ok. 385 mln zł, a wkład własny
KHK S.A. wyniesie netto ok. 255 mln zł.

 Zakład Termicznego
Przekształcania
Odpadów

Planowana wydajność ZTPO wynosi 220 tys. ton odpadów rocznie
(dwie linie o wydajności 14 Mg/h każda, nominalny czas pracy 7800 h/rok)
o średniej wartości opałowej 8800
kJ/kg. W zakładzie zostanie zastosowana bardzo nowoczesna instalacja
zapewniająca odzysk energii zawartej
w odpadach i jej wytwarzanie w kogeneracji, tj. zarówno energii elektrycznej,
jak i cieplnej (urządzenia o mocy elektrycznej ok. 8 MW i mocy cieplnej ok.
35 MW). Dodatkowo energia uzyskana
ze spalania odpadów jest uznawana w
znacznej części (42%) za energię odnawialną, tzw. „zieloną energię”. Należy również podkreślić, że wybrana dla

ZTPO technologia oparta na spalaniu
odpadów komunalnych w piecu rusztowym jest najlepiej sprawdzoną i najczęściej stosowaną w Europie. W krajach
europejskich działa ponad 470 instalacji termicznego przekształcania odpadów, z których ponad 90% jest oparte
na systemach rusztowych.
Do spalania będą kierowane tzw.
resztkowe odpady komunalne z terenów objętych selektywną zbiórką, z których wcześniej wyodrębniono użyteczne
surowce wtórne, czyli tylko te odpady,
których nie można już poddać innym
procesom odzysku lub recyklingu i bez
powstania ZTPO byłyby składowane
oraz palny balast z innych zakładów do
zagospodarowania odpadów. Należy
również zaznaczyć, że projekt przewiduje także zakup ok. 400 kompletów
pojemników do selektywnej zbiórki.
Wydajność Zakładu Termicznego
Przekształcania Odpadów w Krakowie
została przyjęta m.in. przy założeniu
osiągnięcia wymagań nałożonych na

Polskę dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19
listopada 2008 r. w sprawie odpadów.
Do 2020 r. przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych - przynajmniej
takich jak: papier, metal, plastik i szkło
- zostanie zwiększone wagowo do minimum 50%. W związku z tym pozostałe
w systemie odpady (ponad 100 tys. Mg)
będą musiały zostać przetworzone w
innych instalacjach (m.in. sortowniach,
kompostowniach).
Realizacja ZTPO przyczyni się do:
ograniczenia składowania odpadów
biodegradowalnych (zgodnie z dyrektywą 99/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania
odpadów i ustawą o odpadach):
– w 2013 r. nie więcej niż 50%,
tj. 58 tys. Mg/rok,
– w 2020 r. nie więcej niż 35%,
tj. 40 tys. Mg/rok,
w stosunku do masy odpadów wytwarzanych w 1995 r.,
 osiągnięcia poziomów odzysku i recyklingu wymaganych dyrektywą
2008/98/WE z dnia 19.11.2008 r.
w sprawie odpadów tj.:
– do 2020 r. przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych
takich jak papier, metal, plastik i
szkło do minimum 50%,
 wypełnienia zakazu składowania
od 1.01.2013 r. odpadów komunalnych, których wartość opałowa
jest większa niż 6 MJ/kg (w Krakowie 7,93 MJ/kg), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i
Pracy z dnia 7.09.2005 r.


Ponadto dzięki budowie ZTPO uzyskamy m.in.:
 unieszkodliwienie frakcji resztkowej zmieszanych odpadów komunalnych,
 redukcję masy odpadów po termicznym unieszkodliwianiu odpadów do około 90%,
 zachowanie najwyższych standardów ochrony środowiska,



spełnienie warunków dyrektywy
94/62/WE i jej nowelizacji, dotyczącej odpadów opakowaniowych
i określającej poziom 60% odzysku,
 produkcję energii ze źródeł odnawialnych i w przyszłości uzyskanie
tzw. „zielonych certyﬁkatów”,
 produkcję energii w kogeneracji zgodnie z warunkami dyrektywy 2004/8/WE z dnia 11 lutego
2004 r.,
 ponowne wykorzystania odpadów
podprocesowych, tj. żużli oraz odzysk metali.

 Nowoczesne

technologie
- rygorystyczny
monitoring

Przy budowie ZTPO zostaną wykorzystane najnowocześniejsze techniki.
Zakład będzie spełniał wymagania BAT
(ang. Best Available Techniques - najlepsze dostępne techniki), gwarantując
zachowanie najwyższych standardów
ochrony środowiska przy zastosowaniu najnowocześniejszych dostępnych
technologii, sprawdzonych w działających zakładach. Dzięki temu możliwe będzie spełnienie najbardziej rygorystycznych norm. ZTPO będzie
bezpiecznym dla środowiska i ludzi

obiektem, podlegającym ciągłemu monitoringowi.

 Aktualny stan

realizacji projektu

21 czerwca 2010 r. uzyskano Decyzję o Środowiskowych Uwarunkowaniach dla ZTPO, której został nadany
rygor natychmiastowej wykonalności.
W dniu 14 stycznia 2011 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Krakowie wydało postanowienie utrzymujące w mocy ww. Decyzję.
Natomiast w dniu 6 października
2010 r. uzyskano Decyzję o Ustaleniu
Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego dla ZTPO.
Rozpoczęto również procedurę
przetargową dla Projektu. W dniu 30
listopada 2010 r. ogłoszono przetarg
na Pomoc Techniczną dla Jednostki Realizującej Projekt, natomiast 28
stycznia 2011 r. - na Inżyniera Kontraktu.
29 czerwca 2010 r. złożono do
NFOŚiGW Wniosek o doﬁnansowanie Projektu z Funduszu Spójności.
Wniosek ten pozytywnie przeszedł
ocenę formalną i merytoryczną I stopnia, a obecnie znajduje się na ukończeniu oceny merytorycznej II stopnia.
Podpisanie umowy o doﬁnansowanie
Projektu jest przewidywane do końca
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I kwartału 2011 r. Rozpoczęcie budowy ZTPO planowane jest w połowie
2012 r., natomiast oddanie do użytku
na przełomie lat 2014-2015.
Ponadto w dniu 5 listopada 2010 r.
rozstrzygnięto konkurs na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej ZTPO. Konkurs ten, zorganizowany i współﬁnansowany przez KHK
S.A. oraz NFOŚiGW, przeprowadzany
został we współpracy z krakowskim
oddziałem SARP i Głównym Architektem Miasta Krakowa prof. Andrzejem
Wyżykowskim. W jury konkursu, któremu przewodniczył Główny Architekt
Miasta Krakowa, zasiedeli przedstawiciele SARP, KHK S.A., Rady Dzielnicy
XVIII Nowa Huta oraz stowarzyszeń
biorących udział w konsultacjach społecznych dotyczących ZTPO. W konkursie zwyciężyła koncepcja wrocław-

skiego zespołu Manufaktura nr 1 (arch.
Bogusław Wowrzeczka, arch. Michał
Teller, arch. Filip Łapiński).

 Korzyści społeczne
z budowy ZTPO

Budowa ZTPO wpłynie pozytywnie
na rozwój całego miasta. Nowoczesny
Zakład z nowymi miejscami pracy powstanie przy ul. Giedroycia w dzielnicy
Nowa Huta. Bezpośrednie korzyści odniesie zarówno dzielnica, jak i jej mieszkańcy, którzy zgodnie z podpisaną w
czerwcu 2009 r. „Deklaracją Stron jako umową społeczną" będą mogli korzystać m.in. z ponad 50 inwestycji,
realizowanych w związku z budową
ekospalarni, m.in. w infrastrukturę drogową oraz obiekty rekreacyjne i sportowe. Oprócz tego, umowa społecz-

na gwarantuje również tańszą energię
cieplną oraz wywóz śmieci dla mieszkańców w najbliższej okolicy spalarni,
budowę sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i ciepłowniczej, prowadzenie
konsultacji społecznych, powstanie
przy ZTPO Centrum Edukacji Ekologicznej oraz monitoring budowy i działalności ekospalarni. 

reklama

ISO 9001 QUALITY ASSURANCE

ISO 14001 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT

OHSAS 18001 LABOUR RISKS PREVENTION

INNOWACYJNE TECHNOLOGIE SENER W ZAKŁADACH TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

SENER Sp. z o.o, część SENER Grupo de Ingeniería y Sistemas, S.A., jest prywatną inżynieryjną i technologiczną spółką,
założoną w 1956 r., wyróżniającą się najnowocześniejszymi rozwiązaniami technologicznymi w inżynierii lotniczej i kosmicznej,
energetyce i procesach, inżynierii lądowej i architekturze oraz inżynierii morskiej, które dostarcza Klientom.
Innowacyjność, jakość i niezależność to cechy, dające Grupie międzynarodowy prestiż.
SENER Grupo de Ingeniería, S.A. zatrudnia ponad 5700 profesjonalistów w świecie i ma obrót 937 MEUR (2009).
W sektorze Energii i Procesów, SENER działa w zakresie kontraktów EPC (Engineering Procurement Construction)
jako Partner lub jako Wykonawca wyłączny kontraktów w obszarach działania i procesach:
•
•
•
•
•
•

ENERGIA: elektrownie z cyklem gazowo-parowym, kogeneracja, elektrownie węglowe
GAZ: terminal gazowy, regazyﬁkacja, podziemne przechowywanie
PROCES: zakłady petrochemiczne i tworzyw sztucznych
RAFINACJA
ENERGIA NUKLEARNA
ENERGIA ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH: Wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów komunalnych
Wytwarzanie energii elektrycznej z odpadów rolniczych, Elektrownie słoneczne, Hydroelektrownie itd.

ZABALGARBI

Zakład Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych, ZTPOK, Zabalgarbi w Bilbao Hiszpani, przetwarza odpady
w ilości 229 tysięcy ton/rok, ma moc 94 MW, produkuje energię 750 GWg/rok i został zaprojektowany i wybudowany przez SENER
z Partnerem francuskim, CNIM, w oparciu o opatentowaną technologię cyklu termodynamicznego SENER.
Innowacyjna technologia SENER, wyróżniająca się najwyższymi osiągami jakościowymi i ilościowymi, została
nagrodzona przez Dyrektorat Generalny Unii Europejskiej najwyższym wsparciem ﬁnansowym w programie THERMIE.
Inwestycja została zrealizowana w formule kontraktu „Pod klucz”. Sprawność netto zakładu jest 42%.
Zabalgarbi jest najlepszym przykładem generowania korzyści efektywnego wytwarzania energii z odpadów stałych.

SENER Sp. z o.o.
Ul. Żelazna 28/30, 00-832 Warszawa, tel.:+48 22 820 11 00, fax: +48 22 820 11 01, e-mail: info@sener.pl, www.sener.pl

R. Adam Kozowski, radca prawny, of counsel
Tomasz Rogalski, radca prawny
Norton Rose Piotr Strawa i Wspólnicy, sp. k.

INSTALACJE PRZEKSZTACANIA

ODPADÓW KOMUNALNYCH
- formy realizacji oraz nansowanie
 Formy realizacji
instalacji

Podstawowym aktem prawnym
normującym kwestie związane z formą realizacji instalacji przez jst jest
ustawa z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej – „UGospKom”2.
Zgodnie z UGospKom jst może realizować swoje zadania w jednej z
dwóch podstawowych form: (a) samorządowego zakładu budżetowego
oraz (b) spółek z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółek akcyjnych.
UGospKom wyraźnie wskazuje,
że działalność samorządowego zakładu budżetowego nie może wykraczać poza zadania o charakterze
użyteczności publicznej. Podobnie w
przypadku wskazanych spółek komunalnych winny one być tworzone
dla celów zaspokajania potrzeb lokalnej społeczności, a więc wykonywać
zadania o charakterze użyteczności
publicznej3.

W

obecnie obowizujcym stanie prawnym
jednostki samorzdu terytorialnego
- gminy („jst”) maj peen wachlarz form,
w ramach których jest moliwa realizacja instalacji
przeksztacania odpadów komunalnych, w tym
instalacji termicznego przeksztacania odpadów
komunalnych („instalacja”). Planowane zmiany
w prawie mog wpyn na ograniczenie
moliwoci ich stosowania w dotychczasowym
zakresie. Wybór formy realizacji instalacji nie
pozostaje bez wpywu na moliwoci pozyskania
przez jst nansowania we wspópracy z bankowymi
imidzynarodowymi instytucjami nansowymi,
jaknp. Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju,
czy te Europejskim Bankiem Inwestycyjnym1.

1) Niniejszy artykuł nie porusza problematyki ﬁnansowania instalacji z funduszy Unii Europejskiej.
2) Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 z późn. zm.
3) Zadania o charakterze użyteczności publicznej w szczególności obejmują sprawy odprowadzania i usuwania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń
sanitarnych, wysypisk i oraz utylizacji odpadów komunalnych – art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).
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Poza sferą użyteczności publicznej jst mogą tworzyć spółki prawa
handlowego i przystępować do nich,
jeżeli łącznie zostaną spełnione następujące warunki: (a) istnieją nie zaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym oraz
(b) występujące w gminie bezrobocie
w znacznym stopniu wpływa ujemnie
na poziom życia wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących
przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności do znacznego
ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia.
Z zestawienia powyższych unormowań można wysnuć wniosek, że
jst posiadające już spółki prawa handlowego, mające w swym zakresie
działalności kwestie związane z zagospodarowaniem oraz utylizacją odpadów komunalnych, mogłyby podjąć się realizacji instalacji działając
na postawie UGospKom. Natomiast
w praktyce, w obecnych warunkach
gospodarczych utworzenie albo przystąpienie do spółki mającej realizować instalację, wydaje się nie spełniać wskazanych powyżej wymogów
UGospoKom.
Od 2009 r. jst mają dodatkowe
możliwości realizacji instalacji w wybranych przez siebie strukturach formalnych wraz z partnerami prywatnymi, tj.: (a) w ramach udzielonej
koncesji - umowy koncesji, na podstawie Ustawy o Koncesji oraz (b) w
ramach umów zawartych i/lub spółek utworzonych na podstawie Ustawy PPP.
Jak wynika z Ustawy o Koncesji
partner prywatny ma zobowiązać się
wobec jst do wykonania przedmiotu
koncesji za wynagrodzeniem, które
stanowi w przypadku: (a) koncesji na
roboty budowlane - wyłącznie prawo
do eksploatacji obiektu budowlane-

go, w tym pobierania pożytków, albo
takie prawo wraz z płatnością jst; (b)
koncesji na usługi - wyłącznie prawo
do wykonywania usług, w tym pobierania pożytków, albo takie prawo wraz
z płatnością jst.
W krajach anglojęzycznych realizacja koncesji określana jest skrótem DBFO (design, build, ﬁ nance,
operate - projektuj, buduj, ﬁnansuj,
eksploatuj). Podstawową więc cechą
realizacji koncesji jest powiązanie wynagrodzenia partnera prywatnego z
eksploatacją.
Wymaga podkreślenia, że w przypadku koncesji płatność jst na rzecz
partnera prywatnego nie może prowadzić do odzyskania całości związanych z wykonywaniem koncesji poniesionych przez niego nakładów, a
partner prywatny ponosi w zasadniczej części ryzyko ekonomiczne wykonywania koncesji. Oznacza to, że
za wykonywanie koncesji zasadniczo
odpowiada partner prywatny. Partner
prywatny nie ponosi całego ryzyka, a
jedynie jego znaczną część.
W przypadku Ustawy PPP partner prywatny umownie zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia
za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację (lub poniesienia
ich przez osobę trzecią). Natomiast
podmiot publiczny zobowiązuje się
do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności
poprzez wniesienie wkładu własnego
(w postaci składnika majątkowego w
szczególności poprzez jego sprzedaż,
użyczenie, użytkowanie, najem albo
dzierżawę). Wynagrodzenie partnera
prywatnego zależy przede wszystkim
od rzeczywistego wykorzystania lub
faktycznej dostępności przedmiotu
partnerstwa publiczno-prywatnego.
Umowa PPP może przewidywać,
że w celu jej wykonania podmiot publiczny i partner prywatny zawiążą

spółkę kapitałową (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, spółkę
akcyjną), komandytową lub komandytowo-akcyjną, której cel i przedmiot
działalności nie może wykraczać poza
zakres określony umową PPP.
Reasumując, w obecnie obowiązującym stanie prawnym jst mogą realizować instalacje w następujących
formach: (a) samorządowego zakładu
budżetowego albo spółki komunalnej
- samodzielnie (UGospKom), (b) koncesji - umowy koncesji z partnerem
prywatnym (Ustawa o Koncesji), (c)
umowy PPP albo umowy PPP poprzez spółkę kapitałową, komandytową lub komandytowo-akcyjną wraz z
partnerem prywatnym (Ustawa PPP).
Planowane zmiany w przepisach
mogą nieco ograniczyć możliwość
użycia przez jst wskazanych powyżej form realizacji instalacji. Projekt
zmian przewiduje, że jst mogłyby
realizować instalacje na następujących zasadach: (a) po przeprowadzeniu przetargu publicznego na wybór podmiotu, który będzie budował
lub eksploatował instalację , albo (b)
po dokonaniu wyboru podmiotu, który będzie budował lub eksploatował
instalację na zasadach Ustawy PPP.
Dopiero w przypadku, gdy trzeci
przetarg zakończy się wynikiem negatywnym albo gdy nie zostanie dokonany wybór partnera prywatnego
na zasadach Ustawy PPP, jst mógłby
samodzielnie realizować budowę lub
eksploatację instalacji.
Należy zwrócić uwagę, że w przypadku jst, na terenie której rozpoczęła
się budowa lub eksploatacja instalacji
przed dniem wejścia w życie projektowanej ustawy, obowiązki przeprowadzenia przetargu albo dokonania
wyboru partnera prywatnego na zasadach Ustawy PPP nie będą miały
zastosowania.
Jak wynika z uzasadnienia Projektu, wprowadzenie powyższych

4) Ustawa z 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 101 z późn. zm.) - dalej: „Ustawa o Koncesji”.
5) Ustawa z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19 poz. 100 z późn. zm.) - dalej: „Ustawa PPP”.
6) Projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw - dalej: „Projekt”.
7) Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.).

rozwiązań ma na celu ograniczenie
możliwych sposobów realizacji zadań
własnych jst wynikających z UGospKom, a w szczególności w formie
samorządowych zakładów budżetowych.
Reasumując, w przypadku przyjęcia tych zmian podstawową formą realizacji instalacji będą umowy z partnerami prywatnymi wraz z
utworzeniem przez jst oraz partnerów
prywatnych spółek kapitałowych, komandytowych lub komandytowo-akcyjnych.

 Finansowanie realizacji
instalacji - struktura
i bankowalność

W zakresie ﬁnansowania należy
wskazać, że najczęściej może się ono
odbywać w formule project ﬁnance, w
której środki pieniężne na budowę instalacji zostaną udostępnione spółce
celowej przez bank w formie kapitałów
dłużnych (debt) oraz przez sponsorów
projektu (np. partnera prywatnego w
inwestycjach partnerstwa publicznoprywatnego lub jst) w postaci kapitałów własnych lub pożyczek podporządkowanych (equity). Spłata długu
bankowego będzie wtedy następowała ze środków pieniężnych pochodzących z opłat z tytułu utylizacji odpadów, ze sprzedaży energii elektrycznej
oraz ze sprzedaży praw majątkowych
z tytułu świadectw pochodzenia (tzw.
zielonych certyﬁkatów), jeśli instalacja zostanie zakwaliﬁkowana jako odnawialne źródło energii. Z reguły ﬁnansowanie odbywać się będzie bez
roszczenia banku o spłatę zadłużenia
bankowego wobec sponsorów, a jedynie wobec spółki celowej realizującej
inwestycję. Niemniej jednak, sponsorzy projektu będą z reguły zobowiązani do ustanowienia zabezpieczenia
na rzecz banku na udziałach w spółce
celowej. Do ﬁnansowania budowy in-

stalacji mogą być również stosowane
hybrydowe formy ﬁnansowania project ﬁnance, w których ﬁnansowanie
udzielanie jest istniejącej już spółce
(a nie spółce celowej), która dokonała
wydzielenia aktywów w celu realizacji
inwestycji (ring fencing).
Źródłem kapitału dłużnego będą
najczęściej kredyty bankowe udostępniane zarówno przez polskie banki komercyjne, Bank Gospodarstwa Krajowego (bank państwowy), instytucje
kredytowe działające za granicą, jak
też instytucje multilateralne takie jak
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju
i Europejski Bank Inwestycyjny.
Instrumentem pożyczkowym alternatywnym dla kredytu bankowego
w celu ﬁnansowania budowy instalacji mogą być obligacje emitowane
przez spółkę celową. Zgodnie z ustawą z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r.
o obligacjach8, obligacje są dłużnymi
papierami wartościowymi (imiennymi
lub na okaziciela) emitowanymi w formie dokumentowej lub zdematerializowanej, w których emitent stwierdza,
że jest dłużnikiem właścicieli obligacji
(obligatariuszy) i zobowiązuje się wobec nich do spełnienia określonego
świadczenia, najczęściej pieniężnego
polegającego na wykupie obligacji w
określonym terminie w drodze zapłaty wartości nominalnej obligacji oraz
stałego lub zmiennego oprocentowania. Obligacje powinny określać cel ich
emisji, w tym przypadku ﬁnansowanie
budowy określonej instalacji.
W praktyce ﬁnansowania tego typu projektów inwestycyjnych może
być również wykorzystywany (obok
lub zamiast kredytu bankowego czy
emisji obligacji) leasing. Od strony
prawnej zgodnie z ustawą z dnia 23
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny9,
leasing sprowadza się do współwystępowania dwóch stosunków prawnych (a) nabycia oznaczonej rzeczy
(maszyny, urządzenia) przez ﬁnansu-

8) Tekst jednolity - Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300, z późn. zm.
9) Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.

jącego (leasingodawcy) od określonego zbywcy (dostawcy rzeczy) oraz
(b) przekazania go korzystającemu
(leasingobiorcy) do używania albo do
używania i pobierania pożytków przez
czas oznaczony w zamian za ratalne
wynagrodzenie pieniężne.
Okres spłaty ﬁnansowania budowy
instalacji byłby zazwyczaj kilkunastoletni, obejmujący przykładowo 15-20
lat od daty zawarcia umowy ﬁnansowania inwestycji. Poza ﬁnansowaniem
budowy, bank może również udzielić
spółce celowej, ﬁnansowania przeznaczonego na spłatę obecnego zadłużenia bankowego udostępnionego
wcześniej na realizację instalacji, po
niższym koszcie.

 Podstawowe elementy
bankowalności

Dla zapewnienia finansowania
dłużnego, konieczne jest spełnienie
warunków przesądzających o bankowalności projektu (bankability) budowy instalacji, mając na względzie, że
bank udzielający ﬁnansowania projektu inwestycyjnego bierze również
na siebie część ryzyka związanego z
realizacją inwestycji i jej przyszłą rentownością. Najbardziej optymalnym
rozwiązaniem jest spełnienie przedstawionych poniżej elementów bankowalności przed przystąpieniem do
przygotowywania dokumentacji ﬁnansowej projektu przez bank tak, aby ich
brak nie opóźniał udostępnienia przez
bank ﬁnansowania dłużnego. Podstawowe elementy bankowalności są następujące:
Po pierwsze, dobrze przygotowany projekt na etapie due diligence potwierdzający satysfakcjonującą
strukturę projektu w postaci posiadania wymaganych koncesji, pozwoleń
i decyzji środowiskowych, poprawnej
pod względem formalno-prawnym dokumentacji korporacyjnej, przenoszal-
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ności dokumentów projektu tak, aby
były zdatne do objęcia zabezpieczeniami, wystawienie dokumentacji projektu
bezpośrednio na spółkę celową (a nie
np. na sponsorów projektu), studium
wykonalności projektu (feasibility study) potwierdzające możliwości realizacji inwestycji w określonych ramach
czasowych i po określonym koszcie.
Po drugie, dokumentacja projektu i dokumentacja ﬁnansowa powinny
przewidywać mechanizm zabezpieczenia przed potencjalnymi problemami
(np. opóźnienia w budowie, zwiększone koszty inwestycji) i określać sposób
ich rozwiązania wraz z alokacją odpowiedzialności. W szczególności, wskazana dokumentacja powinna zawierać
gwarancje sponsora projektu pokrycia
tych nieprzewidzianych kosztów.

Po trzecie, istotne dla banku jest
doświadczenie sponsora w realizacji projektów z zakresu zarządzania
odpadami oraz doświadczenia dostawcy instalacji i wykonawcy prac
budowlanych.
Po czwarte, konieczne jest należyte zabezpieczenie spłaty ﬁnansowania dłużnego. Najważniejszym
zabezpieczeniem są pewne i stabilne przychody z przyszłej działalności instalacji obejmujące opłaty z
tytułu utylizacji odpadów i środki ze
sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyﬁkatów. Ponadto, niezbędne jest rozważenie ustanowienia na
rzecz banku zabezpieczeń typowych
dla ﬁnansowania project ﬁnance zapewniających, w przypadku problemów ze spłatą ﬁ nansowania dłuż-

nego, możliwość przejęcia projektu
(step-in-rights) i powierzenia jego prowadzenia przez inny podmiot zdolny
do spłaty ﬁnansowania, zaspokojenia z aktywów projektu lub egzekucji
z poszczególnych składników majątku, a także wniesienie dodatkowych
środków. Stosowane zabezpieczenia,
w przypadku realizacji instalacji przez
spółkę celową będą z reguły obejmowały hipoteki na nieruchomościach
spółki, zastaw rejestrowy na przedsiębiorstwie spółki, przelew na zabezpieczenie z tytułu umów dzierżawy
gruntów i polis ubezpieczeniowych,
zastawy ﬁnansowe i pełnomocnictwa
do rachunków bankowych oraz umowy bezpośrednie (direct agreements)
dotyczące kluczowych umów projektu. 
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Konferencje wydawnictwa
„Nowa Energia” w roku 2011
DATA

MIEJSCE

III KONFERENCJA
Termiczne Przekształcanie Odpadów
Komunalnych - technologie, realizacja inwestycji,
ﬁnansowanie

Warszawa

18-19 kwiecień 2011

I Seminarium szkoleniowe
Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina
- realizacja Pakietu 3x20

Sosnowiec

20-21 czerwiec 2011

II Konferencja
Gaz w Energetyce - realizacja inwestycji,
technologie, ﬁnansowanie

06-07 wrzesień 2011

II Seminarium szkoleniowe
Nowoczesna i efektywna energetycznie gmina
- realizacja Pakietu 3x20

Poznań

29-30 wrzesień 2011

I Konferencja
Inwestycje w Energetyce - Nowe Technologie

Opole

17-18 listopad 2011

III Konferencja
Biomasa - technologie, realizacja inwestycji, ﬁnansowanie

23-24 luty 2011

TECHNOLOGIE

KONFERENCJE

Stalowa Wola

Wrocław
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Fabryka Kotów SEFAKO S.A. to jeden z najwikszych
producentów kotów energetycznych w Europie

Fabryka Kotów SEFAKO S.A. w Sdziszowie
k/Jdrzejowa,!nale"ca!do grupy Polimex- Mostostal
jest jednym z 5 najwikszych producentów kotów
energetycznych w Europie, projektujc, wytwarzajc i montujc jednostki kotowe parowe i wodne,
stosowane w energetyce zawodowej, przemysowej
a take w tzw. maej energetyce - na róne paliwa
stae: wgiel, biomas, odpady, w tym na odpady
komunalne.
PROFIL PRODUKTÓW
koty do spalania i wspóspalania biomasy
koty do termicznej utylizacji odpadów
parowe i wodne koty wodnorurowe opalane rónymi paliwami
staymi, ciekymi i gazowymi
koty odzysknicowe (HRSG rónej konstrukcji)
elementy cinieniowe, panele cian gazoszczelnych, parowniki, przegrzewacze,
ekonomizery, zbiorniki, rurocigi
oraz
parowe i wodne koty pomienicowo-pomieniówkowe opalane rónymi paliwami
konstrukcje metalowe
PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO
SEFAKO to kompetentny i profesjonalny zespó zapewniajcy: nowoczesne projektowanie (przy wsparciu wiodcych Biur Projektowych z Grupy Polimex- Mostostal z Gliwic
i Tarnowskich Gór), wysok jako produkcji elementów i europejskie standardy dla wyrobów kocowych m.in. certykaty SZJ ISO 9001, PED 97/23/WE, WUDT oraz uprawnienia do stosowania stempla kodeksu ASME w zakresie wytwarzania i montau kotów. Dziki temu nasze produkty ciesz si doskona opini wród uytkowników, a logo SEFAKO
jest potwierdzeniem jakoci i solidnoci wykonania kotów.
Oferujemy równie monta mechaniczny kotów, uruchomienia kotów i kotowni
modernizacje kotów
nadzory inynierskie, serwis
diagnostyk kotów i urzdze
REFERENCJE
W ostatnim dziesicioleciu Fabryka Kotów SEFAKO S.A. wyspecjalizowaa si w produkcji
kotów do termicznej utylizacji odpadów oraz kotów opalanych biomas, stajc si ich
najwikszym producentem w Europie. W ponad 50 tego typu instalacjach istniejcych
w Europie pracuj koty dla termicznej utylizacji odpadów wyprodukowane w SEFAKO.
Marka SEFAKO rozwa si o nowe rodzaje kotów iuzyskuje atrakcyjne rynki sprzeday
- jako dostawca kota do wiodcych rm w Unii Europejskiej z Niemiec, Skandynawii,
Francji, Austrii i innych krajów.
FABRYKA KOTÓW SEFAKO S.A.
Ul. Przemysowa 9
28-340 Sdziszów
Tel: +48 41 3811073 Fax: +48 41 3811110
marketing@sefako.com.pl
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