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„Widzę niezliczone sposoby poruszania świata”

ELEKTROENERGETYKA  ODBIORCY

Sposobem patrzenia w przyszłość może być korzystanie ze słońca i skarbów ziemi. Tak to rozumiemy w
SENER. Nasze działania w obszarze energetyki i procesów prowadzą do stworzenia niezliczonych sposobów
poruszania świata, jednak zawsze we właściwym
kierunku, tych skutecznych i nastawionych na stały
rozwój. Energia słoneczna, gaz, cykl łączony i kogene-

Energetyka i
Procesy

racja, energia nuklearna, biokomponenty, rafineria,
chemia, petrochemia, tworzywa sztuczne... W tym
wszystkim jest nasz wkład w rozwój innowacyjnych
rozwiązań dla procesów przetwarzania energii, procesów chemicznych i przemysłowych. Od ich generowania do magazynowania i dystrybucji.

Sposób patrzenia w przyszłość
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Od kilku lat funkcjonuje w naszej
świadomości Pakiet energetycznoP
klimatyczny. Jak
Pan ocenia poziom
świadomości energetycznej naszego
społeczeństwa?

roblemy w obszarze zmian klimatycznych, przed jakimi stajemy
w dzisiejszych czasach, stwarzają konieczność podjęcia zdecydowanych
i kompleksowych działań mających
na celu nie tyle walkę ze skutkami, ale
przede wszystkim przeciwdziałanie postępowaniu niekorzystnie wpływającemu na nasz klimat. Z tego punktu
widzenia powodzenie realizacji pakietu klimatyczno-energetycznego leży
w interesie nas wszystkich, a więc
całego społeczeństwa. Ciągle jednak
zagadnienia związane z racjonalnym
wykorzystaniem energii czy innymi za-

chowaniami proekologicznymi wydają
się być dla szerokiego społeczeństwa
bardzo odległe. Mieszkańcy najzwyczajniej w świecie nie interesują się
tymi problemami, dlatego ich poziom
wiedzy w tym zakresie jest bardzo niski. Nie interesują się również i innymi
kwestiami, np. związanymi z bezpieczeństwem, ochroną przeciwpożarową - oczywiście do momentu, kiedy
nie stanie się coś złego.
Jaka jest rola samorządów w zakresie realizacji założeń Pakietu
3x20?
Nasze społeczeństwo w znacznej
części nie rozumie tego, że jeśli nie zrealizujemy założeń Pakietu energetyczno-klimatycznego, to prędzej czy później dopadną nas dotkliwe skutki tego
zaniechania. Kwestia ograniczenia emisji dwutlenku węgla to tak naprawdę
problem efektywności energetycznej.
Zwiększając efektywność energetyczną
- w pojęciu technicznym i organizacyjnym - zmniejszamy produkcję energii,
względnie produkujemy energię mniejszym nakładem sił i środków, takich
jak np. paliwa kopalne. Jest to główny
aspekt, który staramy się podkreślać
w każdym naszym działaniu.
Główną rolą samorządów jest zabezpieczenie odpowiedniego, dobrego
poziomu życia w miastach, edukacja
społeczeństwa i inwestowanie w takie
działania, które w przyszłości przyniosą efekty racjonalnego gospodarowania energią.
Często jednak słyszy się głosy, że
samorząd nie powinien zajmować
się szeroko rozumianą energetyką.
Z drugiej strony te działania poprawiają komfort życia mieszkańców.
Myślę, że wynika to przede wszystkim z tego, że pojęcie energetyka jest
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bardzo różnie rozumiane. Mając na myśli wielkoskalową, korporacyjną energetykę, czyli elektrownie, elektrociepłownie, rzeczą oczywistą jest to, że
samorząd nie będzie prowadził takiej
działalności, gdyż są od tego firmy
specjalistyczne i koncerny branżowe.
Miasto jest jednak odpowiedzialne za
dostawę energii zarówno cieplnej, jak
i elektrycznej. Dlatego też samorząd
musi mieć pewność, że społeczeństwu
tej energii nie zabraknie.
Jak wygląda współpraca miasta
Bielsko-Biała z koncernami energetycznymi?
W roku 1999 r. rozpoczęliśmy w naszym mieście prace nad założeniami
do planu energetycznego. Kilka lat później gotowy plan energetyczny został
przyjęty przez Radę Miejską w Bielsku
– Białej. Z dokumentu tego jasno wynikało, że istnieje absolutna konieczność
zmiany źródła zasilania dla miasta przede wszystkim w ciepło. Przystąpiliśmy więc do rozmów z Południowym
Koncernem Energetycznym - obecnie
TAURON Wytwarzanie, aby faktycznie przebudować elektrociepłownię,
która funkcjonuje u nas w mieście od
roku 1973.
Początkowe dyskusje były dość
trudne, gdyż dla Koncernu jest to potężna inwestycja i wiąże się z dużymi
kosztami. W momencie jednak kiedy
okazało się, że są potencjalni zainteresowani inwestorzy do budowy takiego
obiektu, Koncern stwierdził, że skoro
innym taka inwestycja się opłaca - im
również musi się opłacać. Przeszliśmy
wówczas do etapu bardzo konkretnych
rozmów m.in. nt. modelu tworzenia zaopatrzenia w ciepło. Ustaliliśmy, kto ma
inwestycję realizować i odpowiadać
za nią oraz jaki przyjmiemy charakter
współpracy.
Jaki jest efekt tych rozmów?
Po długich dyskusjach Koncern
podjął decyzję o budowie w BielskuBiałej niemal nowych jednostek. Trwająca w chwili obecnej budowa nowej
siłowni kogeneracyjnej jest już mocno
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zaawansowana. Po ukończeniu inwestycji sprawność bielskiej elektrociepłowni zwiększy się z obecnych ok.
62% do ok. 89% przy produkcji energii elektrycznej i cieplnej równocześnie.
Taka sprawność to doskonały wynik
nawet w skali światowej. Wykorzystując 30% mniej paliwa, powstanie tyle
samo energii. Oznacza to również, że
o 30% zmniejszy się emisja dwutlenku węgla.
Gdyby takie jednostki o mocy ok.
300 MW funkcjonowały w każdym mieście, to wszystkie miasta mogłyby być
zaopatrywane przez siłownie o tak wysokiej sprawności na poziomie prawie
90%. Jednak problem ciepła jest w naszym kraju na drugim planie. Obecnie
najważniejszą kwestią jest produkcja
energii elektrycznej i to jest główny
priorytet dla energetyki zawodowej.
Elektrownie, które obecnie funkcjonują w naszym kraju, mają nominalną
sprawność rzędu 35% a w skrajnych
przypadkach nawet 28%. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć jak duże są
w tym momencie straty ciepła.
Mówiąc o dalszej roli samorządów
w modelowaniu energetyki, czy też
zaopatrywaniu w energię cieplną
i elektryczną miast, nie sposób nie
wspomnieć o modelu Smart City.
Smart City to nie tylko inteligentne
zarządzanie, to przede wszystkim możliwość produkowania energii w małych
jednostkach. Im więcej będziemy mówili o odnawialnych źródłach energii, im
więcej inicjatyw na rzecz korzystania
z OZE podejmiemy tym lepiej dla nas
wszystkich. Na tym polu niezwykle istotną rolę odgrywa aktywność samorządu
lokalnego. Rząd nie jest w stanie opanować milionów inwestycji lokalnych. Samorządy lokalne tak. To one posiadają
niezbędną wiedzę nt. potencjału i możliwości produkcji energii na potrzeby
własne przez małe jednostki lub osoby prywatne. Trzeba jednak wziąć pod
uwagę fakt, że energia z odnawialnych
źródeł energii to energia, którą dość
trudno się planuje.

Działa Pan w wielu organizacjach,
m.in. europejskiej sieci „Energy
Cities” oraz Stowarzyszeniu Gmin
Polska Sieć „Energie Cites”. Jak
Pan ocenia przygotowanie władz
samorządowych do realizacji zadań, o których Pan wcześniej
wspomniał?
Ciągle powtarzam, że jednym
z najlepszych sposobów zdobywania wiedzy jest bezpośredni kontakt
i podpatrywanie tego, co robią koledzy z innych samorządów zarówno
krajowych, jak i zagranicznych. Tylko
poprzez bezpośrednie kontakty, wizyty i rozmowy możemy być na bieżąco z tym co się dzieje w Europie i na
świecie w zakresie racjonalnego użytkowania energii. Niestety, nie wszyscy
podzielają taki pogląd i nie we wszystkich samorządach tak to funkcjonuje.
Często dzieje się tak, że brak działania
usprawiedliwiany jest niewiedzą. Musimy jednak pamiętać, że świat idzie do
przodu i nie ma żadnego usprawiedliwienia dla kogoś kto nie zamierza sięgnąć po niezbędną wiedzę.
Wymiana doświadczeń pomiędzy
samorządami jest bardzo ważna. Gminy nie są dla siebie rywalami. Myśląc
o zrównoważonym rozwoju miasta, musimy sensownie planować i budować
przede wszystkim arterie komunikacyjne. Jeżeli miasto jest dobrze zorganizowane, przemyślana jest komunikacja
i ruch miejski, ilość emitowanych spalin z ruchu drogowego jest znacznie
mniejsza. Ważne jest odpowiednie rozmieszczanie areałów i funkcji przemysłowych, gospodarczych, czy mieszkalnych miasta. Pozwala to w efekcie
sensownie skomunikować ze sobą poszczególne obszary miasta.
Z czego zatem wynika brak wiedzy
u samorządowców?
Wynika z tego, że w gminach jest
określony potencjał możliwości intelektualnej. Gminy są obciążane coraz większą ilością problemów i zadań, z którymi
sobie nie radzą. Brakuje pieniędzy i ludzi
kompetentnych, którzy mogą się zająć
konkretnymi problemami.
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Gminom zarzuca się, że cały czas
rośnie poziom zatrudnienia w administracji. Moim zdaniem - jeśli gmina ma
możliwość korzystania z doﬁnansowania UE, które może stanowić 20-30%
budżetu gminy - nie jest w stanie wykonać nowych zadań opierając się na
dotychczasowym zespole.
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ło zaprezentowane na specjalnie z tej
okazji nakręconym ﬁlmie, przedstawiającym dotychczasowe jego osiągnięcia
z zakresu działań na rzecz efektywności energetycznej i ochrony klimatu.
Miasta z zachodniej Europy, które
masowo przystępowały do Porozumienia kierowały się ideą, że jest to doskonała okazja do pozyskania ﬁnansowania zewnętrznego mogącego posłużyć
realizacji programów krajowych. W istocie, bez zaangażowania miast, gdzie
zużywa się około 80% energii, nie zrealizujemy żadnego programu związanego z ochroną klimatu, czy zwracają-

miastami, które podpisały wtedy Porozumienie były: Warszawa, Niepołomice
oraz Łubianka. Dziś w Porozumieniu
uczestniczy już łącznie ponad 3 tys.
miast z całej Europy.
W zeszłym roku miała miejsce już
III ceremonia podpisania Porozumienia, na którą zostali zaproszeni wszyscy dotychczasowi sygnatariusze. Miasto Bielsko-Biała zostało w szczególny
sposób wyróżnione podczas tej uroczystości, gdyż wraz z dwoma innymi
miastami oraz jednym regionem zosta-

cego uwagę na racjonalne korzystanie
z energii. Dlatego też istnieje konieczność kierowania takich inicjatyw jak np.
„Porozumienie między Burmistrzami”
bezpośrednio do gmin. 

Fot. UE Bielsko Biała

ELEKTROENERGETYKA

W Europie dużo się mówi o racjonalizacji życia mieszkańców.
Europa stara się znaleźć sposób
na stworzenie mieszkańcom maksymalnego komfortu życia - przy minimalnych nakładach ﬁnansowych, czy

Czym kierują się samorządy przystępując do „Porozumienia między
Burmistrzami”?
Kiedy 4 lata temu jako miasto otrzymaliśmy propozycję przystąpienia do
„Porozumienia między Burmistrzami”,
byliśmy jednym z 41 miast, które zaakceptowały wstępne warunki udziału i zadeklarowały zainteresowanie. 10
lutego 2009 r. miała miejsce pierwsza
ceremonia podpisania Porozumienia.
W gronie 365 miast, które oﬁcjalnie
jako pierwsze przystąpiły do tej inicjatywy Komisji Europejskiej, znalazło się
również Bielsko-Biała. Innymi polskimi

energetycznych. Poziom komfortu rośnie bardzo szybko. Gwałtownie wzrasta również zapotrzebowanie na energię, zwłaszcza elektryczną.
Porozumienie Burmistrzów, gdzie
ideą nadrzędną jest realizacja Pakietu
3x20, zakłada, że miasto niemal we
wszystkich jego obszarach funkcjonowania musi szukać możliwości realizacji tych założeń. Nie tylko w zakresie
racjonalnego budownictwa, ale również
logicznego planowania przestrzennego, urbanistycznego, itd.

Rozmawiali: Dorota Kubek,
Mariusz Marchwiak, „Nowa Energia”

2012-02-14 09:10:33

NE_1_2012_5_pop.indd 7

2012-02-14 09:10:35

8

nr 1(25)/2012

ELEKTROENERGETYKA
NE_1_2012_5_pop.indd 8

EUROPEJSKA
POLITYKA
ENERGETYCZNO
-KLIMATYCZNA
A POLSKIE CELE
GOSPODARKI
NISKOEMISYJNEJ

Fot. Procesy Inwestycyjne

Fot. Procesy Inwestycyjne

Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz
Generalny SRNPRE

 Poprawa efektywności
energetycznej wzmocni
bezpieczeństwo
energetyczne Polski
rganizatorzy konferencji Społeczna Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji, Stowarzyszenie
na Rzecz Efektywności ETA oraz Instytut im. E. Kwiatkowskiego podjęli
się wspólnie z zaproszonymi ekspertami określić polskie cele gospodarki niskoemisyjnej na tle europejskiej polityki
energetyczno-klimatycznej. Potrzeba
analizy i dyskusji wynikała z faktu opublikowania przez Komisję Europejską
dokumentu „Energy Road map 2050
and investment needs in sustainable
energy technologies”, w którym nakreślona została ogólna strategia budo-

O
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 INAUGURACJA
Prof. Michał Kleiber, prezes PAN,
przewodniczący Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji.
Polityka energetyczno-klimatyczna
w kontekście celów gospodarki niskoemisyjnej jest priorytetowym wyzwaniem dla Polski, dla Europy, dla świata. Nakreślenie planów, a następnie ich
wdrażanie będzie procesem wieloletnim. Prezydencja Polski w Radzie UE
dała szanse na większe zaangażowanie w koordynację ważnych działań,
także dotyczących energetyki i gospodarki niskoemisyjnej. Polska traktuje to
wyzwanie poważnie. Społeczna Rada
Narodowego Programu Redukcji Emisji jest liczącym się uczestnikiem tego
procesu.

Fot. Procesy Inwestycyjne

Olgierd Dziekoński, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Bezpieczeństwo kraju, to bezpieczeństwo energetyczne i ﬁnansowe.
Przed Polską stoją nowe wyzwania.
Konieczna jest
analiza obecnej
sytuacji, analiza
możliwych rozwiązań w przyszłości oraz wybór racjonalnych
metod działania.
SRNPRE spełnia
ważną rolę w polskiej energetyce, bo daje pozytywny impuls
innowacyjnym
technologiom
energetycznym
Olgierd Dziekoński, minister w Kancelarii Prezydenta RP
i ro z s ą d n e m u
rozwojowi energetyki. Rada rozwija
podkreślali znaczącą rolę, jaką odgrywa SRNPRE w procesie poszukiwaświadomość energetyczną, analizuje
nia nowoczesnych rozwiązań na rzecz
i ocenia technologie oraz dostęp do
efektywnej gospodarki. Z obecnej praźródeł pozyskania energii. Rada kształcy ekspertów skupionych wokół Rady
tuje świadomość efektywnych dziabędziemy korzystać przez wiele lat.
łań. Rozwój systemu energetycznego
Konferencję oglądało na żywo pojest zależny od świadomości, źródeł
nad 43 tys. internautów.
pozyskania oraz jakości przetwarzania energii.
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Waldemar Pawlak, Wicepremier, Minister Gospodarki
Polska powinna włożyć więcej wysiłku w rozwój efektywnej gospodarki
niskoemisyjnej, której skutkiem będzie
ochrona klimatu funkcjonująca w symbiozie z rozwojem gospodarczym kraju. Taki cel możliwy jest do osiągnięcia
tylko przy zastosowaniu innowacyjnych
technologii. Bank Światowy wskazuje na potrzebę tzw. „burzy mózgów”
wśród polityków i instytucji ﬁnansowych
w kwestii rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. W naszym przypadku potrzebę
dostarczania ekspertyz o gospodarce
niskoemisyjnej zaspokaja Społeczna
Rada Narodowego Programu Redukcji Emisji. Należy wskazać szczególne
zaangażowanie prof. Krzysztofa Żmijewskiego. Dorobek Rady będzie procentował dla przyszłych pokoleń przez
dziesiątki lat.
Do najważniejszych celów gospodarki niskoemisyjnej należy zaliczyć
konkurencyjność, zrównoważony rozwój, bezpieczeństwo dostaw energii.

 Paliwa
i energia elektryczna –
pozyskiwanie i przemysł
Komisja Europejska w marcu 2011r. opublikowała dokument,
w którym nakreślona została ogólna
strategia budowy w Unii Europejskiej
gospodarki niskoemisyjnej do roku
2050 „Energy Roadmap 2050 and investment needs in sustainable energy technologies”. Do końca roku KE
przedstawi natomiast kolejny projekt
zawierający szczegóły strategii dla sektora energetycznego. Polski rząd stoi
na stanowisku, że do niskoemisyjności
w 2050 r. nie może negatywnie odbić
się na konkurencyjności gospodarek
UE. Transformacja sektora powinna
być wykorzystana jako platforma do
tworzenia nowych miejsc pracy. Zdaniem resortu gospodarki powinniśmy
utrzymać dodatni bilans między zatrudnieniem w sektorze niskoemisyjnym
a miejscami pracy utraconymi w sektorach emisyjnych, dla każdego pań-

ELEKTROENERGETYKA

wy w Unii Europejskiej gospodarki niskoemisyjnej do roku 2050. Dokument
nie jest ostateczny i wymaga dopracowania. Przede wszystkim należy zdeﬁniować cele i interesy poszczególnych
krajów członkowskich z celami i interesami Unii Europejskiej, jako jednego
organizmu. Istotnym zadaniem dla kierujących gospodarką w UE jest doprowadzenie do sytuacji, w której energia
konsumowana we Wspólnocie będzie
pochodziła wyłącznie od miejscowych
producentów – takie opinie przeważały
wśród uczestników konferencji.
Power Ring 2011 był merytoryczną dyskusją między ekspertami i politykami w zakresie niezbędnych zmian
polskiej polityki energetycznej, umożliwiających zachowanie konkurencyjności polskiej gospodarki.
Podczas konferencji odbyło się także uroczyste, otwarte posiedzenie Społecznej Rady Narodowego Programu
Redukcji Emisji, na którym podsumowano dotychczasowe osiągnięcia Rady oraz wręczono podziękowania za
udział w jej pracach. Dostojni goście
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stwa osobno. Przedsiębiorcy sektora
energetycznego oczekują stabilności
polityki ram regulacyjnych, aby móc
odpowiednio planować swoje inwestycje. Dlatego w tworzeniu Energy Roadmap 2050 szczególną uwagę zwracają politykom i urzędnikom na regulacje
prawne w tym zakresie.
Osiągnięcie celu niskoemisyjności nie może odbić się negatywnie
na konkurencyjności gospodarki. Aktualizacja strategii „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.” musi jednak
uwzględniać nowe kierunki strategii UE
zawarte w dokumencie „Energy Roadmap 2050”. Konieczne jest znalezienie
kompromisu spełniającego powyższe
warunki.
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Janusz Pilitowski, Departament
Energetyki Ministerstwa Gospodarki
Kryzys w streﬁe euro, spowolnienie wzrostu gospodarczego oraz rosnące bezrobocie stanowią wyzwania,
którym musi podołać gospodarka UE.
W tych warunkach wprowadzane są
zmiany w branży energetycznej, które polegają głównie na redukcji emisji,
oszczędzaniu energii, rozwijaniu źródeł
odnawialnych. Jednocześnie wzrasta
uzależnienie UE od źródeł naturalnych,
ropy naftowej i gazu ziemnego. Gospodarka niskoemisyjna będzie rozwijana na terenie Polski i Unii Europejskiej
z uwzględnieniem powiązania polityki
energetycznej i klimatycznej. Do najważniejszych celów zrównoważonej
gospodarki niskoemisyjnej należy zaliczyć: konkurencyjność, zrównoważony
rozwój oraz bezpieczeństwo dostaw.
Każdy z tych celów jest równie ważny i wymaga podjęcia działań równocześnie. Nie można dopuścić do sytuacji w której jeden cel będzie osiągany
kosztem innego.
Symbioza gospodarki i energetyki stanowi warunek zrównoważonego rozwoju. Prawidłowy przebieg tego procesu będzie spełniony poprzez
wykorzystanie istniejących źródeł energii oraz pozyskiwanie i budowanie nowych. Program redukcji emisji powinien

być zaplanowany i realizowany w taki
sposób, aby uwzględniać ochronę środowiska oraz interesy ekonomiczne,
zwłaszcza konkurencyjność stosowanych technologii.
Koszty transformacji poniesie cała
gospodarka, w tym także odbiorcy indywidualni – co będzie widoczne we
wzroście cen jednostkowych energii.
Polska jest w fazie bogacenia się społeczeństwa, czemu towarzyszy wzrost
zapotrzebowania na energię. W Polsce do 2030 r. szacowany jest o ok.
20% wzrost zapotrzebowania na energię. Uwzględniając podstawowe źródło energii (tj. węgiel) należy wskazać,
że realizacja programu redukcji emisji
do 2020 r. będzie wyjątkowo trudnym
zadaniem dla polskiej gospodarki, ale
możliwym do wykonania. Potrzeby inwestycyjne w rozbudowę i modernizację infrastruktury energetycznej do
2020 r. szacowane są na kwotę 1 bln
euro. Z tej kwoty połowa to konieczne
inwestycje w dystrybucję energii elektrycznej i gazu, magazynowanie energii
oraz inteligentne sieci. Redukcja emisji
musi uwzględniać także sytuację na
świecie oraz porównanie nakładów inwestycyjnych z możliwymi do osiągnięcia efektami. Polska, bazująca głównie na węglu, jest postrzegana jako
gospodarka o wysokich kosztach pozyskiwania energii, wysokich stratach
w jej przesyle oraz wysokich kosztach
związanych z emisyjnością energetyki.
Zamierzenia UE powinny jednak
uwzględnić „tu i teraz” gospodarki Polski, a więc także części gospodarki
UE bazującej w istotnym zakresie na
węglu. Konieczne jest znalezienie rozsądnego kompromisu, który pozwoli na
wykorzystanie istniejącego potencjału
oraz redukcję emisji.
Dyrektywy UE wymuszają od 2013
r. redukcję emisji CO2 zgodnie z przyjętymi zobowiązaniami (likwidują darmowe uprawnienia do emisji i wprowadzają pełny aukcjoning), a tym samym
przyczyniają się do poszukiwania alternatywnych dla węgla źródeł energii.
Energy - mix przyszłości uwzględnia
węgiel, jako podstawowe źródło ener-

gii w Polsce. Energy - mix przyszłości
przewiduje także nowe źródła energii,
tj. gaz i energetyka jądrowa. Decyzje
o składzie energy - mix będą podejmowane przez przedsiębiorców. Nowe
inwestycje powinny być ﬁnansowane
z kilku źródeł: fundusze strukturalne,
środki na rozwój badań naukowych,
kredyty EBI oraz BŚ, dochody z handlu ETS.
CCS jest ważną technologią dla redukcji emisji CO2, ale nie można przesądzać jej globalnego zastosowania.
Obecny etap badania, na jakim znajduje się ta technologia, nie jest zakończony. Nie są jeszcze znane wszystkie,
możliwe skutki jej zastosowania. Energia jądrowa jest istotną opcją redukcji
emisji do uwzględnienia. Do jej zastosowania nie powinny zrażać wydarzenia we Japonii.
Wnioski: Projekty UE powinny jednak uwzględnić fakt, że gospodarka
Polski, a więc także części gospodarki
UE bazuje w istotnym zakresie na węglu. Stąd własne zasoby paliwa, w tym
także węgla, podnoszą poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski,
a także UE. Dlatego strategia energetyczna 2030 r. wymaga zmian uwzględniających uwarunkowania Polski oraz
oczekiwania UE.
Prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny SRNPRE
Najlepsze jest szóste paliwo, tj.
oszczędności w zużyciu energii. To paliwo sprzyja redukcji emisji gazów. Jego
dodatkowym atutem są niskie nakłady
inwestycyjne. Szóste paliwo spełnia
warunki kompromisu umożliwiającego
wykorzystanie istniejącej infrastruktury oraz redukcję emisji. Oszczędzanie
energii wymaga rozwijania świadomości i współpracy wielu podmiotów, które nie angażując znaczących środków,
mogą spowodować ograniczenie zużycia energii. Jako przykład można wskazać: władze samorządowe - odpowiedzialne m.in. za organizację transportu,
producentów odbiorników energii, dystrybutorów energii – odpowiedzialnych
m.in. za zmniejszanie strat przesyłu,
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Wojciech Hann, Partner Deloitte
Polski mix energetyczny na najbliższe 10 lat będzie uwzględniał rosnące
znaczenie udziału gazu. Finansowanie
inwestycji infrastruktury niskoemisyjnej
powinno pochodzić z instrumentów
dostosowanych do długiego okresu
zwrotu z kapitału.
Istotne jest racjonalne ustalenie
poziomu cen CO2. Zbyt niskie opłaty
nie mobilizują do inwestowania w nowe źródła. Program energetyki jądrowej w Wielkiej Brytanii odniesie sukces
przy odpowiednio wysokim poziomie
cen CO2. Redukcja emisji nie może
być realizowana przez wszystkich po
równo. Powinny zostać wprowadzone
współczynniki korygujące, uwzględniające indywidualną sytuację każdego
kraju. Program energetyczny na 1020 lat przewiduje wielkie inwestycje
w Polsce. Perspektywa na najbliższe
2-3 lata charakteryzuje się jednak niepewnością. Co utrudnia planowanie
i prowadzenie inwestycji.
Dr Jan Chadam, Prezes Zarządu
GAZ-SYSTEM
Prognozy Międzynarodowej Agencji Energii (MAE) do 2030 r. przewidują
zużycie gazu w Unii Europejskiej na
poziomie 600 mld m³, czyli o ponad 70
mld m3. więcej niż obecnie. Jednocześnie MAE szacuje, że wydobycie własne gazu w krajach UE spadnie w tym
okresie o ok. 100 mld m³. Oznacza to
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wzrost importu gazu do Unii Europejskiej oraz wzrost jego cen, jeśli rynek
europejski nie będzie dostatecznie zintegrowany i przygotowany infrastrukturalnie na korzystanie ze światowych
zasobów gazu (np. poprzez terminale LNG).
Dla zbudowania konkurencyjnego
rynku gazu ważna jest integracja europejskiej infrastruktury gazowej, która
umożliwi realizowanie polityki obniżania cen gazu i rynkowe kształtowanie
jego cen. Obecnie nie ma europejskiego rynku handlu gazem, bo nie ma też
technicznych możliwości do efektywnego i elastycznego transportu gazu
pomiędzy krajami europejskimi. W dzisiejszych warunkach ceny ustala główny dostawca gazu do Europy, różne dla
poszczególnych krajów. Doświadczenie pokazało, że Polska może kupować
gaz tańszy niż u głównego dostawcy.
Na nowe przepustowości w punkcie
lasów na granicy polsko – niemieckiej
GAZ-SYSTEM podpisał aż dwadzieścia
siedem umów. Integracja rynku wymaga inwestowania we wspólną infrastrukturę, co nie spowoduje podwyżek cen
gazu i stworzy rynkowe zasady obowązujące przy obrocie tym surowcem.
Polska może i powinna być ważnym
partnerem na europejskim rynku gazu,
a polska gazowa infrastrktura przesyłowa powinna służyć całej Europie.
Marcin Lewenstein, Dyrektor Biura
Planowania Strategicznego PGNiG
W ostatnich kilku latach znaczenie
gazu w energetyce wzrosło radykalnie.
Najbliższe 10 lat też będzie należeć
do gazu. Nowa pozycja tego surowca została zauważona i uwzględniona
w procesach gospodarczych. Energy
- mix wskazuje na znaczącą zmianę
roli gazu w energetyce. Nie pozostawia wątpliwości fakt, że energetyka
wymaga większej elastyczności. Osiągnięcie tego celu będzie możliwe dzięki
zwiększeniu udziału gazu. PGNiG dostosowuje się do tej sytuacji głównie
przez realizację nowych inwestycji, np.
PGNiG i Gaz-System dostosowują się
do tej sytuacji głównie przez realiza-

cję nowych inwestycji w infrastrukturę,
np. budowę gazo-portu (terminal gazu
LNG) w Świnoujściu, budowę zbiorników do magazynowania gazu oraz
rozbudowę sieci przesyłowej, która pozwoli na obsługę większych dostaw
gazu. PGNiG poza funkcją dostawcy
rozwija działalność wydobywczą w zakresie gazu łupkowego w Polsce oraz
poza granicami kraju.
Marek Woszczyk, Prezes Urzędu
Regulacji Energetyki
Energetyka musi wziąć udział w projekcie modernizacji gospodarki w bardziej innowacyjną i konkurencyjną. Innowacyjność i konkurencyjność muszą
być nieodłącznymi elementami rozwoju
polskiej energetyki.
Jeżeli mowa o konkurencyjności, to
widzimy coraz więcej jej symptomów na
rynku. Ceny energii są efektem działania
rynku. Obligo giełdowe [regulacja nakazująca sprzedaż określonego wolumenu
energii poprzez giełdę energii – przyp.
red.] pozwoliło na wykreowanie odpowiedniego poziomu płynności na hurtowym rynku energii elektrycznej, a co
za tym idzie wykreowało obiektywną
cenę rynkową.
Droga do gospodarki niskoemisyjnej, z ochroną pozycji odbiorców energii, prowadzi przez wzrost konkurencyjności rynku energii, a obecny poziom
i jakość dostępu do energii jest konsekwencją historii polskiej gospodarki,
w tym wielu lat zaniedbań inwestycyjnych. Dostateczny poziom dobrze rozumianej konkurencji na rynku energii
ułatwi osiągnięcie celów założonych
w pakiecie energetyczno-klimatycznym
oraz obniżenie emisyjności gospodarki przy zachowaniu dostępu do energii
dla każdej kategorii konsumenta energii elektrycznej.
Na polski energy-mix będą wpływały
decyzje przedsiębiorstw. Państwo może
stymulować rozwój poprzez określanie
systemów wsparcia bądź demotywację, ale decyzje będą podejmowali poszczególni inwestorzy. Im więcej będzie
miejsca dla inwestorów (dla ich pomysłowości, innowacyjności, dla swobody
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zarządców nieruchomości czy indywidualne gospodarstwa domowe – odpowiedzialne m.in. za racjonalne zużywanie energii.
Dywersyﬁkacja portfela energetycznego jest nieunikniona. Będzie wzrastać rola gazu. Wykorzystanie gazu
łupkowego podniesie poziom bezpieczeństwa energetycznego.
Wskazane jest: obniżenie marnotrawstwa energii, wzrost efektywności wydobywania i przetwarzania surowców, redukcja konsumpcji, rozwój
efektywnej innowacyjności (np. promowanie pasywnego budownictwa jednorodzinnego).
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podejmowania decyzji), tym większa
szansa na sukces w technologicznej
przemianie polskiej gospodarki w gospodarkę niskoemisyjną.

pełne wykorzystanie wartości surowców, zastępowalność surowców, konkurencyjność przedsiębiorstw i zdrowe
zasady gospodarowania.

Kazimierz Kułaga, PSE-Operator
Nowoczesna infrastruktura przesyłowa zapewnia bezpieczeństwo dostaw. Inwestowanie w infrastrukturę
przesyłową jest najważniejszym elementem strategii ﬁrmy. Plany inwestycyjne do 2025 r., dotyczą już wniosków złożonych - nowe wnioski nie
napływają. Działania są skoncentrowane na: przyłączaniu nowych źródeł
energii (konwencjonalnych i odnawialnych), budowie połączenia przesyłowego z Litwą, budowie inteligentnej sieci
przesyłowej.

 Podsumowanie

Grzegorz Onichimowski, Prezes
Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.
Polska ma szanse sprawnego funkcjonowania na zintegrowanym rynku
europejskim. Do tego potrzebna jest
infrastruktura energetyczna sprawnie
obsługująca całą Europę.
Konsolidacja rynków energii jest
niezbędna, bo pozwoli zredukować negatywne konsekwencje nierynkowego
(tj. wybiórczego) traktowania odbiorców przez głównego dostawcę. Takie
rozwiązania są planowane w zakresie
połączenia giełd energii (do 2014 r.). Integracja rynku europejskiego przyniesie
efekt w wymiarze ekonomicznym. To
jednak wymaga połączenia sieci i nowoczesnej infrastruktury. Polska giełda
energii działa na rynku Europy Północno-Zachodniej oraz Europy Środkowej.
Te rynki prowadzą intensywną konsolidację. Polska ciągle pozostaje na
uboczu z powodu przestarzałej sieci
infrastruktury.
Krzysztof Nosal, Dyrektor Arizona
Chemical
Niepokojące jest nadmierne kierowanie uwagi na wykorzystanie źródeł
odnawialnych i jednoczesne bagatelizowanie gazów cieplarnianych. W niszowej produkcji na rynku, ważne jest

Efektywność energetyczna i produkcja niskoemisyjna, to tematy cieszące się coraz większym zainteresowaniem społecznym. Polska droga
do gospodarki niskoemisyjnej powinna być mądra i godna naśladowania
przez innych.
Do realizacji energetycznego planu
Marschalla w Polsce potrzebny będzie
kapitał. Zasoby ﬁrm energetycznych
oraz możliwości kredytowe banków są
niewystarczające. Konieczne będzie
wprowadzenie nowych instrumentów
umożliwiających długoterminowe zaangażowanie kapitału.

 INNOWACYJNE ZERO
I NISKOEMISYJNE
TECHNOLOGIE
W ENERGETYCE
I PRZEMYŚLE

zwoli nam obniżyć ceny gazu w Polsce
do średniego poziomu europejskiego.
Prof. Jerzy Buzek, Przewodniczący
Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego
nakreślił istotne elementy polityki
energetycznej UE.
Unia Europejska nie zrezygnuje
z pakietu energetyczno-klimatycznego i to właśnie ten dokument będzie
warunkował jej przyszłość gospodarczą. Najważniejsze założenia polityki
klimatycznej i energetycznej UE będą
bazować na czterech ﬁlarach:
1. Oszczędzanie energii w jej procesie
produkcji, przesyłu i użytkowania.
2. Dywersyﬁkacja surowców wykorzystywanych do produkcji energii. Ten
element ma ogromne znaczenie
zwłaszcza dla Polski, która w ponad 90 proc. opiera swoją produkcję energii na węglu. Zmiana w podejściu wykorzystania tego surowca
wymusi konieczność stosowania
technologii redukcji emisji CO2.
3. Wytyczenie ścieżki produkcji energii między energetyką odnawialną
i nuklearną. Kraje europejskie dokonują wyborów jednej z nich. Polska
stara się znaleźć rozwiązanie umożliwiające równoczesne wykorzystanie tych źródeł energii.
4. Połączenie wszystkich elementów,
które często pozostają ze sobą

Najbliższa dekada będzie dekadą
gazu, a prognozy MAE wskazują na
wzrost zapotrzebowania Europy na gaz
ziemny do 600 mld m³ w 2030 r. Integracja europejskiego rynku gazu oraz
inwestycje infrastrukturalne pomogą
zapewnić akceptowalne dla odbiorców ceny surowca. Koszt
budowy portu gazowego
(LNG) w Świnoujściu zwróci się w ciągu
dwóch lat, dając nam dostęp
do 12 - 15 mld
m³ gazu ziemnego. Warto
inwestować
w magazyny
gazu. Rozbudowa tej infrastruktury, poKrzysztof Nosal, Dyrektor Arizona Chemical
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Wniosek Polska podoła wyzwaniu
i znajdzie najbardziej efektywne rozwiązanie, które będzie uwzględniać indywidualną sytuację wynikającą z dominacji surowców naturalnych, tj. węgla
i gazu oraz uwarunkowania UE w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej, zwłaszcza redukcji emisji.
Mirosław Gryszka, Prezes Zarządu ABB
Inwestycje po stronie odbiorcy
energii w rozwinięte technologie energetycznie energooszczędne wydają się
kosztowne, ale mogą też okazać się tanie w konfrontacji z oszczędnościami,
których uzyskanie będzie możliwe tylko dzięki ich zastosowaniu. Konieczna
jest też modernizacja redukująca straty
w istniejącej sieci. Obecnie straty w sieci dystrybucyjnej w Polsce szacowane są na 8 TWh, tj. ok. 5% energii wytworzonej. Kolejne 5% tracimy w sieci
przesyłowej. Nowoczesne rozwiązania techniczne mogą obniżyć znacznie straty podwyższając jednocześnie
zdolność przesyłową sieci o połowę.
Wyzwanie oszczędzania i stosowanie efektywnych rozwiązań jest więc
uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia. Ten proces powinien być
wspierany regulacjami prawnymi, które
trzeba stworzyć i stosować w praktyce
i jest to ścieżka częściowo już realizowana, np. poprzez ustawy i programy
rządowe promujące technologie energooszczędne w przesyle i odbiorze
energii elektrycznej.
Jan Rączka, Prezes NFOŚiGW
Inwestycje niskoemisyjne powodujące oszczędzanie energii są traktowane bardzo poważnie. Systematycznie
należy rozwijać wachlarz instrumentów ﬁnansowych wspierających rozwój
technologii niskoemisyjnych. Należy pamiętać, że nowe inwestycje w CCS (in-
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stalacja wyłapywania CO2 ze spalania
węgla) mogą spowodować problemy
biznesowe. Nawet 100% doﬁnansowania w inwestycję nie zwraca bardzo
wysokich kosztów eksploatacji.
Należy koordynować działania
w każdym zakresie. Jako przykład można wskazać ograniczoną współpracę
polityków i przedsiębiorców. W tym zakresie ciągle widoczny jest brak synchronizacji polityki gospodarczej z polityką społeczną. Obecnie wszystkie
gospodarstwa domowe mają zagwarantowane, dzięki taryﬁe, niższe ceny
energii. Dla tej grupy odbiorców należało by wprowadzić ceny rynkowe, a najbiedniejsi powinni otrzymywać dotacje
(w ramach świadczeń socjalnych) do
zakupu energii. Istotnym elementem
oszczędnej polityki energetycznej jest
rozwijanie energooszczędnego budownictwa, w tym także stosowania kolektorów słonecznych.
Dr Bartosz Wojszczyk, Dyrektor ds.
Rozwoju Technologii Smart Grid
GE Energy
Wdrożenie niskoemisyjnych, inteligentnych technologii wymaga dobrego zdeﬁniowania pożądanych wartości
dodanych i określenia celów biznesowych, a także efektywnej współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów. Globalne doświadczenie GE
Energy wykracza poza sam proces dostarczania technologii. Firma inwestuje
i uczestniczy w projektach na każdym
etapie: opracowania strategii, inspirowania współpracy potencjalnie zaangażowanych podmiotów, czy wdrożenia.
To jedyne właściwe podejście pozwalające na skuteczne wprowadzanie na
rynek rozwiązań smart grid.
Rozpatrywanie realizacji strategii
produkcji energii niskoemisyjnej wyłącznie poprzez pryzmat nowych inwestycji w horyzoncie kilkunastu lat
jest wybiórcze. Zwiększenie efektywności energetycznej jest możliwe także
poprzez działania w krótszym okresie,
co najwyżej kilkuletnim. Są to głównie
inicjatywy modernizacyjne, które także
wymagają mniejszych nakładów.

Dla klienta nie ma znaczenia rodzaj stosowanej technologii produkcji
i przesyłu energii. Odbiorca jest zainteresowany skutkiem przejawiającym
się niższymi cenami i rozbudowanym
wachlarzem usług – są to główne założenia polityki prosumenckiej, stosowanej przez GE Energy.
Rozwiązania technologiczne poprawiające oszczędność i efektywność
zużycia energii elektrycznej muszą
być realizowane w sposób systemowy, konieczna jest konﬁguracja trzech
elementów: sposób produkcji, sposób przesyłu oraz sposób konsumpcji. Oszczędzanie i zmniejszanie strat
energii powinno być realizowane przez
wszystkich uczestników rynku.
Możliwości technologiczne są
szerokie. Wyboru należy dokonać
uwzględniając indywidualne uwarunkowania. Nowoczesne technologie są
kosztowne, ale bardzo ważnym elementem obniżania kosztów jest regionalizacja. Stosowanie w Polsce technologii regionalnych, użytkowanych
w skali globalnej przyczyni się do redukcji nakładów.
Przemysław Zaleski, Wiceprezes
Zarządu ENEA Operator
W energetyce nie ma ani złej, ani
dobrej technologii do czasu jej sprawdzenia. Efektywność energetyczna jest
wynikiem działań długo- oraz krótkookresowych. Ważne jest zdeﬁniowanie
obszaru działań. Należy wprowadzić
zmiany w wytwarzaniu, przesyle i dystrybucji. Nowe inwestycje powinny być
realizowane tam, gdzie jest to konieczne. W pierwszej kolejności należy zbadać możliwość uzyskania zamierzonych
efektów poprzez modernizację istniejącej infrastruktury. Enea realizuje program
modernizacyjny np. poprzez wymianę 2
tys. transformatorów, wdrażanie programów kompensacji mocy biernej. Nowe
inwestycje są uzasadnione wówczas,
gdy istniejącej bazy nie można zmodernizować zgodnie z zapotrzebowaniem.
Technologia CCS jest ciągle w fazie sprawdzania. Na obecnym etapie
można jednak stwierdzić, że uzyskiwa-
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w sprzeczności (np. oszczędzanie
energii bez tzw. technologii smart
grid; zdekapitalizowana sieć dystrybucji na wsi i nowoczesne technologie produkcji energii; itp.).
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mogą podnieść poziom efektywności
energetycznej o ok. 10%. W Polsce
węgiel przez wiele lat pozostanie istotnym paliwem oraz surowcem dla przemysłu chemicznego.

Melle Kruisdijk, Business Development Manager, WartsilaNetherland B.V.
Energetyka bazująca obecnie na
Marek Walczak, Prezes Urzędu
węglu wymagać będzie stosowania
Dozoru Technicznego
technologii CCS. Elastyczność i różSposób podniesienia efektywności
norodność źródeł energii jest konieczenergetycznej oraz ograniczenia emisji
na i w tym kierunku należy podążać.
gazów poprzez: obniżenie marnotrawW przyszłości będzie wiele miejsca dla
stwa energii, wzrost efektywności wyróżnych technologii, w tym także CCS.
dobywania i przetwarzania surowców,
Elastyczność energetyczną zapewni
redukcję konsumpcji, rozwój efektywnej
przede wszystkim gaz. Mix energetyczinnowacyjności – wskazany przez prof.
ny zależy obecnie od węgla, ale należy
Krzysztofa Żmijewskiego – zasługuje na
zwiększać elastyczność poprzez dypełną aprobatę i realizację.
wersyﬁkację portfela energetycznego.
Nie można też odcinać się od proCCS jest odpowiedzią na brak możliblemu zanieczyszczeń. Emisja CO2
wości radykalnego wyłączenia węgla.
w Polsce jest wyższa, niż w innych
Decentralizacja sieci energetycznej,
też będzie sprzyjać redukcji emisji i podniesieniu
efektywności.
Godne obserwacji są reformy prowadzone
w Wielkiej Brytanii, gdzie postawiono na rozwój
niskoemisyjnej
produkcji energii. Duże nakłady inwestycyjne
będą przeznaPhilip Lowe, Dyr Generalny ds. energii, Komisja Europejska
czone na ﬁnansowanie dwóch
krajach UE i wymaga redukcji. Skukierunków rozwoju: elektrowni wiatrowych i elektrowni jądrowych.
teczność technologii CCS jest niedostatecznie sprawdzona. Badania nie
potwierdzają wystarczającej redukcji
 Podsumowanie
emisji z zastosowaniem technologii
CCS, co nie gwarantuje osiągnięcia
Dzięki oszczędnościom i racjonalskutku ekologicznego.
nemu gospodarowaniu energią można
uzyskać wymierne efekty. ZmniejszeProf. Józef Dubiński, Rada Główna
nie marnotrawienia energii zredukuje
Instytutów Badawczych
jej zapotrzebowanie stanowiące rówOszczędności i racjonalne gosponowartość produkcji jednej elektrowni.
darowanie istniejącą infrastrukturą
Oznacza to brak potrzeby budowania
Fot. Procesy Inwestycyjne
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ne obniżenie poziomu emisji nie jest
wystarczające.
Wzrost zastosowania technologii
prosumenckiej jest nieunikniony. Rosnąca świadomość klientów, stawia
wymagania rozwoju stosowania tej
technologii. Rynek energetyczny ciągle podąża do przodu, jego uczestnicy
muszą dotrzymać kroku.

nowej elektrowni lub możliwość wyłączenia z produkcji starej.
W pierwszej kolejności dokonajmy
optymalizacji funkcjonującej bazy energetycznej, potem inwestujmy w nowe
źródła energii – gdzie jest to niezbędne.
Brakuje finansowych mechanizmów wspierających proces podnoszenia efektywności energetycznej i redukcji emisji.
Wyzwaniem przyszłości jest magazynowanie energii.

 KRAJOWY PLAN
INWESTYCYJNY –
FINANSOWANIE
Krajowy Program Inwestycyjny Polski został przekazany Komisji Europejskiej, jako załącznik do wniosku derogacyjnego. Celem wniosku jest uzyskanie
darmowych praw do emisji CO2. Co jest
uwarunkowane odpowiednim poziomem nakładów inwestycyjnych. Polskie
zamierzenia są porównywane z Planem
Marshalla dla energetyki. Bez derogacji Polskę czeka drastyczna, skokowa
podwyżka cen energii. Bez inwestycji
nie będzie derogacji. Bez specjalnych
rozwiązań prawnych (porównywalnych
do specustawy drogowej) oraz bez kapitału nie będzie znaczącego postępu
w realizacji inwestycji.
Polityka klimatyczna UE powinna zostać zmodyﬁkowana, a państwa
członkowskie mają prawo do realizacji
zapisów pakietu energetyczno - klimatycznego Unii Europejskiej zgodnie z interesem narodowym oraz troską o zachowanie i rozwój własnego potencjału
gospodarczego.
Philip Lowe, Dyrektor Generalny
ds. energii Komisji Europejskiej
„Energy Roadmap 2050” zakłada
co najmniej 40 proc. udział energii odnawialnej w bilansie energetycznym,
a do osiągnięcia tych celów konieczny
jest wzrost efektywności energetycznej
o 30-40%. Według obecnie obowiązujących założeń nie da się osiągnąć
celów, zakładanych przez Unię na rok
2020. A kto tego celu nie osiągnie, bę-
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Powyższe zamierzenia niosą potrzebę dostosowania infrastruktury, poprzez
modernizację istniejącej oraz budowę
nowej. Konieczne jest intensywne zaangażowanie wszystkich uczestników
rynku energetycznego. UE nie zastąpi
instytucji i mechanizmów rynkowych.
Gospodarstwa domowe zużywają
40% produkowanej energii – to znaczący konsument. Celem UE jest m.in.
umożliwienie lepszego wykorzystania
energii przez tego konsumenta.
Prognozy z 2007 r. dotyczące
oszczędności energii do 2020 r. są
systematycznie modyﬁkowane. Rządy
wielu państw zweryﬁkowały te plany
i obecnie deklarują zmniejszenie nawet
o 20%. Prognoza Polski na poziomie 9%
będzie możliwa do zrealizowania dzięki
nowym inwestycjom.
Wnioski: Energy Roadmap 2050
nie jest planem centralnym UE. Dokument jest zaproszeniem do debaty publicznej wszystkich środowisk związanych z energetyką, zwłaszcza polityków
i przedsiębiorców. Coraz większe znaczenie ma oszczędne gospodarowanie
energią. Unia Europejska będzie dążyć
do zaspokojenia swojego popytu na
energię z własnych źródeł. Cele zaplanowane na 2050 r. muszą zostać osiągnięte we wszystkich krajach UE. Jeśli
nie uda się zrealizować zamierzeń we
wskazanym okresie, to nastąpi wyłącznie przesunięcie terminu.
Wojciech Jaworski, Kierownik
KOBiZE
Krajowy Plan Inwestycyjny oraz darmowe uprawnienia są elementem mobilizującym do realizowania inwestycji.
Darmowe uprawnienia będą spłacane
zaangażowaniem w projekty inwestycyjne. Nad tym czuwa i przekazuje uprawnienia KOBiZE. Bilans w okresie od
2013 r. do 2020 r., przy uwzględnieniu
produkcji energii porównywalnej z 2010
r. wykazuje zapotrzebowanie przewyższające poziom uprawnień. W ramach
KPI zostaną przekazane uprawnienia
na 40% zapotrzebowania. Pozostałe
60% uprawnień będzie zakupione na
aukcjach. KPI złożono w terminie, tj. do

końca września 2011 r. KE ma pół roku
na jego rozpoznanie. Pierwsza transza
uprawnień zostanie przekazana na konta do końca lutego 2013.
Wniosek Planowany poziom inwestycji na lata 2013-2020 nie zaspokoi
zapotrzebowania na darmowe uprawnienia do emisji CO2. Około 60% uprawnień będzie kupowane na aukcjach.
Stanisław Poręba, Ekspert
Ernst &Young
Konsorcjum z udziałem m.in. Politechniki Warszawskiej oraz ﬁrmy Cameron McKenna przeprowadziły badania ankietowe wśród potencjalnych
inwestorów, głównie wytwórców energii,
a także ﬁrm przesyłowych energetycznych i gazowych.
Inwestycje w zakresie działalności
wytwórców energii stanowią ok. 75%
nakładów, a więc mają istotny udział.
Z badania wynika, że wytwórcy energii
są coraz bardziej zainteresowani wykorzystaniem gazu. Wartość koniecznych inwestycji w polskiej energetyce
szacowana jest na ok. 100 mld zł do
2020 r. Z tego ok. 60 mld zł to inwestycje związane z derogacjami, czyli wykonane w zamian za przyznanie darmowych uprawnień do emisji CO2. Wartość
uprawnień zalecana przez KE szacowana jest na ok. 30 mld zł. Uwzględnienie
inwestycji w „zieloną” energetykę oraz
infrastrukturę przesyłową spowoduje
wzrost wartości nakładów do ok. 160180 mld zł do końca 2020 r. Inwestycje te znajdują się w zasięgu polskich
ﬁrm, ale dodatkowym warunkiem jest
utrzymanie rentowności energetyki na
poziomie z 2010 r.
Wartość planu inwestycyjnego przewyższa znacząco wartość zobowiązania
wynikającego z darmowych uprawnień,
co jest uwarunkowane dłuższą perspektywą czasową. Zgłoszone inwestycje
dotyczą produkcji energii elektrycznej
(22 tys. MW) w elektrowniach bazujących po ½ na węglu oraz gazie. Drugim
kierunkiem inwestycji jest ogrzewanie,
głównie gazowe. W elektrociepłowniach
zgłoszono pond 6 tys. MW. Wykonanie
KPI na poziomie 14 tys. MW, w tym 10
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dzie miał wielki problem z osiągnięciem
celów na 2050 r.
„Mapa drogowa” zakłada, że KE
może zaproponować w 2014 r. nowy,
wiążący cel dotyczący obniżania emisji
CO2 w unijnej energetyce do 2030 r.
oraz obowiązkowy udział źródeł odnawialnych w produkcji energii elektrycznej. Może też poprzestać na określeniu
wymogów technologicznych produkcji
energii.
Założenia „Mapy drogowej” zostały opracowane po przeprowadzeniu
szczegółowych analiz, którym poddano głównie wydajność i oszczędzanie.
Rozwiązania zaproponowane w dokumencie są wynikiem ogólnej sytuacji
na świecie, zwłaszcza ekspansji gospodarki z krajów azjatyckich.
Unia Europejska będzie dążyć do
zaspokojenia swojego popytu na energię z własnych źródeł. Proponowane
rozwiązania muszą uwzględniać sytuację UE, tj. 27 państw o zróżnicowanych uwarunkowaniach. Polska jest
krajem wykorzystującym głównie naturalne źródła energii. Należy pamiętać, że właśnie te źródła kurczą się. Co
można zaobserwować na przykładzie
zasobów ropy i gazu pozyskiwanych
z Morza Północnego. Do naturalnych
źródeł energii należą także węgiel i gaz
łupkowy.
„Mapa drogowa” jest efektem połączenia uwarunkowań i decyzji podejmowanych na poziomach narodowych.
Uwzględniając możliwe źródła
energii w każdym kraju – począwszy
od kraju, który będzie rozwijać energetykę atomową, skończywszy na kraju,
który zamierza wyeliminować to źródło energii – konieczne są rozwiązania uniwersalne.
Należy do nich zaliczyć:
1. Co najmniej 40% udział energii odnawialnej.
2. 30 – 40% wzrost efektywności
produkcji i wykorzystania energii
(mierzony poprzez intensywność
wykorzystania oraz poziom oszczędzania).
3. Konieczność zróżnicowania dostaw, w tym wzrost znaczenia gazu.
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tys. MW w elektrowniach i 4 tys. MW
w elektrociepłowniach stanowiłoby wykonanie zobowiązania na kwotę 60 mld
zł wynikającą z derogatów.
Wnioski: Wytwórcy energii są coraz bardziej zainteresowani wykorzystaniem gazu. Obserwowane są opóźnienia inwestycji związanych z technologią
CCS. Firmy polskie dysponują kapitałem umożliwiającym sﬁnansowanie inwestycji w ramach KPI.
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Stanisław Tokarski, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny TAURON
Wytwarzanie
„Energy Roadmap 2050” przedstawia ścieżkę dojścia do niezależności energetycznej UE. Dokument ten
zawiera jednak nieścisłości i wymaga
koniecznych uzupełnień w zakresie
tematów:
1. Budowanie niezależności energetycznej UE powinno uwzględniać
węgiel, jako istotne źródło energii;
2. Pominięcie gazu łupkowego (istotne źródło energii), który może stanowić podstawę niskoemisyjnej
produkcji energii;
3. Technologia CCS wiąże się z kosztownymi inwestycjami i kosztowną
eksploatacją. Przyjęcie obligo CCS
w postulowanej formie osłabi szanse na ﬁnansowanie inwestycji bazujących na węglu.
Szanse Polski na dotrzymanie
kroku UE w rozwijaniu nowoczesnych
technologii zależą od racjonalnego poziomu cen energii. Derogacje są wynikiem kompromisu zawartego w 2008
roku i winny być zatwierdzone przez
Komisję Europejską.
Dywersyﬁkacja źródeł energii jest
konieczna. Ważne, aby prowadzić ją
bez zbędnej zwłoki, ale rozważnie.
Obecnie ﬁrma TAURON realizuje politykę dywersyﬁkacji poprzez inwestowanie w zróżnicowane źródła. Grupa
Tauron prowadzi program budowy nowych mocy w podziale: 1/3 – energetyka odnawialna, 1/3 – gaz, 1/3 węgiel.
TAURON Wytwarzanie jest w trakcie
realizacji projektów inwestycyjnych.

Pierwszy z nich, zakładający moc 1,2
tys. MW uzyskiwaną z gazu, jest we
wstępnym etapie. Drugi z nich, który
zakłada moc ok. 1 tys. MW uzyskiwaną
z węgla, jest już w fazie końcowej, tj. ﬁnalizowany jest przetarg. Projekty związane z energią odnawialną prowadzone
są zarówno przez TAURON Wytwarzanie, jaki i przez TAURON Ekoenergia.
Inwestycje łączne Grupy TAURON, bazujące na trzech źródłach energii, szacowane są na ok. 3 tys. MW.
Wnioski Wykorzystanie węgla
zwiększa bezpieczeństwo energetyczne UE. Unia Europejska powinna stwierdzić racjonalność inwestycji
węglowych, także bez zastosowania
technologii CCS. Dopiero w następnym etapie powinno zostać nałożone
obligo stosowania tej technologii. Zastosowanie technologii CCS będzie
możliwe, gdy zostanie potwierdzone
jej ekonomicznie uzasadnienie.
Therry Deshaux, Dyrektor Działu
Rozwoju, EDF Polska
Plan modernizacji EDF Polska zakłada następujące elementy: redukcję emisji CO2, poprawę efektywności
energetycznej, wydłużenie żywotności urządzeń, inwestycje w nowe źródła energii.
Plan inwestycji uwzględnia projekty węglowe, gazowe oraz biomasowe.
Program inwestycyjny zakłada nakłady
inwestycyjne czterokrotnie przewyższające wartość planowanych darmowych
uprawnień do emisji CO2.
Wnioski: Przychody z posiadanych
aktywów nie wystarczą na ﬁnansowanie nowych inwestycji.
Dr Dariusz Ledworowski, Przewodniczący Grupy Roboczej ds.
Ekonomicznych SRNPRE
W ciągu dwóch lat pracy SRNPRE
zbilansowała koszty realizacji planów
inwestycyjnych oraz możliwości ich ﬁnansowania. W wyniku analiz ustalono
potrzeby inwestycyjne na kwotę 280320 mld euro do 2030 r. Energetyka
wymaga dokapitalizowania rzędu 100

mld euro. Co jest porównywalne z historycznym planem Marshalla.
Ostatnie miesiące prac dotyczyły
oceny możliwości sﬁnansowania inwestycji energetycznych. W jej wyniku
wskazano trudności realizacyjne wynikające z chronicznej wręcz niepewności obserwowanej w kilku obszarach:
1. Grupy energetyczne tworzą strategie rozwoju uwzględniające mix
energetyczny. Te plany nie będą
mogły być jednak zrealizowane jeśli
nadal będą trudności zbudowania
wiarygodnych biznes planów dla
instytucji ﬁnansowych.
2. KPI nie jest jeszcze przyjęty przez
Komisję Europejską. Stąd nie jest
możliwe stworzenie indywidualnych strategii stanowiących podstawę wydania decyzji kredytowych
przez banki. Rok 2012 jest ostatnim, w którym funkcjonują bezpłatne uprawnienia.
3. Kształt ustawy o handlu emisjami
powoduje niepewność cen w tym
segmencie rynku.
4. Przekształcenia własnościowe
znaczących podmiotów działających na rynku energetycznym nie
są jeszcze zakończone (Energa,
Enea, PAK).
5. Kryzys sektora finansowego,
(w tym euro) powoduje, że skłonność banków do podejmowania
długoletniego ryzyka ﬁnansowania infrastruktury jest wielką niewiadomą. Zwłaszcza wobec prognozowanej luki kapitałowej na rynku
europejskim w wysokości ok. 3 bln
euro.
Wnioski Planowanie inwestycji
energetycznych utrudnia niepewność
otoczenia. Aktywa energetyczne są
postrzegane pozytywnie przez sektor
ﬁnansowy, ale ogólna sytuacja wprowadza banki w stan wyczekiwania.
Michał Surowski, Dyrektor Departamentu Finansowania Strukturalnego, Societe Generale Corporate
& Investment Banking
Dla określenia możliwości ﬁnansowania inwestycji energetycznych w Pol-
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sce wskazane jest określenie możliwości poniesienia kosztów inwestycji
przez same ﬁrmy energetyczne. Własne zdolności inwestycyjne pięciu największych polskich grup energetycznych do 2020 r. oszacowano łącznie
na 135-145 mld zł w wariancie optymistycznym, nieuwzględniającym kilku istotnych czynników ryzyka dla
uczestników krajowego rynku energetycznego. W kalkulacji ujęto: PGE,
Energę, Tauron, Eneę oraz PAK. Ocena uwzględniła projekcje ﬁnansowe
przygotowane przez grupy. Uwzględniono wiele czynników, takich jak m.in.:
prognozy cen energii i paliw, przychody z różnych obszarów działalności
i źródeł, kalendarz wyłączeń starych
bloków i przyłączeń nowych, przejęcia innych ﬁrm, inwestycje, wielkości
wypłacanej dywidendy, itp. Następnie prognozowane strumienie przepływów ﬁnansowych poddano analizie wrażliwości na zmiany czynników
zewnętrznych. Integracja w grupach
energetycznych też będzie czynnikiem
sprzyjającym generacji kapitału.
Wnioski Kapitał możliwy do wygenerowania przez wiodące grupy
energetyczne w Polsce – choć wysoki – nie wystarczy na ﬁnansowanie niezbędnych inwestycji. Konieczne będzie
wsparcie z zewnętrznych źródeł ﬁnansowania. Łączna wartość tak zakumulowanych środków pozostaje jednak
niższa niż łączna pula nakładów inwestycyjnych niezbędnych dla sektora.
Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes
Związku Banków Polskich
Sytuacja banków europejskich nie
będzie sprzyjała ﬁnansowaniu długookresowych inwestycji rynku energetycznego. Sektor bankowy jest przed
okresem konieczności intensywnego
podwyższania funduszy własnych.
Kondycja polskich banków jest zadowalająca, ale nie będą one w stanie
ﬁnansować w całości inwestycji energetycznych. Te inwestycje zwracają się
w długim okresie. Pasywa bankowe są
głównie krótkookresowe. Działalność
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kredytowa polskich banków na obecnym poziomie wymagała zaciągnięcia głównie od banków matek kredytów w wysokości ponad 170 mld zł.
Banki już zaangażowały ok. 300 mld zł
w długoterminowe kredyty hipoteczne.
Występuje poważne niedopasowanie
płynnościowe polskiego systemu bankowego. Banki polskie mogą jedynie
ﬁnansować mniejsze inwestycje ale
mogą uczestniczyć w aranżowaniu ﬁnansowania większych projektów. Finansowanie długoterminowych inwestycji wymaga uruchomienia nowych
instrumentów mobilizowania oszczędności oraz nowych sposobów budowania długoterminowych pasywów np.
listów zastawnych zabezpieczonych
hipoteką. Potrzebna jest zmiana systemu podatkowego, np. wprowadzenie
ulg podatkowych dla oszczędzających
na cele emerytalne, mieszkaniowe lub
zdrowotne. Na co potrzeba co najmniej
dwóch lat.
Wnioski Projekty energetyczne są
strategiczne dla Polski. Rodzimy sektor
bankowy jest w ograniczonym zakresie
przygotowany do ﬁnansowanie długoterminowych inwestycji energetycznych. Polskie banki potrzebują wdrożenia programu gromadzenia pasywów
długoterminowych. Konieczne jest kreowanie nowych instrumentów ﬁnansowych oraz budowanie wiarygodności
Polski dla obniżania kosztów obsługi
zadłużenia.
Dr Zygmunt Parczewski, ﬁrma doradcza EnergSys
„Energy Roadmap 2050” stanowić
będzie dla Polski poważne utrudnienie
w planowaniu rozwoju, a następnie ﬁnansowaniu inwestycji energetycznych,
racjonalnych kosztowo dla krajowego
konsumenta i przedsiębiorcy. Polska
nie ma własnej strategii energetycznej
dostosowanej do założeń polityki europejskiej. Strategii, której osią byłyby
nie deklaracje i mało trafne prognozy,
ale trwałe mechanizmy gospodarcze,
wynikające ze spójnego i przewidywalnego systemu prawa. Brak ten obecnie

skutkuje m.in. niepokojącym spowolnieniem nowych inwestycji – i to zarówno
po stronie podażowej energii, jak też po
stronie zarządzania popytem. Podejmowane działania społeczne są potrzebne,
ale nie mogą (nie powinny) zastępować
profesjonalnych prac badawczo-rozwojowych nad strategiami rozwoju krajowej
gospodarki energetycznej.
W EnergSys są aktualnie prowadzone, z inicjatywy Krajowej Izby Gospodarczej, której częścią jest sektor
energetyczny, prace nad oceną skutków
dla społeczeństwa i gospodarki postulatów Komisji wynikających z dokumentów „Roadmap 2050” oraz „Energy Roadmap 2050”. W tej ocenie prowadzimy
dość złożone analizy bilansujące i porównujące potrzeby energetyczne odbiorców sfery konsumpcji energii (gospodarstwa domowe) i sfery wytwórczej
(wszystkie sektory biznesowe, w tym
sektory przemysłu), z możliwościami
dostaw paliw i energii. W tym podejściu należy – co oczywiste – uwzględnić
prognozowane tempo i zmiany struktury i preferencji w długookresowym
rozwoju gospodarczym kraju, z możliwymi reakcjami odbiorców (mniej czy
bardziej elastycznymi). Takie podejście
ma charakter systemowy, co ujawnia
wiele różnych, potencjalnych niespójności. Ich pominięcie (zamierzone lub nieświadome) skutkuje często ogromnymi
konsekwencjami, których barometrem
są decyzje inwestorów.
Potencjalne skutki założeń „Roadmap 2050” (planu działań na rzecz gospodarki niskoemisyjnej) oraz „Energy
Roadmap 2050” dla polskiej gospodarki i społeczeństwa są opracowywane
wyłącznie na podstawie tych dwu dokumentów. Nie było możliwe uwzględnienie strategii polskiej, bo faktycznie
jej nie ma. Nie ma w sensie wykorzystania konkretnych wartości liczbowych
wskazujących na korzyści i/lub koszty
alternatyw rozwojowych energetyki- gospodarki i konsumentów (gospodarstw
domowych).
Z naszych wstępnych ocen wynika, że konsumenci indywidualni oraz
energochłonne sektory przemysłowe
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będą mocno niekorzystnie odczuwać
skutki wdrożenia zaleceń sformułowanych w tych dokumentach unijnych.
Wykonane w EnergSys oszacowania
wskazują, że skutki przestawienia polskiej energetyki z obecnej węglowej
i wysokoemisyjnej na niskowęglową
i niskoemisyjną będą znacznie bardziej
dotkliwe (nawet kilkukrotnie), aniżeli
w bardziej rozwiniętych i bogatszych
krajach EU 15. Ten wniosek wynika
z porównania skutków wzrostu kosztów gospodarstw domowych i wzrostu
kosztów działalności w sektorach narażonych na zjawisko ‘ucieczki emisji’
(carbon leakage) w Polsce i w Wielkiej
Brytanii, w której tego typu prace realizowane są przez różne ośrodki badawcze. A przecież prawdziwą konsekwencją takiej sytuacji będzie znaczący
wzrost bezrobocia w kraju.
Co ciekawe, to właśnie na Wyspach Brytyjskich w trakcie dyskusji
parlamentarnych zwrócono uwagę na
znaczący wpływ konsumpcji - poprzez
zachowania konsumentów na generowanie potrzeb energetycznych i emisji
zanieczyszczeń. Zanieczyszczeń przesuwanych do innych krajów, w których
nie będą obowiązywały drakońskie restrykcje niskowęglowe zaproponowane we wspomnianych dokumentach
unijnych.
Konkluzje
1. Już wstępne wyniki badań nad
skutkami polityki niskowęglowej
dla Polski, proponowanej w dokumentach Komisji „Rodmap 2050”,
a szczególnie „Energy Roadmap
2050” upoważniają do rekomendacji adresowanej do najwyższych organów kraju o konieczności istotnej
modyﬁkacji tych propozycji lub ich
odrzucenia ze względu na zagrożenia społeczne i gospodarcze. Modyﬁkacje powinny uwzględniać różny stopień rozwoju społeczeństw
w państwach UE, jak również inne,
bardziej sprawiedliwe mechanizmy
podziału obciążeń generowanych
polityką niskowęglową
2. W analizach i ocenach polityki ni-

skowęglowej Rząd RP powinien
dążyć do wdrożenia nowych, bardziej adekwatnych mierników
zrównoważonego rozwoju w skali
globalnej z uwzględnieniem problemów generowanych konsumpcją,
jako faktyczną przyczyną problemów emisyjnych i nieracjonalnego
gospodarowania zasobami przyrody.

 Podsumowanie
Rząd powinien w Brukseli poczynić
starania zmniejszające ryzyko polskich
inwestorów. Należy zwrócić uwagę na
znaczący udział konsumentów indywidualnych w generowaniu emisji gazów
cieplarnianych.
Najważniejszym wyzwaniem realizacji Krajowego Programu Inwestycyjnego jest znalezienie kapitałów, które
umożliwią ﬁnansowanie inwestycji.
„Energy Roadmap 2050” nie jest
planem centralnym. Każdy kraj będzie
tworzył własny mix energetyczny. Każdy kraj będzie odpowiadał za własną
politykę energetyczną.
Zadaniem Komisji Europejskiej jest
skoordynowanie indywidualnych uwarunkowań i potrzeb w ramach UE. Istotne znaczenie będzie miał wzrost udziału odnawialnych źródeł energii.
Nowym inwestycjom nie sprzyja
niepewność ﬁnansowa, w tym dramatyczny spadek cen uprawnień do emisji
CO2 na aukcjach.

 Poprawa efektywności
energetycznej
Do głównych przeszkód w poprawie efektywności energetycznej należy zaliczyć: brak wiedzy, informacji
oraz wsparcia ﬁnansowego dla małych i średnich przedsiębiorstw. Chęć
ograniczenia kosztów zużycia energii
mobilizuje do szkoleń pracowników
i podejmowania działań w zakresie
ograniczenia zużycia przy niewielkich
nakładach kapitałowych. Zaledwie 7%
badanych ﬁrm przeprowadziło audyt
energetyczny, uznawany za najbar-

dziej przydatne narzędzie sprzyjające
oszczędzaniu. 78% badanych ﬁrm nie
ma i nie rozważa żadnego systemu zarządzania energią.
Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP
Ceny energii zmniejszają swój
wpływ na PKB. Ceny energii mają coraz mniejsze znaczenie też dla recesji
gospodarczej. Powyższe twierdzenia
wynikają z obserwacji światowych trendów kosztów zużycia energii w przeliczeniu na PKB. Co wynika głównie
z zastosowania nowoczesnych technologii. Polska ma jednak ograniczone
możliwości adaptacji gospodarki do nowych technologii, z uwagi na znaczący
udział węgla w produkcji energii.
Michał Machlejd, Prezes Zarządu SPEC
Kogeneracja stanowi szansę na
poprawę efektywności energetycznej,
którą w najbliższych kilku latach wykorzysta SPEC. Planowana jest budowa
co najmniej dwóch źródeł energii na
terenie Warszawy, które będą wykorzystywały gaz. Kolejnym elementem
poprawy będzie zmniejszenie strat ciepła poprzez wprowadzanie nowych
technologii (np. informatycznej) i nowych produktów. Nakładom inwestycyjnym powinna towarzyszyć poprawa
efektywności funkcjonowania przedsiębiorstw, aby redukcja zużycia energii nie wpływała negatywnie na wyniki
ekonomiczne ﬁrmy.
Sylwester Śmigiel, Przewodniczący Forum Rozwoju Efektywnej
Energii, Prezes Zarządu GASPOL
Smart metering oraz tzw. rozproszona energetyka, oparta o źródła odnawialne i paliwa niskoemisyjne, są
ważnymi wyzwaniami na drodze do
zwiększania efektywności energetycznej. Gąszcz przepisów, skomplikowany system wsparcia OZE, brak rzeczywistego zaangażowania ze strony
operatorów systemów dystrybucyjnych
dziś mogą skutecznie zniechęcać inwestorów do ich podjęcia. Punktem
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dernizacji istniejących budynków
w można spodziewać się zwiększenia zatrudnienia netto o ok.
40 000 osób/rok w latach 20132020, biorąc pod uwagę tylko
umiarkowany scenariusz zwiększenia tempa termomodernizacji.
P o w s t a j ą p y t a n i a : c z y z ro bi się to samo? Czy rynek dostrzeże i w pełni wykorzysta tę szansę?
Czy potrzebna i jaka winna być polityka państwa i programy wykonawcze,
by pobudzić każdą grupę użytkowników energii?
Andrzej Szymański, Prezes Zarządu Landis+Gyr
Smart metering optymalizuje zużycie energii elektrycznej i będzie prowadzić do obniżenia jej kosztów, mimo
wzrostu cen jednostkowych. Rachunki
za energię, otrzymywane raz w miesiącu sprzyjają bieżącej kontroli zużycia.
Zbigniew Szpak, Prezes Krajowej
Agencji Poszanowania Energii
Konkurencyjna gospodarka powinna produkować więcej przy mniejszym
zużyciu energii. Osiągnięcie efektywności energetycznej wymaga rozwijania
świadomości w tej dziedzinie. Dzięki
właściwym regulacjom prawnym można wspierać pozyskiwanie środków ﬁnansowych na inwestycje, których
zwrot może nastąpić dzięki uzyskanym oszczędnościom. Polska zobowiązała się do oszczędności 53 400
GWh energii do 2016 roku.
Oczekuje się, że prawie połowę
planowanych oszczędności uzyska
się dzięki implementacji mechanizmów
Ustawy o Efektywności Energetycznej z 14 kwietnia 2011 roku. Prezes
URE, poprzez system przetargów,
będzie premiował najbardziej efektywne
przedsięwzięcia służące optymalizacji
zużycia energii, przyznając świadectwa
efektywności energetycznej tzw. Białe
Certyﬁkaty. Artykuł 19 Ustawy otwiera
możliwości uczestnictwa w przetargu
nie tylko podmiotom uprawnionym, ale
również podmiotom przez nich upoważnionym. Ten zapis daje szansę
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woju gospodarki - PEP 2030. Jeżeli
chodzi o cel 20% oszczędności energii pierwotnej - nowa dyrektywa UE
o EE - by osiągnąć 20% oszczędność
w 2020 r., teraz w 2010 r. winniśmy
mieć 6,7% oszczędność energii, natomiast mamy wzrost energii o 3.6% (EU
energy trends to 2030, update 2009,
scenariusz bazowy 2007), rok bazowy
2007), a nie oszczędność. Czyli w latach 2008-2020 winniśmy zaoszczędzić 23,6% energii pierwotnej w stosunku do 2007 r., aby osiągnąć 20%
cel w 2020 r. Ale pytanie zasadnicze
jest - czy przez głębszą poprawę efektywności energetycznej wykorzystujemy szanse dla gospodarki i społeczeństwa, szanse, jakie stawia przed nami
duży i ciągle niewykorzystany ekonomiczny potencjał oszczędności enerDr Sławomir Pasierb, Dyrektor ds.
gii? Przede wszystkim winniśmy wykoBadawczo - Rozwojowych FEWE,
rzystać te programy i przedsięwzięcia
SRNPRE
poprawy efektywności wykorzystania
Polska w ostatnich kilkunastu laenergii, które nie tylko przez zmniejtach jest liderem w poprawie efektywszenie zużycia energii same w sobie
ności energetycznej w UE - w latach
są opłacalne, ale wnoszą dodatkowe
1996-2007 tempo poprawy wynosiwartości nie uwzględniane przez rynek.
ło 3,6 %/rok. Czynnikami zmian byPrzykładowo są to:
ły zmiany strukturalne i efektywność
 poprawa jakości powietrza w obwymuszana przez rynek, w niewielszarach zurbanizowanych, gdyż
każda opcja efektywności enerkim stopniu polityka efektywnego wykorzystania energii i jej instrumenty.
getycznej prowadzi do zmniejszenia zużycia energii i redukcji emisji
Jednak zużycie energii pierwotnej rozanieczyszczeń powietrza;
śnie – ok.11% wzrost między 2005 r.
a 2010 r., czyli na razie daleko od dą zmniejszenie kosztów energii w gożenia do zero - energetycznego rozspodarce i społeczeństwa, wzrost
konkurencyjności gospodarki i łagodzenie
skutków obciążenia
budżetów domowych
rosnącymi rachunkami za energię. 20%
oszczędność energii
może dać zmniejszenie kosztów energii
w 2020 r. o 50,6 mld
zł i łącznie w latach
2007-2020 329,3
mld zł (przy obecnych
cenach energii);
 zwiększenie zatrudSylwester Śmigiel, Przewodniczący Forum
nienia, na przykład
tylko w termomoRozwoju Efektywnej Energii, Prezes Zarządu GASPOL
Fot. Procesy Inwestycyjne

wyjścia powinno być dla nas zwiększanie efektywności systemu wspierania
energetyki rozproszonej. Stworzenie
programów współﬁnansowania mikrokogeneracji czy fotowoltaiki, które są
najbardziej obiecujące. Z kolei wykorzystanie paliw niskoemisyjnych (gaz
ziemny, gaz płynny) pozwoli radykalnie obniżyć emisję CO2. Jeśli nasze
podejście do energetyki rozproszonej
zintegrujemy z rozwojem przemysłu,
budownictwa mieszkaniowego, planowaniem rozwoju obszarów wiejskich,
to mamy szansę na stworzenie nowoczesnego systemu energetycznego
uszytego na miarę naszych potrzeb,
możliwości i obowiązków, których realizacji podjęliśmy się wstępując do
Unii Europejskiej.
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2012 r., nie sprzyja rozwojowi aktywności inwestycyjnej. Kogeneracja wytwarza obecnie ok. 60% energii cieplnej. Potencjał małych elektrociepłowni
można oszacować na ok. 3 tys. MW.
Do jego wykorzystania potrzebny jest
rządowy system wsparcia. Zmniejszanie strat w sieciach ciepłowniczych też
jest środkiem do osiągnięcia celu. 20 lat
temu te straty wynosiły ok. 20%, obecnie – 12%. Efektywne przedsiębiorstwa
nie mogą być karane za swoją aktywność np. poprzez stawki taryfowe. Raczej należy je wspierać, co nie wymaga
wysokich nakładów, a sprzyja wzrostowi efektywności
energetycznej.
Poprawa efektywności energetycznej zależy
także od sposobu wykorzystania
odpadów komunalnych oraz poziomu świadomości odbiorców.

ELEKTROENERGETYKA

Fot. Procesy Inwestycyjne

włączenia się w procesy inwestycyjne, wspierane przez Ustawę, podmiotom, które mogą inwestować jako tzw.
strona trzecia. Pomiędzy przedsiębiorstwo energetyczne a użytkownika końcowego wchodzi inwestor (podmiot
upoważniony), skłonny inwestować
w energooszczędne technologie.Firma
taka dostarcza nie tylko kapitału, ale
przede wszystkim dostarcza kompletny
zakres usług eksperckich na etapie planowania i realizacji inwestycji oraz eksploatacji, gwarantując konkretny efekt
energetyczny. Efekt ten jest podstawą spłaty zainwestowanego kapitału.

NE_1_2012_5_pop.indd 20

Prof. Krzysztof
Żmijewski, Sekretarz Generalny SRNPRE
Ceny enerProf. Michał Kleiber, Wiceprzewodniczący
gii w Polsce bęSpołecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji
dą wzrastać, co
będzie wynikiem
Wydaje się, iż mimo braku jasnej inwydatków poniesionych m.in. na zatencji, ustawodawca otworzył przedsiękup praw do emisji CO2 oraz inwestycje
biorcom i bankom furtkę do lukratywpozwalające na redukcję emisji zanieczyszczeń. To wymusza konieczność
nych inwestycji, a sam zapewnił sobie
wsparcie szerokiej grupy inwestorów
obniżenia zużycia energii. Zamiana źrógotowych inwestować w oszczędzadeł energii w Polsce, np. węgla na gaz,
nie energii.
spowoduje zmniejszenie emisji CO2
o 50%. Taki sam efekt można osiągnąć
Jacek Szymczak, Prezes Zarządu
poprzez zmniejszenie zużycia energii
Izby Gospodarczej Ciepłownictwo
o połowę. Redukcja emisji w Polsce
Polskie
może być wprowadzana w różnych
Do osiągnięcia efektywności enerobszarach, np. budownictwo, transgetycznej potrzebna jest harmonia na
port, przemysł.
dwóch poziomach: legislacyjnym (w UE
Obecnie 40% energii jest zużywane
oraz w kraju) oraz gospodarczym. Niew budynkach. Termomodernizacja tylko
pewność legislacyjna, np. w zakresie
połowy z nich, redukująca straty o pofunkcjonowania systemu wsparcia
łowę, doprowadzi do redukcji globalnej
żółtych i czerwonych certyﬁkatów do
emisji o 10%. W transporcie zużywamy

21% energii. Modyﬁkacja organizacji,
polegająca na wprowadzaniu udogodnień dla transportu zbiorowego, zachęci do pozostawiania samochodów
w garażach. Przemysł zużywa 30%
energii. Tę wartość można zmniejszyć
poprzez racjonalne używanie energii.
Poprawa efektywności energetycznej jest szóstym paliwem.

 OTWARTE
POSIEDZENIE
SPOŁECZNEJ RADY
NARODOWEGO
PROGRAMU REDUKCJI
EMISJI
Ilona Antoniszyn-Klik, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Gospodarki
SRNPRE pełni rolę platformy porozumienia i znalezienia rozsądnego kompromisu we wdrażaniu zmian w energetyce. Skuteczność Rady jest widoczna
m.in. poprzez zaangażowanie do współpracy przedstawicieli wielu środowisk.
Wyniki pracy Rady są pomocne w pracy
polityków odpowiedzialnych za gospodarkę, w tym energetykę.
Prof. Michał Kleiber, Prezes PAN
i Wiceprzewodniczący SRNPRE
Gospodarka niskoemisyjna, zrównoważony rozwój oraz innowacyjność
trzeba rozpatrywać łącznie. Nie będzie
możliwy rozwój jednego z tych segmentów z zaniedbaniem pozostałych.
Gospodarka niskoemisyjna, to synergia pochodząca z różnych obszarów
działalności gospodarczej i społecznej.
Rozwojowi nowoczesnych technologii
i redukcji emisji w gospodarce powinna
towarzyszyć szeroka kampania edukacyjna w społeczeństwie. Realizacja ambitnych planów wymaga także kapitału
oraz badań naukowych.
Dr Janusz Steinhoff, Wiceprzewodniczący SRNPRE
Program wdrożenia pakietu energetyczno-klimatycznego jest zadaniem
na kilkanaście lat. Brak porozumienia podczas Konferencji w Kopen-
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Arne Mogren dyrektor Programowy,
Europejska Fundacja Klimatyczna

Prof. Krzysztof Żmijewski, Sekretarz Generalny SRNPRE
W zakresie gospodarki niskoemisyjnej SRNPRE prowadziła działania na
rzecz polskiego rządu (współpraca wewnętrzna) oraz na rzecz polskiej prezydencji (współpraca zewnętrzna). Rada
postawiła sobie trzy główne zadania
związane z gospodarką niskoemisyjną:
zbadanie stanu istniejącego (diagnoza),
ocenę stanu świadomości, zdeﬁniowanie efektywnych działań (zaleceń). Wynikiem pracy Rady są: „Błękitna Księga” (resume Rady), „Zielona Księga”
(diagnoza stanu), „Biała Księga” (proponowane rozwiązania), „Mapy Drogowe” (terminy i środki) oraz inne opracowania (opinie i analizy). Rada utrzymuje
także aktywny kontakt z uczestnikami
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Arne Mogren, Dyrektor Programowy, Europejska Fundacja Klimatyczna
Dywersyﬁkacja źródeł energii, głównie poprzez dekarbonizację jest koniecznością. Zakłada się redukcję tego surowca (węgla) o 80% - 90% do
2050 r. Dodatkowo należy wdrażać
technologię CCS. Co spowoduje redukcję globalnej emisji CO2 z obecnego poziomu 5,3 gigaton rocznie do
poziomu 1,2 gigatony. Unia Europejska przyjęła zobowiązanie, że stanie
się wysoce energooszczędną, niskoemisyjną gospodarką. Z powodzeniem
podejmuje zatem wysiłek redukowania
swoich emisji gazów cieplarnianych,
które stanowią obecnie 11% emisji globalnych (włączając w to emisje wyni-

kające z wylesiania) i oddziela wzrost
gospodarczy od wzrostu emisji.
Głównym narzędziem dekarbonizacji jest rozwijanie elektryﬁkacji, zarówno w transporcie, jak też w ogrzewaniu. Głównym wyzwaniem procesu
redukcji zużycia węgla jest uzyskanie
akceptacji społecznej. Koszty ekonomiczne wdrażania planów redukcji emisji nie są problemem. W perspektywie
2030 r. konieczne jest osiągnięcie
ok. 50% udziału źródeł odnawialnych
w produkcji energii. Redukcja zużycia
węgla i wzrost zużycia energii elektrycznej powinny odbywać się w skali globalnej UE. To wymaga rozbudowy sieci przesyłowej. Plany do 2030 r.
przewidują wzrost inwestycji w infrastrukturę przesyłową o 47%.
Wśród głównych elementów polityki dekarbonizacji największe znaczenie
mają: rozbudowa sieci przesyłowych,
wzrost inwestycji w źródła odnawialne
i przejście od wydatków operacyjnych
do kapitałowych.

 PODSUMOWANIE
Power Ring 2011 r. był okazją do
podsumowania dwóch lat pracy Społecznej Rady Narodowego Programu
Redukcji Emisji. Bezpośrednio po zakończeniu I sesji - członkowie Prezydium Rady - prof. Jerzy Buzek, prof.
Michał Kleiber oraz dr Janusz Steinhoﬀ
odebrali z rąk prof. Macieja Kaliskiego,
wiceministra gospodarki, odznaczenia
resortowe - „Za zasługi dla energetyki”.
Profesor Jerzy Buzek podkreślił
znaczenie nowych inwestycji w energetyce dla utrzymania tempa rozwoju
gospodarczego Polski, wyrównania
różnic cywilizacyjnych między metropoliami a peryferiami kraju oraz determinującą procesy zmian - rolę efektywności energetycznej i wdrożenia
programu inteligentnych energetycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych. 

ELEKTROENERGETYKA

rynku, głównie poprzez organizowanie licznych debat, konferencji krajowych i zagranicznych oraz jest w stałym kontakcie z mediami. Realizacja
zadań SRNPRE jest wynikiem współpracy z wieloma podmiotami funkcjonującymi na rynku.
Rada będzie uczestniczyć w realizacji Narodowego Programu Rozwoju
Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN)
i działać w zakresie: oceny emisyjności
gospodarki, oceny stanu technicznego gospodarki oraz analizy potencjału
ekonomicznego.

Fot. Procesy Inwestycyjne

hadze może przynieść negatywne
skutki dla Polski. Wyzwaniu obniżenia energochłonności gospodarki oraz
15% udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym Polska będzie
w stanie sprostać. Najtrudniejsze będzie zadanie wymiany źródeł energii
w ciepłownictwie i elektroenergetyce.
Spośród rekomendowanych rozwiązań należy – w ramach WTO – podjąć
działania niwelujące skutki utraty konkurencyjności przemysłu spowodowane wdrażaniem pakietu klimatycznoenergetycznego.
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Cezary Tomasz Szyjko, członek Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dr nauk prawnych,
adiunkt Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

NISKOEMISYJNY MODEL
ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO

w sektorze energetycznym

K

ELEKTROENERGETYKA

onieczne z powodu ocieplenia klimatu przejście na gospodarkę
niskowęglową może stać się antidotum na pogrążoną w kryzysie
gospodarkę. Znaczne korzyści odniosłaby także Polska - wskazuje
opublikowany 31 stycznia br. przez Komisję Europejską raport nt. skutków
podniesienia celu redukcji emisji do 30% do 2020 r. dla poszczególnych
państw członkowskich. Z najnowszych badań wynika ponadto, że
w perspektywie 2030 r. Polska będzie w stanie zredukować emisje gazów
cieplarnianych aż o 53%.
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kazuje się, że unijne zobowiązania
redukcyjne, zawarte w pakiecie
energetyczno-klimatycznym, tak powszechnie w Polsce krytykowanym,
nie tylko nie są zabójcze dla polskiej
gospodarki, ale wręcz możliwe do realizacji na wyższym niż przyjęty dotąd poziomie ambicji. Czy możliwy jest więc
długoterminowy rozwój zgodny z wymogami ochrony klimatu, jednocześnie
gwarantujący Polsce bezpieczeństwo
energetyczne i silną pozycję na światowym rynku, prowadzący do poprawy
warunków życia w naszym kraju oraz
rozwiązania problemu bezrobocia? Co
powinno być siłą napędową budowania konkurencyjnej gospodarki w perspektywie 2030 r.?

O

 Kryzys to szansa
Walka z recesją nie może oznaczać, że działania na rzecz ograniczenia kryzysu energetycznego i klimatycznego odłożone zostaną na później.
W rozwiniętych gospodarczo państwach świata uznano, że kryzys to
najlepszy czas, by zacząć rewolucję
w motoryzacji. Kiedy ludzie oszczędzają, można stworzyć nowy, „zielony”
przemysł, pobudzając przy tym gospodarkę. A po kryzysie zacznie się odcinanie kuponów od inwestycji, którym
przyszłe sukcesy z góry zagwarantowały decyzje polityków. Wyśrubowane normy emisyjne w UE wprowadza
się w samym środku największego od
dziesięcioleci kryzysu gospodarczego

na świecie. A przecież spełnienie tych
norm podbije ceny energii.
Kryzys ekonomiczny, globalizacja
i zmiany klimatyczne na nowo deﬁniują
obecnie świat. Dawne potęgi gospodarcze tracą swoje znaczenie, rośnie
rola nowych, takich jak: Chiny, Brazylia, czy Indie. Wzrost demograﬁczny
i stopniowa poprawa poziomu życia
7 mld ludzi powodują wyczerpywanie
zasobów naturalnych, w tym nieodnawialnych surowców energetycznych.
Zbyt długo Europa i Ameryka żyły na
kredyt i teraz nadszedł czas płacenia
rachunków. Zmiany klimatu przybierają na sile, niemal każdy kolejny rok
jest cieplejszy od poprzedniego prowadząc do coraz większych strat, przede
wszystkim w krajach najbiedniejszych,
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nika, że w Polsce zwiększenie unijnego celu redukcyjnego do 30% będzie
skutkowało zwiększeniem przychodów
budżetu Polski ze sprzedaży uprawnień do emisji w ramach Europejskiego Systemu Handlu Emisjami (EU ETS)
o 2,124 mld euro w 2020 r., ograniczeniem wydatków na paliwo o 1200
milionów euro rocznie oraz zaoszczę-

dzeniem do 1,311 mld euro rocznie
dzięki zmniejszeniu zanieczyszczenia
powietrza.
- Na szczęście coraz więcej osób
w naszym kraju zgadza się, że walkę
ze zmianami klimatu i kryzysem gospodarczym można połączyć - mówi
Zbigniew Karaczun, prezes Polskiego
Klubu Ekologicznego Okręgu Mazo-
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Rys. 2. Podatek węglowy i ekwiwalenty
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Rys. 1. Rozwój technologii niskoemisyjnych w Polsce
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31 stycznia br. Komisja Europejska
opublikowała długooczekiwany dokument na temat skutków podniesienia
celu redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2020 r. z 20 do 30% dla poszczególnych państw członkowskich
Unii Europejskiej. Z raportu zatytułowanego Analysis of options to move
beyond 20% greenhouse gas emission reductions: Member State results
(pełny tekst na stronie: http://ec.europa.eu/clima/policies/package/docs/
staﬀ_working_doc_2012_en.pdf) wy-

80%

10

inicjatywa UE

90%

20

 Najnowsza

100%

20

których odpowiedzialność za zmiany
klimatu jest znikoma.
Jednocześnie w coraz większym
stopniu świat wkracza na ścieżkę budowy gospodarki opartej na efektywnym wykorzystaniu lokalnych, odnawialnych zasobów. Wartość rynku
zielonych technologii energetycznych
rośnie co roku o kilkanaście procent,
przekroczyła już 3 mld dolarów. Pomimo tego, że Unia Europejska stara
się być liderem działań w ochronie klimatu, na szczycie listy beneﬁcjentów
tych zmian brakuje niemal wszystkich
państw członkowskich. Wyróżniają się
jedynie Niemcy, które są w pierwszej
piątce krajów dysponujących największą liczbą patentów w obszarze „czystych" technologii.
Problem ten dotyczy także Polski,
która zamiast budować innowacyjną gospodarkę ogromną energię poświęca na obronę węglowego systemu
energetycznego. Według wskaźnika
eko-innowacyjności nasz kraj jest na
ostatnim miejscu w Unii Europejskiej.
Z jego wartością dwa raz niższą niż
średnia państw UE, a trzy razy niższą
od lidera - Finlandii. Czy kryzys to dobry moment na wycofywanie się z innowacji czy właśnie dobry moment na
ich wdrażanie? Jeżeli chcemy za 20-40
lat mieć konkurencyjną, nowoczesną
gospodarkę musimy już teraz zawołać „wszystkie ręce na pokład" i jasno
określić kierunek rejsu.
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Wyższe podatki
Oddziaływanie negatywne
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Rys. 3. Skutki makroekonomiczne pakietu redukcyjnego
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wieckiego, ekspert Koalicji Klimatycznej. - Jest coraz więcej dowodów na
to, że opóźnianie kluczowych inwestycji
w niskoemisyjną gospodarkę i skupienie
się na obronie przestarzałego systemu
opartego na węglu wpłynie negatywnie
na konkurencyjność naszej gospodarki
- dodaje Karaczun. Tym niemniej, działania na rzecz ochrony klimatu to nie tylko
szansa na nowoczesną i konkurencyjną gospodarkę, ale także nasz obowiązek wobec przyszłych pokoleń, u których zaciągamy teraz dług wynikający
z nadmiernej konsumpcji powodującej
degradacje środowiska i wyczerpywanie zasobów nieodnawialnych.
- Kryzys gospodarczy to okres,
kiedy trudniej ﬁnansować wiele przedsięwzięć inwestycyjnych. Ale z drugiej
strony, kryzys się kiedyś skończy, a tymczasem długookresowe problemy gospodarcze związane m.in. z ograniczonymi zasobami naturalnymi i zmianami
klimatycznymi same się nie rozwiążą.
Ważne więc, aby w czasie wychodzenia
z kryzysu nie zapomnieć o długookresowych problemach - uważa prof. Witold Orłowski, dyrektor Szkoły Biznesu
Politechniki Warszawskiej, główny doradca ekonomiczny PwC.
Wynikające z redukcji emisji zmniejszenie energochłonności gospodarki
obniżyłoby koszty polskich przedsiębiorców, pozwalając im na większe inwestycje i poprawiając ich konkurencyjność
na międzynarodowych rynkach. - Wyjście z kryzysu wymaga inwestycji przy-

noszących wzrost i miejsca pracy. Jak
wskazuje Strategia Europa 2020, szczególna rolę pełnią tu, zarówno w całej
Unii Europejskiej, jak i w Polsce, inwestycje w czyste technologie, przede
wszystkim w efektywność energetyczną - podkreśla Jan Nill z Dyrekcji Generalnej ds. Klimatu Komisji Europejskiej.

 Instrumentarium polityki
klimatycznej
Koszty i korzyści wynikające z realizacji ambitnych celów redukcyjnych
w Polsce przedstawia przygotowany
na zamówienie Polskiego Klubu Ekologicznego Okręgu Mazowieckiego
oraz WWF Polska przez Instytut Badań Strukturalnych raport pt. Niskoemisyjne dylematy - Jak ograniczyć emisję
gazów cieplarnianych i co to oznacza
dla polskiej gospodarki? Raport wskazuje, że w perspektywie 2030 r. Polska może zredukować emisje gazów
cieplarnianych aż o 53% w stosunku
do poziomu z 1990 r.
- Zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych z obecnego poziomu 400
do 210 MtCO2e w 2030 r. jest zadaniem bardzo ambitnym i wymagającym
skoordynowanych działań w warstwie
regulacyjnej, operacyjnej, implementacyjnej i ﬁnansowej - uważa Maciej
Bukowski, prezes Instytutu Badań
Strukturalnych i współtwórca raportu.
Z przedstawionego raportu wynika, że
taka redukcja jest osiągalna pod wa-

runkiem zastosowania przez państwo
pełnego instrumentarium polityki klimatycznej: wdrożenia ambitnego planu inwestycyjnego w energetyce; podniesieniu efektywności energetycznej
gospodarstw domowych; zwiększenia
efektywności energetycznej i paliwowej
w przedsiębiorstwach; kontroli wzrostu
emisji w transporcie, wzrostu racjonalności konsumpcji paliw i energii u odbiorców ﬁnalnych oraz przemysłowych
stymulowanego narzędziami ﬁskalnymi.
- Tak znacząca redukcja emisji
z pewnością nie będzie dla naszego
kraju procesem łatwym, ale jest to wyzwanie, które warto podjąć, kierując
tym samym gospodarkę w stronę nowoczesnej, opartej na innowacji ścieżki
rozwoju - twierdzi Monika Marks z WWF
Polska. - Okazuje się, że unijne zobowiązania redukcyjne, zawarte w Pakiecie energetyczno-klimatycznym, tak powszechnie w Polsce krytykowanym, nie
tylko nie są zabójcze dla polskiej gospodarki, ale wręcz możliwe do realizacji na
wyższym niż przyjęty dotąd poziomie
ambicji. Z raportu wynika również, że
inwestycja w energetykę jądrową nie
jest wcale warunkiem koniecznym dla
osiągnięcia niezbędnej redukcji.

 Finansowanie
technologii
Kluczowym dylematem wydaje się
znalezienie źródeł ﬁnansowania przejścia do gospodarki niskowęglowej
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w czasach kryzysu i po nim? Jak pogodzić potrzebę ﬁnansowania ze środków
publicznych i konieczność ograniczenia wydatków budżetowych w Polsce?
Proponowane działania wymagają preferowania przez państwo odpowiedniej - niskoemisyjnej - ścieżki rozwoju
technologicznego w sektorze energetycznym, w tym także gotowości do
rekompensowania ﬁrmom z tego sektora ponoszonych kosztów ponadstandardowych wydatków inwestycyjnych
w droższe, niskowęglowe technologie.
Po drugie, znaczne, niewykorzystane
rezerwy ekologiczne i ekonomiczne
tkwią w efektywności wykorzystania
zasobów przez gospodarstwa domowe
i przedsiębiorstwa. Dotyczy to zwłaszcza efektywności energetycznej i paliwowej, której ważnym źródłem mogą
być termomodernizacje nieruchomości
prywatnych i komercyjnych.
Realistyczny scenariusz ich realizacji łącznie z wdrożeniem technologii oszczędzających energię lub paliwa na poziomie urządzeń domowych,
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oświetlenia i linii produkcyjnych pozwala osiągnąć redukcje emisji w pełni porównywalne co do skali z konsekwencjami ambitnego planu inwestycyjnego
w energetyce. Trzecim ważnym obszarem gospodarki, w którym innowacje technologiczne mogą potencjalnie
zwiększyć efektywność działalności
ekonomicznej przy jednoczesnym pozytywnym wkładzie do polityki klimatycznej, jest transport. Ten cel można
osiągnąć dzięki stopniowej modernizacji ﬂoty samochodowej i ciężarowej.
Niezbędnym elementem ambitnej polityki klimatycznej powinno być
wprowadzenie podatku węglowego,
opłat za emisje, zwłaszcza w energetyce. Umiejętne przeznaczanie przychodów z podatku węglowego na zieloną reformę podatkową i ﬁnansowanie
korzystnych dla gospodarki inwestycji
klimatycznych, zwłaszcza w obszarze
innowacji, efektywności energetycznej
i paliwowej, jest kluczem do spełnienia
ambitnych celów redukcyjnych w perspektywie 2030 r. Należy też podkreślić,

że opóźnianie kluczowych inwestycji
w niskoemisyjną gospodarkę - przede
wszystkim w energetyce - silnie obniży potencjał redukcji emisji, a w długim
okresie zwiąże Polskę z wysokoemisyjną infrastrukturą wpływającą negatywnie na konkurencyjność gospodarki.
- Jeśli chcemy powstrzymać wzrost
globalnej temperatury na krytycznym
poziomie 2°C powyżej czasów przedprzemysłowych, kraje rozwinięte powinny podjąć wyzwanie ograniczenia
emisji o przynajmniej 80% do 2050 r.
- twierdzi dr Andrzej Kassenberg, prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju. Konkludując, przed Polską już dziś cywilizacyjna szansa podjęcia konkretnych
awangardowych działań na rzecz niskoemisyjnej przyszłości Europy. Mądrze
przeprowadzona niskoemisyjna transformacja będzie impulsem rozwojowym
dla Polski. 
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Rys. 4. Mix działań dla redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do 2030 r.
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

NIE MARNUJCIE PIENIĘDZY TAM,
GDZIE NIE MUSICIE!
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Polsce nikt nikogo nie rozlicza z przyszłości. Kłócimy się i walczymy ze
sobą o historię, natomiast nikt nie ocenia nikogo za to, że przygotował
sensowne plany i strategie na przyszłość. Wdrażanie przedsięwzięć efektywności
energetycznej wymusi na nas konieczność dokonania fundamentalnej zmiany
w społecznej świadomości.

 Efektywność dwóch
prędkości
ostatnich 10 latach w Polsce
dokonał się ogromny postęp
w zakresie efektywności energetycznej. Energochłonność PKB spadła bowiem o 1/3, a mimo to nadal efektywność energetyczna polskiej gospodarki
jest 3 razy niższa niż w najbardziej rozwiniętych krajach Unii Europejskiej i 2
razy niższa niż średnia w krajach wspólnoty. W porównaniu z początkiem lat
90. dokonaliśmy niemal cywilizacyjnego skoku, gdyż na progu transformacji
efektywność w jakiejkolwiek dziedzinie
życia była owiana tajemnicą enigmatycznej innowacyjności.

W

Ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o efektywności energetycznej wprowadzono kilka mechanizmów efektywnościowych, m.in. system białych
certyﬁkatów. Ma on doprowadzić do
rezultatów oszczędnościowych w 3 obszarach: konsumpcji energii przez odbiorców końcowych, zużywania energii przez urządzenia potrzeb własnych
oraz strat energii elektrycznej, ciepła
i gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji.
Jak twierdzi Jan Olbrycht, poseł do
Parlamentu Europejskiego, zajmujący
się funduszami strukturalnymi, efektywność energetyczna (EE) jest obecnie
jednym z najbardziej modnych tematów w praktycznie wszystkich środo-

wiskach Unii Europejskiej. Rodzi to
pewne niebezpieczeństwo, związane
z poczuciem, że wszyscy już na ten temat wszystko wiedzą, a na włosku wisi
sytuacja, gdy do jednego worka wrzuci się oszczędność CO2, oszczędność
energii w ogóle, urządzenia rozproszonej energetyki czy odnawialne źródła
energii (OZE). Jak twierdzi europoseł,
w powszechnym dyskursie te wszystkie elementy już traktuje się jako EE.
Bruksela czyni dziś zdecydowane
kroki, które zmuszą kraje członkowskie do implementacji komponentów
EE w niemalże wszystkie procesy inwestycyjne. Bezpośrednią operacjonalizacją tej polityki będzie przyszły okres
programowania budżetu unijnego, obej-
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mujący lata 2014 – 2020. Już dziś wiadomo, że bez rozsądnego modelu realizacji przedsięwzięć efektywnościowych
w polskiej gospodarce narodowej nie
będziemy mogli swobodnie dysponować przyznanymi nam pieniędzmi.

 Jak „nowa” Unia zjadła
musztardę po obiedzie?
W okresie 2007 – 2013 fundusze
strukturalne były i są wydawane na
terenie całej Unii, ale tylko na obszarze starej, bogatej piętnastki, pojawia
się „możliwość wydatkowania pieniędzy na efektywność energetyczną”.
Przez pierwsze trzy lata funkcjonowania obecnego okresu programowania
w naszym kraju taka możliwość w ogóle nie istniała. Pojawiła się natomiast
w momencie, kiedy wybuchł kryzys
i kiedy trzeba było z jednej strony błyskawicznie reagować na kryzys ﬁnansowy i kiedy trzeba było również umiejętnie i szybko wpompować pieniądze
w rynek. Wtedy dosyć szybko udało
nam się przekonać polityków w UE,
że należy dać pieniądze na EE w budynkach. 3 lata wcześniej w ogóle nie
było o tym mowy, mówiono, że budynki
to jest kwestia prywatnych deweloperów. W czasie kryzysu stwierdzono, że
trzeba dać pieniądze na EE - mówi europoseł Olbrycht. Dlaczego tak się stało? Ponieważ jest to relatywnie proste
i szybkie działanie, nieskomplikowane
w rozliczeniach i dające bardzo szybkie efekty. Jedynym mankamentem
jest czas – o całym przedsięwzięciu
pomyślano za późno.
Olbrycht twierdzi, że w Polsce mieliśmy – i do dziś mamy – możliwość
wydatkowania kilku procent z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na EE w budynkach. Efekt jest
jednak bardzo mizerny, ponieważ pieniądze zostały podzielone wcześniej:
na drogi, oczyszczalnie ścieków itd.
Na samą efektywność energetyczną
w budynkach trzeba by komuś zabrać.
Jedyny kraj w którym się to udało, to
Francja, która uruchomiła specjalne
programy dotyczące EE, jednak tam
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pieniądze strukturalne UE są bardzo
scentralizowane.

 Jak wydać 80 mld euro
w 7 lat?
Politycy w Brukseli planują naszą
przyszłość w sposób bardziej przewidywalny niż ich koledzy z Warszawy. Dlatego już dziś możemy z grubsza wskazać,
na co będziemy mogli wydawać pieniądze z unijnego skarbca przez kolejnych
7 lat do 2020 r.
Podstawowe priorytety są ogólnie
zarysowane w strategii klimatycznoenergetycznej 3x20. Drugim elementem
są tzw. cele tematyczne, które wskazują, że gros pieniędzy trzeba będzie
zainwestować w EE i w OZE. Kolejne
dokumenty Komisji Europejskiej bardzo
precyzyjnie określają, na co będzie można przeznaczyć fundusze np. w Polsce.
Zdaniem Jana Olbrychta możemy
spokojnie założyć, że – wg decyzji komisji – dostaniemy 2,5% dochodu narodowego brutto. Dziś jest to wartość
około 80 mld euro. 1/3 tej kwoty stanowi Fundusz Spójności. Informacje komisji wyraźnie wskazują, że w ramach
FS powinny być realizowane działania
z zakresu ochrony środowiska, w tym
również dotyczące zrównoważonych
źródeł energii, a także inne inwestycje
środowiskowe, drogowe i transportowe, dotyczące w szczególności EE.
Pominąwszy ten Fundusz zostaje nam
niespełna 70% z 80 mld. Z tych 70%
należy odliczyć 25% na EFS. Zostaje
nam ponad połowa europejskich funduszy strukturalnych. KE proponuje, aby
minimum 50% z nich przeznaczyć po
pierwsze na działania innowacyjne, po
drugie na sektor MŚP, a po trzecie na
EE (z całej tej puli minimum 6% musi
być wykorzystane na EE). Po raz pierwszy w historii wspólnoty pieniądze będą
w tak jednoznaczny sposób kierowane
do tego obszaru - ocenia Olbrycht.

 Efektywność albo życie
Wykorzystywanie pieniędzy wspólnoty musi być zgodne z prawem pol-

skim. Wobec tego nasze prawo musi dokładnie określać w jaki sposób
i jakie zadania mogą być realizowane
w obszarze EE. Musimy ustalić nasze
własne priorytety w tym zakresie. Pieniądze będą wydawane na polskie projekty według polskich zasad. Zarówno
w programach operacyjnych prowadzonych centralnie z poziomu rządowego, jak i w tych regionalnych będą
musiały znaleźć się elementy związane z EE.
Programy te z całą pewnością będą zawierały bardzo silne wątki realizacji strategii niskowęglowych w miastach, co spowoduje, że rząd będzie
musiał stawiać wiele nowych wymagań
miastom, aby realizowały komponenty efektywnościowe w różnorodnych
procesach inwestycyjnych, dotyczących m.in. transportu czy budownictwa mieszkaniowego.
Obecnie przygotowywane projekty
rozporządzeń unijnych, wskazujące na
priorytety inwestycyjne w poszczególnych krajach dotyczą przede wszystkim takich obszarów jak EE, OZE i sektor małych i średnich przedsiębiorstw
(MŚP). Przedsiębiorstwa te będą obligowane do wskazywania w swoich
projektach, że realizują działania związane z EE. A z uwagi na ich niski potencjał w tym zakresie potrzebne będą
dodatkowo działania, które wesprą je
w procesach rozwijania efektywności.
Dokumenty unijne jako priorytetowe wskazują także wspieranie EE
i OZE w infrastrukturze publicznej.
A w sektorze publicznym od sektora
budowlanego będzie wymagane, aby
każda inwestycja zawierała wyraźny
komponent EE. W aspekcie dystrybucji energii będzie to dotyczyło również
wspierania rozwoju inteligentnej sieci.
Już w 2013 r. rząd będzie musiał
rozpocząć uzgodnienia z samorządami,
organizacjami przedsiębiorców, związkami zawodowymi i innymi liczącymi
się grupami społecznymi na temat
ostatecznego kształtu programu, który
rozpocznie się w 2014 r. Sformułowane na poziomie Brukseli kierunki inwestycji będziemy musieli skonfrontować
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z naszymi potrzebami i rozpisać je na
działania kwaliﬁkowane do wydatków.
A do tego potrzebne są rozporządzenia
i strategie dotyczące najważniejszych
celów, jakie chcemy osiągnąć w pierwszej połowie okresu budżetowego i na
koniec tego okresu.
Z natłoku informacji wyłania się
pewna jednoznaczna konstatacja:
bez efektywności energetycznej nie
zbudujemy w Polsce niczego za pieniądze unijne.

 Zielone światło dla
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zielonych inwestycji
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Jak uważa prof. Tadeusz Skoczkowski z Instytutu Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, Europa posiada
wiele rynków energii i gazu, a budowa jednego wspólnego napotyka na
ciągłe trudności, choć – jak przyznaje profesor – nie
ma od tego odwrotu. Unia Europejska dopiero
jako całość jest
liczącym się graczem na rynkach
światowych. Poszczególne kraje nie liczą się
w zasadzie jako
odbiorcy czy nawet producenci.
Dopiero wspólny
głos przedstawicieli całej Unii
ma jakiekolwiek
znaczenie w polityce światowej,
a tymczasem
rządy krajów
członkowskich
bardzo uważnie pilnują, żeby
Komisja Europejska nie dostała zbyt dużej władzy m.in.
w przypadku energii.
Jeśli pisane dziś scenariusze zostaną urzeczywistnione, przyszłością
sektora będzie czysta, konkurencyjna i bezpieczna energia, produkowa-

”

na i dostarczana za pomocą wielowymiarowej platformy: OZE, generacja
rozproszona, EE, energia jądrowa,
technologie niskoemisyjne i sieci inteligentne. Cała trudność polega na tym,
żeby w danym kraju i jego polityce klimatyczno-energetycznej znalazły się
wszystkie te elementy jednocześnie
- uważa prof. Skoczkowski. - Nie możemy pozwolić sobie na luksus zajmowania się jednym z tych elementów
i odłożeniem innych na przyszłość. Kraj
który to robi popełnia błąd. W opinii
profesora czysta energia kojarzy się
dziś przeważnie z odnawialnymi źródłami, co jest istotnym nieporozumieniem, gdyż pod pojęciem tym należy
rozumieć także m.in. wysokosprawną
kogenerację oraz czyste technologie
węglowe i energetykę jądrową.
Do 2000 r. temat energii znajdował się na marginesie dyskusji europejskiej. W traktacie wspólnoty
został on opisany dokładnie w 3 zdaniach. Niemniej
w ostatnich latach Europa
przyspieszyła
z polityką klimatyczną i energetyczną. Politycy
mają świadomość, że dalszy
wzrost PKB nie
może wiązać
się z dynamicznym wzrostem
zużycia energii,
tak ze względów ekologicznych, jak i ekonomicznych.
A do tego konieczne jest
zwiększanie EE. Do głosu dochodzą
jednak przedstawiciele Komisji Europejskiej, którzy są przekonani, że sama
EE jest niewystarczająca. Osiągnięcie
celu zwiększenia EE o 20% do 2020
r. jest zadaniem zdecydowanie prost-

Efektywność
elementem
naszej
przyszłości

szym od zmniejszenia zużycia energii,
które byłoby stanem zdecydowanie
bardziej pożądanym.
Obecnie najmniejszym potencjałem wzrostu EE – 25% - wykazuje się
przemysł. Głównie z uwagi na fakt,
że większość przedsiębiorstw już od
dłuższego czasu podejmuje działania
efektywnościowe, ponieważ mają one
istotny wpływ na uzyskanie przewagi
konkurencyjnej. W innych obszarach, tj.
usługi, gospodarstwa domowe, transport, potencjał jest znacznie większy.
Dlatego każdy z tych obszarów Unia
obejmuje swoimi dyrektywami i rozporządzeniami. Polityka klimatyczna i OZE
mają nam pomóc w ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych. Jeżeli chcemy jednak osiągnąć główny cel pakietu 3x20, czyli nie dopuścić do wzrostu
globalnej temperatury o więcej niż 2
stopnie C w stosunku do temperatury
jaka panowała w czasie ery przedindustrialnej, to musimy głównie inwestować
w EE. Prof. Skoczkowski przytacza dane mówiące, że 57% zakładanej, oczekiwanej globalnie redukcji emisji CO2
musiałoby mieć swoje źródło w działaniach związanych z EE, a tylko 23%
może być związane z OZE.
Poszukiwania źródeł wzrostu zostały już zakończone, a diagnoza jest
następująca: 40% energii zużywają budynki. Dlatego sektor publiczny powinien stać się w tej materii przykładem
do naśladowania. Drugim energochłonnym segmentem jest sam sektor energetyczny, który zużywa 30% energii
pierwotnej w obszarze wytwarzania
i przesyłu – to również niebagatelny
kąsek dla polityki EE.

 Nowa dyrektywa
Dyrektywa ESD o efektywności końcowego użytkowania energii
i usługach energetycznych istnieje od
2006 r., ale w tej chwili KE chce ją zmienić i dołożyć do niej nowe elementy.
Jedną z najważniejszych innowacji ma
być wprowadzenie nowego wymogu
do procedury przetargowej w sektorze
publicznym: EE. Przy budowie nowych
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budynków, zamawianiu wszelkich towarów i usług decydenci będą musieli kierować się oszczędnościami energii. Ich
zadaniem będzie także znaczące ograniczanie zużycia energii w co najmniej
3 proc. budynków publicznych rocznie.
Z kolei zakłady energetyczne mają być zobowiązane do zachęcania
konsumentów do ograniczania zużycia energii, np. poprzez wymianę starych instalacji grzewczych oraz sku-

ich na EE i nie są w stanie zainwestować pieniędzy w budownictwo w sektorze publicznym aby oszczędzać
energię. M.in. z tego względu Polska
powinna uczestniczyć w całym procesie przyjmowania dyrektyw UE, a nie
być jedynie ich biernym egzekutorem.

 Efektywność elementem
naszej przyszłości
gospodarczej

29

nie wiedzy końcowym użytkownikom
energii ma zrekompensować utracone zyski ze zmniejszonej sprzedaży
kilo watów.
Jednocześnie dla przedsiębiorstw
różnych branż zwiększanie efektywności energetycznej produkcji, budynków zakładowych, biur itp. to szansa
na obniżenie kosztów funkcjonowania
i na uzyskanie przewagi konkurencyjnej
w zglobalizowanej gospodarce.

teczniejsze izolowanie budynków.
Jeśli projektowane zmiany uzyskają
akceptację polityczną, przemysł będzie musiał systematyczniej analizować
energooszczędne rozwiązania, a duże
przedsiębiorstwa będą zobowiązane
do poddawania się co trzy lata audytom energetycznym.
Celem nowych rozwiązań ma być
stworzenie konsumentom możliwości
prowadzenia wydajniejszej gospodarki
energią, dzięki lepszemu dostępowi do
informacji na temat bieżącej konsumpcji, co pozwoli im ograniczyć koszty.
Krajowe organy regulacji energetyki
mają być zobligowane do tego, by systematycznie uwzględniać efektywność
energetyczną, zwłaszcza w kontekście
zatwierdzania środków i kosztów dostarczania energii konsumentom. Jednocześnie mają zostać wprowadzone
systemy certyﬁkacji dla dostawców
energii, co pozwoli zapewnić wysoki
poziom obsługi technicznej.
Dyrektywa spotyka się z ogromnymi oporami ze strony państw członkowskich, które twierdzą, że nie stać
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Rozmowy o EE toczą się przede
wszystkim w odniesieniu do strony popytowej – oszczędności energii po stronie odbiorców. Tymczasem bardziej
odpowiednim określeniem będzie tu
racjonalne gospodarowanie energią.
„EE jako gałąź gospodarki będzie miała sens tylko wtedy, gdy będzie można
na niej zarabiać” - uważa prof. Skoczkowski. Jeśli będzie ona tylko przymusem administracyjnym, to nigdy nie
osiągnie efektu skali. Dzięki bardziej
energooszczędnym budynkom, produktom i usługom podmioty publiczne mogłyby obniżyć wydatki na energię, a wyższe bezpieczeństwo dostaw
energii oraz powstanie nowych miejsc
pracy (zwłaszcza w sektorze budowlanym) wpłynęłoby pozytywnie na gospodarkę UE.
Sektor energetyczny nie straci na
EE. Naturalnie wraz z jej wzrostem zakłady energetyczne będą produkować
mniej energii, ale w celu rekompensaty
utraconych korzyści biurokraci z Brukseli wymyślili tzw. „usługę energetyczną”. Wysoka jakość usług i dostarcza-

 Polskie
niebezpieczeństwo
Bezpieczeństwo energetyczne jest
bardzo szerokim pojęciem, w Polsce
ograniczanym najczęściej do problemu
jednowymiarowego: dywersyﬁkacji nośników energetycznych. Niewątpliwie
jest to najlepszy sposób zapewnienia
bezpieczeństwa energetycznego, ale
też najdroższy i najmniej realny. Obok
rozwoju wewnętrznego rynku energii
i zmiany struktury paliw pierwotnych
jednym z ﬁlarów tego bezpieczeństwa
może być EE. Tymczasem w Polsce
niewielu jest chętnych do rozmowy na
ten temat.
PKB Polski od wielu lat nieprzerwanie rośnie. A wraz z nim również
i nasza efektywność.
Jednak proste rezerwy zwiększenia
efektywności naszej gospodarki już się
wyczerpują albo zostały wyczerpane.
Musimy teraz zainwestować, żeby dalej
ją zwiększać. EE to najtańszy, ale nie
bezpłatny sposób zapewnienia bezpie-
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Zielone światło
dla zielonych inwestycji
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czeństwa. Trzeba najpierw zainwestować, aby później móc korzystać z dobrodziejstw efektywności.
Polityka Energetyczna Polski do
2030 r. wśród kierunków działania na
pierwszym miejscu wymienia poprawę
EE. Jednakże w tym samym dokumencie nie przewidziano żadnych środków
służących realizacji tego niesłychanie
ważnego priorytetu. Tymczasem ważnym zadaniem pozostaje opracowanie
polskiej strategii energetycznej do roku 2050 – wskazuje prof. Skoczkowski. Mamy obecnie strategię do 2030
r., ale to jest zaledwie jeden cykl inwestycyjny w energetyce.
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 Drugi plan krajowy
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Drugi krajowy plan dotyczący efektywności energetycznej (wersja z sierpnia 2011 r.) wskazuje, że w 2010 r.
w polskiej gospodarce uzyskano
41 972 GWh oszczędności energii ﬁnalnej (w wartościach absolutnych).
Z tego w sektorze mieszkalnictwa zaoszczędzono 13 746 GWh, w przemyśle 18 573 GWh i w transporcie 9
653 GWh. Do roku 2016 r. oszczędności mają urosnąć do poziomu 67
211 GWh.
Oszacowany przez KAPE S.A.
całościowy potencjał efektywności
energetycznej w Polsce jest znacznie większy. Dla sektora budownictwa
mieszkaniowego oszczędności mogą
oscylować w granicach 34,5 – 42,8
TWh, dla sektora przemysłu 48,7 TWh,
dla Transportu od 43,9 do 58,6 TWh.
Łącznie z innymi sektorami całkowity
potencjał oszczędności waha się między 166,6 TWh, a 194,1 TWh, czyli
możliwości wzrostu EE wynoszą od
30 do 35%.
Plan określa działania priorytetowe
dla poszczególnych sektorów. W budownictwie będzie miała miejsce kontynuacja Funduszu Termomodernizacyjnego umiejscowionego w Banku
Gospodarstwa Krajowego. W sektorze
publicznym będzie funkcjonował system zielonych inwestycji w tym m.in.
zarządzanie energią w budynkach uży-

teczności publicznej. Sektor przemysłu i MŚP czekają inwestycje w zakresie efektywnego zarządzania energią
i inteligentnych sieci energetycznych.
Również tu będzie funkcjonował system zielonych inwestycji m.in. modernizacja i rozwój ciepłownictwa. Skromne
działania czekające sektor transportu
dotyczą systemu zarządzania ruchem
i optymalizacji przewozu towarów oraz
wymiany ﬂoty w zakładach komunikacji miejskiej i promocji ekojazdy. Inne
działania obejmujące bezpośrednio lub
pośrednio wszystkie sektory to m.in.
system białych certyﬁkatów, kampanie informacyjne, szkolenia, edukacja
w zakresie poprawy EE.

 Ubóstwo energetyczne
Do roku 2030 będą bez wątpienia
rosły ceny energii. Już dziś wiele osób
dotyka problem ubóstwa energetycznego. W 2008 r., wg danych Eurostatu, w Polsce 10% użytkowników energii zalegało z opłatami za prąd. Być
może w przyszłości jeszcze większa
część ludzi nie będzie mogła zapłacić
rachunków za energię elektryczną, ciepło czy gaz.
Polacy wydają 11% budżetu swoich gospodarstw domowych na energię. W Niemczech ten uśredniony
wskaźnik wynosi 5%, podobnie we
Francji. Po drugiej stronie jest Słowacja z poziomem wydatków na energię
przekraczającym 14% średniego budżetu gospodarstw domowych. Powyżej 10% w Europie są jeszcze Czechy
(11%), Rumunia (11%) i Węgry (14%).
Gdybyśmy przyjęli wygórowany próg
ubóstwa energetycznego to okazałoby się, że w Polsce 5 mln może być
dotkniętych tym schorzeniem.
Na całym świecie jest około 1,5
mld ludzi niemających dostępu do prądu. Oczekują oni na nowe, niedrogie
i efektywne technologie energetyczne.
Brukselscy politycy chcą, aby Unia im
te technologie dostarczyła. Cała polityka klimatyczna ma różne wymiary, ale
jednym z najbardziej niedostrzeganych
w Polsce jest zwiększenie konkurencyj-

ności przedsiębiorstw poprzez opracowywanie technologii niskoemisyjnych.
Polityka klimatyczna może się opłacić,
ale tylko w tych krajach, które się do
niej dostosują, które zaadaptują swój
przemysł wytwórczy do technologii niskoemisyjnych.

 Białe Certyﬁkaty
Ustawa o EE przygotowała tzw.
System Białych Certyﬁkatów (system
świadectw efektywności energetycznej).
Intencję związaną z jego utworzeniem
komentuje Marek Miśkiewicz, Dyrektor Południowego Oddziału Terenowego Urzędu Regulacji Energetyki (URE):
uznano, że powinien on przynieść jak
największe efekty przy jak najmniejszych obciążeniach dla budżetu państwa. Szczególna rola związana z realizacją systemu przypisana jest URE.
W Polsce mamy obecnie już do czynienia z systemem zielonych certyﬁkatów
(tzn. kogeneracyjnych), jednak obydwa
systemy znacznie się od siebie różnią.
Białe certyﬁkaty będą otrzymywały
przedsiębiorstwa, instytucje, osoby, które wygrają przetarg. A przetarg wygrają instytucje czy przedsięwzięcia, które
będzie cechować odpowiednio wysoki wskaźnik EE. Ustawa przewiduje, że
przetargi takie będą się odbywać co najmniej raz w roku. Organizowane będą
w 3 segmentach: dla odbiorców końcowych w zakresie zmniejszania zużycia
energii, dla przedsiębiorstw zajmujących
się dystrybucją i przesyłem energii elektrycznej, ciepła i gazu oraz dla wytwórców w zakresie zmniejszenia zużycia
energii na potrzeby własne. 80% świadectw będzie wydanych w 1 segmencie, tj. dla odbiorców końcowych.
Aby przetarg mógł zostać zorganizowany, instytucje zgłaszające się do
niego będą musiały załączyć do deklaracji przetargowej tzw. audyt efektywności energetycznej. Jest to wyjątkowy audyt, wymagający szczególnych
uprawnień, dlatego też do uruchomienia programu niezbędne jest przeprowadzenie programu i egzaminowania
osób uprawnionych do wykonywania
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 Praktyka Polski
powiatowej
Eksperci są zgodni w ocenie roli samorządów w osiąganiu celów polityki
klimatycznej: bez nich nie uda się zrobić niczego. Tymczasem w ostatnich
latach coraz więcej zadań spada na ich
karb. Głównym elementem kosztotwórczym jest oświata, która jest ogromnym
obciążeniem, a wysokość subwencji
nie pozwala na utrzymanie tego sektora. Podniesienie składki zdrowotnej
to silny cios dla dużych pracodawców,
a w wielu gminach tymi pracodawcami
są urzędy miast, czy ośrodki pomocy
społecznej. W najbliższych latach samorządy będą musiały ograniczać deﬁcyty budżetowe, co wiąże się z rezygnacją z inwestycji. Do tego prognozy
dla sektora wskazują, że ceny energii
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w najbliższych latach mają wzrosnąć
o około 30%. Dlatego temat efektywności energetycznej jest traktowany
przez samorządy w sposób dwojaki:
z jednej strony chcą dążyć do realizacji
limitów środowiskowych, a także do uzyskania
oszczędności,
ale z drugiej strony boją się tych
przedsięwzięć.
Tymczasem dla
samorządów
EE to przede
wszystkim redukcja kosztów
- stwierdza Dawid Kostempski,
Przewodniczący
Zarządu Górnośląskiego Związk u M e t ro p o l i talnego (GZM)
i Prezydent Świętochłowic.
Duża część
samorządów już
pracuje nad EE.
Miasta członkowskie GZM skorzystały
z ogromnych środków Wojewódzkiego
Funduszu Ochrony Środowiska na termomodernizacje. Pieniądze te to głównie pożyczki, częściowo bezzwrotne,
a częściowo zwrotne z przeznaczeniem na kolejną inwestycję związaną
z poprawą EE. Różne jednostki samorządowe realizują działania zmierzające
do lepszego zarządzania energią m.in.
poprzez outsourcing usług energetycznych, ponieważ często administratorzy
budynków użyteczności publicznej nie
mają kompletnie żadnej wiedzy na temat możliwości optymalizacji zużycia
energii.
W GZM trwają przygotowania do
grupowego – i chyba największego
w Polsce – zakupu energii, dokonywanego przez 14 miast skupionych
w metropolii Silesia. Nasza oferta będzie dotyczyć bardzo dużego wolumenu energii elektrycznej – ponad 183
GWh, ponad 5000 punktów poboru

”

– dlatego liczymy, że poprzez ten grupowy, kompleksowy zakup wynegocjujemy jeszcze lepszą cenę - ocenia Kostempski. Biorąc pod uwagę podobne
doświadczenia Poznania, który niedawno zrealizował taki przetarg, członkowie GZM liczą,
że przy tak dużym zakupie osiągną oszczędności równe 16%.
Dla Katowic będą one najprawdopodobniej
jeszcze większe,
gdyż jest to miasto o największej
liczbie punktów
p o b o ru i n a j większym wolumenie potrzebnej
energii. Tę gigantyczną procedurę
biurokratyczną,
opiewającą na
kwotę ponad 60
mln zł obsługuje
firma zewnętrzna, posiadająca już doświadczenie
w podobnych przedsięwzięciach.
Elementem wartym podkreślenia są
przedsięwzięcia współpracy samorządów i wytwórców energii. W Bielsku –
Białej mieliśmy elektrociepłownię, której
sprawność wynosiła 62%. Czyli wykazywała 38% strat. W tej chwili w Bielsku-Białej budowana jest nowa elektrociepłownia o sprawności 89%. Przy
tej samej ilości produkowanej energii
będziemy mieli o 1/3 mniej emisji CO2
- twierdzi Zbigniew Michniowski, Zastępca Prezydenta Bielska. Ta energia zapewne nie będzie tańsza, ale jej
efekt ekologiczny będzie istotny - dodaje wiceprezydent.

Mamy
dużo do
zrobienia

 Paradoksy polskiej
efektywności
Zdaniem Michniowskiego problematyka EE z punktu widzenia mieszkańca gminy wygląda dosyć kuriozal-
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tego typu audytów. Komisje kwaliﬁkacyjne do przeprowadzenia egzaminów
będzie powoływał prezes URE. Wciąż
jednak brakuje aktów wykonawczych
– ukazał się jedynie projekt rozporządzenia w zakresie szkoleń, komisji kwaliﬁkacyjnej i egzaminów – i system nie
może działać. Ciągle nie możemy ruszyć z organizacją przetargów, brakuje
bowiem kolejnych rozporządzeń zarówno w zakresie przeprowadzania audytów, jak i szeregu innych ważnych elementów - twierdzi Miśkiewicz. Minister
Gospodarki jest zobowiązany ustawą
m.in. do wydania rozporządzenia w zakresie wskaźników technicznych przeliczania energii ﬁnalnej na energię pierwotną, czy do wydania rozporządzenia
w zakresie rozliczeń świadectw w taryfach przedsiębiorstw zajmujących się
sprzedażą ciepła, energii i gazu. Ponadto wciąż nie wiadomo, czy koszty funkcjonowania systemu będą obciążały tylko energię elektryczną, na wzór tego,
jak obecnie ma to miejsce w przypadku
zielonych certyﬁkatów, czy obciążą też
inne nośniki energii (ciepło czy gaz).
System ten jest w stanie generować
rocznie około 1,5 mld zł aż do 2015 r.
Ta pula ma być przeznaczana na wspieranie inwestycji efektywnościowych.
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nie. EE to przede wszystkim unikanie
kosztów. Uniknięte koszty nie występują
jednak w żadnym bilansie ﬁnansowym.
Tego po prostu
nie widać, dlatego na szczeblu
gminnym musimy mówić o tym,
ile byśmy wydawali na energię,
gdybyśmy takich programów
oszczędnościowych nie prowadzili - zwraca uwagę Michniowski.
Informacje o uzyskanych oszczędnościach powinny
docierać nie tylko
do służb ﬁnansowych urzędów, ale
przede wszystkim
do mieszkańców
oraz zarządców
instytucji, którzy
dochody czerpią
z budżetu gminy.
EE może być realizowana w sektorach produkcji, przesyłu i odbioru energii. Jej wdrożenie polega na ograniczeniu strat i racjonalizacji zużycia energii.
Tymczasem – jak zauważa Michniowski
– w Polsce mamy do czynienia z paradoksem: mówimy o kwestii racjonalizacji wykorzystania energii, a jednocześnie zakopujemy paliwo odpadowe,
które jest z powodzeniem wykorzystywane w niemal całej Europie. Wiceprezydent Bielska-Białej zwraca także
uwagę, że posługiwanie się określeniami typu spalarnie odpadów, czy nawet
termiczne przekształcanie odpadów
komunalnych prowadzi do fatalnych
skutków: protestów mieszkańców
i ekologów, a w konsekwencji do blokowania inwestycji. Spalanie odpadów
to proces pozbywania się ich, który
emituje ogromne ilości zanieczyszczeń,
a w całym procesie chodzi o efektywne
wykorzystanie energetyczne odpadów.
1 tona odpadów może zastąpić mniej
więcej pół tony węgla. W skali kraju

”

importujemy około 10 mln ton węgla.
Natomiast znacznie więcej niż 20 mln
ton odpadów mamy zmagazynowane
na wysypiskach
- wylicza Michniowski. Przez
następne lata
zamiast wykorzystywać te odpady będziemy
nadal je zakopywać, jednocześnie wykopując
węgiel, który jest
główną przyczyną emisji CO 2 .
Energetyczne
wykorzystywanie
odpadów również wiąże się
z emitowaniem
CO2, ale paliwo
w postaci odpadów magazynowane na składowisku po jakimś
czasie wydziela
metan, który jest kilkudziesięciokrotnie bardziej szkodliwy dla atmosfery
niż dwutlenek węgla, który powstałby
w wyniku spalenia tych odpadów. Jednocześnie rozwiązuje się problem składowania odpadów oraz wydobycia paliw kopalnych. Michniowski przekonuje,
że Zamiast o elektrociepłowniach węglowych powinniśmy rozmawiać o elektrociepłowniach odpadowych.
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W Polsce nikt
nikogo nie
rozlicza
z przyszłości
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 Mamy dużo do zrobienia
Samorządy zostały powołane
przede wszystkim w celu lokalnego
rozwiązywania licznych problemów
swoich mieszkańców. Nie można
demonizować problematyki EE, ale
trzeba wprowadzić jej elementy do
tych wszystkich innych działań. Prof.
Skoczkowski twierdzi, że EE jest jednym z wielu elementów naszego życia.
Zajmujemy się nią po to, żebyśmy byli
szczęśliwi i żyli w czystym środowisku
i nie wydawali pieniędzy na rzeczy niepotrzebne.

Profesor jest zdania, że na następny okres budżetowy UE powinniśmy
mieć przygotowane duże programy EE.
Jego zdaniem musimy mieć możliwość
generowania własnych dużych projektów które mogą dotyczyć np. całościowej termomodernizacji zasobów mieszkaniowych. Kolejnym aspektem EE jest
transport. W kończącym się właśnie
okresie budżetowym UE zapomnieliśmy o tych środkach transportu, które są o wiele bardziej efektywne energetycznie i ekonomicznie oraz mniej
uciążliwe dla środowiska i społeczeństwa, jak kolej.
Wśród najważniejszych i najpilniejszych wyzwań na pewno należy
wymienić akty wykonawcze do ustawy o EE oraz uruchomienie Systemu
Białych Certyﬁkatów. Następnie trzeba będzie podjąć decyzje, jak najlepiej
wykorzystać fundusze zgromadzone
w wyniku funkcjonowania tego systemu. Jednocześnie rząd powinien wykorzystać potencjał sektora publicznego do transformacji rynku. Sektor ten
posiada największy potencjał wpływu
na procesy EE poprzez realizację „zielonych zamówień”. Ma on moc wymuszania rozwoju sektora usług i produkcji
związanego z EE poprzez wprowadzanie kryterium efektywności do zamówień publicznych.
Kolejnym ważnym wyzwaniem jest
kształcenie w zakresie EE zarówno audytorów i innych specjalistów, jak i przeciętnych mieszkańców naszego kraju.
Rozwiązania wymaga także rażący brak
programów wsparcia dla sektora MŚP
– małe ﬁrmy mają świadomość tego, że
za dużo płacą za energię, ale nie mają
potencjału ﬁnansowego, intelektualnego i kadrowego do realizacji EE.
EE to przede wszystkim proces
zmierzający do ograniczenia zużycia
energii tam, gdzie faktycznie jest to
możliwe. W taki sposób, żeby nie obniżać komfortu życia. Wraz z upływem
czasu będziemy potrzebować coraz
więcej energii. Całe ludzkie życie w ponowoczesnej cywilizacji jest ukierunkowane na to, żeby zużywać więcej
energii. 
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HENKEL DBA
O CZYSTE SUMIENIE
SWOICH KLIENTÓW
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Fot. Henkel

Rozmowa z Alfredem Smyrkiem, dyrektorem zakładu produkcyjnego firmy Henkel Polska w Raciborzu

Mamy trudne czasy kryzysu i niepewnej sytuacji
rynkowej, a Henkel inwestuje w efektywność.
Co wpłynęło na taką decyzję?
oce produkcyjne naszego zakładu w Raciborzu sięgają 125 tys
ton rocznie. W 2012 r. planujemy produkcję ponad 70 tys. ton proszku. Nasze największe koszty wiążą się z produkcją. Energia natomiast w istostny
sposób je generuje. Z uwagi na coraz
większą popularność żeli do prania,
zmniejsza sie systematycznie produkcja
proszków. Rynek jest nasycony i dalsze podnoszenie poziomu produkcji
staje się bardzo trudne. Wobec tego, na
funkcjonowanie naszego przedsiębiorstwa staramy się patrzeć holistycznie
i szukać źródeł wzrostu ekonomicznego gdzie indziej.
Przede wszystkim zamierzamy realizować cele środowiskowe, jedno-

M

cześnie wciąż podnosząc jakość produktów. Jeden z naszych kluczowych
wskaźników efektywności odnosi się
właśnie do czynnika jakości, stąd musimy mieć pewność, że wszystkie produkty opuszczające linie produkcyjne,
spełniają nasze wewnętrzne normy
w tym obszarze. Im lepszy osiągniemy wynik, tym większe przyniesie on
korzyści ekonomiczne, ale także środowiskowe.
Jeszcze w niedalekiej przeszłości
wytwarzaliśmy około 100 tys ton proszku, teraz - dzięki kompaktyzacji ich formuł jesteśmy na poziomie niespełna
75 tys ton. Wymagania i oczekiwania
klientów rosną, już dawno minęły czasy, kiedy w danej kategorii wystarczyło

oferować jeden produkt. Obecnie klienci chcą wybierać spośród kilku wariantów. Pracujemy nad tym, aby nasza
fabryka była w przyszłości jak najbardziej elastyczna, a oferta maksymalnie
zdywersyﬁkowana. Klienci bowiem nie
idą na żadne kompromisy – wybierają
ten produkt, który najlepiej spełnia ich
oczekiwania. A ten fakt nie pozostaje
bez wpływu na koszty.
Mimo to, od 2008 r. udaje nam się
utrzymywać nasze koszty na tym samym poziomie, a nasz zakład w Raciborzu staje się coraz bardziej efektywny
ekonomicznie.
Norma ISO 50001 to jedna z najnowszych i najlepszych świato-
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wych praktyk służących racjonalnemu i oszczędnemu zarządzaniu
energią. Zakład w Raciborzu jako
jeden z pierwszych w Polsce uzyskał certyfikat zgodności z tą normą. Jakie działania za tym stoją?
Jeden z głównych wskaźników
wydajności naszego zakładu dotyczy
środowiska. W okresie między 2005
a 2010 rokiem zużycie wody na tonę
produkcji spadło u nas o 75 %, zużycie gazu o 33 %, a energii o 25 %. Także w ogromnym stopniu, bo aż o 57
%, ograniczone zostało w tym samym
okresie wytwarzanie odpadów przemysłowych.
Naszą strategię ochrony środowiska
realizujemy praktycznie od początku
działalności – nasza ﬁrma nieustannie
dąży do utrzymania równowagi między
sukcesem ekonomicznym, ochroną środowiska i odpowiedzialnością społeczną. Dzięki proekologicznym inwestycjom
w ciągu ostatnich 10 lat udało nam się
zmniejszyć ilość odpadów z około 13
kg na 1 tonę produkcji do niespełna 5
kg. Ponadto od 1998 r. systematycz-
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Jaką rolę w tym procesie odrgrywają pracownicy, a jaką kosztowne inwestycje?
Zgodnie z normą ISO 50001 wszyscy pracownicy są włączeni i współodpowiedzialni za bardziej racjonalne
wykorzystywanie energii w procesach
produkcji i funkcjonowania infrastruktury zakładu. Tym samym, pierwszym
krokiem do osiągnięcia celu w obszarze
racjonalnego zarządzania energią staje
się zaangażowanie w proces oraz dogłębne jego zrozumienie ze strony całej załogi, zarówno kadry kierowniczej,
jak i pracowników. Każdy członek zespołu musi posiadać i dobrze rozumieć
własny cel.
Nasi pracownicy wiedzą doskonale,
jakie cele stawiają przed nimi menadżerowie, bowiem wraz z uzyskaniem certyﬁkatu w zakładzie w Raciborzu został
powołany stały Zespół Energetyczny
pod kierownictwem dyrektora zakładu,
którego zadaniem jest dokonywanie
systematycznych przeglądów energetycznych oraz wyznaczanie celów i nadzorowanie ich realizacji.
Norma ISO 50001 nie jest tylko
jeszcze jednym projektem do wdrożenia, ale staje się sposobem naszego
działania
Rozwój i zużycie zasobów są zjawiskami rozłącznymi. Co można
zrobić, by nie ograniczać rozwoju,
a jednocześnie nie dewastować
środowiska?
Firma Henkel przyjęła niedawno nową Strategię Zrównoważonego Rozwoju 2030. Zamiast ograniczać pro-

dukcję, zmieniamy podejście do niej.
Naszym długofalowym celem jest wyższa efektywność naszych działań zgodnie z zasadą Faktor 3. Oznacza ona,
że chcemy osiągnąć trzykrotny wzrost
efektywności mierzonej relacją między
wartością naszej produkcji a zużywanymi przy tym zasobami.
Dzięki dużemu zaangażowaniu
wszystkich pracowników Henkel swoje cele zrównoważonego rozwoju zaplanowane na 2012 r. osiągnął już
w 2010 r. W zakresie zużycia energii
zamiast planowanej 15% redukcji, uzyskaliśmy 21%. Podobnie jest np. ze zużyciem surowców, gdzie zakładaliśmy
zmniejszenie o 10%, a osiągneliśmy
wynik 24%. Również dobre wyniki mamy w przypadku ograniczania zużycia
wody, gdzie planowane 10% ostatecznie urosło do 26%.
Wobec tego wyznaczyliśmy sobie
nowe, bardziej ambitne cele, realizowane w ramach krótkoterminowego planu
na lata 2010 - 2015.
Jakie inne przedsięwzięcia, oprócz
angażowania pracowników, służą
realizacji tych celów?
Proszek do prania, aby mógł charakteryzować się odpowiednią jakością, musi w określonej części składać
się z proszku wieżowego. Realizujemy obecnie inwestycję polegającą na
zmniejszeniu tej części proszku. Jeszcze niespełna 5 lat temu nasze proszki składały się w 40% z tego komponentu, podczas gdy w zeszłym roku
osiągneliśmy już poziom 19%. To jest
jeden z przykładów najważniejszych
czynników pozwalających na zmniejszenie zużycia energii.
Udało nam się także doprowadzić
do zamknięcia obiegów wody chłodzącej i wykorzystania wody odpadowej
z sulfonacji do produkcji masy proszkowej. Wdrożyliśmy niezależny system
odprowadzania ścieków przemysłowych i wykorzystujemy część ciepła
odpadowego z sulfonacji do ogrzewania wieży proszkowej. Wprowadziliśmy
także zintegrowany system pomiarów
zużycia energii elektrycznej.
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nie obniżaliśmy emisję CO2 ze źródeł
energetycznych na 1 t produkcji. Do
2007 r. uzyskaliśmy obniżenie z poziomu ze 172 kg do 29 kg na tonę.
Norma ISO 50001 daje nam podstawę do osiągnięcia ambitnego, globalnego celu jako organizacji. Aby uzyskać
certyﬁkat zgodności z tą normą musieliśmy przede wszystkim udokumentować zainicjowany 10 lat temu proces.
Nasze działanie przynosi teraz wymierny zysk.
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Henkel optymalizuje swoje procesy, co korzystnie wpływa na środowisko, ale na całkowity ślad zanieczyszczeń zostawianych przez
produkcję mają wpływ także działania dostawców i podwykonawców.
Ten aspekt jest także przedmiotem
naszych działań. Udało nam się już
wynegocjować sposób dostawy surow-

cucha produkcji będą świadomi celu
środowiskowego i będą wspólnie podejmować wysiłek w jego realizacji.
Należy także podkreślić, że Henkel zawsze wykorzystywał w produkcji
surowce, które są odnawialne. W produkcji korzystamy z olejów roślinnych
z Malezji czy Tajlandii, a nigdy nie
zwracaliśmy się w kierunku olejochemii. Dzięki temu ograniczamy zużycie
zasobów nieodnawialnych.
Jaki jest przewidywany czas zwrotu inwestycji w Pana zakładzie?
Inwestycje związane z bezpieczeństwem naszych pracowników mają
zawsze status priorytetowy i one nie
podlegają standardowym kryteriom.
Jednak inne inwestycje zgodnie ze
strategią organizacji powinny zwrócić
się w ciągu 2 lat.
Rozważamy możliwość wybudowania w Raciborzu niezależnej instalacji
produkującej na nasze potrzeby prąd
i parę, a nadwyżkę przekazującą do
sieci miejskiej. Myślimy m.in. nad instalacją spalającą biomasę.
Za sposób konsumpcji wybranych
produktów często odpowiadają
sami producenci. Jakie kroki po-

Fot. Henkel
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Jednym z celów naszej Strategii
Zrównoważonego Rozwoju jest bezpieczeństwo. W tym zakresie nie możemy
wprowadzać żadnych rozwiązań kompromisowych, które miałyby się odbyć
kosztem bezpieczeństwa, gdyż ten obszar również wpływa na efektywność
produkcyjną całego zakładu.
Współpracujemy z Wydziałem Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach i razem szukamy różnych rozwiązań. Zastanawiamy
się m.in. nad możliwością wydajniejszego wykorzystania naszych procesów
i generowanego w nich ciepła. Oprócz
wykorzystywanego już ciepła z reakcji
egzotermicznych w wieży proszkowej,
chcemy także lepiej korzystać z tego niskoenergetycznego. Planujemy używać
tego ciepła za pomocą pomp.

ców: zamiast w niewielkich beczkach
jednorazowego użytku otrzymujemy
je obecnie w kontenerach wielokrotnego użytku. Dzięki temu oszczędzamy zasoby i zmniejszamy produkcję
odpadów.
Jest to jednak możliwe tylko w momencie, gdy wszyscy uczestnicy łań-

dejmujecie w kierunku kreowania
zrównoważonej konsumpcji?
Jednym z przykładów inicjatyw
w tym obszarze jest kompaktyzacja,
czyli zwiększenie koncentracji proszku, dzięki czemu zmniejsza się gramatura niezbędna do wykonania jednego
prania. Kiedyś na jeden cykl prania

potrzebne było 150 gram proszku.
W 2006 roku zwiększyliśmy koncentrację, co pozwoliło obniżyć ten współczynnik do 100 gram. Kilka miesięcy
temu, jesienią 2011 roku, wprowadziliśmy kolejną zmianę, wprowadzając
na polski rynek proszek Persil Expert,
najbardziej skoncentrowany proszek
w szerokiej dystrybucji. Na 1 pranie wystarczy teraz tylko 80 gram tego proszku. Moc i jakość prania pozostają takie
same, ale wykorzystanie energii, transportu i surowców jest mniejsze. W ten
sposób ograniczamy m.in. ślad węglowy całego procesu produkcji i konsumpcji.
Największa konsumpcja energii
występuje po stronie klienta – dlatego
w naszej ofercie znajdują się już proszki
pozwalające na pranie w wodzie w niskich temperaturach.
Gdzie znajduje się granica efektywności? I ile to przedsięwzięcie
będzie kosztować?
Obecnie kierunek rozwoju w wielu branżach zmierza do ograniczania
śladu węglowego czy odpadowego.
W przyszłości będzie to ważniejsze
nawet od ceny. Już dzisiaj w Austrii
ponad 20% klientów wybiera artykuły,
które są bardziej przyjazne dla środowiska niż standardowe produkty. Klient
chce mieć gwarancję, że produkt, który
kupuje, powstał w najbardziej efektywnych procesach, z użyciem najlepszych
surowców i jest oferowany w optymalnej cenie. I jednocześnie chce mieć
pewność, że producent myśli o przyszłości planety, dbając o środowisko
i zasoby naturalne. Takie produkty niekoniecznie będą najtańsze, ale konsument jest gotów zapłacić więcej za
produkt lepszy dla środowiska. Naszym
zadaniem jest m.in. dostarczanie właśnie takich produktów. 
Rozmawiał: Piotr Dominiak,
„Nowa Energia”
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Rozmowa z dr. hab. inż. Zbigniewem Kasztelewiczem, prof. nadzw. Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie

PALIWA DLA ENERGETYKI

Fot. NE

BRUNATNA PRZYSZŁOŚĆ
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Czy polityka energetyczna UE sprzyja branży
węgla brunatnego?
by odpowiedzieć na to pytanie
trzeba by przeprowadzić analizę
wpływu na gospodarkę krajów Europy
i Polski przyjęcia polityki klimatycznej
UE, a w tym dyrektywy unijnej „3x20”
oraz planów dalszych ograniczeń emisji CO2 do 80% w horyzoncie do roku 2050.
Bardzo ważnym problemem, przed
jakim stoi obecnie świat, jest zapewnienie bezpieczeństwa surowcowego i energetycznego. Trwający kryzys
gospodarczo-ﬁnansowy, konﬂikty militarne, niepewność polityczna w rejonach głównych producentów gazu
i ropy (Środkowy Wschód i Afryka) czy
katastrofy ekologiczne (katastrofa platformy wydobywczej w Zatoce Meksykańskiej) oraz kataklizm atomowy w Japonii stanowią ogromne zagrożenie dla
właściwego funkcjonowania szeregu
gospodarek narodowych, w tym i pol-

A

skiej. Unijna krytyka energetyki węglowej jest niesłuszna i krótkowzroczna
oraz nielicząca się z dalekimi konsekwencjami gospodarczymi.
Jak wiemy, do dzisiaj nie ma przekonujących dowodów, że emisja CO2
powoduje zmiany klimatu. Oczywiście
niezależnie od tych stanowisk należy
poszukiwać technologii ograniczających emisję CO2 i innych gazów cieplarnianych.
Polityka klimatyczna UE wpływa
nie tylko na górnictwo węglowe i energetykę opartą o to paliwo ale też na inne energochłonne branże.
Energochłonność polskiej gospodarki jest ok. 2,5 do 3 razy większa niż
w krajach wysoko rozwiniętych, dlatego wpływ tej polityki, tj. podwyższenie
cen energii elektrycznej po wprowadzeniu nowych technologii ograniczania emisji CO2, czy zakupie praw do

emisji, wpłynie na podwyższenie kosztów produkcji wielu produktów w szeregu branżach. W wyniku polityki dekarbonizacji wystąpi silny wzrost cen
energii elektrycznej i ciepła w okresie
do 2050 roku: koszt produkcji energii
elektrycznej i ciepła wzrośnie około
dwukrotnie przy kontynuacji obecnej
polityki klimatycznej, a przy wprowadzeniu polityki głębokiej dekarbonizacji w UE trzy a nawet czterokrotnie
do 2050 roku w Polsce. Te podwyżki
przy istniejącym kryzysie gospodarczoﬁnansowym wpłyną na obniżenie konkurencyjności wytwarzania produktów
w niektórych państwach europejskich,
a w tym szczególnie w gospodarce polskiej. Produkty i technologie obarczone
droższą energią elektryczną spowodują niekonkurencyjność tych towarów w porównaniu z innymi na świecie i z niektórymi krajami europejskimi,
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Czyli polityka klimatyczno-energetyczna UE nie sprzyja branży
węgla brunatnego?
Niestety, to prawda. Kraje Unii Europejskiej emitują ok. 14% CO2. Tak
więc prawie 86% CO2 emitują kraje,
które nie tylko nie należą do UE, czyli
nie zostaną objęte planowaną na rok
2020 dyrektywą unijną tzw. „3x20”.
Niektóre z nich (np. USA czy Chiny)
nie ratyﬁkowały nawet protokołu z Kioto. Kraje te zdecydowanie zwiększają
wydobycie węgla, a tym samym emisję
CO2. W okresie ostatnich 10 lat wydobycie węgla kamiennego na świecie
wzrosło o ponad 65%.
Największy wzrost nastąpił:
w Indonezji o ponad 260%,
w Chinach o ponad 240%,
w Rosji o ponad 95%,
w Indiach o 70%,
w USA o 34%.







W Polsce w tym samym czasie zanotowaliśmy spadek o 24%!
Samie Chiny zwiększyły wydobycie
węgla z ok.1,0 mld ton w 2000 roku do 3,7 mld ton w 2011roku. Światowe wydobycie węgla do 2030 roku wzrośnie ponad dwukrotnie. Dziś
światowa energetyka opiera się w 41%
na węglu. W 2030 roku udział ten
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ma się powiększyć aż do 44%.
W tej sytuacji problem emisji CO2 nie
jest wyznacznikiem rozwoju górnictwa dla świata, tym bardziej więc nie
może być hamulcem gospodarczym
dla rozwoju górnictwa w Europie czy
w naszym kraju. Obecne wydobycie
naszego węgla stanowi ok. 2% światowej produkcji, ale za ponad 20 lat
będzie stanowić już tylko 1%. Z powyższych danych wynika, że jedynym krajem, który posiada bogate zasoby węgla kamiennego
i obniżył wydobycie (o ponad 20%)
jest Polska. Z kraju-eksportera stajemy się coraz większym importerem. Za 2011 rok kupiliśmy ponad
16 mln ton węgla kamiennego.
W takim razie, jakie działania
należy podjąć, aby ten trend odwrócić?
Aby zmniejszyć negatywne skutki polityki klimatycznej UE, nasze państwo powinno prowadzić silną politykę
surowcową, której nadrzędnym celem
powinno być zapewnienie bezpieczeństwa gospodarczego Polski. Bezpieczeństwo to ma tym mocniejsze podstawy, im bardziej realizowane jest na
bazie własnych, krajowych zasobów kopalin. Tak zbudowane bezpieczeństwo
stanowi o sile państwa oraz jego faktycznej suwerenności (tj. możliwości nieulegania presjom politycznym poprzez
różne formy nacisków, a nawet szantażu gospodarczego, których przykłady mieliśmy w niedalekiej przeszłości).
Możliwie głęboka niezależność surowcowa (w tym energetyczna) od krajów
ościennych powinna być fundamentem
rozwoju gospodarczego Polski.
Jest rzeczą oczywistą że dla rozwoju gospodarczego konieczne są różne
kopaliny: energetyczne (węgiel kamienny i brunatny), rudy metali i surowce
skalne. Polska jest zasobna w te kopaliny, a ich wydobycie powinno przyczyniać się do bogacenia kraju i jego
obywateli. Rozwój gospodarczy oparty
o rodzime kopaliny zapobiega bezrobociu i emigracji zarobkowej oraz zapewnia rozwój powiązanych z górnictwem

ﬁrm zaplecza technicznego, instytutów
badawczo-projektowych i placówek naukowych.

Obecny poziom wydobycia kopalin
w Polsce wynosi:
 76 mln ton węgla kamiennego,
 56 mln ton węgla brunatnego,
 250 mln ton surowców skalnych
 ok. 30 mln ton rud miedzi, cynku
i ołowiu.
A czy krajowa polityka energetyczna wspiera rozwój tej
branży?
Niestety, w tej kwestii odpowiedź
też jest negatywna. Obecna polityka państwa w zakresie górnictwa nie
sprzyja rozwojowi, a wręcz przeciwnie: ogranicza go. Brak jest bowiem
myślenia kompleksowego i perspektywicznego, zarówno na szczeblu centralnym, jak i na poziomie województw
czy gmin. Brakuje wsparcia rządowego
i prawa chroniącego interesy przedsiębiorcy górniczego, jak również nie
chroni się obszarów bogatych w kopaliny przed zabudową. Firmy górnicze
niekiedy pozostawiane są same sobie,
a za przeciwników mają polityków unijnych, samorządowych, jak również zorganizowane grupy ekologów. Niejedno-
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a w tym np. z chińskimi, wyemigrowanie szeregu branż energochłonnych
i emisjogennych poza granice kraju
co będzie miało bezpośredni wpływ
na wzrost bezrobocia określanego na
wielkość od pół do miliona miejsc pracy
w naszym kraju. Polityka klimatycznoenergetyczna Unii z głęboką dekarbonizacją (tj. redukcją CO2 do 80/95%
w 2050 roku) spowoduje totalną likwidację górnictwa węglowego w Polsce i Europie, mimo, że świat w tym
okresie będzie zwiększał wydobycie
węgla i produkcję energii elektrycznej
z tego paliwa. Należy w tym miejscu
przekazać przeciwnikom energetyki
węglowej, że dziś na świecie budowanych jest około 200 dużych elektrowni węglowych!
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krotnie ulega się wrażeniu, że interesy
ekologiczne i lokalne są przedkładane
ponad interesy krajowe.
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W takim razie, jak Pan widzi możliwości wykorzystania kopalin –
szczególnie węgla brunatnego –
skoro nie ma dobrego klimatu do
rozwoju?
Jestem przekonany, że branża węgla brunatnego, polskie górnictwo jak i
elektrownie opalane tym paliwem oraz
krajowa gospodarka są dobrze przygotowane do wyzwań na najbliższe 50 lat.
Podobnie jak branża węgla kamiennego, górnictwo węgla brunatnego posiada wszystkie atuty do rozwoju tej gałęzi gospodarki na następne dekady XXI
wieku. Założeniem jest jak najlepsze
wykorzystanie już eksploatowanych
złóż, łącznie ze złożami satelickimi.
Branża węgla brunatnego produkuje
obecnie około 35% najtańszej energii
elektrycznej w Polsce. Jednak większość eksploatowanych dzisiaj złóż zacznie się wyczerpywać po 2022 roku.
Dla krajowego bilansu energetycznego
konieczne jest więc co najmniej utrzymanie obecnego procentowego udziału produkcji energii elektrycznej z tego
paliwa. Uwzględniając długi cykl inwestycji górniczych związany z budową
kopalni odkrywkowej węgla brunatnego
(10 i więcej lat), w celu zapewnienia dostaw węgla brunatnego do elektrowni
po roku 2020, należy już dzisiaj podjąć
niezbędne prace nad przygotowaniem
do zagospodarowania kolejnych złóż
i budową nowych zagłębi górniczoenergetycznych, poza rejonami, gdzie
obecnie prowadzone jest wydobycie.
Posiadane obecnie zasoby operatywne węgla brunatnego w złożach, których kopalnie posiadają koncesje na
wydobywanie, umożliwiają pracę tych
kopalń przy obecnym poziomie wydobycia na 22 lata. Ale ze względu na
wyczerpywanie się zasobów w dwóch
kopalniach obecny poziom wydobycia
(ok. 60 mln ton rocznie) można utrzymać tylko do początku lat 20 obecnego wieku.

A co po 22 latach? Spadek wydobycia i produkcji energii?
Aby tak się nie stało, jedynym sposobem na utrzymanie wiodącej roli węgla brunatnego w wytwarzaniu energii

tycznych na świecie. Ten blok wpisuje
się w zasadę, że każde podwyższenie
sprawności bloku o 10% obniża emisję
CO2 o 20%! Poprawa sprawności krajowej energetyki o 10% zapewni obni-

Procentowy udział kopalń w całkowitym wydobyciu węgla brunatnego w Polsce
w 2010 r. [opracowanie własne Z.Kasztelewicz]

elektrycznej w Polsce jest budowa nowych, dużych pracujących na podstawowe obciążenie (ok. 7000 godzin/rok)
bloków energetycznych o sprawności
wytwarzania netto zbliżonej do 45%,
a w niedalekiej przyszłości do ponad
50%. Elektrownie, w których będą zastosowane technologie CCS powinny uzyskać sprawność zbliżoną lub
większą od 50%, bowiem wdrożenie
technologii CCS spowoduje obniżenie
sprawności elektrowni o około 10%.
Ośrodki badawczo-rozwojowe na świecie i w Polsce od szeregu lat intensywnie pracują nad opracowaniem i wdrożeniem różnych aplikacji związanych
z nowoczesnymi, efektywnymi i czystymi technologiami wytwarzania energii
elektrycznej na bazie stałych surowców
energetycznych, a przede wszystkim
węgla, tj. nad tzw. czystymi technologiami węglowymi (CTW). Na świecie
prym w tym zakresie wiodą ośrodki
naukowe i ośrodki badawczo-rozwojowe w USA, Niemczech, Chinach i Australii oraz w szeregu innych państw.
Obecnie RAFAKO zaproponowało dla
Elektrowni „Opole” blok energetyczny
900 MW o sprawności netto 46% - jest
to „mercedes” wśród bloków energe-

żenie emisji CO2 o wartość wymaganą
przez unijny pakiet klimatyczny!
W takim razie powinny być jakieś
plany rozwoju poszczególnych złóż?
Oczywiście. Przygotowano scenariusz utrzymania znaczącego wydobycia węgla brunatnego, przy maksymalnym wykorzystaniu satelickich
złóż kopalń czynnych i zagospodarowanie nowych złóż węgla brunatnego.
I tak KWB „Adamów” planuje zagospodarować nowe złoże węgla brunatnego „Grochowy-Siąszyce” od 2021 roku
i wspólne z Kopalnią „Konin” złoże „Piaski”. Wówczas na terenie obecnej Elektrowni „Adamów”należałoby zbudować
nowy blok energetyczny o mocy 460
MW. W przypadku nie zagospodarowania tych złóż przez KWB „Adamów”
nastąpi zakończenie działalności tej kopalni po 2022 roku. Z kolei w planach
KWB „Konin” jest zagospodarowanie
złóż: „Ościsłowo”, „Mąkoszyn-Grochowiska” i „Dęby Szlacheckie” oraz złoże
„Piaski”, na których pracę kopalni przewiduje się do 2051 roku. Natomiast
Zespół Elektrowni Pątnów-AdamówKonin (ZE PAK) rozpoczął starania dla
zagospodarowania dużego złoża Po-
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A co ze złożami jeszcze nie zagospodarowanymi?
Nowymi złożami przewidzianymi
do zagospodarowania są złoża Gubin–
Zasieki-Brody oraz Mosty o zasobach
bilansowych ok. 2,0 mld ton. W strategiach zagospodarowania tych złóż
rozważane są różne terminy uruchomienia wydobycia. W jednym z wariantów
planowane jest, że pierwszy węgiel dostarczany może być po 2020 roku. Docelowe wydobycie może osiągnąć 26,0
mln ton na rok. Węgiel ze złoża „Gubin” będzie spalany w planowanej elek-
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trowni o mocy od 2 200 do 4400 MW
o sprawności ok. 50%, wyposażoną
w instalację CCS. Drugim rejonem tego
basenu złożowego może być zagospodarowanie złóż Cybinka Sądów, Torzym
i Rzepin oraz Sieniawa o zasobach bilansowych ponad 2,0 mld ton. Z tych
złóż łączne wydobycie może wynosić
ponad 15 mln ton na rok, co pozwoli na
budowę elektrowni o mocy 3300 MW.
Powyższa koncepcja jest kontynuacją
niemieckiego wykorzystania węgla brunatnego zalegającego po zachodniej
stronie Nysy Łużyckiej. W bezpośrednim
sąsiedztwie złoża Gubina prowadzona
jest dziś eksploatacja w kopalni Jänschwalde i Cottbus Nord w ilości około 18 mln ton/rok, a w przypadku złoża
Mosty w kopalni Nochten (później Reichwalde) w ilości około 17 mln ton/rok.
Całkowite wydobycie węgla brunatnego w 2009 roku po stronie niemieckiej
w czterech kopalniach: Jänschawalde,
Cottbus-Nord, Welzow-Süd i Nochten
wyniosło 55,7 mln ton (dla porównania:
na takim poziomie kształtuje się całkowite wydobycie w Polsce). Węgiel ten
wykorzystywany jest do produkcji energii elektrycznej w trzech elektrowniach,
o łącznej mocy 7420 MW. W tym miejscu można sobie zadać pytanie. Jeżeli
Niemcy mogą zagospodarować złoże
po zachodniej stronie Nysy i Odry i produkować najtańszą energię elktryczną,
to dlaczego Polska ma tego nie uczynić
po prawej stronie?
W strategii branży węgla brunatnego planowane jest również zagospodarowanie największych w Polsce i w Europie złóż węgla brunatnego „Legnica”.
Z legnickiego węgla brunatnego planuje się produkować energię elektryczną
w blokach energetycznych o sprawności ok. 50% z instalacjami CCS oraz
produkować wodór, paliwa płynne i gazowe. W I etapie przewiduje się rozpocząć wydobycie węgla po 2025 roku
w ilości 31,0 mln ton na rok z podziałem 24,0 mln ton dla energetyki o mocy 4600 MW i 7,0 mln ton dla przeróbki
chemicznej. Po wybudowaniu I etapu
może zostać podjęta decyzja o ewentualnym podwojeniu wydobycia - etap

II. Wówczas wydobycie węgla z tych
złóż realizowane byłoby do końca XXI
wieku i spalane w elektrowni o mocy do
9000 MW. Budowa zagłębia górniczoenergetycznego „Legnica” opartego na
węglu brunatnym pozwoliłaby w przyszłości na „łagodną” restrukturyzację
zatrudnienia w tym regionie po ograniczeniu, a późniejszej likwidacji KGHM
Polska Miedź. Drugim bardzo ważnym
Stan zasobów operatywnych węgla brunatnego
w kopalniach na 01.01.2011 rok , na które obecnie kopalnie posiadają koncesje na wydobywanie
[opracowanie własne Z.Kasztelewicz]

Kopalnia

Stan zasobów
operatywnych na
01.01.2011
rok [mln ton]

Okres
zakończenia
działalności
przy obecnym
poziomie
wydobycia
[lata]

Adamów

45,0

2023

Bełchatów

876,0

2038

Konin

102,0

2022

Turów

329,0

2045

Sieniawa

1,4

2030

Łącznie

1 353,9

2023

argumentem za zagospodarowaniem
złóż lubuskich czy legnickich węgla brunatnego jest zagadnienie strat przesyłu
energii elektrycznej w zachodniej części
kraju, obecnie i w dalszej przyszłości po
likwidacji Elektrowni „Turów”.
Poziom wydobycia po zagospodarowaniu złóż perspektywicznych może
wzrosnąć do poziomu 100, a następnie
do 110 mln ton na rok. Przedstawione wydobycie ma bardzo duże szanse na realizację. Moc elektrowni może
wynieść ponad 15 000 MW. Sprawność elektrowni planowana jest na blisko 50%. Podwojenie obecnego wydobycia węgla brunatnego pozwoli tylko
na pokrycie 30% zapotrzebowania na
energię elektryczną w Polsce. W dalszym ciągu 70% pozostaje na inne paliwa, w tym energetykę atomową. Planowane elektrownie będą produkować
tanią i czystą energię elektryczną wykorzystując najnowsze światowe rozwiązania w zakresie wychwytywania
i sekwestracji CO2.
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niec-Krobia. Złoża o zasobach szacunkowych ponad 1,0 mld ton. Przy zagospodarowaniu tego złoża żywotność
zagłębia, na którym obecnie pracuje kopalnia Adamów i Konin i ZE PAK może
się przedłużyć na II połowę XXI wieku.
Z obecnie eksploatowanego „Pola
Bełchatów” i „Pola Szczerców” Kopalnia „Bełchatów” planuje wydobywać
węgiel brunatny do 2038 roku, z roczną produkcją od 35 do 41,5 mln ton.
W strategii KWB ”Bełchatów” zaplanowana jest kontynuacja wydobycia węgla ze złoża „Złoczew” od 2031 roku do
2055 roku. Ze złoża „Złoczew” wydobycie będzie się kształtowało na poziomie
ok. 21 mln ton na rok. Powyższa strategia podporządkowana jest zapewnieniu
dostaw węgla dla bloków energetycznych w Elektrowni „Bełchatów” łącznie
z nowym blokiem 858 MW oddanym
w 2011 roku. W tym miejscu należy
stwierdzić, że Elektrownia „Bełchatów”
z mocą ok. 5300 MW jest największą
elektrownią na paliwo stałe na świecie.
Z kolei w zagłębiu turowskim Kopalnia „Turów” eksploatuje złoże „Turów”.
Eksploatacja przewidziana jest do 2048
roku. Ze złoża planowane jest roczne
wydobycie na poziomie około 12,0 mln
ton do roku 2035. Po tym okresie wydobycie ulegnie zmniejszeniu do poziomu od 8,9 do 4,4 mln ton na rok. Plany
te podporządkowane są zapewnieniu dostaw dla bloków energetycznych
w Elektrowni „Turów” łącznie z nowym
blokiem 460 MW planowanym do oddania w 2016 roku .
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Wspomniał Pan również o innych
możliwościach wykorzystania węgla brunatnego.
Oczywiście, dodatkowe ilości wydobytego węgla umożliwiają poddanie tego paliwa przeróbce chemicznej i rozpoczęcie produkcji w naszym
kraju wodoru oraz paliw płynnych i gazowych. W przyszłości można rozpatrywać uruchomienie wydobycia
w innych regionach naszego kraju.
Aby strategia rozwoju branży węgla
brunatnego w Polsce była możliwa do
zrealizowania, warunkiem jest nierozszerzanie przez UE pakietu klimatycznego 3x20.
Pana zdaniem, trzy najistotniejsze
ﬁlary dla rozwoju branży węgla brunatnego.
Po pierwsze, Polska energetyka
oparta na węglu powinna się stać jednym z ﬁlarów bezpieczeństwa energetycznego UE. Kolejna rzecz to prace
nad czystymi technologiami węglowymi, które mogą zapewnić ograniczenie
uciążliwości gospodarki dla środowiska naturalnego, i ostatni ﬁlar to budowa nowych kopalń węgla brunatnego
w perspektywicznych rejonach (Legnica, Gubin, Cybinka, Złoczew, Ro-

góźno czy Rawicz),
a co za tym idzie
również budowa
nowych elektrowni.
Oczywiście kopalń
z pełnym poszanowaniem środowiska
i przyszłościowej, na
wysokim poziomie,
rekultywacji i rewitalizacji terenów pogórniczych. Nowe
kopalnie i elektrownie to wiele tysięcy
nowych miejsc pracy, to również praca
dla szeregu ﬁrm zaplecza projektowego i maszynowego.
To koło zamachowe
polskiej gospodarki na nadchodzące trudne lata – tak
czynią obecnie
wszystkie kraje
posiadające rodzime kopaliny –
w pierwszej kolejności chronią
własne branże,
które należą do
tzw. „sreber rodowych”, a w drugiej kolejności
uzależniają się od
dostaw importowanych paliw
czy technologii.
W tym miejscu
należy stwierdzić, że inne nośniki energii elektrycznej gwarantują przede wszystkim
miejsca pracy poza granicami Polski,
co staje w rażącej sprzeczności z polską racją stanu. Polska przez ostatnie
dekady wprowadziła branżę węgla
brunatnego do światowej elity i powinnością obecnie rządzących jest dalej
wykorzystać te atuty oraz własne bardzo bogate zasoby węgla tak brunatnego jak i kamiennego.
Podsumowując należy stwierdzić,
że Polska powinna podjąć zdecydowane działania w rozmowach z Unią

Europejską o roli węgla w europejskiej
energetyce i o zmianie zapisów pakietu klimatycznego. Wysoki koszt realizacji europejskiego pakietu klimatyczno-energetycznego jest faktem
potwierdzanym przez kompetentne
i obiektywne źródła - Bank Światowy
oraz specjalistyczne europejskie ﬁrmy analizujące wpływ pakietu na gospodarkę jak: Ecofys, Ernst&Young,
McKinsey, ATKearney oraz również
polskie ﬁrmy EnergSys i Społeczną
Radę NPRE czy Instytut im. E. Kwiatkowskiego. Podnoszą one ten problem
i ostrzegają o możliwej zapaści gospodarczej w sytuacji rosnącego deﬁcytu państwa i głębokiej technicznej dekapitalizacji infrastruktury. Z ostatnich
informacji wynika, że Instytut Ekonomiczny Narodowego Banku Polskiego ma wykonać analizę kosztów społeczno-gospodarczych, związanych

z wdrożeniem pakietu klimatycznego.
Będzie to pierwsza tego typu analiza wykonana przez państwową instytucję ﬁnansową. Szkoda, że polscy
politycy nie posiadają jednej rzetelnej informacji z instytucji rządowej,
która by na bieżąco monitorowała
decyzje unijne i wykonywała analizy
społeczno-gospodarcze o skutkach
pakietu klimatycznego. 
Rozmawiał: Mariusz Marchwiak,
„Nowa Energia”
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www.elektroinzynieria.pl
www.elektroinzynieria.pl to portal branżowy zbudowany na bazie
informacji wprowadzanych przez zarejestrowane w nim ﬁrmy.
Dostarcza narzędzi pomocnych w odnalezieniu
produktów i usług dla branży elektroenergetycznej.
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Elżbieta Kwapińska, dyrektor rozwoju energii i procesów, SENER Sp. z o.o.
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Fot. Sener

Projekt Skroplonego
Gazu Ziemnego firmy SENER

Z

akład regazyfikacji Gate Terminal,
zlokalizowany w Maasvlakte (Rotterdam),
został uznany „Projektem Roku w zakresie LNG”
w Konkursie Europejskiej Konferencji Gazowej
przez organizatorów tego międzynarodowego
wydarzenia oraz Wydawnictwo Natural Gas
Europe. Konkurs odbył się w Wiedniu w dniach
24-27 stycznia, zaś wręczenie nagród miało
miejsce 25 stycznia podczas uroczystej gali
w uznaniu wybitnych osiągnięć w branży.

Fot. Sener
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GATE TERMINAL
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Zgodnie z uznaniem jury, projekt
Gate Terminal „będzie służył jako niezależny punkt dystrybucji dla europejskich ﬁrm energetycznych, jako odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie na
gaz ziemny oraz spadek jego produkcji
w północno-zachodniej Europie. Terminal zwiększy zarówno bezpieczeństwo dostaw, jak również pozwoli nowym podmiotom wejść na Europejski
rynek gazowy”.
Gate Terminal jest projektem zrealizowanym przez ﬁrmę SENER w ramach
spółki joint venture TS LNG, z odpowiedzialnością za projektowanie, zakupy, budowę i uruchomienie zakładu. TS LNG dostarczył z sukcesem
zakład do Klienta zgodnie z planem
i kontraktem EPC. Od czasu rozpoczęcia przedsięwzięcia w czerwcu
2008 r. do zakończenia prac w ramach kontraktu EPC, tj. 1 września

2011 r., szczególną wagę przykładano
do takich zagadnień jak bezpieczeństwo
i higiena pracy, ochrona środowiska
naturalnego oraz dostępność i elastyczność działania. Należy podkreślić,
że etap budowlany został zakończony z jednym z najwyższych poziomów bezpieczeństwa odnotowanych
w ramach robót wykonywanych
w Europorcie w Rotterdamie, z ponad
2 500 000 godzin budowy bezwypadkowej, uzyskano poziom bezpieczeństwa A.
W ramach konsorcjum budowlanego, złożonego z czterech przedsiębiorstw, ﬁrma SENER brała udział
w zarządzaniu, zakupach oraz pracach budowlanych projektu. SENER
był również odpowiedzialny za zarządzanie wdrożeniem zakładu, jego
rozruch oraz oddania do użytku,
jak również prace projektowe. Suk-

ces tego projektu utwierdził wizerunek
i pozycję TS LNG (spółki joint venture
ﬁrm Techint i SENER) jako ﬁrmy, specjalizującej się w kontraktach EPC w branży gazu ziemnego.
Gate Terminal jest jednym z największych terminali skroplonego gazu ziemnego w Europie. Posiada
trzy zbiorniki magazynowe o pojemności 180 000 m 3, a jego początkowa zdolność eksportowa wynosi 12 mld m3/rok (mld m3 rocznie).
Terminal składa się z dwóch nabrzeży cumowniczych, mogących
służyć do równoczesnego rozładunku dwóch statków typu Q-Max,
czyli największych na świecie statków LNG. Gate Terminal jest w stanie
zaspokoić zapotrzebowanie na
gaz ziemny całej ludności Holandii
oraz części Europy. Koszt całego
projektu wyniósł blisko 800 mln euro. 

 SENER

Aires, Busan, Lizbonie, Madrycie, Meksyku DF, Okayamie, San Francisco, Sewilli, Walencji i w Warszawie.
W ramach swojej działalności z zakresu Energetyki i Procesów, ﬁrma SENER aktywnie działa w sektorze gazowym, w którym realizuje kontrakty EPC,
dotyczące zakładów regazyﬁkacyjnych,
m.in. dotyczące terminalu SAGGAS
i jego rozbudowy, powiększenia zakładu BBG, rozbudowy barcelońskiego terminalu Enagas, projektu Castor
oraz, za pośrednictwem TS LNG (konsorcjum złożonego z ﬁrm Techint i SENER) realizacji umowy EPC na zakład
regazyﬁkacyjny Gate Terminal. Do tych
projektów dołączył teraz terminal regazyﬁkacyjny w Dunkierce, we Francji.

inżynieryjnymi, zakupami, pracami budowlanymi i rozruchem zakładu Gate
Terminal w Holandii, będącego prawdziwym międzynarodowym wzorem
odniesienia w branży zakładów regazyﬁkacyjnych. Po uruchomieniu Terminalu Gate, TS LNG przekształciło sie
w konsorcjum TSEV wraz z francuskimi ﬁrmami Entrepose i Vinci. TS LNG
pracuje obecnie nad zakładem regazyﬁkacyjnym w Dunkierce we Francji.
TS LNG wykorzystuje wcześniejsze
doświadczenie ﬁrm SENER i Techint
E&C, zdobyte przy projektach LNG,
pracując między innymi dla takich klientów jak Repsol, ENEL, Edison, Trans
Canada, Cacouna Energy, Energia Costa Azul S.de R.L.de C.V (Sp. z o.o.
o zmiennym kapitale), Kellogg Brown
& Root, ENAGAS oraz SAGGAS.

Firma SENER jest prywatną korporacją inżynieryjno-technologiczną,
założoną w 1956 r. w Bilbao, dążącą
do zaoferowania swoim klientom najbardziej zaawansowane rozwiązania
technologiczne i cieszącą się międzynarodowym uznaniem z uwagi na swoje zaangażowanie w kwestię innowacji, dbałość o zachowanie jakości oraz
niezależność. SENER zatrudnia ponad
5 000 wykwaliﬁkowanych profesjonalistów i generuje przychody w wysokości 1 066 mln euro (dane za 2010 r.).
SENER działa aktywnie w zakresie Projektowania i Budowy, jak również ma swoje udziały w ﬁrmach zaangażowanych w branży energetycznej,
ochronie środowiska oraz w przemyśle
kosmicznym. Dział Projektowania i Budowy, SENER Ingeniería y Sistemas,
S.A., stał się jedną z wiodących hiszpańskich ﬁrm inżynieryjnych, osiągając obroty rzędu 624 mln euro (dane
na 2010 r.), zatrudniając blisko 2 000
osób i posiadając oddziały w Abu Dhabi, Algierze, Barcelonie, Bilbao, Buenos
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 Konsorcjum TS LNG
W 2007 r. Techint Engineering &
Construction oraz ﬁrma SENER założyły spółkę typu joint venture TS LNG,
mającą na celu rozwój projektów LNG.
Wyspecjalizowana w projektach typu
EPC („pod klucz”), TS LNG była odpowiedzialna za kierowanie pracami

www.sener.es
www.europeangas-conference.com
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Lucyna Mazur, Edoradca Sp. z o.o.
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Fot. Edoradca

NOWY KAPITAŁ
DLA INWESTYCJI W OZE
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D

obra wiadomość dla osób przedsiębiorczych, które chcą rozpocząć lub
rozwĳać innowacyjną działalność w branży odnawialnych źródeł energii.
Jest szansa na pozyskanie kapitału na start biznesu, stanowiąca ciekawą
alternatywę dla kredytów i dotacji.

uszył nabór projektów do funduszu kapitałowego Ekoinkubator.
Ma on na celu wsparcie i ułatwienie
zaistnienia na rynku nowym ﬁrmom
w branży OZE. Na uwagę i współpracę Ekoinkubatora mogą liczyć wszyscy,
którzy mają ciekawy pomysł biznesowy z dziedziny ekoenergetyki, ale nie
dysponują wystarczającymi środkami
lub wiedzą i doświadczeniem, aby go
zrealizować. Wystarczy przekonać fundusz, że przedsięwzięcie ma nowatorski charakter i duże szanse na powodzenie rynkowe.

R

– Stawka jest wysoka - autorzy najlepszych pomysłów otrzymają na start
ﬁrmy 800 000 zł, a w uzasadnionych
przypadkach nawet do 2 mln zł. Jeśli
zaistnieje taka potrzeba, fundusz może pozyskać dodatkowych inwestorów

dla przedsięwzięcia – mówi Tomasz
Grabowski, Prezes Zarządu Edoradca
Sp. z o.o., ﬁrmy prowadzącej fundusz Co istotne, dokapitalizowanie ma charakter bezzwrotny, w zamian za objęcie przez fundusz mniejszościowych
udziałów w spółce na określony czas.

 Wartość dodana –
doświadczenie
Na tym nie koniec – równie istotna
dla sukcesu start-up’u może okazać
się możliwość korzystania z know-how
oferowanego przez Ekoinkubator. Podczas realizacji projektu pomysłodawca otrzyma szerokie wsparcie merytoryczne i doradcze, zarówno w zakresie
wiedzy technicznej, jak i biznesowej,
prawnej czy marketingowej. Do jego
dyspozycji będą eksperci ﬁrmy konsul-

tingowej Edoradca Sp. z o.o., od wielu
lat specjalizującej się w pozyskiwaniu
ﬁnansowania oraz realizacji inwestycji
kapitałowych. Ta kompleksowość oferty Ekoinkubatora wyróżnia go na tle
dotychczasowych możliwości ﬁnansowania tego typu inwestycji - kredytów
i dotacji. Ponadto oferta funduszu dotyczy głównie przedsięwzięć innowacyjnych, czyli obarczonych większym
niż standardowe ryzykiem inwestycyjnym - z reguły nie mogą one liczyć na
wymienione źródła ﬁnansowania.

 Projekty dla
Ekoinkubatora
W sferze zainteresowań funduszu
znajdują się wszelkie inwestycje w odnawialne źródła energii, czyli projekty
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 Od idei do biznesu
Współpraca z Ekoinkubatorem od
momentu pierwszego kontaktu do zrealizowania marzeń o własnym biznesie
zakłada cztery etapy – pierwszym z nich
jest zgłoszenie pomysłu. Można tego
dokonać za pośrednictwem formularza
na stronie www.ekoinkubator.pl Projek-

ty wstępnie ocenione jako innowacyjne,
możliwe do zrealizowania i posiadające
duży potencjał rynkowy zostaną wybrane do etapu preinkubacji. Jest to proces, który ma przygotować przyszłego
przedsiębiorcę do prowadzenia własnej
ﬁrmy oraz jego projekt do komercjalizacji. W ramach preinkubacji fundusz zapewnia bezpłatnie autorom wybranych
pomysłów doradztwo i pomoc przy szeregu zagadnień, począwszy od opracowania biznes planu, badania rynku
i konkurencji, zabezpieczenia własności
intelektualnej, poprzez konsultacje techniczne, na marketingu skończywszy. Takim zakresem usług zostaną objęte 32
projekty spośród wszystkich zgłoszonych do Ekoinkubatora. Do kolejnego,
etapu, który wiąże się już z realnymi
pieniędzmi, zakwaliﬁkują się te najlepiej przygotowane do debiutu i sukcesu
rynkowego. W ciągu 2 lat planowana
jest inwestycja w 9 nowych projektów.

EKOINKUBATOR
K A P I T A Ł
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dotyczące m.in. energetyki biogazowej, biomasowej, wiatrowej, wodnej,
fotowoltaiki, paliw alternatywnych. Pod
uwagę brane będą również innowacyjne rozwiązania ze sfery przemysłu
i usług dla branży OZE oraz inżynierii środowiskowej. Podczas selekcji
zgłaszanych pomysłów, dodatkowo
premiowane będą zaangażowanie
i entuzjazm pomysłodawcy. Nie bez
znaczenia będzie też jego doświadczenie zawodowe i biznesowe oraz
niezbędna wiedza w danej dziedzinie.

Więcej informacji:
na stronie funduszu:
www.ekoinkubator.pl
pod numerem telefonu:
+48 058 530 02 22
e-mail: ekoinkubator@edoradca.pl

Fot. Edoradca

Fot. Edoradca

Z ich autorami zawarta zostanie umowa inwestycyjna, powołująca do życia
spółkę celową, która zostanie dokapitalizowana przez Ekoinkubator kwotą
800 tys. zł, a w wariancie rozszerzonym nawet 2 mln zł. Zaznaczyć przy
tym należy, że maksymalny udział funduszu wynosi 49%, a szacowany czas
jego wyjścia ze spółki to 5 lat od rozpoczęcia działalności. Po tym okresie,
który jest jednocześnie ostatnim etapem współpracy z Ekoinkubatorem,
nowo powstała ﬁrma powinna już samodzielnie funkcjonować na rynku i generować znaczne zyski. 
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Fot. Stryjecki

Maciej Stryjecki, S Konsulting
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MORSKIE
FARMY WIATROWE
W POLITYCE
KLIMATYCZNEJ UE

ola morskich elektrowni wiatrowych w realizacji Pakietu energetycznoklimatycznego została podkreślona w listopadzie 2008 r. w komunikacie
Komisji Europejskiej w sprawie roli morskiej energetyki wiatrowej
w wypełnianiu celów polityki energetycznej UE1). W szczególności,
w komunikacie zwrócono uwagę na fakt, iż budowa MFW na terenie
państw członkowskich UE posiada bardzo duży potencjał i jednoznacznie
stwierdzono, że „sektor morskiej energii wiatrowej znacząco przyczyni się do
spełnienia wszystkich trzech celów nowej polityki energetycznej: obniżenia
emisji gazów cieplarnianych, zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii,
jak i poprawy konkurencyjności UE”.

otencjał w zakresie budowy źródeł
wiatrowych na wodach terytorialnych UE oszacowano na poziome ok.
150 GW oraz stwierdzono, iż jego wykorzystanie jest ściśle związane „z prowadzeniem aktywnych działań regulacyjnych zapewniających komercyjną
opłacalność budowy morskich farm
wiatrowych, w szczególności w po-

P

czątkowej fazie tworzenia się sektora”.
W związku z tym do końca 2010 r. UE
przeznaczyła środki ﬁnansowe w wysokości ok. 565 mln EUR na realizację
dziewięciu projektów zakładających budowę dużych MFW jak również badania
rozwojowe poprawiające efektywność
technologiczną sektora oraz inwestycje
w przemysł towarzyszący.

 Krajowy potencjał MFW
Polska posiada bardzo duży potencjał w zakresie budowy morskich farm
wiatrowych. Wynika to przede wszystkim ze znakomitych warunków naturalnych - obszar polskiej strefy ekonomicznej charakteryzuje się jednym
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Rys. 1. Możliwy przyrost mocy zainstalowanych w MFW

w Polsce w perspektywie do 2025 r.
MFW będzie dodatkowo uwarunkowana możliwością skompletowania łańcucha dostaw. Szczegółowe informacje
w zakresie zakładanej ścieżki wzrostu
mocy zainstalowanych w MFW w Polsce w perspektywie do 2025 r. zostały
przedstawione na wykresie powyżej.

 Niezbędne otoczenie
prawne
Bariery o charakterze regulacyjnym (m.in. brak możliwości ustanowienia prawa użytkowania sztucznych
wysp na dłużej niż 5 lat) zostały w dużym stopniu usunięte dzięki nowelizacji ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej i administracji morskiej
w 2011 r. Spowodowało to lawinowy
wzrost zainteresowania inwestorów
morską energetyką wiatrową w Polsce
i przygotowanie pierwszych koncepcji
biznesowych dla tego typu przedsięwzięć przez największe krajowe i międzynarodowe koncerny energetyczne.
Jeszcze w tym półroczu może zostać
wydanych kilkanaście decyzji lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych w polskiej wyłącznej streﬁe ekonomicznej.
Aby inwestorzy, którzy wszczęli
obecnie przygotowanie projektów,

kontynuowali swoje prace w kolejnych latach, aż do etapu budowy,
muszą istnieć stabilne i odpowiednio efektywne systemy wsparcia wytwarzania energii elektrycznej przez
odnawialne źródła energii przez cały okres przygotowania i realizacji
projektów. Są to bowiem inwestycje
bardzo kapitałochłonne i decyzje
inwestycyjne będą na bieżąco weryﬁkowane, pod kątem opłacalności i efektywności przedsięwzięcia.
Ze względu na ograniczoną dostępność środków ﬁnansowych na
inwestycje tak specjalistyczne i kapitałochłonne, jakimi są MFW w skali
świata, inwestorzy międzynarodowi
kierują swoje środki na przygotowanie i realizację MFW na te rynki, które
funkcjonują na podstawie najbardziej
atrakcyjnych warunków prawnych. Kluczowe elementy konkurencyjności systemów wsparcia dla MFW to:
 Stabilność wsparcia w ujęciu danej inwestycji;
 Odpowiednia wysokość wsparcia
w okresie niezbędnym do zwrotu
zainwestowanego kapitału;
 Możliwość uzyskania warunków
przyłączenia do sieci i kwestia pokrycia kosztów budowy przyłącza.

1) Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego komitetu ekonomiczno-społecznego oraz Komitetu regionów - Morska energia wiatrowa: Działania niezbędne do realizacji celów polityki energetycznej w perspektywie 2020 r. i dalszej, 13.11.2008.
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z największych potencjałów wiatru na
morzu Bałtyckim. W oparciu o szacunki przeprowadzone przez Fundację na
Rzecz Energetyki Zrównoważonej,
a także plany inwestycyjne wynikające z wniosków o wydanie pozwoleń
lokalizacyjnych dla morskich farm wiatrowych na polskich obszarach morskich2), możliwe jest, aby w perspektywie do 2025 r. powstały w Polsce
MFW o łącznej mocy ok. 5 GW (zapewniłoby to produkcję energii odnawialnej
na poziomie ok. 19 TWh rocznie, co
znacząco ułatwiłoby osiągnięcie celów unijnych w zakresie udziału energii
odnawialnej). Ponadto w latach 20252030 możliwa jest realizacja kolejnych
5 GW, które mogły by stanowić podstawę realizacji nowych celów w perspektywie kolejnej dekady.
Po zmianie przepisów dotyczących
wydawania decyzji lokalizacyjnych dla
MFW, od sierpnia 2011 r., w ciągu 6
miesięcy, zostało złożonych 31 aplikacji
na wydanie pozwoleń na wznoszenie
i wykorzystywanie sztucznych wysp,
konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich (PSZW) dla morskich
farm wiatrowych, o łącznej mocy przekraczającej 25 GW i wartości przekraczającej 200 mld zł.
Pierwsze MFW mogą zostać wybudowane w Polsce w 2018 r. Wynika to
ze specyﬁki procesu inwestycyjnego,
którego ramy wynikają zarówno ze specyﬁki stosowanych technologii, uwarunkowań rynkowych, a także z przepisów
prawa. Inwestor, po uzyskaniu PSZW,
musi w terminie 6 lat od dnia uzyskania tego pozwolenia, uzyskać pozwolenie na budowę. W tym czasie musi
wykonać szczegółowe badania środowiskowe, uzyskać decyzje środowiskową, uzyskać warunki przyłączenia do
sieci, wykonać badania geotechniczne, przygotować projekt budowlany
i przejść procedurę uzyskania pozwolenia na budowę. Koszt przygotowania projektu do tego etapu, wynosi ok
200-300 mln zł. Możliwość budowy

49

2) Na dzień 2 stycznia 2012 r. złożono 28 wniosków o wydanie pozwoleń na wznoszenie i wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń na polskich obszarach morskich
dla morskich farm wiatrowych, o łącznej mocy przekraczającej 20 GW. Jednakże ze względu na możliwości systemu elektroenergetycznego oraz uwarunkowania środowiskowe nie
wszystkie projekty zostaną zrealizowane.
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Należy przy tym uwzględnić, iż inwestycje w morskie farmy wiatrowe
w Polsce charakteryzują się obecnie
wyższym poziomem ryzyka i kosztów
niż inwestycje w elektrownie wiatrowe
pracujące na lądzie. Wynika to przede
wszystkim z bardzo wczesnego etapu
rozwoju podsektora MFW w Polsce
oraz dynamicznego przyrostu mocy zainstalowanych w innych krajach UE, co
sprawia, iż w łańcuchu dostaw związanym z budową MFW powstają „wąskie
gardła” opóźniające proces realizacji
projektów. Niemniej jednak doświadczenia międzynarodowe pokazują, iż
przy odpowiedniej skali inwestycji możliwe jest znaczące obniżenie jednostkowych kosztów wytwarzania energii
elektrycznej i MFW mogą stać się jednym z najbardziej efektywnych źródeł
wytwarzania energii odnawialnej. Należy także pamiętać, że pierwsze projekty
MFW mogą być gotowe do realizacji
w Polsce w latach 2018-2020, kiedy
to rynki morskiej energetyki wiatrowej
w Wielkiej Brytanii i Niemczech3) będą już bardzo rozwinięte i nasycone,
co zwiększy dostępność usług oraz
technologii dla rynków rozwijających
się (jak na przykład Polska).
Nowy system wsparcia wytwarzania energii z OZE, który zostanie wprowadzony nową ustawą o odnawialnych
źródłach energii, musi w związku z powyższym dać podstawy dla dalszego
rozwoju projektów MFW na polskich
obszarach morskich, w tym zwłaszcza:
 Zapewnić stabilność wsparcia na
etapie eksploatacji farmy, w wysokości i okresie niezbędnym do
zwrotu zainwestowanego kapitału
dla danej instalacji. Okres ten to nie
mniej niż 15 lat, ze stałym współczynnikiem korekcyjnym.
 Utrzymanie stabilności i przewidywalności pozostałych elementów systemu wsparcia, takich jak
zakres obowiązku, gwarancja zakupu energii z OZE po średniej ce-

nie rynkowej, minimalizacja wpływu
zmienności ceny energii na stabilność wynagrodzenia.
 Gwarancja dostępu do sieci.
 Zapewnić wystarczająco wysoki
współczynnik korekcyjny w latach
2013-2018 i 2018-2023, który zapewni w pierwszym okresie
konkurencyjność polskiego rynku
morskiej energetyki, a w drugim
okresie gwarancje zwrotu zainwestowanego kapitału w okresie
obowiązywania wsparcia dla danej instalacji.

 Współczynnik
korekcyjny dla MFW
Ponieważ najważniejszym elementem nowego systemu wsparcia, decydującym o opłacalności inwestycji

PLN / MWh
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współczynnika dla morskich farm wiatrowych. W oparciu o prognozę jednostkowych kosztów inwestycyjnych,
operacyjnych oraz założenia w zakresie
wymaganej stopy zwrotu przez inwestorów budujących morskie farmy wiatrowe, przeprowadzone zostało oszacowanie całkowitego jednostkowego
kosztu wytworzenia energii elektrycznej (JKWE) w morskich farmach wiatrowych w Polsce w perspektywie do
roku 2025. Ponadto w oparciu o prognozę ścieżki cen sprzedaży energii
elektrycznej oszacowana została luka
przychodowa, tzn. poziom kosztów
wytworzenia energii w MFW, który musi zostać pokryty w ramach
systemu wsparcia (przychodami ze
sprzedaży praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia
energii).

1 000
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788
800

Luka przychodowa (różnica pomiędzy całkowitym kosztem wytworzenia energii a przychodami sprzedaży energii jako paliwa), która musi
zostać pokryta przychodami osiąganymi w ramach systemu wsparcia
(sprzedaż świadectw pochodzenia).
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Rys. 2. Zakładana luka przychodowa pomiędzy jednostkowym kosztem
wytworzenia energii elektrycznej w MFW a prognozowaną ceną energii elektrycznej
w Polsce w latach 2012-2025

w daną technologię, będzie współczynnik korekcyjny, grupa ekspertów
współpracujących z Fundacją na rzecz
Energetyki Zrównoważonej wykonała szczegółowe analizy uwarunkowań
ekonomicznych kształtowania takiego

Szczegółowe dane w zakresie
kształtowania się prognozowanej luki
przychodowej w okresie 2012-2025
dla wytwórców energii elektrycznej
w MFW w Polsce zostało przedstawione na wykresie poniżej.

3) Kraje te są obecnie liderami w zakresie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej
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su pięcioletniego, która zapewni pełne
pokrycie luki przychodowej.
Zgodnie z przeprowadzonymi
obliczeniami wartość współczynnika korekcyjnego dla morskich farm
wiatrowych na okres 2012-2016 powinna zostać zatem ustalona na poziomie minimum 2,1 (zamiast zakładanej obecnie wartości 1,3),
700
600

a w następnym okresie 2017-2021
na poziomie około 1,5.
Zapewni to bowiem pokrycie całkowitych kosztów wytwarzania energii (uwzględniających minimalną stopę
zwrotu z zaangażowanego kapitału) na
okres najbliższych pięciu lat (tj. okres
2012-2016) co skłoni inwestorów do
podjęcia działań w zakresie realizacji

W celu zapewnienie pełnego pokrycia luki przychodowej niezbędne
jest ustalenie współczynnika korekcyjnego dla morskich farm wiatrowych w okresie 2012-2016 na poziomie minimum 2,1.
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Rys. 4. Niezbędny poziom wsparcia dla morskich farm wiatrowych w Polsce
w okresie 2012-2016 oraz potencjalny niedobór wsparcia w przypadku wyznaczenia
współczynnika korekcyjnego na poziome 1,3
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Rys. 3. Niezbędny poziom wsparcia dla MFW w Polsce w perspektywie do 2025 r.

PLN / MWh

W oparciu o wartość luki pomiędzy
jednostkowym kosztem wytwarzania
energii elektrycznej w MFW (który odzwierciedla zarówno koszty inwestycyjne, operacyjne jak i koszt zapewnienia
inwestorom odpowiedniej stopy zwrotu z kapitału) a ceną sprzedaży energii
elektrycznej można określić niezbędny poziom wsparcia dla morskich farm
wiatrowych Polsce (wyrażony w PLN/
MWh).
Na bazie przeprowadzonych analiz
można stwierdzić, iż niezbędny poziom
wsparcia, który zapewni rozwój morskich farm wiatrowych w Polsce w perspektywie 2012-2025 będzie malał
z poziomu ok. 578 PLN/MWh do około 165 PLN/MWh czyli może zmniejszyć się nawet o około 71%. Będzie
to wynikać przede wszystkim ze wzrostu efektywności kosztowej wytwarzania energii w MFW (spadek JKWE) jak
również ze wzrastających cen energii
elektrycznej, które poprawią rentowność działalności MFW.
Szczegółowe informacje w zakresie prognozy wymaganego poziomu
wsparcia dla morskich farm wiatrowych
w Polsce w perspektywie do 2025 r.
zostały zaprezentowane na wykresie
poniżej.
Z uwagi na fakt, iż zgodnie z projektem ustawy OZE wartość przychodów
uzyskiwanych ze sprzedaży świadectwa pochodzenia zostanie skorelowana z poziomem przychodów uzyskiwanych ze sprzedaży energii elektrycznej
(maksymalny poziom ceny pakietowej
na poziome 470 PLN/MWh), niezbędne jest ustalenie dla morskich farm
wiatrowych współczynnika korygującego liczbę otrzymywanych świadectw
pochodzenia na poziome zapewniającym odpowiednią wysokość dodatkowych przychodów gwarantującym
opłacalność ekonomiczną inwestycji.
Uwzględniając fakt, iż zapisy projektu
ustawy OZE zakładają wyznaczenie
współczynników korygujących liczbę
otrzymywanych certyﬁkatów na okresy pięcioletnie, wartość współczynnika
korygującego dla MFW powinna odzwierciedlać wartość średnią dla okre-

51

2012-02-14 09:11:19

52

nr 1(25)/2012

NE_1_2012_5_pop.indd 52

specyﬁką wnoszenia opłat za wydanie PSZW oraz specyﬁką systemu
wsparcia. Za wydanie PSZW inwestor musi wnieść opłatę w wysokości 1% wartości przedsięwzięcia.
Łatwo obliczyć, że przy złożonych
wnioskach na projekty o łącznej wartości 200 mld zł, z tytułu tej opła-

ﬁnansowy, który w znaczący sposób
zmniejszy faktyczne koszty inwestycyjne pierwszych projektów MFW. Wystarczy, aby te fundusze skierować jako
krajowy wkład w pozyskanie środków
UE na budowę sieci morskich w ramach programu operacyjnego „Łącząc
Europę” oraz na wsparcie rozbudowy

ty wpłynie do budżetu państwa
2 mld zł. 70% tej opłaty musi zostać uiszczone do momentu oddania MFW do użytku, a więc zanim
zacznie ona wytwarzanie energii
i generowanie kosztów z tytułu systemu wsparcia OZE. Przy dobrym
systemie wsparcia, zapewniającym
kontynuację procesu przygotowania projektów przez inwestorów, już
w 2012 r. może wpłynąć do budżetu 200 mln zł, w latach 2015-2018 600 mln, i kolejne 600 mln w latach
2018-2025.
Tak wysokie przychody, które zostaną wygenerowane pośrednio przez system wsparcia OZE, mogą odpowiednio zagospodarowane, stworzyć lewar

i modernizacji krajowego zaplecza portowego i stoczniowego. Odpowiednie
decyzje muszą jednak podjąć politycy,
którzy odpowiadają za polską energetykę, gospodarkę morską, politykę klimatyczną oraz rozwój regionalny. A ponieważ Polski nie stać na zignorowanie
branży, której wartość przekracza 200
mld zł, i która w latach kryzysowych
może wnieść do budżetu 2 mld zł bez
żadnych kosztów po stronie państwa,
należy mieć nadzieję, że takie decyzje
zostaną niezwłocznie podjęte. 

Fot. NE
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projektów inwestycyjnych umożliwiających uruchomienie pierwszych MFW
w okolicach 2018 r. Szczegółowe informacje w zakresie niezbędnego poziomu
wsparcia warunkującego rozpoczęcie
inwestycji w morskie farmy wiatrowe
w Polsce w okresie 2012-2016 zostały przedstawione na wykresie poniżej.

 Koszty wsparcia MFW
Biorąc pod uwagę powyższe wyliczenia, można by postawić zarzut, że
tak wysokie wsparcie dla MFW jest
nieuzasadnione i będzie generować
zbyt wysokie koszty w systemie wsparcia. Jest to jednak teza całkowicie niesłuszna.
Morska energetyka wiatrowa jest
bowiem w Polsce jedyną technologią OZE, która ma szansę przyczynić się do znaczących wpływów
budżetowych, na długo przed wygenerowaniem jakichkolwiek kosztów z tytułu wsparcia wytwarzania
energii z OZE. Jest to spowodowane

2012-02-14 09:11:19

NE_1_2012_5_pop.indd 53

2012-02-14 09:11:23

54

nr 1(25)/2012

Rozmowa z Pawłem Okapą, wiceprezesem zarządu LPEC Sp. z o.o.

Fot. Paweł Okapa

CIEPŁO, INWESTYCJE,
EFEKTYWNOŚĆ...

CIEPŁOWNICTWO

Jak Pan ocenia kondycję sektora
ciepłowniczego w Polsce?
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iepłownictwo jest branżą w dość
trudnej sytuacji ekonomicznej.
Dwie główne przyczyny to bardzo niska rentowność i wysoki poziom dekapitalizacji majątku przedsiębiorstw.
Rentowność dla całej branży ciepłowniczej wyniosła w 2010 roku 0,35%. To
zbyt mało, aby skutecznie prowadzić
bieżące inwestycje, które z kolei są niezbędne z punktu widzenia bezpieczeństwa dostawy ciepła do aglomeracji
miejskich oraz konieczności poprawy
efektywności energetycznej. Zgodnie
z obowiązującym w Polsce prawem,
cena ciepła systemowego jest regulowana, a więc podlega zatwierdzeniu przez Prezesa Urzędu Regulacji

C

Energetyki ze względu na ważny interes społeczny. Najlepszą regulacją
byłoby pogodzenie korzyści odbiorcy,
a więc najniższej ceny i niezawodności
dostaw, z interesem przedsiębiorców.
Pamiętajmy, że systemy ciepłownicze
działają na rynku, na którym muszą
konkurować z innymi rozwiązaniami zaopatrzenia w ciepło. Jedynie korzystna
oferta przyłączeniowa i konkurencyjna
cena ciepła mogą przekonać inwestora
do wyboru tego, a nie innego sposobu
zaopatrzenia w energię cieplną.
Sektor ciepłowniczy w Polsce nie
uchroni się przed inwestycjami
związanymi z poprawą efektywno-

ści, szczególnie w zakresie obniżania strat w przesyłaniu i dystrybucji ciepła. Jakie planują Państwo
przedsięwzięcia i z jakimi najważniejszymi problemami technicznymi przyjdzie Wam się zmierzyć?
Efektywność energetyczną sieci
ciepłowniczych zwiększa się przede
wszystkim poprzez wymianę rurociągów na nowe, wykonane w technologii preizolowanej. Wyposażone są one
zwykle w systemy alarmowe, wykrywające stany awaryjne jeszcze przed
wystąpieniem zagrożenia. Takie rozwiązania to straty ciepła mniejsze nawet
o 70 proc. LPEC w tym zakresie jest
obecnie liderem wśród największych
systemów ciepłowniczych w Polsce.
Ponad 50 proc. sieci wysokoparametrowej wykonana jest w nowoczesnej technologii preizolowanej. Spółka, zgodnie
z przyjętą strategią rozwoju, od kilku lat
intensywnie inwestuje w jej modernizację. W tym roku dodatkowo podpisaliśmy umowę z NFOŚ na doﬁnansowanie
projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie miasta Lublin”. Środki na
doﬁnansowanie pochodzą z Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Cel projektu to oczywiście poprawa
efektywności energetycznej lubelskiego
systemu ciepłowniczego, a efekty to
zmniejszenie strat ciepła o 12.552,49
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MWh i redukcja emisji dwutlenku węgla
o ponad 8 tys. ton. W ramach tego projektu przebudujemy ponad 22 km sieci.
Wartość całego przedsięwzięcia to ponad 46 mln złotych brutto. Cały projekt
będzie realizowany do końca 2013 r.
Infrastruktura ciepłownicza ma poważny deficyt w postaci braku systemowego rozwiązania.
Aktualnie obowiązujące przepisy prawne nie zawierają kompleksowych regulacji w zakresie przebiegu
infrastruktury ciepłowniczej. Brak jest
przede wszystkim uregulowań pozwalających przedsiębiorstwom ciepłowniczym sprawnie przeprowadzać inwestycje budowy i przebudowy sieci.
Negocjacje z właścicielem nieruchomości oraz późniejsza droga postępowania administracyjnego, uprawniająca przedsiębiorstwo ciepłownicze
do zajęcia terenu na potrzeby budowy
sieci, często trwają wiele miesięcy, co
niepokojąco wydłuża czas realizacji
inwestycji bez gwarancji powodzenia.
Bolączką przedsiębiorstw ciepłowniczych jest również niedopracowana
instytucja służebności przesyłu, która w praktyce rodzi wiele problemów
i wątpliwości. Przede wszystkim w zakresie przedawnienia roszczeń o ustanowienie służebności przesyłu oraz
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sposobu wyceny wynagrodzeń za tę
służebność.
Właściciele nieruchomości coraz
częściej zgłaszają roszczenia finansowe. Jakie są tego konsekwencje?
Z roku na rok wzrasta ilość kierowanych roszczeń właścicieli nieruchomości z tytułu bezumownego korzystania
z nieruchomości, na której posadowiona jest infrastruktura ciepłownicza oraz
służebności przesyłu. Coraz bogatsze
orzecznictwo sądowe w tej materii
stawia przedsiębiorstwa ciepłownicze
na przegranej pozycji, a dla kancelarii
prawnych jest podstawą do zdobywania wiedzy i doświadczenia. Głównym
problemem przedsiębiorstw przesyłowych jest brak jednolitych zasad wyceny wynagrodzeń za służebność przesyłu, co powoduje ogromne rozbieżności
w sporządzanych wycenach.
Również postawa wielu samorządów nie napawa optymizmem,
ich pasywność w zakresie rozwoju usług zbiorowego zaopatrzenia
w ciepło nie przyczynia się do rozwoju sektora.
Brak wsparcia ze strony samorządów w zakresie rozwoju systemów
ciepłowniczych ma swoje podłoże

przede wszystkim w słabym umocowaniu prawnym obecnych regulacji
w zakresie planowania energetycznego. W przypadku Lublina przygotowano przewidziany Prawem energetycznym „Plan zaopatrzenia w ciepło,
energię elektryczną i paliwa gazowe”,
natomiast nie stał się on bezwzględnie
obowiązującym prawem. Nie można
w obecnej sytuacji oczekiwać również,
by samorząd z własnej inicjatywy narzucał inwestorom określone rozwiązania zaopatrzenia w ciepło, narażając się na oskarżenia np. o zakłócanie
wolnej konkurencji.
Jednocześnie scentralizowane systemy ciepłownicze oparte o kogeneracyjne źródła energii są szczególnie
promowane w prawodawstwie unijnym.
Przede wszystkim ze względu na optymalne wykorzystanie paliw przy produkcji energii i ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Do ostatnio
wprowadzonych mechanizmów wspierających rozwój kogeneracji w Polsce,
należy m.in. ustawa o efektywności
energetycznej. Zapisy ustawy ograniczają budowę nieefektywnych źródeł
ciepła, w tym rozrost tzw. niskiej emisji w aglomeracjach miejskich, gdzie
istnieje sieć ciepłownicza spełniająca
założenia efektywności energetycznej.
Od 01 lipca 2012 r. zaczną obowią-
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zywać przepisy w tym zakresie, dające silne wsparcie dla rozwoju systemów ciepłowniczych, w których 75%
energii cieplnej pochodzi z kogeneracji. Oznacza to, że jeśli nowobudowany obiekt budowlany zlokalizowany jest
na terenie, na którym istnieją techniczne warunki dostarczania ciepła z sieci
ciepłowniczej i ciepło to pochodzi ze
źródeł o wysokiej efektywności energetycznej, to w takim przypadku preferowane jest ciepło systemowe.
Dotyczy to jednak tylko instalacji
istniejących. Brak wsparcia dla odbioru ciepła z kogeneracji poniżej 75%
lub efektywnych źródeł energii planowanych do budowy w przyszłości, wg
mojej opinii, będzie hamować proces
rozwoju kogeneracji w Polsce.

CIEPŁOWNICTWO

Wobec wielu czynników utrudniających rozwój sektora, społeczni właściciele majątku ciepłowniczego często są pozbawieni wizji
biznesowej.
Wizja biznesowa naszego właściciela została zawarta w strategii rozwoju Spółki na lata 2008 - 2013, którą
od kilku lat konsekwentnie realizujemy.
W tym czasie Spółka znacznie podniosła swoją wartość, osiąga bardzo dobre
wyniki ﬁnansowe, wskaźniki techniczne opisujące efektywność energetyczną mamy znacznie lepsze niż średnie
w branży, a ceny ciepła jedne z niższych w Polsce.
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Jak LPEC radzi sobie z ograniczoną świadomością rynkową w zakresie zaopatrzenia w ciepło wśród
sporej jeszcze grupy odbiorców?
Odbiorca ciepła, szczególnie jeśli
dodatkowo jest inwestorem, zdaje sobie sprawę, że ciepło systemowe to
produkt rynkowy taki sam jak każdy inny. Inwestor dokonuje bowiem wyboru
pomiędzy konkurencyjnymi rozwiązaniami zaopatrzenia w ciepło. Gdyby
ciepło systemowe nie było dla niego
atrakcyjne pod względem kosztów
przyłączenia i późniejszej ceny eksploatacji dla konsumenta – nie miałoby
racji bytu. Tymczasem większość nowo

budowanych osiedli mieszkaniowych,
dużych obiektów usługowo – handlowych, a nawet sportowych posiada ten
właśnie system ogrzewania.
Brak wystarczającej świadomości rynkowej występuje w grupie konsumentów ciepła, czyli mieszkańców
spółdzielni czy wspólnot mieszkaniowych. Ta grupa często jeszcze postrzega ciepło jako usługę socjalną, ale i tu
już wiele się zmieniło. Mieszkańcy są
coraz bardziej świadomi konieczności
racjonalnego gospodarowania ciepłem
oraz swojego wpływu na komfort cieplny w mieszkaniu. My, ze swojej strony,
staramy się aktywnie edukować mieszkańców w tym zakresie. Uczymy, w jaki
sposób korzystać z ciepła, aby z jednej
strony optymalizować koszty ogrzewania, a z drugiej odczuwać komfort
cieplny dostosowany do indywidualnych potrzeb.
Przedstawiciele polskiego sektora
ciepłowniczego widzą dla siebie
szansę czy zagrożenie ze strony
pakietu energetyczno – klimatycznego Unii Europejskiej?
Przedsiębiorstwa ciepłownicze
w Polsce można podzielić na 2 części.
Pierwsze z nich wykorzystują efektywne instalacje kogeneracyjne do produkcji energii elektrycznej i ciepła, natomiast pozostałe z tej technologii nie
korzystają, prowadząc droższą i mniej
efektywną produkcję. Ten pierwszy typ
produkcji ma według mnie zapewnione
miejsce w przyszłości, tym bardziej, że
Polska stosunkowo szybko adaptuje
prawo unijne. Obecnie w Polsce planuje
się 75% udział instalacji kogeneracyjnych w rynku przedsiębiorstw ciepłowniczych, tymczasem w dokumentach
unijnych wskaźnik ten projektowany
jest na poziomie 50%.
W polskim ciepłownictwie tzn. powiatowym, gminnym, kogeneracji nie
ma. Największą szansą jest przede
wszystkim zaadoptowanie tej istniejącej infrastruktury i jej modernizacja
pod kątem skojarzonej produkcji ciepła i energii elektrycznej. Kluczowym
zagadnieniem jest stworzenie takich

warunków legislacyjnych, które zapewnią opłacalność inwestycji w gotowe
systemy odbioru ciepła. Zapotrzebowanie na energię elektryczną będzie
rosło, a rynek do odbioru ciepła jest już
przygotowany – dlatego w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu wystarczy
instalacja agregatów czy turbin kogeneracyjnych.
W chwili obecnej trzeba stwierdzić,
że nasze prawodawstwo zmierza głównie w kierunku poprawy efektywności
oraz bardzo silnej kontroli kosztów
w zakresie taryﬁkacji. Tego typu postępowanie powoduje, że od kilkunastu lat obserwujemy zwijanie się rynku,
podczas gdy można by zupełnie inaczej
go zagospodarować. Oczywiście spadek zużycia ciepła pozostaje faktem.
Czy widzi Pan szansę na liberalizację rynku ciepła w Polsce i miejsce
dla Spółek Obrotu Energią podobnych do górnośląskiej inicjatywy
pięciu miast?
Sam obrót ciepłem nie jest bardzo
dochodowy. Parę lat temu w prawodawstwie polskim została wycofana
stawka opłat za przyłącze związane
z obrotem, ponieważ okazywało się,
że samo opomiarowanie i rozliczanie
ciepła jest bardzo drogie. Można założyć, że zadanie to będzie realizowane
w przedsiębiorstwie przesyłowym i wtedy spółka obrotu – w zależności od tego jaki będzie miała zakres działania –
może być opłacalna. Kluczową decyzją
pozostanie sposób rozliczania: czy tylko
z odbiorcami czy z każdym indywidualnym lokalem. Obecnie zarządcy nie
pobierają opłaty za rozliczanie poszczególnych lokali, wykorzystują jednak do
tego podzielniki, gdyż istnieje taksa za
podzielenie ciepła.
Obrót ciepłem to bardzo mały rynek, a nie ma także pewności, czy polskie prawodawstwo pozwoli na tego
typu działalność. 
Rozmawiała Dorota Kubek,
„Nowa Energia”
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Marcin Kapłon

RAZEM CIEPLEJ – RAZEM LEPIEJ
– RAZEM ŁATWIEJ
ztery lata temu podpisano w Olsztynie nowatorską umowę, powołującą do życia Warmińsko-Mazurski Klaster
„RAZEM CIEPLEJ”. Początkowo podpisały się pod nią 24 podmioty z Polski Północno-Wschodniej: przedsiębiorstwa
ciepłownicze, samorządy lokalne, samorząd województwa warmińsko-mazurskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
i Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego. Dziś liczba uczestników Klastra wzrosła do 48. Koordynatorem
Klastra jest olsztyńskie MPEC.
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Mazurskiego i Politechniki Warszawskiej
rozpoczęto skomplikowane prace badawcze m.in. w zakresie większego wykorzystania biomasy w produkcji ciepła
i zmniejszenia emisji dwutlenku węgla
do atmosfery. Ich wyniki posłużą ciepłowniom jako teoretyczna podstawa
do wdrażania technologii przyjaznych
środowisku oraz poprawy funkcjonowania w sensie czysto ekonomicznym.
To pierwszy, niezbędny krok, jeśli chodzi
o budowę w regionie Polski PółnocnoWschodniej innowacyjnej, odpowiadającej najlepszym standardom w tej dziedzinie energetyki cieplnej.
Członkowie Klastra mają bieżący
dostęp do wszystkich informacji związanych z funkcjonowaniem branży. Te
i inne kwestie związane z przyszłością
ciepłownictwa i samym funkcjonowaniem Klastra omawiane są co kwartał
na cyklicznych spotkaniach, do udziału w których zapraszani są szczególni
goście, w tym naukowcy oraz specjaliści w dziedzinie prawa podatkowego,
rachunkowości, zamówień publicznych,
technologii energetycznych, zarządzania. Oprócz tego organizowane są również konferencje promujące clustering.

Gościem jednej z nich był m.in. unijny
komisarz ds. budżetu Janusz Lewandowski.
Klaster „RAZEM CIEPLEJ” to inicjatywa otwarta. Przystąpić do niego może
każdy, kto swoją przyszłość wiąże z nowoczesną produkcją energii, uwzględniającą ekologiczne rygory. Zapraszamy do współpracy ciepłownie, ﬁrmy,
uczelnie i samorządy, przede wszystkim z Polski Wschodniej. Im będzie nas
więcej, tym będziemy silniejsi.
RAZEM CIEPLEJ
to znaczy RAZEM LEPIEJ

www.razemcieplej.pl
Biuro Warmińsko-Mazurskiego
Klastra „Razem Cieplej”,
ul. Głowackiego 28,
10-448 Olsztyn
tel./fax (89) 527 70 72
Koordynator Projektu: WarmińskoMazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie,
pl. Gen. J. Bema 3,
10-516 Olsztyn, tel. (89) 521 12 50

„Publikacja ﬁnansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej”.

CIEPŁOWNICTWO

laster powstał, by pomóc jego
członkom, by stworzyć im możliwości rozwoju, by zapewnić im dostęp
do wiedzy i nowych rozwiązań technologicznych, a tym samym zwiększyć
ich konkurencyjność na rynku. Przede
wszystkim powstała grupa, która wzajemnie się wspiera, pomaga sobie, dzieli się wiedzą i doświadczeniem. W ramach Klastra łatwiej jest znaleźć środki
na inwestycje i modernizację infrastruktury, łatwiej zwiększać swoją innowacyjność, łatwiej wreszcie dbać o interesy
całej branży.
Klaster „RAZEM CIEPLEJ” już dziś
może pochwalić się sporymi osiągnięciami. Jednym z ważniejszych jest realizacja kompleksowego projektu „RAZEM
CIEPLEJ – rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego”, współﬁnansowanego z programu Rozwój
Polski Wschodniej (Oś priorytetowa
I Nowoczesna gospodarka, działanie I.4
Promocja i współpraca). W ramach tego
projektu opracowano m.in. teoretyczne
podstawy pracy, czyli Strategię rozwoju
i współpracy Klastra, określającą cele,
metody działania i kierunki rozwoju oraz
Strategię marketingową Klastra, zawierającą wytyczne w zakresie promocji
samego Klastra i głównego produktu
wytwarzanego przez partnerów, czyli
samego ciepła. Dzięki współpracy naukowców z Uniwersytetu Warmińsko-
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

CORAZ CIEPLEJ
W CIEPŁOWNICTWIE

W

szystkie sfery polskiej energetyki czeka nieubłagana transformacja.
Nie ustrzeże się jej z pewnością ciepłownictwo, które w wielu aspektach
jest anachroniczne i niedostosowane do wyzwań obecnej i przyszłej sytuacji
na rynku, a także do wymagań środowiskowych, które będą wzrastać wraz
z pojawianiem się nowych dyrektyw unĳnych czy ustaw i rozporządzeń krajowych.
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Zdaniem dr Piotra Paszko, Prezesa Zarządu Inercon sp. z o.o. transformacja naszej energetyki nie ominęła
ciepłownictwa, chociaż tu zmiany zachodzą nieco wolniej i z pewnym opóźnieniem. Jako główną przyczynę tego
stanu rzeczy wskazuje on lokalny charakter sektora i jego główną rolę, jaką
jest zapewnienie lokalnym społecznościom bezpieczeństwa energetycznego: Z tego względu proces transformacji rynku następuje tu inaczej, zakres
regulacji runku jest większy, większą
rolę odgrywają również jednostki samorządu terytorialnego.
Jednym z elementów deﬁcytowych
w tym obszarze są strategie zarządzania przedsiębiorstwami ciepłowniczymi,

szczególnie w tzw. Polsce powiatowej.
konkurencja ze strony nowych technoDuża część przedsiębiorstw sektora
logii i urządzeń rozproszonych. Dlatego
ciepłowniczego jest paraliżowana niewłaściciele i zarządcy przedsiębiorstw
rynkowym charakterem ich działalności,
co powoduje istotne
niedostatki w procesach zarządczych,
co z kolei przekłada
się na funkcjonowanie sektora jako takiego. Poprawie stanu rzeczy nie sprzyja
w żadnym wypadku
system polskiego
prawa, który dodatkowo zmusza do
pomnażania licznych kuriozalnych
sytuacji, ani rosnąca
Robert Golej, Dyrektor ds Innowacji i Rozwoju Inercon
Fot. IGCP

CIEPŁOWNICTWO

 Oporna transformacja
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 Długofalowe strategie
rozwoju
Proces opracowywania wieloletnich
programów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach ciepłowniczych składa
się z szeregu ważnych działań analitycznych, porównawczych i decyzyj-
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i realizować nie tylko interesy właścicieli,
ale także lokalnej społeczności, samorządu, odbiorców ciepła i pracowników
przedsiębiorstwa. Dlatego – zdaniem
Goleja – głównymi celami powinny stać
się, po pierwsze, przetrwanie i rozwój
przedsiębiorstwa, co gwarantuje zapewnienie dostaw wysokojakościowego ciepła. Dopiero na kolejnym miejscu
winna być ustanowiona maksymalizacja
zysku, która jednak musi iść w parze
z zapewnieniem akceptowalnej społecznie ceny ciepła.

nych. Powinien
uwzględniać
prognozy udziału w rynku ciepła, planowane
modernizacje
sieci ciepłowniczych i węzłów
oraz źródeł ciepła. Obecnie
tworzone strategie nie mogą
się obejść bez
uwzględnienia
technicznego
i ekonomiczKrzysztof Rodak, prezes zarządu MPEC Tarnów
nego potencjału kogeneracji,
planowania budowy nowych źródeł,
minimalnych inwestycji, wymaganych
także odnawialnych, czy wykorzystazmianami prawnymi dla określonych
nia innych nowoczesnych możliwości
instalacji, utrzymanie majątku w stanie,
produkcyjnych, jak termicznego przektóry gwarantuje zapewnienie dostaw
kształcania odpadów komunalnych czy
ciepła i nie zakłada przyłączania nowykorzystania ciepła odpadowego. Dywych odbiorców. Wariant ten uwzględwersyﬁkacja źródeł i paliw jest równie
nia także realizację planów termomoważnym elementem funkcjonowania
dernizacyjnych i wzrostu efektywności
nowoczesnego przedsiębiorstwa cieenergetycznej po stronie odbiorców.
płowniczego.
Opracowanie tego wariantu jest nieDruga istotna część procesu krezbędne w celach porównawczych –
owania długofalowego programu inwedzięki niemu zarządca przedsiębiorstwa
stycyjnego w ciepłownictwie to szczeenergetyki cieplnej będzie mógł przegółowa analiza ekonomiczna, która
analizować koszty i efekty inwestycji,
musi uwzględniać obecnie obowiąktóre mają być zrealizowane zgodnie
zujące i planowane do wprowadzenia
z wariantem planowanym. Ten z kolei
mechanizmy m.in. efektywności enerzawiera agendę inwestycji i modernizagetycznej i ekologii. Po jej wykonaniu
cji w obszarze sieci przesyłowej i węmożna rozpocząć etap decyzyjny i przyzłów cieplnych, budowy lub przebudojąć optymalne rozwiązania uwzględniawy przyłączy i węzłów oraz podejmuje
jące analizy wrażliwości i ryzyka oraz
problematykę źródeł wytwarzania, m.in.
pozycję na rynku konkurencji.
wykorzystanie kogeneracji i odnawialProponowana przez Krzysztofa
nych źródeł, konwersję paliw, czy ich
Rodaka, Prezesa Zarządu Miejskiego
dywersyﬁkację.
Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej
Rzetelne przygotowanie obydwu
S.A. w Tarnowie, metodologia planotych wariantów posłuży do zbudowania
wania strategicznego zakłada przyjęprojekcji ﬁnansowej. Rodak sugeruje,
cie dwóch wariantów: „zerowego” i plaaby przy jej sporządzaniu uwzględnić
nowanego.
jedno z najważniejszych jego zdaniem
Wariant zerowy (porównawczy) jest
założeń, tj. sprzężenie prognozy cen
najmniej wymagający, jego przeprowapaliw, prognozy cen uprawnień do emidzenie opiera się na stosowanej obecsji, prognozy cen energii elektrycznej
nie technologii i na obecnie istniejąi ciepła (w tym cen referencyjnych ustacym udziale przedsiębiorstwa w rynku
lanych przez URE). Elementem planu
ciepła. Zakłada on jedynie wykonanie
ﬁnansowego jest także analiza ekonoFot. IGCP

energetyki cieplnej muszą zmienić podejście i zacząć sporządzać i realizować długofalowe programy rozwoju.
A kluczem do tego – jak twierdzi
dr Robert Golej, Dyrektor ds. Innowacji i Rozwoju spółki Inercon – jest prawidłowe zdeﬁniowanie rzeczywistych
celów przedsiębiorstwa ciepłowniczego. Dla większości głównym celem jest
bowiem generowanie zysków. Jednak
w przypadku ﬁrm z tej branży jest to nie
do końca trafne zdeﬁniowanie sytuacji.
Ich cele powinny mieć szerszy zakres
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miczna wariantu planowanego w odniesieniu do zerowego, która uwzględnia zmianę przychodów i kosztów, jaka
dokona się w wyniku zrealizowania inwestycji.
W całej analizie należy także uwzględnić
nowe mechanizmy zewnętrzne,
które oddziałują na procesy
przedsiębiorstw,
m.in. wymogi dyrektywy
IED o emisjach
przemysłowych,
funkcjonowanie
systemu handlu
uprawnieniami
do emisji i prognozowane ceny tych uprawnień, wdrażanie
systemu efektywności energetycznej czy
też mechanizmy
wspierające kogenerację i źródła odnawialne.

”

widywalne i uzależnione od sytuacji
politycznej. Drugim elementem tej antycypacji jest korygowanie mocy zamówionej na podstawie analizy wykorzystania tej mocy. Następny składnik
stanowią wartości programu
dostawy ciepła
do podgrzania
wody w budynkach.
C a ł a p ro gnoza wariant u z e ro w e g o
musi jeszcze
uwzględniać
potrzeby własne przedsiębiorstwa pokrywane z sieci
ciepłowniczej
i uwzględniać
m.in. planowane termomodernizacje jego budynków.
Uwzględniając przyłączenie nowych
odbiorców, następuje kreowanie drugiego wariantu.
Do wskazanych powyżej zmiennych
należy dodać m.in. nowe budynki w obszarze technicznego i ekonomicznego
oddziaływania sieci oraz ich poziom
energochłonności wynikający z nowego prawa.

Proces
budowania
strategii
bardzo
w Polsce
niedomaga

CIEPŁOWNICTWO

 Prognozowanie
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Obydwa warianty, zarówno bierny,
jak i aktywny, powinny opierać się na
prognozowanej mocy przyłączeniowej
w okresie ich realizacji oraz na całościowym bilansie procesu produkcji
i sprzedaży ciepła i energii elektrycznej.
Prognozowanie zapotrzebowania
odbiorców na ciepło jest skomplikowanym procesem, który musi uwzględniać 2 opcje: aktualnych odbiorców
i nowych. W przypadku próby przewidywania potrzeb cieplnych aktualnych
odbiorców, przedsiębiorstwa ciepłownicze muszą brać pod uwagę potencjał
techniczny termomodernizacji i przyjąć
scenariusz intensywności związanych
z nią działań. Jest to o tyle trudne, że
w Polsce mechanizmy wsparcia dla
tego typu inwestycji są dosyć nieprze-

 Modernizacja sieci
i węzłów
Krzysztof Rodak sugeruje, aby
do prognozowania strat ciepła i mocy w przesyle wykorzystać określony
model wyznaczania strat w sieciach
wysokich i niskich parametrów.
Model zakłada wyznaczanie strat
ciepła przed i po modernizacji. W pierwszej opcji należy uwzględnić przede
wszystkim średnie temperatury nośnika
ciepła, czas trwania sezonu grzewczego, długość sieci, oraz współczynniki
przenikania ciepła. Z kolei po moder-

nizacji lub przebudowie sieci, straty należy wyznaczyć w oparciu o zakres dokonywanej modernizacji, zastosowaną
technologię zmniejszającą współczynniki przenikania ciepła oraz uszczelnienia
sieci i zmniejszenie ubytków nośnika.
Sam proces modernizacji powinien
być odpowiedzią na zapotrzebowanie
na ciepło i nadmierne obciążenie sieci.
Pierwszym krokiem do wykonania prac
jest określenie rezerw na poszczególnych kierunkach sieci, planu włączeń
i rozbudowy i możliwości optymalizacji
przebiegu ciepłociągów. Aby inwestycje miały większą efektywność, etap
planowania powinien zawierać konstrukcję modelu pracy sieci oraz modelu zasilania i dokładnie określać parametry nośnika.
Modernizacja węzłów, według Rodaka, powinna opierać się o model
dystrybucji ciepła, który deﬁniuje nadrzędny system elektroniczny nadzoru
pracy węzłów i określa standardy regulacji dostaw ciepła do obiektów oraz
standardy technologiczne i wyposażenia węzłów. Model ten powinien także
wskazywać optymalny dobór urządzeń
węzłów i wielkości zasobników w węzłach dwufunkcyjnych.
Przeprowadzenie procesów modernizacyjnych będzie miało wpływ na
źródła przychodów do rachunku efektywności inwestycji. Dzięki modernizacji
sieci zostaną ograniczone straty nośnika, ciepła i mocy, potrzebne remonty
i występowanie awarii. Przedsiębiorstwo uzyska także przychody z zaoszczędzonych uprawnień do emisji CO2
oraz z wykorzystania kanalizacji telemetrycznej. Z kolei modernizacja węzłów
pozwoli na redukcję służb dyspozytorskich i nadzoru, również na ograniczenie awaryjności systemu i koniecznych
remontów, zmniejszenie zużycia energii
elektrycznej, a także umożliwi uzyskanie
przychodów m.in. z tytułu zbycia nieruchomości (ze zlikwidowanych węzłów
grupowych), zmiany grupy taryfowej
oraz zaoszczędzonych uprawnień do
emisji CO2.
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Jacek Szymczak, Prezes Zarządu IGCP

 Dyskontowanie

Fot. IGCP

płynności ﬁnansowej
Najtrudniejszym elementem procesu budowania strategii jest – jak ocenia
Krzysztof Rodak – opracowanie porządnej analizy ﬁnansowej. Dla obu wariantów inwestycyjnych należy przyjąć
te same ceny węgla, relacje gazu, prognozę cen uprawnień. Zdaniem Rodaka, wiele ostatnich prognoz cen energii
się nie sprawdziło, bo nie były przywiązane właśnie do cen paliw i uprawnień
do emisji.
Prognoza cen energii elektrycznej
i ciepła musi być powiązana z jeszcze
jednym elementem: kosztami kapitałowymi związanymi z modernizacją i odtworzeniem majątku systemu energetycznego.
Czynnikiem kształtującym różne
wartości analizy są mechanizmy wsparcia dla kogeneracji, prognozy opłat zastępczych i cen referencyjnych, a także
założenia makroekonomiczne. Analiza
musi określać oddzielne plany kosztów dla obszaru wytwarzania i przesyłu, związane m.in. z nakładami inwestycyjnymi, kosztami remontów, zużycia
paliw technologicznych, emisji, eksploatacji oraz wszystkie inne koszty stałe przedsiębiorstwa. Naturalnie koszty
te będą różne dla obydwu wariantów.
Jednocześnie w opracowaniu muszą
się znaleźć m.in. prognozy kosztu jednostkowego wytwarzania i przesyłu
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ciepła, prognozy przepływów
pieniężnych
całego przedsiębiorstwa czy
rachunki zdyskontowanych
przepływów ﬁnansowych.
S e d n o
tej metodologii zasadza
się na przyjęciu porównania
dwóch wariantów: zerowego
i planistycznego - twierdzi Rodak. - Jeżeli będziemy oceniać jedynie projekt
inwestycyjny, zakładając do niego przychody i koszty, nigdy nie odpowiemy
sobie na pytanie czy to rozwiązanie jest
bardziej optymalne od status quo. Dlatego analizując stan zerowy oddzielnie,
może się okazać, że już w obecnym
stanie przedsiębiorstwo wykazuje lukę ﬁnansową, która musi być pokryta
np. podwyżkami cen ciepła. Tego typu
rozpatrywanie problematyki pozwala na
precyzyjne określenie minimalnej ceny
ciepła dla odbiorcy, pokrywającej pełne koszty przedsiębiorstwa w wyniku
inwestycji zarówno w wariancie zerowym, jak i planistycznym.
Do uzyskania lepszego obrazu sytuacji można także porównać cenę minimalną z ceną alternatywną wytworzoną
np. w źródle gazowym (cena tła, konkurencji, do której można się odnieść)
oraz ze średnią ceną ciepła w Polsce.
To pozwoli ocenić ryzyko konkurencyjne projektu.
Na analizę wyników istotny wpływ
wywierają mechanizmy wsparcia. Jak
twierdzi prezes Rodak, ten element
analizy jest potrzebny, ponieważ żyjemy
w kraju, w którym nie można mieć pewności co do tego, jakie do końca będą
funkcjonowały mechanizmy wsparcia.
Dlatego zarządcy przedsiębiorstw są
zmuszeni do intelektualnej gimnastyki, pozwalającej przewidzieć przyszłe
drogi rozwoju sytuacji obierane przez
polityków.
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 Niekompetentna
polityka zamiast
biznesplanu
Dotychczasowe procesy planistyczne w przedsiębiorstwach ciepłowniczych to jedna wielka ﬁkcja, ponieważ
– jak uważa Rodak – do składanych
wniosków taryfowych są wymagane
tzn. średnie plany rozwoju, obejmujące
krótki okres trzech lat: musimy opracowywać coś, co do niczego nam nie jest
niepotrzebne, żeby przeczytał to ktoś
inny, kto tego kompletnie nie rozumie.
Uważam, że to powinno umrzeć śmiercią naturalną, gdyż trzyletnia perspektywa dla sektora ciepłowniczego to jest
krótka chwila.
Proces budowania strategii bardzo w Polsce niedomaga. Przedsiębiorstwa z jednego sektora posiadają
skrajnie różne polityki rozwojowe, które są w głównej mierze uzależnione
od struktury własności. Rodak nie jest
przekonany, że ta wielość perspektyw
nas wzbogaca, raczej skłania się on ku
konstatacji, że jest to wynik przypadkowości, nieuporządkowania i braku sensownych podstaw działania systemu:
w wielu przypadkach polityka strategiczna przedsiębiorstw odbiega od profesjonalizmu i podlega wpływom ludzi
niekompetentnych, którzy dostają się
do rad nadzorczych spółek i sterują nimi ręcznie.
Niewątpliwie cały sektor i realizowane w jego ramach projekty podlegają
w bardzo dużym stopniu mechanizmom
politycznym. Cały obszar inwestycyjny
jest wynikiem funkcjonowania określonych regulacji prawnych, a nie pomysłów zarządców czy gier rynkowych.
Dlatego też fundamentów profesjonalnego planowania należy upatrywać
w dobrym prawie, które najpierw należy
uporządkować. Do tego należy jeszcze
rozwiązać pewien problem, który jest
domeną wielu przedsiębiorstw: trzeba
odsunąć od strategicznych decyzji ludzi,
którzy nie mają pojęcia o energetyce nie ma wątpliwości Krzysztof Rodak. 
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inż. Janusz Fiedoruk, Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A.

MODERNIZACJA INSTALACJI
AUTOMATYKI I ELEKTRYKI
PLACU WĘGLOWEGO
w Elektrociepłowni Siekierki w Warszawie

K

ompleksowe usługi z dziedziny automatyki przemysłowej i branży
elektrycznej, począwszy od projektu, poprzez produkt, po wdrożenie
i serwis - to atrybuty firmy Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. (APS S.A.)
z Białegostoku. Firma świadczy również usługi pomiarowe i prowadzi
bezpośrednią sprzedaż urządzeń automatyki przemysłowej.

a podstawie własnych rozwiązań
i pomysłów technicznych APS projektuje urządzenia pomiarowe i sterujące, czuwające nad procesami technologicznymi. Te urządzenia to m.in.
systemy zasilania, sterowania i nadzoru, instalacje elektryczne, a także
układy pomiarowe czy układy zabezpieczeń elektrycznych. APS tworzy także wizualizacje innowacyjnych procesów technologicznych, które realizuje.
Z takich technologii korzystają głównie
elektrociepłownie, elektrownie, zakłady ciepłownicze, wodociągi, szpitale,
oczyszczalnie ścieków, ale także przemysł spożywczy.
APS jest w stanie spełnić wszystkie
oczekiwania klienta: nie tylko zaprojektuje najlepsze rozwiązanie, ale także je
wdroży, dostarczy, zamontuje i uruchomi. A potem dokona serwisu i naprawi
w ramach gwarancji. Zasadniczą cechą usługi APS SA jest indywidualne
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podejście i dostosowanie repertuaru
działań do specyﬁki odbiorcy i jego środowiska pracy.
W ostatnich latach firma zautomatyzowała wiele różnych procesów
przemysłowych w różnych gałęziach
przemysłu, w oparciu o światowej klasy
technologie informatyczne i innowacyjne narzędzia programistyczne. Do takich przedsięwzięć należy modernizacja
instalacji placu węglowego nr 2 w EC
Siekierki, którą APS S.A. zrealizowała
w okresie sierpień 2010 - marzec 2011
r. Był to I etap inwestycji mającej na
celu kompleksową modernizację i automatyzację instalacji podawania węgla z placów węglowych. Całość prac
wykonana została w oparciu o projekt
Przedsiębiorstwa Projektowo-Realizacyjnego Budownictwa Przemysłowego
CONSTRUCTION z Warszawy. W ramach tej inwestycji ﬁrma APS S.A. wykonała między innymi:

















modernizację istniejących rozdzielni elektrycznych 0,4kV RNW3
i RNW4,
modernizację rozdzielni oświetleniowej ROT3 wraz z wymianą słupów oświetlenia drogi wzdłuż placu
węglowego,
dostawę i montaż kontenera rozdzielni zasilającej urządzenia technologiczne,
estakadę służącą ułożeniu kabli zasilających przenośnik taśmowy T2/
II oraz ładowarko-zwałowarkę ŁZ2,
instalacje elektryczne zasilające
urządzenia transportowe,
instalacje elektryczne w nowych
budynkach przesypowych nr 2
i nr 5,
instalację gniazd serwisowych
wzdłuż przenośnika taśmowego
T2/II,
instalacje AKPiA,
dostosowanie istniejącego syste-
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Ładowarko-zwałowarka




rozdzielnicy 220V DC RPS11
baterii akumulatorów 220V DC.
Prostowniki (zasilacze buforowe
220V DC, każdy o prądzie wyjściowym 150A), są to urządzenia typu
ZB220DC150S. Każdy z nich składa się z dwóch modułów pionowych
M1 i M2 typu ZB220DC80 o max prądzie wyjściowym 80A DC. Pracują one
w układzie równoległym z równomiernym rozdziałem prądów. Każdy zasilacz
wyposażony jest w układ kompensacji
termicznej napięcia buforowania z sondą termiczną przy baterii, zewnętrzny
pomiar prądu baterii i funkcje kontroli
ciągłości obwodu baterii.
Rozdzielnica prądu stałego RPS11
została wykonana jako jednosekcyjna.
Całość umieszczono w szaﬁe stalowej
o wymiarach: szer x głęb x wys: 1000
x 600 x 2000 mm. Rozdzielnicę wyposażono w pomiary lokalne napięcia
na szynach i prądu baterii w oparciu
o mierniki cyfrowe DIP 400 oraz układ
kontroli doziemień oparty na urządzeniach ﬁrmy BENDER współpracujących
z systemem nadrzędnym SYNDIS.
Zastosowano baterię akumulatorów klasyczną o ograniczonej obsłudze, składającą się ze 106 ogniw Classic 6 OCSM 690 LA produkcji Exide
Technologies. Ze względu na ograniczone wymiary pomieszczenia akumulatorni, ogniwa ustawiono na 2 stelażach schodkowych piętrowych Alpha
typu E-SGL 2-23H. Pod stelaże zastosowano kuwety kwasoodporne typu

AW2230, na wypadek ewentualnego
wylania się elektrolitu. W ogniwach, zamiast korków ceramicznych, zastosowano zewnętrzne rekombinatory. Gazy
powstające w czasie pracy baterii (tlen
i wodór) wnikają do wnętrza rekombinatora i w umieszczonym wewnątrz katalizatorze łączą się w parę wodną. Para
wodna skrapla się na ściankach rekombinatora i spływa ponownie do wnętrza
ogniwa. W związku z tym nie ma potrzeby ciągłego uzupełniania ubytków wody
podczas eksploatacji baterii. Brak emisji
gazów pozwala na znaczne ograniczenie wymagań wentylacyjnych.
Obwody napięć gwarantowanych
230V AC składają się z dwóch identycznych układów zbudowanych z:
 zasilaczy bezprzerwowych typu
FPM8Z z łącznikami statycznymi
SS8 i bypassami serwisowymi zabudowanymi w szafach oznaczonych jako UPS1 i UPS2,
 rozdzielni napięć gwarantowanych
RUPS1 i RUPS2.
Ze względów technologicznych
jeden z układów zabudowany został
w budynku rozdzielni RNW 3/4 natomiast drugi w rozdzielni kontenerowej.
Do celów monitorowania i sterowania urządzeniami z poziomu nadrzędnego systemu SYNDIS, w budynku rozdzielni RNW3/4 zamontowana
została szafka z lokalnym sterownikiem
systemu. Sterownik połączony jest linią światłowodową o długości około
1200m z nastawnią elektryczną w bu-
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Modernizacja rozdzielni elektrycznych polegała na przeprowadzeniu
kompleksowego remontu budowlanego wraz z wymianą ślusarki okiennej
i drzwiowej, wykonaniem posadzek antyelektrostatycznych w całej rozdzielni
oraz wymianą starych rozdzielnic na
urządzenia typu RNM-2 produkcji Elektrobudowa S.A. połączonych ze sobą
mostem szynowym typu NGW M-1 i wyposażonych w wyłącznik sprzęgła. Ze
względu na konieczność zachowania
ciągłości zasilania niektórych obwodów,
wymiana rozdzielnic przebiegała etapowo. Pozostawiono stare, przylegające
do rozdzielnic transformatory zasilające
typu T3Gc 1000/6kV, wymieniając jedynie ich obudowy.
W polach zasilających rozdzielni
RNW3 i RNW4 oraz w polu sprzęgła
RNW4 zastosowano wyłączniki typu
MASTERPACT NW16 H1 w wersji wysuwnej produkcji Schneider Electric.
Pola zasilające wyposażono ponadto
w analizatory sieci typu PECA15 oraz
przetworniki pomiaru napięcia w torach,
a pole sprzęgła w przetwornik pomiarowy prądu, umożliwiając podgląd parametrów pracy rozdzielni w Nastawni
Elektrycznej. Jako automat SZR zastosowano urządzenie przeznaczone
do pracy w układach z rezerwą ukrytą AZRS-3.
Dla zasilenia transformatora TNW3
została wymieniona linia zasilająca 6 kV
o długości około 1100 m. Istniejący kabel zdemontowano i ułożono nowy typu
Y3HKXS 3x150/50. Na długości około 70 m linia kablowa przebiegała pod
torowiskiem kolejowym. Projekt przewidywał również wyposażenie instalacji w obwody prądu stałego i napięć
gwarantowanych. Do tego celu wykorzystano urządzenia ﬁrmy MEDCOM.
Układ prądu stałego składa się z:
 prostowników 220V DC nr 1 i nr 2

Fot. APS

mu sterowania PCS7 do potrzeb
nowych urządzeń,
 prace rozruchowe oraz nadzór
w trakcie ruchu próbnego urządzeń
transportowych,
 dokumentację powykonawczą.
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Rys. 1. Maska obwodów 220VDC
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dynku głównym elektrociepłowni. Kabel światłowodowy został ułożony
wzdłuż trasy kabla zasilającego 6kV do przełącznicy światłowodowej
w Nastawni Elektrycznej.
Na rysunkach 1 i 2
przedstawiono widoki
masek synoptycznych
systemu SYNDIS na
Nastawni Elektrycznej.
Z systemu SYNDIS możliwe jest sterowanie wyłącznikami zasilania rozdzielni RNW3 i RNW4
oraz wyłącznikiem sprzęgła w polu
nr 2 rozdzielni RNW4. Ponadto możliwe jest załączenie/odstawienie układu SZR oraz wykonywanie przełączeń
planowych. Z obwodów napięcia stałego i napięć gwarantowanych wprowadzone są do systemu stany łączników
rozdzielni RPS11 oraz sygnały diagnostyczne i pomiarowe.
Opisane prace dotyczą oczywiście
tylko zakresu elektrycznego i nie wyczerpują całości tematu. Obecnie istniejący system cyfrowy zastosowany
do automatyzacji procesu nawęglania
w EC Siekierki oparty jest na systemie
sterowania procesami technologicznymi SIMATIC PCS7 ﬁrmy Siemens.
W ramach zadania wykonana została
modernizacja tego systemu mająca na
celu włączenie do istniejącego układu
ładowarko-zwałowarki ŁZ2 i przenośnika taśmowego T2/II. Ze względu

Rys. 2. Maska rozdzielni RNW3_RNW4

na rozległość tych prac może to być
tematem innego opracowania.
Dzięki dobrej współpracy wszystkich uczestników biorących udział
w modernizacji, oraz sprawnej koordynacji przedsięwzięcia przez specjalistów z PGNiG Termika S.A. (wcześniej
VATTENFALL HEAT POLAND) powstał zaawansowany technologicznie
produkt spełniający wysokie wymagania Inwestora.
Było to pierwsze zadanie zrealizowane przez ﬁrmę Automatyka-Pomiary-Sterowanie S.A. dla PGNiG
Termika. W chwili obecnej dobiega końca II etap inwestycji, w którym APS
bierze udział. To dowód na to, że ﬁrma APS S.A. postrzegana jest przez
Inwestora jako partner godny zaufania
w kompleksowej realizacji tego typu
zadań. 
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dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński
Politechnika Łódzka,
Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska

WYBÓR TECHNOLOGII
termicznego przekształcania
odpadów komunalnych

P

rogram budowy spalarni odpadów komunalnych stworzony w 2007
roku i objęty tzw. listą indykatywną Ministerstwa Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” miał
początkowo liczyć 11 pozycji. Zakładano wybudowanie w jego ramach
12 spalarni odpadów komunalnych: w Szczecinie, Koszalinie, Poznaniu,
Gdańsku, Olsztynie, Białymstoku, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Krakowie
oraz 2 instalacji na Śląsku.
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umaryczna wydajność instalacji
miała sięgać ok. 2,4 mln Mg rocznie. Nie planowano budowy instalacji
w województwach: dolnośląskim, opolskim i lubuskim oraz lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Od momentu utworzenia listy zniknęły z niej
niektóre pozycje. Pierwszy wycofał się
Olsztyn, a następnie Gdańsk. W województwie śląskim zdecydowano się
wybudować zamiast dwóch instalacji po 250 000 Mg/rok jedną o łącznej wydajności ok. 500 000 Mg/rok.

Tak więc w chwili obecnej wygląda na
to, że w dalszym ciągu „w grze” są jedynie: Szczecin, Poznań, Bydgoszcz,
Białystok oraz Kraków. W międzyczasie udało się skompletować stosowna
dokumentacje oraz uzyskać decyzję
środowiskową dla dotychczas niewystępującej na liście lokalizacji - dla Konina. Sumaryczna wydajność tych 6
instalacji wynosi maksymalnie ok. 1,1
mln Mg na rok, a planowany termin
oddania ich do eksploatacji to koniec
2015 roku. Jest to stanowczo za ma-

Kluczowym terminem wyznaczonym
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego był 1 czerwca 2010 roku, kiedy to wszyscy potencjalni beneﬁcjenci
powinni uzyskać dla planowanych inwestycji decyzje środowiskowe oraz
1 marca 2011 roku, kiedy wszystkie
wnioski o doﬁnansowanie powinny traﬁć do komisji Europejskiej w Brukseli.
Z różnych przyczyn z listy indykatywnej zniknęły kolejne instalacje: w Koszalinie, w Łodzi oraz instalacja śląska (Ruda Śląska). Władze Warszawy
zdecydowały się na budowę instalacji
bez wsparcia z funduszy europejskich.

ło, by sprostać wymogom dyrektywy
składowiskowej (1999/31/WE), w myśl
której, wstępując do Unii Europejskiej
zobowiązaliśmy się do 50% redukcji
składowanych na składowiskach odpadów biodegradowalnych w roku 2013.
Przyjęcie w ubiegłym roku nowelizacji ustawy o otrzymaniu porządku
w gminach i przekazanie od 1 stycznia 2012 roku władztwa nad odpadami gminom, spowodowało gwałtowne
zainteresowanie metodami termicznego przekształcania odpadów wśród
bardzo wielu samorządów. Pojawiły
się liczne inicjatywy budowy regional-
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nych spalarni odpadów komunalnych
np. w Tarnowie, Chrzanowie, Jastrzębiu Zdroju, Rzeszowie, Gorlicach, Włocławku, Gdyni, a także w Hrubieszowie
czy Chodzieży. Pojawił się więc sprzyjający klimat do rozwoju i budowy kolejnych instalacji w kraju z planowanym
przekazaniem do eksploatacji w latach
2015-2020. Jest to bardzo istotne,
gdyż rok 2020 jest rokiem, w którym
powinniśmy osiągnąć kolejny szczebel
redukcji ilości odpadów biodegradowalnych traﬁających na składowiska
- 65% . Jeżeli dodamy do tego informację, że Komisja Europejska planuje
na 2025 rok wprowadzenie całkowitego zakazu składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,
sprawa budowy instalacji termicznego
przekształcania odpadów staje się bardzo istotna.
Wróciły więc pytania o docelowy
model gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce, o zasadność i celowość budowy spalarni odpadów,
o technologie alternatywne w stosunku do spalania odpadów, o koszty gospodarowania odpadami. Dyskusję na
ten temat wywołały również wymagania stawiane raportom o oddziaływaniu na środowisko obligatoryjnie sporządzanym dla tego typu inwestycji,
w celu uzyskania decyzji środowiskowej, jako ważnego etapu na drodze
procesu inwestycyjnego1). Zawarte
w ustawie o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko wymagania dotyczące raportów o oddziaływaniu na środowisko
wymuszają każdorazowo dokonanie
analizy tzw. wariantów alternatywnych
realizacji inwestycji. W praktyce sprowadza się to do analizy proponowanej
technologii i porównania jej z innymi
znanymi technologiami, zarówno w obszarze tzw. elementów generalnych,
jak i w obszarze rozwiązań szczegółowych. Ponieważ autorzy wszystkich

1) Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 145, Nr 106, poz. 675, Nr
119, poz. 804, Nr 143, poz. 963, Nr 182, poz. 1228, z 2011 r. Nr 32, poz. 159, Nr 122, poz. 695, Nr 132, poz. 766, Nr 135, poz. 789, Nr 152, poz. 897, Nr 163, poz. 981, Nr 170,
poz. 1015, Nr 178, poz. 1060);
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raportów, w ramach tej analizy dokonywali porównania wybranej (zresztą
słusznie i zgodnie z tendencją obserwowaną we wszystkich krajach Unii)
technologii spalania na ruszcie z instalacjami mechaniczno-biologicznej
przeróbki odpadów (MBT) oraz instalacjami pirolizy i zgazowania, a także
instalacjami plazmowymi, odżyła na
nowo dyskusja na wyborem najlepszej
technologii. Wydawało się, że czerpiąc
doświadczenia z innych krajów UE,
które w ostatnich latach budowały instalacje termicznego przekształcania
odpadów, nie ma żadnych powodów
do wyważania otwartych drzwi i szukania „trzeciej drogi”. A jednak - pomimo, że powszechnie wiadomo, że
w ciągu ostatnich 5 lat wszystkie nowo
wybudowane instalacje termicznego
przekształcania odpadów komunalnych w skali ponad 100 000 Mg/rok
były instalacjami rusztowymi - w Polsce
powróciła dyskusja: MBT czy spalarnia? Spalanie na ruszcie czy piroliza,
plazma lub zgazowanie? W tej sytuacji
wydaje się koniecznym zestawienie
i powtórzenie jeszcze raz argumentów, dla których w pozostałych państwach UE nikt już podanych powyżej
pytań nie stawia, tylko buduje instalacje
spalania odpadów komunalnych oparte o sprawdzoną technologię rusztową, argumentów szczególnie przydatnych samorządowcom w dyskusjach
z mieszkańcami i organizacjami pozarządowymi, z reguły negatywnie nastawionymi do spalania odpadów.

go rozdzielenia strumienia odpadów
na frakcje, które dają się w całości lub
w części wykorzystać materiałowo lub
energetycznie oraz na frakcje ulegającą
biodegradacji, odpowiednią dla biologicznego przetwarzania w warunkach
tlenowych lub beztlenowych”.
W roku 2005 uznana i ceniona angielska ﬁrma konsultingowa Juniper
Consultancy Services opublikowała
ponad 600 stronicowy raport opisujący wszystkie znane systemy mechaniczno-biologicznej przeróbki odpadów komunalnych wskazując na ich
zalety i wady2). Typowa instalacja MBT
funkcjonuje w sposób następujący:
ze strumienia zmieszanych odpadów
komunalnych jest wydzielana mechanicznie na drodze przesiewania frak-

stowanie) lub beztlenowej (fermentacja
metanowa), zaś przesiew zawierający
frakcję mineralną (niepalna, popiół) kierowany jest na składowisko.
Pozostała na drugim sicie frakcja
organiczna jest następnie rozdrabniana, usuwane są z niej metale żelazne,
a następnie poddawana jest procesom
biologicznym. W przypadku kompostowania proces prowadzony jest w sposób następujący - w przeciągu 10 dni
odpady są poddawane intensywnemu
napowietrzaniu w specjalnie zamykanych tunelach (boksach), w wyniku
czego substancje organiczne ulegają
utlenieniu do CO2 zaś pozostałość stanowi kompost. Najczęściej jednak produkt takiej operacji nie spełnia wymagań ustawy o nawozach i nawożeniu

 MBT czy spalanie?

cja energetyczna oraz frakcje metali
żelaznych i nieżelaznych (pozostałość
na pierwszym sicie o oczkach 80 x
80 mm lub 100 x 100 mm). Uzyskana
w ten sposób frakcja organiczna (tzw.
frakcja podsitowa) poddawana jest
kolejnemu przesiewaniu, tym razem
na sicie o oczkach 10 x 10 mm lub
20 x 20 mm. Pozostałość organiczna
na drugim sicie poddawana jest biologicznej stabilizacji tlenowej (kompo-

i nie może być wykorzystany jako nawóz. Alternatywą dla kompostowania
jest proces beztlenowy - fermentacja
metanowa, w wyniku czego pozyskiwany jest biogaz (zawierający metan),
który może być następnie wykorzystany do celów energetycznych. Stała pozostałość po procesie fermentacji
często poddawana jest jeszcze obróbce tlenowej (kompostowaniu). Ze
względu na niską jakość kompostu,

Zgodnie z podręcznikową deﬁnicją „termin mechaniczno-biologiczne
przetwarzanie odpadów (MBP, MBT mechanical-biological treatment, MBS
- mechanical-biological stabilisation),
obejmuje procesy rozdrabniania, przesiewania, sortowania, klasyﬁkacji i separacji, ustawione w różnorodnych
konﬁguracjach w celu mechaniczne-

Fot. NE

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

68

2) Mechanical-Biological-Treatment: A Guide for Decision Makers. - Juniper Consultancy Services, London 2005;

2012-02-14 09:11:49

a właściwie stabilizatu pozyskanego
ze zmieszanych odpadów komunalnych, przeważnie jest on produktem
niesprzedawalnym, nie nadającym się
do wykorzystania jako nawóz, a tym
samym wymagającym składowania.
Stablizaty otrzymane ze zmieszanych
odpadów komunalnych nie mogą być
stosowane na gruntach rolnych. Dopuszcza się jedynie stosowanie stabilizatów do rekultywacji gruntów nieużytkowanych rolniczo. Z uwagi na
zawartość pewnej ilości substancji organicznych, stabilizat taki nie może być
składowany na składowiskach odpadów (zgodnie z przepisami zawartość
substancji organicznych ponad 3% nie
pozwala na składowanie na składowisku). Pojawia się więc istotny problem
z zagospodarowaniem otrzymanego
w procesie MBT stabilizatu.
Wydzielona na pierwszym sicie
frakcja energetyczna poddawana jest
następnie licznym procesom mechanicznej obróbki - od separacji metali
żelaznych (magnetyczne), metali nieżelaznych i kamieni (bezwładnościowo), po rozdrabnianie i czasami suszenie. Frakcja ta wykorzystywana jest
do produkcji tzw. paliwa alternatywnego (RDF - Refuse Derived Fuel, SRF
- Secondary Recovered Fuel, EBS Ersatzbrennstoﬀ). Ilość wytworzonego
paliwa alternatywnego sięga 40 - 55%
pierwotnej masy odpadów skierowanych do instalacji MBT. Dopuszczalne parametry jakościowe paliwa alternatywnego określa norma europejska
EN-15359 (Solid Recovered Fuels Speciﬁcations and classes), lecz paliwo wytworzone z odpadów zgodnie
z prawem europejskim („zgodnie z obowiązującym prawem UE odpady, które
są przetwarzane na paliwo, nie przestają być odpadami do czasu ich termicznego przekształcenia lub spalenia” - tak brzmi oﬁcjalna interpretacja
problemu wg Komisji Europejskiej) nie
przestaje być odpadem i może być wykorzystywane do wytwarzania energii
jedynie w spalarniach lub współspalarniach odpadów. Energetyka zawodowa, przemysłowa czy ciepłownictwo,
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które mogłyby współspalać RDF w procesie współspalania odpadów nie wykazują nadmiernego zainteresowania
paliwem alternatywnym, gdyż w celu
uruchomienia jego współspalania konieczne są znaczne nakłady inwestycyjne w zakresie przystosowania kotła
oraz występują problemy techniczne korozja instalacji oraz zarastanie części
instalacji powstałym żużlem o niższej
niż w przypadku spalania węgla temperaturze topnienia. Drugim potencjalnym odbiorcą paliw alternatywnych są
cementownie. Polskie cementownie
w chwili obecnej w ok. 40-45% zastępują węgiel paliwami alternatywnymi
wytworzonymi z odpadów przemysłowych. Sumaryczna zdolność przyjęcia
paliw alternatywnych w polskich cementowniach wynosi ok. 0,9 mln Mg,
docelowo maksymalnie 1,5 mln Mg,
co przy ilości powstających w naszym
kraju odpadów komunalnych (ok. 12
mln Mg) jest ilością znikomą. Co więcej, wartość opałowa paliwa alternatywnego wytworzonego z odpadów
komunalnych wynosząca 14 - 18 MJ/
kg jest zbyt niska dla cementowni. Nie
ma więc nadziei, że po paliwo alternatywne wytworzone w instalacjach MBT
będą ustawiać się kolejki chętnych.
Jak więc z MBT radzą sobie inni
i czy jest to rzeczywista alternatywa
dla spalania? Praktycznie w każdym
kraju Unii Europejskiej istnieją instalacje
MBT. Najwięcej jest ich we Włoszech
oraz w Niemczech. Są również w Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Irlandii,
Belgii, Austrii, Finlandii. Różne, zależne
od kraju są doświadczenia eksploatacyjne. W żadnym jednak z wymienionych krajów Unii Europejskiej MBT nie
stało się technologią dominującą, nie
wyparło spalarni odpadów, co najwyżej stało się uzupełnieniem systemu
gospodarki odpadami komunalnymi.
Dobrym przykładem dla wskazania
roli MBT w systemie gospodarki odpadami są Niemcy. W 1993 roku przyjęto wstępne regulacje prawne, w myśl
których, od 2005 roku miał obowiązywać zakaz składowania odpadów komunalnych na składowiskach. Zakaz

ten obowiązującym prawem stał się
w 2001 roku. Dokonano wtedy przeglądu możliwości spełnienia tych wymagań na obszarze całego kraju. Okazało się, że w zachodnich landach nie
powinno być problemu z dotrzymaniem tego zakazu (istniało tam ponad
50 spalarni odpadów komunalnych), to
we wschodnich landach liczba spalarni
jest niewielka (5 instalacji) i będą duże problemy z dotrzymaniem zakazu.
Cykl uzgodnień lokalizacji spalarni trwa
zwykle 2-3 lat, a sama budowa około 3
lat. Nie było więc szansy na wybudowanie wystarczającej ilości spalarni na
terenie tzw. „nowych landów”. Podjęto
więc na szczeblu ministerstwa środowiska decyzje w sprawie promowania
instalacji MBT na tym terenie. Budowa
takiej instalacji zazwyczaj nie powoduje protestów społecznych i trwa kilka
miesięcy. Wybudowano więc w latach
2002-2005 aż 31 nowych instalacji
MBT na terenie wschodnich landów
i osiągnięto ogólny stan - 81 instalacji
o łącznej wydajności ok. 10 mln Mg,
w tym 5,2 mln Mg - to wydajność nowych 31 instalacji na terenie wschodnich landów. Bilans odpadów za rok
2003 wskazywał na deﬁcyt właśnie ok.
5 mln Mg mocy przerobowej w spalarniach odpadów. Większość istniejących instalacji MBT w zachodnich
landach produkowała paliwo alternatywne dla cementowni, nowe instalacje produkowały to paliwo bez możliwości ich odbioru przez niemieckie
cementownie - pojawił się więc wtedy
znaczący eksport paliwa alternatywnego do polskich cementowni. Nie rozwiązało to jednak całego problemu.
W latach 2004-2010 wybudowano
więc w Niemczech sieć 32 instalacji
do spalania paliwa alternatywnego
(elektrowni opalanych paliwem alternatywnym), rusztowych, z systemami oczyszczania spalin identycznymi
jak w spalarniach odpadów. W chwili obecnej w Niemczech funkcjonuje
69 spalarni odpadów komunalnych
o łącznej wydajności ponad 19 mln
Mg oraz 78 instalacji MBT (pracujących wg różnych technologii) o łącznej
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wydajności ok. 9,5 mln Mg. Instalacje
MBT produkują paliwo alternatywne,
które dziś stosunkowo rzadko traﬁa
do cementowni ze względu na zbyt
niską wartość opałową. Jest ono spalane w 34 spalarniach paliwa alternatywnego o łącznej wydajności 5,8 mln
Mg. Z technicznego punktu widzenia
te spalarnie paliwa alternatywnego
praktycznie nie różnią się od spalarni odpadów komunalnych - mają taki
sam system oczyszczania spalin gdyż
podlegają pod te same uregulowania
prawne co wszystkie spalarnie odpadów. Taki system pozwala na pokrycie
wszystkich potrzeb kraju w zakresie
zagospodarowania odpadów komunalnych i uzyskania rewelacyjnego wskaźnika - poniżej 2% odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Nie
jest to jednak system idealny. Doświadczenia eksploatacyjne instalacji MBT
wskazują, że są to instalacje awaryjne
i zawodne pod względem technicznym
oraz uciążliwe dla otoczenia (znaczna
emisja substancji złowonnych - odorów). Występują również poważne problemy z zagospodarowaniem produktu
po obróbce biologicznej (kompostowaniu lub fermentacji) - stabilizatu, który
nie jest dopuszczony do stosowania
jako nawóz. Doniesienia z niemieckiego urzędu ochrony środowiska (Bundesumweltamt) wskazują na stopniowe
ograniczanie ilości funkcjonujących instalacji MBT. Najnowsze opracowanie
Komitetu Doradczego Niemieckiego
Ministra Środowiska zdecydowanie
odradza stosowanie MBT w gospodarce odpadami komunalnymi. Kilka
z nich już zostało wyłączonych z eksploatacji, kolejne najprawdopodobniej
zostaną wyłączone w przyszłym roku.
Podobne, negatywne doświadczenia
eksploatacyjne mają Austriacy.
Jak więc widać MBT nie zastąpi
spalarni odpadów. Może być uzupełnieniem systemu, ale nie jedynym jego
ogniwem. W Polsce istnieje pokaźna
grupa osób zafascynowanych MBT

i chcących za wszelka cenę, wbrew
nawet doświadczeniom innych krajów, przenieść tę technologię do naszego kraju. Było by bardzo źle, gdyby wycofywane z rynku niemieckiego
wyeksploatowane instalacje MBT traﬁły do Polski.

 Piroliza, zgazowanie,
plazma…
Realizacja projektów budowy instalacji termicznego przekształcania
odpadów 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 wieku 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 - 18 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 15 - 18 MJ/kg. Jeszcze wyższe
wymagania w zakresie wartości opałowej mają spalarnie komorowe (16 - 19
MJ/kg). Jedynym typem spalarni, która może być porównywalna w zakresie
parametrów technicznych, uniwersalności czy niezawodności ze spalarnią
rusztową jest spalarnia ﬂuidalna. Może
on 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
(w 2005 roku 382 instalacje). Niewielki ułamek stanowią spalarnie ﬂuidalne
(27 instalacji), spalarnie z oscylacyjnym
piecem obrotowym (18 instalacji) i spalarnie dwukomorowe (8 instalacji)3).
Najważniejszymi dostawcami spalarni
rusztowych są: CNIM (Francja), Andtritz Energy & Environment (Austria,
Niemcy), Martin (Niemcy), Standardkessel Baumgarte (Niemcy), Babcock
& Wilcox Volund (Dania), Keppel Seghers (Belgia), Hitachi-Zosen-Inova
(Japonia, Szwajcaria), Fisia Babcock
(Niemcy), Covanta (USA) oraz Wheelabrator (USA). W zakresie spalarni ﬂuidalnych najważniejszymi dostawcami
są: Lurgi & Lentjes (Niemcy), Foster &
Wheeler (USA), Ebara (Japonia) oraz
Alstom (Francja). Jedynym dostawcą
spalarni z oscylacyjnym piecem obrotowym jest francuska ﬁrma Cyclerval,
zaś dostawcą spalarni dwukomorowych (w pierwszej komorze zgazowanie odpadów, w drugiej dopalanie
gazów) jest angielsko-norweska ﬁrma ENERGOS (ENER-G). Podane powyżej ﬁrmy wybudowały praktycznie
wszystkie spalarnie odpadów w Europie w ostatnich 10 latach. Nie można
więc mówić o spalarniach rusztowych
jako przeżytku z ubiegłego wieku. Są
to w tej chwili najbardziej niezawodne
instalacje o największym stopniu rozpowszechnienia w Europie.
W latach dziewięćdziesiątych podjęte zostały liczne próby opracowania
alternatywnych dla spalarni rusztowych
technologii termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Najbardziej znanymi przykładami takich
działań były technologie Schwel-Bren-

3) Energy from Waste. State of the Art. Report. Statistics. 5th Edition, - ISWA, Copenhagen, May 2006;
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wania lub pirolizy, o wydajności powyżej 50 000 Mg/rok w chwili obecnej
w Europie nie ma. Instalacji plazmowych przeznaczonych do termicznego przekształcania odpadów komunalnych jest w chwili obecnej na
świecie 6. Dwie największe z nich
(o wydajności ok. 45 000 Mg/rok)
znajdują się Japonii. Kolejne instalacje o wydajności ok. 25 000 Mg/rok
znajdują się w Kanadzie oraz w Japonii. Instalacja w Ottawie w marcu
2011 roku została zamknięta, wymagała ona bardzo kalorycznych odpadów (14 - 16 MJ/kg) i miała problemy
z dotrzymaniem dopuszczalnej wielkości emisji zanieczyszczeń. Dwie instalacje badawcze o wydajnościach rzędu

dyną pracującą instalacją pirolityczną
dla odpadów komunalnych jest instalacja w Burgau (Niemcy) wybudowana
w 1987 roku. Na jej bazie wybudowano
podobną instalację w Arras (Francja),
która jednak w 2009 roku została zamknięta oraz w Hamm (Niemcy) o wydajności ok. 100 000 Mg/rok, którą
zamknięto w czerwcu 2010 roku. Nie
jest to więc technologia sprawdzona,
niezawodna, godna polecenia. Innych
technologii opartych o procesy zgazo-

1 000 -2 000 Mg/rok znajdują się na
Tajwanie oraz w Wielkiej Brytanii. Brytyjska ﬁrma planuje podobno budowę
takiej instalacji w miejscowości Swindon o wydajności ok. 100 000 Mg/rok,
ale prace jeszcze nie zostały rozpoczęte. Jednocześnie w tej samej Wielkiej
Brytanii oddano właśnie do użytku spalarnię Belvedere (w Riverside, niedaleko Londynu) - rusztową, o wydajności
585 000 Mg/rok. Kolejna o wydajności 840 000 Mg/rok (Manchester) jest
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n-Verfahren (opracowana w koncernie Simensa) oraz Thermoselect. Obie
zrobiły spektakularną klapę na początku lat dwutysięcznych. Simens wybudował instalację w miejscowości
Fürth koło Norymbergi o wydajności
ok. 100 000 Mg/rok, która po czterech latach bezowocnych prób została ostatecznie zamknięta w 2001 roku,
przynosząc stratę około 400 mln DM.
Pełnotechniczna instalacja Thermoselect w Karlsruhe o wydajności ok.
225 000 Mg/rok została po 6 latach
prób uruchomienia i osiągnięcia zakładanej wydajności w roku 2006 ostatecznie zamknięta przynosząc straty
przekraczające 500 mln Euro. Na takie eksperymenty Polski nie stać. Je-

4) Wielgosiński G. - Przegląd technologii termicznego przekształcania odpadów. - Nowa Energia, 2011, 1, 55-67;
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w budowie. Jak więc widać ani zgazowanie, ani piroliza, ani tym bardziej
plazma nie stanowią aktualnie żadnej
konkurencji dla klasycznych instalacji rusztowych. Więcej informacji na
ten temat przedstawiono w numerze
pierwszym z 2011 roku czasopisma
Nowa Energia4).
W chwili obecnej niektóre z krajów
Unii Europejskiej 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
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) o wydajności 200 000 Mg/rok jest w trakcie
budowy (ukończenie - koniec 2012)
i następna w Ringaskiddy (hrabstwo
Cork) o wydajności 140 000 Mg/rok
jest na etapie uzgodnień. W bieżącym
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 kończy 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 (Karvina, Pardubice, Jihlava). 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
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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 technologii rusztowej mają zostać wybudowane również
planowane spalarnie w Tallinie i Tartu
(Estonia), Wilnie, Kłajpedzie i Kownie
(Litwa). Rydze (Łotwa), w okręgu kaliningradzkim (Rosja), Lublanie i Mariborze (Słowenia), Helsinkach, Tampere,
Rovaniemi i Oulu (Finlandia), Timisoara, Brasov i Bukareszcie (Rumunia).
Widać więc, że w najbliższych latach
liczba spalarni będzie systematycznie
wzrastać. W chwili obecnej w Europie
funkcjonuje ponad 400 spalarni odpadów komunalnych, a na całym świecie
jest ich ponad 900.
Zgodnie z nową ramową dyrektywa w sprawie odpadów (2008/98/EC)
warunkiem koniecznym zaliczenia spalania odpadów w spalarni do procesów
odzysku (a nie unieszkodliwiania) jest
osiągnięcie przez spalarnie 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 spalarni w Polsce. Spalarnie ﬂuidalne, z uwagi na konieczność
rozdrabiania odpadów komunalnych
(znaczne zużycie energii elektrycznej)
mają 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.

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

szenia przebiegu procesu spalania.
Emisji dioksyn nie wolno bagatelizować, pomimo iż ich stężenia w spalinach są bardzo niskie - sięgające
0,1 ng/m 3 (10 -10 g!). Co prawda

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 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 w 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 ulep-

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. Zgodnie z postanowieniami
ratyﬁkowanej przez Polskę Konwencji
Sztokholmskiej ich emisja musi być
ograniczana. 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.
Wobec powyższych faktów dotyczących stosowanych technologii termicznego przekształcana odpadów ko-

Fot. NE

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

72

2012-02-14 09:11:52

munalnych 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 ﬂuidalna. Wszelkie inne propozycje - zgazowania, piroliza czy instalacja plazmowa świadczą
niestety o elementarnym braku wiedzy
zgłaszających je osób.

 Ruszt, kocioł, odzysk
ciepła
Jak już wskazano, wszystkie nowoczesne, duże instalacje termicznego
przekształcania odpadów, jakie zostały wybudowane w Europie w ostatnich 5 latach to instalacje rusztowe.
W latach dziewięćdziesiątych alternatywą wydawały się instalacje ﬂuidalne, ale konieczność wstępnego rozdrabniania odpadów spowodowała,
że zrezygnowano z tych technologii.
Współczesne konstrukcje rusztu dla
spalarni odpadów mają swoje korzenie
w latach 20-stych i 30-stych ubiegłego wieku i wywodzą się z konstrukcji
rusztów dla energetycznego spalania
węgla. Swoje rozwiązania technologiczne opracowały ﬁrmy niemieckie
-Steinmüller, Niell i Martin, szwajcarski - von Roll, duńskie - Vølund oraz
Krüger - wszystkie ruszty schodkowe, a także Deutsche Babcock Anlagen - ruszt walcowy. Konstrukcje te
były przez lata rozwijane i z pierwotnymi rozwiązaniami sprzed II wojny
światowej nie mają wiele wspólnego.
Generalnie ruszty schodkowe można
podzielić na ruszty posuwowe (przesuw materiału na ruszcie „do przodu”),
ruszty przeciwbieżne (przesuw materiału na ruszcie „do tyłu”) oraz ruszty
posuwisto-zwrotne, gdzie jednocześnie
materiał przesuwany jest „do przodu” w dół rusztu i mieszany poprzez przeciwbieżny ruch części rusztowin. Najlepsze efekty daje spalanie na rusztach
posuwisto-zwrotnych, gdyż zapewniają
one najwyższy stopień wypalenia ma-
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teriału (mała zawartość niespalonych
substancji organicznych w żużlu) przy
jednoczesnym dobrym natlenieniu i wymieszaniu strefy spalania (niskie stężenia tlenku węgla oraz organicznych
produktów niepełnego spalania w gazach odlotowych). W świetle doświadczeń eksploatacyjnych nieco gorsze
efekty daje zastosowanie rusztów walcowych. Ruszt schodkowy jest najczęściej pochylony o niewielki kąt w kierunku końca rusztu w celu zapewnienia
samoczynnego przemieszczania się
spalanych odpadów w dół rusztu. Kąt
pochylenia rusztu jest tym większy im
bardziej wilgotne są odpady komunalne poddawane spalaniu. Dla odpadów
o wartości opalowej 6-10 MJ/kg zazwyczaj stosuje się ruszty chłodzone
powietrzem (pierwotnym przepływającym w szczelinach pomiędzy rusztowinami), zaś dla wyższych wartości
opałowych (10-16 MJ/kg) stosuje się
ruszty chłodzone wodą. Często, dla
zapewnienia lepszego przebiegu procesu spalania i zmniejszenia strat ciepła powietrze pierwotne wprowadzane
do procesu spalania przez ruszt jest
wstępnie podgrzewane do temperatury ok. 120-200oC za pomocą ciepła
odpadowego z instalacji. Powietrze
pierwotne podawane pod ruszt stanowi zazwyczaj ok. 50% całej ilości powietrza podawanej do procesu spalania. Powietrze wtórne podawane jest
powyżej strefy spalania, zapewniając
skuteczne dopalenie produktów niepełnego spalania i tlenku węgla powstałych bezpośrednio w procesie spalania.
Poprzez sterowanie ilością powietrza
pierwotnego podawanego do różnych
stref rusztu można również sterować
przebiegiem procesu spalania. Zazwyczaj, w spalarniach odpadów komunalnych stosuje się ok. 100-120% nadmiar powietrza w stosunku do ilości
stechiometrycznej.
Ponad komorą spalania, za doprowadzeniem powietrza wtórnego, znajduje się pionowy kocioł, najczęściej
3-ciągowy, rzadziej o większej ilości
ciągów, za którym znajdują się wymienniki ciepła, w których produkowana

jest para, a na końcu gorąca woda.
Czasami wymienniki ciepła zainstalowane są już w ostatnim, 3 ciągu kotła.
Jeżeli powierzchnie ogrzewalne zamontowane są w układzie poziomym,
mówimy o kotle 3-ciagowym z poziomym wymiennikiem ciepła, zaś jeżeli
powierzchnie ogrzewalne zainstalowane są w układzie pionowym, mówimy najczęściej o kotle 4- lub 5-ciagowym z pionowym wymiennikiem ciepła.
Ostatni wymiennik ciepła, wytwarzający gorącą wodę, nazywany jest najczęściej ekonomizerem. Do kotła wpływają
spaliny o temperaturze ponad 1 000oC,
zaś opuszczają ekonomizer w temperaturze ok. 200oC. Parametry produkowanej pary to najczęściej temperatura
ok. 400oC i ciśnienie ok. 4 - 10MPa.
Para wykorzystywana jest w turbinie
do produkcji energii elektrycznej. Jeżeli
ma być produkowana jedynie energia
elektryczna, to jest to zazwyczaj turbina kondensacyjna, zaś w przypadku pracy w skojarzeniu (preferowana
jednoczesna produkcja ciepła i energii
elektrycznej), jest to turbina przeciwprężna lub przeciwprężno-upustowa
albo kondensacyjno-upustowa. Dla nowoczesnych spalarni odpadów planuje
się praktycznie zawsze pracę w skojarzeniu (elektrociepłownia), gdyż tylko
taki układ zapewnia uzyskanie wymaganego dyrektywą 2008/98/WE współczynnika efektywności energetycznej
powyżej 0,65 (dla instalacji nowych).
Każda z ﬁrm budujących spalarnie
odpadów komunalnych posiada własne, sprawdzone systemy rusztów oraz
układów odzysku ciepła, łącznie z konﬁguracją kotła. Nie ma żadnego preferowanego rodzaju rusztu (poza aktualnie niezalecanym rusztem walcowym)
ani układu konstrukcyjnego kotła, czy
wymaganych parametrów produkowanej pary. Jedynym, ale bardzo istotnym
ograniczeniem jest tu osiągnięcie wymaganej, dla uznania procesu spalania
odpadów za procesu odzysku, wartości współczynnika efektywności energetycznej powyżej 0,65. Doświadczenie funkcjonujących spalarni odpadów
komunalnych w Europie pokazuje, że
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współczesna instalacja termicznego
przekształcania odpadów komunalnych o wydajności ok. 240 000 Mg/
rok jest w stanie dostarczyć ok. 35-40
MW energii cieplnej oraz ok. 5-8 MW
energii elektrycznej. Według danych
zawartych w wytycznych najlepszej
dostępnej techniki (BAT)5) z 1 Mg odpadów komunalnych można przy pracy w układzie skojarzonym uzyskać ok.
0,4 MWh energii elektrycznej oraz ok.
6,6 GJ energii cieplnej netto.

 System oczyszczania
spalin
Spaliny opuszczające kocioł i układy odzysku ciepła kierowane są do
systemu oczyszczania spalin. Proces
spalania tak niejednorodnego materiału, jakim są odpady, niezależnie od tego
czy są to odpady komunalne, przemysłowe, medyczne czy też osady ściekowe, jest źródłem emisji do atmosfery
bardzo wielu substancji chemicznych,
wśród których są niejednokrotnie substancje toksyczne, rakotwórcze itp.
Główną cześć odpadów stanowi zazwyczaj materia organiczna, stąd też
oczywista jest emisja dwutlenku węgla i pary wodnej oraz tlenku węgla,
w przypadku niecałkowitego spalania.
Obecność w odpadach substancji zawierających w cząsteczce inne, oprócz
węgla i wodoru, pierwiastki, jak np. siarka, azot, chlor czy ﬂuor skutkować będzie emisją dwutlenku siarki, tlenków
azotu, chlorowodoru czy ﬂuorowodoru. Z kolei obecność w materiale spalanym substancji niepalnych (tzw. popiołu) skutkować będzie emisją pyłu.
Mechanizm powstawania dwutlenku
siarki czy tlenków azotu jest bardzo
dobrze poznany i wielokrotnie opisany w publikacjach dotyczących np.
energetycznego spalania paliw kopalnych. Trzeba jednak mieć świadomość,
że rzeczywisty proces spalania daleki jest od idealnego - tj. spalania całkowitego i zupełnego. Proces spala-

nia (rozkładu termicznego i utleniania)
bardzo wielu związków organicznych
(zwartych w odpadach) nie przebiega
w sposób idealny z wytworzeniem jedynie dwutlenku węgla, tlenku węgla
i wody. Powstaje w tym procesie zazwyczaj znaczna ilość produktów pośrednich rozkładu i utleniania, które nie
ulegają następnie dalszemu rozkładowi. Wydawałoby się, że w drastycznych
warunkach spalania, w temperaturze
około 1000oC wszelkie substancje organiczne muszą ulec spaleniu. Niestety nie jest to prawda. Wiele związków
chemicznych, często palnych, nie ulega pełnej destrukcji podczas spalania
odpadów. Efektem tego jest obecność
w spalinach ze spalarni odpadów ponad 350 zidentyﬁkowanych różnego
rodzaju związków chemicznych (organicznych) - tzw. produktów niepełnego spalania.
Kluczową sprawą dla bezpieczeństwa ekologicznego spalarni odpadów
jest ograniczanie emisji zanieczyszczeń. Metody ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych z procesów
technologicznych można generalnie
podzielić na dwie grupy - metody pierwotne i metody wtórne. Metody pierwotne to ingerencja w proces technologiczny i stworzenie takich warunków
jego przebiegu, by ilość powstających
zanieczyszczeń była możliwie najmniejsza. Natomiast metody wtórne
- to zastosowanie konkretnych urządzeń i technologii w celu ograniczenia
emisji zanieczyszczeń. Poznanie mechanizmów tworzenia się zanieczyszczeń w procesie spalania pozwala na
opracowanie takich technologii i metod prowadzenia procesu spalania, by
ilość powstających zanieczyszczeń była możliwie najmniejsza.
Metody pierwotne nabierają
w ostatnich latach coraz większego znaczenia, gdyż z ekonomicznego punktu widzenia są one bardziej
opłacalne (tańsze) od metod wtórnych,
zwanych „technologiami końca rury”.

Szczególnie istotną sprawą staje się
aktualnie określenie wpływu parametrów prowadzenia procesu spalania
na emisję metali, wielopierścieniowych
węglowodorów aromatycznych (WWA),
dioksyn (PCDD/F), oraz innych substancji organicznych z procesu spalania. Liczne doniesienia literaturowe
wskazują jednoznacznie, że dotrzymanie prawidłowych parametrów procesu spalania wpływa znacząco na obniżenie emisji substancji organicznych
(w tym WWA i dioksyn) do atmosfery.
Parametrem najlepiej charakteryzującym „prawidłowe warunki spalania”
jest stężenie tlenku węgla w spalinach. Pozostałe parametry określające „dobre warunki spalania” to przede
wszystkim tzw. „trzy T” - temperatura, turbulencja oraz czas (ang. time)
przebywania spalin w odpowiedniej
temperaturze. Podstawowe znaczenie ma jednak zapewnienie warunków
spalania bliskiego spalaniu całkowitemu i zupełnemu, przy zminimalizowaniu ilości powstającego tlenku węgla.
Warunki takie panują przy prawidłowym
natlenieniu strefy spalania, przy optymalnym stężeniu tlenu (dla spalania
węgla 6 - 8% , współczynnik nadmiaru powietrza ok. 1,7 - 1,8). W przypadku spalania odpadów wymagane jest
większe natlenienie strefy spalania i zapewnienie sumarycznego współczynnika nadmiaru powietrza rzędu 2,0 - 2,4
(stężenie tlenu w spalinach opuszczających strefę spalania i dopalania 10
- 13%). Badania prowadzone pod koniec lat dziewięćdziesiątych wykazały bardzo ścisłą korelację pomiędzy
stężeniem niektórych zanieczyszczeń
w spalinach, a stężeniem tlenku węgla,
co jednoznacznie świadczy o wpływie
warunków spalania na emisję zanieczyszczeń organicznych (w tym dioksyn i furanów).
Spaliny po oddaniu ciepła kierowane są do systemu oczyszczania spalin. Jest on zazwyczaj wielostopniowy i zapewnia ponad 99% usunięcie

5) Integrated Pollution Prevention and Control. Reference Document on Best Available Techniques for Waste Incineration. - European Commission, Brussels, August 2006
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zanieczyszczeń. W świetle licznych
doświadczeń konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, można stwierdzić, że
współczesny system oczyszczania
spalin w instalacji termicznego przekształcania odpadów musi obejmować
następujące elementy:
 System odpylania spalin (elektroﬁltr lub ﬁltry tkaninowe). Efektywność systemu odpylania jest
bardzo istotna z punktu widzenia
ochrony środowiska, gdyż to właśnie pył jest nośnikiem emisji metali ciężkich (rtęć, ołów, kadm, miedź,
chrom, mangan, arsen, nikiel, antymon i tal), jak również cząsteczki pyłu są doskonałym sorbentem
dioksyn, stąd też dążenie do maksymalizacji wydajności urządzeń
odpylających. Zazwyczaj w nowoczesnych, dużych spalarniach
odpadów (komunalnych lub przemysłowych) do odpylania spalin
stosuje się elektroﬁltry - urządzenia pozwalające zatrzymać nawet 99,9% emitowanego pyłu.
Wadą elektroﬁltrów jest dodatni
wpływ pola elektrostatycznego na
przebieg syntezy „de novo” polichlorowanych dioksyn i furanów.
Ostatnio coraz częściej stosuje
się ﬁltry tkaninowe. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych materiałów ﬁltracyjnych, odpornych na
wysokie temperatury (np. włókna szklane powlekane specjalnie
preparowanym teflonem) udaje
się uzyskać bardzo wysokie stopnie odpylenia przy jednoczesnym
znacznym ograniczeniu stężenia
dioksyn w spalinach. Doświadczenie uczy, że zastosowanie ﬁltrów
tkaninowych jest dziś możliwe zarówno w małych spalarniach odpadów medycznych, jak i wielkich
spalarniach odpadów komunalnych. Do odpylania spalin w spalarniach odpadów komunalnych
nie stosuje się cyklonów i multicyklonów, gdyż nie są one w stanie zapewnić uzyskania stężeń
pyłu w spalinach poniżej 10 mg/
m3u wymaganego przez przepisy
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(dyrektywa 2000/76/WE, rozporządzenie w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji). Również
nie stosuje się bardzo skutecznych, ale jednocześnie bardzo drogich i kłopotliwych w eksploatacji
(bardzo wysoki spadek ciśnienia)
odpylaczy mokrych Venturiego.
 Układ usuwania gazów kwaśnych
- najczęściej w funkcjonujących
dużych spalarniach odpadów komunalnych jest to układ mokry,
dwustopniowy. W pierwszym stopniu następuje schładzanie spalin
zimną wodą, nawilżanie i absorpcja chlorowodoru oraz ﬂuorowodoru przy pH równym ok. 2,0, zaś
w drugim stopniu absorpcja pozostałych gazów kwaśnych (przede
wszystkim SO2) w zawiesinie wodorotlenku lub węglanu wapniowego przy pH ok. 5,5, a czasem
wodorotlenku sodowego lub węglanu albo wodorosiarczynu sodowego. Jest to absorpcja połączona
z reakcją chemiczną, w wyniku której otrzymuje się zazwyczaj odpadowy gips oraz chlorek i ﬂuorek
wapnia. Wariantem metody jest
zastosowanie suchej technologii
odsiarczania (w oparciu o tlenek,
wodorotlenek lub węglan wapniowy lub ostatnio kwaśny siarczyn sodowy), z wcześniejszym
schłodzeniem i nawilżeniem spalin wodą (przy okazji absorpcja HCl
i HF). Zastosowanie suchych układów usuwania gazów kwaśnych
stało się ostatnio coraz częstsze,
szczególnie w połączeniu z odpylaniem na ﬁltrach tkaninowych.
W takim układzie udaje się osiągnąć stopnie skuteczności usuwania zanieczyszczeń ponad 99% ,
przy jednocześnie niższych kosztach inwestycyjnych i eksploatacyjnych. Trzeba tu jednak pamiętać,
że szczególnie dodatnio na wydajność usuwania gazów kwaśnych
metodą suchą wpływa nawilżenie
spalin - reakcja chemiczna przebiegająca w warstewce cieczy
na powierzchni stałego sorbentu

jest wielokrotnie szybsza od reakcji powierzchniowej gaz-ciało
stałe. W efekcie, układy bez nawilżania spalin osiągają skuteczności o 10-40% niższe od układów
z nawilżaniem. Połączenie metody suchej z cyklonem bądź elektroﬁltrem nie jest dobre, gdyż czas
kontaktu suchego sorbentu z zanieczyszczonymi gazami spalinowymi jest zbyt krótki dla uzyskania
wysokiej skuteczności (najczęściej
osiąga się skuteczność usunięcia
gazów kwaśnych nie przekraczającą 60%). W przypadku ﬁltrów
tkaninowych warstwa ciała stałego (pył z sorbentem) osadzonego
na tkaninie ﬁltracyjnej pracuje bardzo skutecznie, co pozwala, przy
dobrym nawilżeniu na osiągnięcie
skuteczności przekraczającej 99%
. Sucha metoda wapniowa swoje optimum ma w temperaturze
ok. 140-150oC, zaś sucha metoda z wodorowęglanem sodowym
najlepsze efekty daje w temperaturze bliskiej 200oC. Skuteczność
suchej metody wodorowęglanowej
jest o ok. 10% wyższa od suchej
metody wapniowej w tych samych
warunkach. W niektórych instalacjach stosowana jest metoda półsucha wapniowa, polegająca na
wprowadzeniu do urządzenia przypominającego suszarkę rozpyłową zawiesiny wodorotlenku wapnia
i uzyskaniu po procesie mieszanki suchego siarczynu i siarczanu
wapniowego, który musi być usunięty np. na ﬁltrze tkaninowym.
Metoda półsucha zapewnia podobną skuteczność usuwania gazów kwaśnych, jak metoda, mokra
będąc przy tym tańszą. Najtańszą metodą jest jednak metoda
sucha z nawilżaniem połączona
z odpylaniem na ﬁltrze tkaninowym, zapewniająca również redukcję emisji gazów kwaśnych
do poziomu poniżej standardów
emisyjnych. W ostatnich latach
obserwuje się odchodzenie od
systemów mokrych, ze względu
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na konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów na oczyszczanie ścieków, względnie ich
odparowanie do strumienia spalin
(możliwe dzięki ich niewielkiemu
strumieniowi) przed urządzeniem
odpylającym. Coraz więcej nowych
instalacji spalarni odpadów komunalnych, budowanych w ostatnich
latach, wyposażonych jest w suchy system usuwania gazów kwaśnych.
 Dozowanie koksu aktywnego (węgla aktywnego) w celu eliminacji (adsorpcji) polichlorowanych
dioksyn i furanów, a następnie odpylanie gazów spalinowych na ﬁltrach tkaninowych - tzw. metoda
strumieniowo-pyłowa. Połączenie
metody strumieniowo-pyłowej z cyklonem, elektroﬁltrem lub odpylaczem mokrym jest niekorzystne,
gdyż czas kontaktu zanieczyszczeń z węglem jest zbyt krótki
i stąd udaje się osiągnąć skuteczność jedynie ok. 60% . Podobnie
jak dla suchej metody usuwania
gazów kwaśnych jedynie dobre
efekty daje zastosowanie ﬁltrów
tkaninowych bądź ceramicznych.
Innym wariantem są adsorbery ze
stałym złożem węgla aktywnego
usytuowane jako ostatni element
systemu oczyszczania spalin przed
wprowadzeniem ich do komina. To
drugie rozwiązanie wymaga dbałości o bezpieczeństwo pracy, gdyż
ze względu na wysokie temperatury spalin (ok. 140oC) oraz egzotermiczność procesu adsorpcji
na węglu zdarza się, że wewnątrz
adsorbera temperatura znacznie
wzrasta, co może doprowadzić
do samozapłonu węgla. Adsorpcja pozwala na ograniczenie emisji
również i innych związków organicznych oraz niektórych metali
ciężkich (np. rtęci i kadmu), które
adsorbują się na powierzchni węgla (koksu) aktywnego. W niektórych rozwiązaniach technicznych
spalarni zużyty węgiel aktywny
jest wprowadzany razem z odpa-

dami do komory spalania i w ten
sposób nie stanowi on zagrożenia
dla środowiska (ustala się równowaga pomiędzy np. rtęcią związaną w żużlu a rtęcią w gazach
odlotowych, stąd wprowadzenie
zwiększonej ilości rtęci do procesu
spalania - zaadsorbowanej na sorbencie węglowym - nie powoduje
istotnego wzrostu jej emisji, choć
w szczególnych przypadkach może dojść do kumulacji rtęci w układzie). W warunkach krajowych
tego rodzaju sposób unieszkodliwiania zużytego węgla aktywnego
może wymagać oddzielnego pozwolenia, mimo, że jak wskazują
doświadczenia eksploatacyjne, nie
wiąże się on ze wzrostem stężeń
zanieczyszczeń. W metodzie strumieniowo-pyłowej zużyty pył węgla
aktywnego odpylany jest w układzie ﬁltrów tkaninowych wspólnie
z produktami półsuchego lub suchego oczyszczania gazów spalinowych. Stanowi on wtórny odpad,
który składowany jest na składowiskach odpadów niebezpiecznych
lub coraz częściej poddawany
zestalaniu. Ostatnio w wielu spalarniach, szczególnie odpadów
medycznych lub przemysłowych,
powszechne zastosowanie znalazła mieszanina suchego, dobrze
rozdrobnionego tlenku wapnia
oraz pylistego węgla aktywnego
(w ilości ok. 5 - 10%) powszechnie znana pod handlową nazwą
np. SORBALIT®, SORBACAL®
lub SPONGIACAL®, której wtrysk
do strumienia spalin połączony
z odpylaniem na ﬁltrach tkaninowych pozwala bardzo skutecznie
(powyżej 99%) usuwać zarówno
gazy kwaśne jak i metale ciężkie,
a także dioksyny i inne mikrozanieczyszczenia organiczne ze spalin.
 System redukcji tlenków azotu
(DeNOx) dotychczas instalowany opcjonalnie, lecz dziś już coraz
częściej, ze względu na konieczność spełnienia wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie

standardów emisyjnych z instalacji. Aktualnie, we współczesnych
spalarniach posiadających nowoczesne instalacje oczyszczania gazów spalinowych, system redukcji
tlenków azotu jest powszechnie instalowany. Proces redukcji tlenków
azotu może być realizowany dwiema podstawowymi technikami:
- SNCR - selektywna redukcja niekatalityczna polegająca na wprowadzeniu do komory spalania
(pierwszego ciagu kotła, za doprowadzeniem powietrza wtórnego) gazowego amoniaku, wody amoniakalnej bądź wodnego
roztworu mocznika, które to substancje w temperaturze ok. 850
- 1050oC redukują tlenki azotu
do wolnego azotu. Istotną sprawą jest tutaj odpowiedni zakres
temperatury. Selektywna niekatalityczna redukcja tlenków azotu
przebiega z najlepszą wydajnością w temperaturze ok. 900 950oC. Zarówno wzrost temperatury powyżej 1050oC, jak i spadek
poniżej 850oC powodują spadek
efektywności redukcji, który maksymalnie wynosi ok. 50 - 70% .
- SCR - selektywna redukcja katalityczna polegająca na tym, że
gazy spalinowe w temperaturze
ok. 200 - 350oC i wymieszaniu
z roztworem amoniaku (mocznika) kierowane są na monolityczne złoże katalityczne (katalizator
wolframowo-wanadowo lub manganowo-wanadowy na nośniku
z dwutlenku tytanu), gdzie następuje redukcja tlenków azotu do
wolnego azotu. Proces ten przebiega bardzo dobrze z wydajnością powyżej 90%, często 95 99%.
Zarówno selektywna niekatalityczna redukcja tlenków azotu (SNCR) jak
i selektywna katalityczna redukcja tlenków azotu (SCR) prowadzone są przy
udziale roztworu amoniaku lub mocznika. Dodatkowym efektem zastosowania
systemu katalitycznej lub niekatalityczej
redukcji tlenków azotu jest również sku-
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ciężkich (np. rtęci) oraz układ DeNOx.
Koszt takiego systemu stanowił ponad
50% kosztów budowy spalarni i ważył
w sposób istotny na kosztach eksploatacyjnych. Po roku dwutysięcznym,
w wyniku prowadzonych badań zmieniono system oczyszczania spalin na
prostszy, lecz równie wydajny. Składa
się on z reguły z układu DeNOx metodą
SNCR, absorbera półsuchego (lub suchego), wtrysku węgla aktywnego i odpylania na ﬁltrach tkaninowych. Koszt
takiego systemu nie przekracza dziś
30% kosztów budowy spalarni. Wartym podkreślenia jest fakt, że współczesne suche systemy oczyszczania
spalin z nawilżaniem są równie skuteczne, co droższe systemy mokre. Technologie oczyszczania gazów odlotowych ze spalarni odpadów osiągnęły
dziś taki stopień rozwoju, że nie stanowi
żadnego problemu osiągnięcie stężeń
zanieczyszczeń w spalinach na poziomie 10-20% wartości dopuszczalnych
określonych w dyrektywie 2000/76/WE
i rozporządzeniu w sprawie standardów
emisyjnych z instalacji.

stępujące elementy w systemie oczyszczania spalin - elektroﬁltr do usunięcia
pyłów, mokry (najlepiej dwustopniowy)
układ absorpcyjny do usunięcia gazów
kwaśnych, adsorber węglowy w celu usunięcia dioksyn i lotnych metali

W zakresie usuwania dioksyn furanów pojawiły się również nowe technologie - jest to zastosowanie do odpylania membran ﬁltracyjnych nasyconych
solami wolframu i wanadu (metoda ﬁltracyjno-katalityczna REMEDIA®), na

Fot. NE

teczna redukcja emisji polichlorowanych dioksyn i furanów - przebiegająca
dla układów katalitycznych z wydajnością ok. 90 - 99% (katalityczny rozkład - odchlorowanie i utlenienie dioksyn), zaś dla układów niekatalitycznych
z wydajnością ok. 60 - 70% (wiązanie
chloru w streﬁe spalania i poza strefą
spalania, podczas chłodzenia spalin,
a przede wszystkim inhibicyjne działanie azotu w odniesieniu do syntezy de
novo dioksyn i furanów).
Systemy oczyszczania gazów odlotowych w spalarniach odpadów na
przestrzeni lat ulegały licznym modyﬁkacjom. W miarę rozwoju nauki dokonywał się równocześnie istotny postęp
techniczny. W latach sześćdziesiątych
i wcześniej budowano spalarnie odpadów praktycznie bez jakichkolwiek systemów oczyszczania spalin. W latach
siedemdziesiątych pojawiły się systemy
odpylania, w latach osiemdziesiątych
systemy usuwania gazów kwaśnych.
Pod koniec lat dziewięćdziesiątych dominowało przekonanie, że nowoczesna
spalarnia odpadów musi posiadać na-
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których równocześnie zachodzi katalityczny rozkład dioksyn oraz zastosowanie wypełnień i elementów konstrukcyjnych ze specjalnie preparowanego
polipropylenu (z dodatkiem węgla aktywnego), w którym zachodzi trwała
absorpcja cząsteczek dioksyn (dodatkowe wiązanie wewnątrz elementów
z polipropylenu poprzez adsorpcje na
cząstkach węgla aktywnego) zwana metodą absorpcyjno-adsorpcyjną
wykorzystującą tzw. „efekt pamięci” technologia ADIOX®. Obie technologie
znalazły już zastosowanie w licznych
spalarniach. Można więc stwierdzić, że
dziś, na początku drugiej dekady XXI
wieku problem emisji dioksyn w spalarniach odpadów praktycznie nie istnieje.

 Postępowanie
z żużlami i popiołami
oraz produktami
oczyszczania spalin
Ilość żużli i popiołów po procesie
termicznego przekształcania odpadów jest ściśle proporcjonalna do ilości substancji niepalnych zawartych
w odpadach komunalnych poddawanych spalaniu. Zdecydowana większość substancji niepalnych, których
główną część stanowią metale oraz
zawiązki krzemu, tworzy żużel i popiół
zwany czasem popiołem dennym. Zazwyczaj jest go ok. 25-30% masy odpadów poddawanych spalaniu. Metale
w żużlu znajdują się w postaci tlenków,
soli (głównie siarczanów, czasem chlorków), a także w postaci metalicznej.
W wyniku sezonowania (kilkutygodniowego składowania na otwartym,
uszczelnionym placu) większość metali
przechodzi w formy trudnowymywalne
i tym samym żużel może być w sposób
bezpieczny wykorzystany gospodarczo,
np. w budownictwie drogowym. Taki
sposób postępowania z żużlem i popiołem jest powszechny we wszystkich krajach UE za wyjątkiem Austrii,
gdzie jest on składowany jako odpad.
Stężenie metali w żużlu jest stosunkowo wysokie i tym samym może być
on również poddany procesom odzy-
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sku. Przykładowo, stężenie aluminium
oraz cynku jest często porównywalne ze stężeniem w niektórych rudach
tych metali. Według najnowszych danych CEWEP (Confederation of European Waste-to-Energy Plant) z żużli
i popiołów pochodzących z wszystkich spalarni odpadów komunalnych
w Europie (ponad 400 instalacji o łącznej wydajności blisko 70 mln Mg/rok)
można odzyskać około 200 000 Mg
aluminium. W dobie kurczących się
zasobów (światowe zasoby niektórych
metali mogą ulec wyczerpaniu w przeciągu 20-50 lat!) należy oczekiwać, że
w niedalekiej przyszłości żużel i popiół
po termicznym przekształcaniu będzie
wykorzystywany do odzysku zawartych
w nim metali. Już dziś trwają intensywne prace badawcze nad technologią
odzysku fosforu z popiołów po spalaniu osadów ściekowych.
Drugim wtórnym odpadem powstającym w procesie termicznego
przekształcania odpadów są produkty oczyszczania spalin. W przypadku
suchej i półsuchej metody oczyszczania gazów odlotowych jest to zazwyczaj mieszanka pyłów z procesu spalania oraz związków wapnia (siarczanu,
siarczynu, chlorku i ﬂuorku oraz węglanu, tlenku i wodorotlenku wapniowego). Do odpadów tych zalicza się również popioły lotne wytrącone w kotle
i układach odzysku ciepła. Mieszanka
tych odpadów jest trudnorozpuszczalna w wodzie, lecz zawiera znaczne
ilości metali ciężkich (o różnym stopniu związania) oraz zaadsorbowanych
produktów niepełnego spalania (WWA,
chlorofenoli i chlorobenzenów, a także
dioksyn i furanów, polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych naftalenów).
Stanowi ona odpad niebezpieczny, który w większości krajów UE jest stabilizowany (np. cementowany) w celu zmniejszenia wymywalności oraz
składowany na składowiskach odpadów niebezpiecznych. W Niemczech
składowany jest w wyrobiskach starej

kopalni soli niedaleko Heilbronn, razem z odpadami wypalonego paliwa
jądrowego. Odpadu tego jest zazwyczaj ok. 4-5% początkowej masy odpadów poddawanych spalaniu. Jego
charakterystyka jest znana, jak również
opracowane są metody bezpiecznego
postępowania z nim.

 Podsumowanie
Spalanie odpadów budzi wiele
kontrowersji i protestów społecznych.
Bardzo trudno jest uzyskać społeczna akceptacje dla lokalizacji tego typu instalacji. Większość obaw bierze
się z nieznajomości zagadnienia oraz
obaw przed negatywnymi skutkami
emisji zanieczyszczeń. Wiele obaw,
wątpliwości i oporów społecznych
przed budową spalarni odpadów komunalnych bierze się z nieznajomości stanu współczesnej techniki oraz
własnych, nienajlepszych doświadczeń dotyczących spalania odpadów.
Każdy z nas w swoim życiu rozpalał
ognisko i widział jak pali się węgiel lub
drewno w piecu lub w kominku. Każdy więc wie, że procesowi spalania towarzyszy powstawanie dymu i emisja
zanieczyszczeń, często o przykrym
zapachu. Każdy więc spodziewa się,
że podobnie jest w spalarni odpadów.
Rzeczywistość jest jednak inna i są to
sprawy całkowicie nieporównywalne.
Wszystko, co nowe i nieznane zawsze budziło i budzi obawy o bezpieczeństwo, oddziaływanie na zdrowie
ludzi i środowisko, możliwe awarie.
Nie inaczej jest w przypadku instalacji termicznego przekształcania odpadów zwanych najprościej spalarniami.
Obawy o prawidłowe funkcjonowanie,
o oddziaływanie na zdrowie ludzi i środowisko, obawy o bezpieczeństwo zamieszkujących w pobliżu osób towarzyszyły zawsze budowie tego typu
instalacji. Jest rzeczą oczywistą, że
każdy z nas chciałby żyć w czystym,
bezpiecznym środowisku mając pew-

ność, że nic mu nie zagraża. Doświadczenia budowy i eksploatacji ponad
400 spalarni odpadów komunalnych
w Europie i ponad 900 funkcjonujących na całym świecie wskazują jednoznacznie, że zagrożenie takie nie
występuje i zamieszkiwanie w pobliżu
spalarni odpadów nie wiąże się z żadnym dodatkowym ryzykiem. Najważniejsze dane dotyczące oddziaływania
spalarni odpadów na środowisko opisano w publikacji w numerze 1 Nowej
Energii z 2008 roku6).
Szczegółowe badania dotyczące
rzeczywistego oddziaływania instalacji termicznego przekształcania odpadów na środowisko oraz zamieszkałych w pobliżu ludzi przeprowadzili
na przełomie lat dziewięćdziesiątych
i na początku lat dwutysięcznych Portugalczycy. W 1999 roku w Portugali
uruchomiono dwie duże spalarnie odpadów komunalnych - jedną w Lizbonie
(600 000 Mg/rok) i drugą w Porto (400
000 Mg/rok). Ponieważ na tych terenach (jak i w całej Portugalii) nie było
wcześniej spalarni odpadów porównali
oni bardzo szczegółowo stan środowiska oraz stan zdrowia mieszkańców
na terenie w pobliżu lokalizacji spalarni
przed ich wybudowaniem oraz przez
kilka lat po ich wybudowaniu i uruchomieniu. Wyniki swoich prac opublikowali w prestiżowych czasopismach
naukowych w latach 2006-2007. Konkluzja ich badań jest następująca - nie
zaobserwowano zwiększenia stężenia
metali ciężkich oraz dioksyn w środowisku i w organizmach zamieszkujących
w pobliżu ludzi oraz nie stwierdzono
żadnego wpływu funkcjonowania spalarni odpadów na zdrowie okolicznych
mieszkańców.
Podobną analizę wykonano w latach 2005-2008 rozpatrując problem
zmiany systemu gospodarki odpadami w Nowym Yorku. Stwierdzono
wtedy, że zamieszkiwanie w pobliżu
istniejących, zarówno czynnych, jak
i wyłączonych z eksploatacji składo-

6) Wielgosiński G. - Oddziaływanie na środowisko spalarni odpadów. - Nowa Energia, 2008, 1, 24-35;
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wisk odpadów stwarza wielokrotnie
wyższe zagrożenie zdrowotne niż zamieszkiwania w pobliżu spalarni odpadów. W bogatej literaturze przedmiotu
można znaleźć wiele publikacji naukowych w poważnych czasopismach naukowych, jak i raportów dotyczących
zagrożeń - a właściwie braku zagrożeń ze strony spalarni odpadów komunalnych dla środowiska i zdrowia
okolicznych mieszkańców. Chronologicznie pierwszy był raport niemieckiego związku lekarzy z 1993 na temat
skutków zdrowotnych zamieszkiwania
w pobliżu spalani odpadów. Późniejszy
raport rządowej agencji zdrowia Wielkiej Brytanii (2000) potwierdził te dane.
Jak więc widać, na przykładzie setek istniejących i funkcjonujących instalacji termicznego przekształcania
odpadów, zarówno w Europie jak i na
świecie, spalanie odpadów jest powszechną praktyką, a instalacje tego
typu (w szczególności klasyczne spalarnie rusztowe stanowiące zdecydowaną większość instalacji) są instalacjami niezawodnymi, bezpiecznymi,
nieoddziaływującymi w sposób szkodliwy na środowisko. Polska jako członek Unii Europejskiej musi dostosować
swoją gospodarkę odpadami do standardów unijnych, a to oznacza jednoznacznie budowę spalarni odpadów.
Współczesne konstrukcje spalarni odpadów podlegają takim samym regułom technicznym i prawnym w Polsce,
jak i w innych krajach Unii, a to oznacza, że budowane w Polsce spalarnie
będą tak samo bezpieczne jak te, które
od lat z powodzeniem funkcjonują np.
w Niemczech, Austrii, Szwecji, Danii
czy Holandii.
Podstawowe kierunki działań
w gospodarce odpadami komunalnymi zostały wytyczone przez kraje Unii
Europejskiej już w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i są z powodzeniem od lat wprowadzane w życie.
Podstawowym, strategicznym celem
jest zmniejszenie ilości powstających
odpadów (co jednak jest w praktyce
mało realne), maksymalne wykorzysta-
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nie powstałych odpadów w postaci recyklingu materiałowego, surowcowego
lub energetycznego, a dopiero na końcu składowanie tego, czego nie udało
się zagospodarować innymi metodami.
Jest całkowicie zrozumiałym i jasnym,
że polski system gospodarki odpadami powinien być zgodny z polityką UE
w tym zakresie. Widać w tym zakresie
oznaki poprawy sytuacji, ale w dalszym
sytuacja w Polsce jest daleko niezadowalająca i odmienna niż w najbardziej
uprzemysłowionych krajach UE.
Czołowe kraje Unii, takie jak Niemcy, Holandia, Francja, Austria, Belgia,
Dania czy Szwecja składują zaledwie
kilka procent (1 - 5% ) odpadów komunalnych, znaczną część poddają recyklingowi (ok. 60% ), niewielką część
wykorzystują do produkcji kompostu
(1 - 10% ) i blisko 30 - 40% spalają
w nowoczesnych, bezpiecznych spalarniach odpadów. W Polsce udział recyklingu sięga ok. 13% , kompostowania ok. 4% , spalania ok. 0,5% zaś
reszta (ok. 83% ) jest składowana. To
musi ulec zmianie.
Podstawową barierą rozwoju technologii termicznego przekształcania
odpadów komunalnych, czyli mówiąc prościej ich spalania jest przede
wszystkim opór społeczny przed realizacją tego typu inwestycji. Na drugim
miejscu należy wymienić brak kapitału
dla sﬁnansowania tego typu przedsięwzięć. Druga bariera (kapitałowa) jest
obecnie stosunkowo łatwa do pokonania, gdyż od 1 stycznia 2012 roku odpady stają się własnością gmin, które
od mieszkańców będą pobierać opłaty
za ich odbiór. Pozwoli to na zaprojektowanie odpowiedniego systemu gospodarki odpadami, w którym znajdzie
się również miejsce dla spalarni odpadów. Bariera pierwsza jak na razie wydaje się niepokonywalna. Strach przed
spalarnią jest powszechny i umiejętnie
podsycany przez niektóre ruchy ekologiczne programowo, wbrew logice
i oczywistym faktom, zwalczające spalarnie odpadów. Okazuje się, że łatwiej
do świadomości publicznej przebija się

agresywna, często kłamliwa propaganda przeciwników spalarni niż rzeczowe
argumenty specjalistów.
Niezależnie jednak od oporów społecznych zmiana systemu gospodarki odpadami w Polsce musi nastąpić.
Z jednej strony wymaga tego konieczność dostosowania do standardów Unii
Europejskiej, z drugiej względy praktyczne - kłopoty z pozyskiwaniem nowych terenów pod składowiska odpadów, kurczące się zasoby surowców,
w tym energetycznych (wykorzystanie
właściwości palnych odpadów) przy
jednoczesnym, stale rosnącym zapotrzebowaniu na energię.
Czeka nas więc ogromne wyzwanie
- konieczność przekonania społeczeństwa do wybranej drogi postępowania,
szeroka akcja edukacyjna skierowana
zarówno do dzieci i młodzieży, ale także do ludzi starszych, często rozczarowanych własną sytuacją ekonomiczną, programowo nie wierzącą w żadne
zapewnienia tzw. „władzy” i niechętną jakimkolwiek zmianom. Będzie to
również walka ze stereotypami typu
„czarny, trujący dym ze spalarni odpadów”, „uciążliwość zapachowa spalarni” (przez analogię do odoru wydobywającego się z pojemnika na śmieci),
„częste awarie”, „emisja trujących dioksyn” (które nie wcale nie są takie trujące i kancerogenne jak powszechnie
się sądzi) itp.
Reasumując przedstawione powyżej rozważania, należy wyraźnie podkreślić, że spalarnie odpadów pracują bezpiecznie w Europie od ponad
stu lat, a ilość aktualnie działających
instalacji w krajach Unii Europejskiej
jest bliska 400 (na całym świecie jest
ich ok. 900). Z roku na rok ilość i ich
wydajność rośnie, buduje się spalarnie
coraz większe i nowocześniejsze. Należą one do najbardziej bezpiecznych
i niezawodnych, a zarazem nieodzownych elementów systemu gospodarki
odpadami. 
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KILKA WĄTPLIWOŚCI W ZAKRESIE
ASPEKTÓW PRAWNYCH
nowego systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi

2012-02-14 09:11:55

owy system gospodarowania odpadami komunalnymi wprowadzony do naszego porządku prawnego
ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie
ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (dalej Nowelizacja) wzbudza w dalszym

N

ciągu wiele kontrowersji. Dyskusje
licznych zwolenników i równie licznych
przeciwników, lub może raczej sceptyków, toczą się wokół kwestii legalności
(braku legalności), efektywności (braku efektywności) i praktyczności (braku praktyczności) zaproponowanych
rozwiązań. Jeszcze za wcześnie, aby
przesądzać która grupa miała rację. Ten
rok natomiast jest na pewno okresem,
który powinien być wykorzystany do tego, aby prawidłowo i rzeczywiście skutecznie wdrożyć nowy system. Jednym
z istotnych zagadnień, z którym będzie
musiała poradzić sobie praktyka jest
kwestia zapewnienia efektywnego modelu odbioru odpadów.
Zgodnie z dotychczas obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (dalej Ustawa), podmiotem odpowiedzialnym za
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prawidłowe zagospodarowanie odpadów komunalnych był tzw. właściciel
nieruchomości, który musiał zatroszczyć
się o znalezienie podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych
i dalej, zawrzeć z nim odpowiednią umowę. Dopiero brak umowy uruchamiał
po stronie gminy obowiązek zorgani-

zowania odbioru odpadów za opłatę,
której wysokość była naliczana zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie.
Ustawa przewidywała także możliwość
przejęcia przez gminę obowiązku zagospodarowania odpadów, ale tylko na
podstawie akceptacji mieszkańców wyrażonej w przeprowadzonym uprzednio
referendum gminnym. Takie rozwiązanie w zasadzie w praktyce nie funkcjonowało. Niewywiązanie się przez właściciela nieruchomości z obowiązku
właściwego pozbycia się odpadów komunalnych mogło być karane grzywną.
Jednocześnie dotychczasowy model zakładał, że na terenie każdej gminy
prowadzą działalność podmioty uprawnione do zbierania odpadów komunalnych z danego terytorium, przy czym
Ustawa, w zasadzie poza obowiązkiem
uzyskania zezwolenia i zapewnienia odpowiedniego zaplecza technicznego,
nie wprowadzała żadnych innych wy-

mogów (ograniczeń), aby dany podmiot mógł faktycznie wykonywać usługę odbioru odpadów od mieszkańców
czy też podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy
(system bezprzetargowy, wielość podmiotów świadczących usługę odbioru
odpadów na tym samym obszarze).
Jak podają media, w samej Warszawie
działa obecnie około 120 podmiotów
z branży świadczącej usługi w zakresie
odpadów komunalnych. W umowach
zawieranych przez właścicieli nieruchomości i odbierających odpady komunalne określone były warunki wykonania
usługi i sankcje za jej nieprawidłowe
wykonanie. W przypadku jakichkolwiek
problemów z odbiorem odpadów, właściciel miał roszczenie do podmiotu odbierającego, wynikające w szczególności z zawartej przez strony umowy.
Minusem systemu był fakt, że nie każdy
z właścicieli przekazywał odpady podmiotom uprawnionym, nie tak rzadkie
były także przypadki braku jakichkolwiek umów, gdzie w praktyce odpady
lądowały w przysłowiowym lesie.
Nowy model zakłada zwolnienie
właściciela nieruchomości z obowiązku zawierania indywidualnych umów
z odbiorcami odpadów komunalnych
(umowy będą zawierane pomiędzy gminą a podmiotem odbierającym odpady,
wyłonionym w drodze przetargu), ale
jednocześnie faktycznie pozostawia nadal aktualny obowiązek właściciela nieruchomości właściwego ich zagospodarowania. Zgodnie z Nowelizacją, do
obowiązków właściciela nieruchomości
należy bowiem nadal w szczególności: (a) zbieranie powstałych na terenie
nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi
w regulaminie utrzymywania czystości i porządku obowiązującym na terenie danej gminy oraz (b) pozbywanie
się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób
zgodny z przepisami Ustawy i przepisami odrębnymi. Nadal także sankcją
za nie wykonanie powyższych obowiązków będzie kara grzywny. Jednocześnie jednak, w związku z tym, że wła-
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ściciel nieruchomości będzie zwolniony
z obowiązku zawierania umów na odbiór odpadów komunalnych z wybranym przez siebie podmiotem, będzie on
zobowiązany do zapłaty na rzecz gminy
tzw. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za wykonanie takiej
usługi przez podmiot wybrany w drodze
przetargu przez gminę. Konsekwentnie, sam odpad będzie przekazywany
podmiotowi wskazanemu przez gminę. Nie jest więc do końca uprawniona
głoszona często teza, o tym, że to dana gmina jest „właścicielem” odpadów
wytworzonych na terenie takiej gminy.
Można jedynie mówić o tym, że gmina, poprzez prawo władczej ingerencji
w sposób zagospodarowania odpadu
komunalnego (wybór podmiotu, któremu właściciel nieruchomości jest zobowiązany odpad przekazać), w pewnym sensie „przejmuje władztwo” nad
wytworzonym odpadem komunalnym,
lub dokładniej, w zamian za określoną
opłatę „przejmuje obowiązek” właściciela nieruchomości w zakresie prawidłowego zagospodarowania odpadu
Wprowadzony model ma na celu
przede wszystkim usprawnienie mo-

delu gospodarowania
odpadami komunalnymi, w tym w szczególności promowanie
selektywnego zbierania, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych kierowanych
na składowisko, czy
też całkowite wyeliminowanie nielegalnych składowisk
odpadów. Cele są
pożądane, ale nowy
model stwarza kilka
istotnych problemów
prawnych, z którymi
będzie musiała poradzić sobie praktyka.
Warto zwrócić uwagę
na kilka z nich.
I tak chyba słusznie podnoszone są
głosy o potencjalnym ryzyku braku możliwości wyegzekwowania przez właścicieli nieruchomości prawidłowego wykonania usługi
przez podmiot wybrany przez gminę.
Dotychczas oddający i przekazujący
odpad byli związani umową, która regulowała wzajemne obowiązki stron,
sposób ich wykonania i ewentualnie
- wyegzekwowania. W nowym systemie takiego powiązania nie będzie.
W świetle Ustawy, sposób wykonania
usługi będzie określany przez gminę,
pośrednio także w regulaminie utrzymania porządku i czystości w gminie
(zgodnie z Ustawą, regulamin powinien
określić w szczególności częstotliwość
i sposób pozbywania się odpadów komunalnych). Konsekwentnie więc,
wymuszenie prawidłowego wykonania
usługi będzie w zasadzie spoczywało
na gminie. Jednak z punktu widzenia
właściciela nieruchomości, który nie ma
w zasadzie prawnego instrumentu bezpośredniej ingerencji w sposób wykonania usługi, a jednocześnie może zostać ukarany za niewłaściwe pozbycie
się odpadów – takie rozwiązanie systemowe może okazać się mało satysfakcjonujące.

Podobnie zresztą, trudny w praktyce
do wyegzekwowania przez właściciela
nieruchomości może okazać się przepis, zgodnie z którym, w przypadku, gdy
gmina nie realizuje obowiązku odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany do przekazania
odpadów komunalnych, na koszt gminy,
podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
wpisanemu do rejestru działalności regulowanej. Z prawnego punktu widzenia od razu nasuwa się pytanie: przy
pomocy jakich instrumentów prawnych
będzie można wyegzekwować zapis „na
koszt gminy”?. Nowelizacja nie przewiduje żadnych rozwiązań w tym zakresie.
Dalej, Ustawa przewiduje dwa potencjalne rozwiązania (modele) w zakresie odbioru odpadów komunalnych, różne w zależności od tego, od kogo takie
odpady są odbierane, tj. (i) od właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, czy też (ii) od właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (czyli w zasadzie odbiór odpadów komunalnych od podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą). W przypadku pierwszej grupy,
gminy są zobowiązane, mocą Ustawy,
do zorganizowania systemu odbierania
odpadów komunalnych. W przypadku
drugim, gmina może taki obowiązek nałożyć na siebie sama, w drodze uchwały rady gminy stanowiącej akt prawa
miejscowego. Konsekwentnie, zgodnie
z Ustawą, mieszkańcy gminy zostają
objęci systemem opłat za gospodarowanie odpadami obligatoryjnie, a podmioty gospodarcze tylko wtedy, gdy tak
zdecyduje gmina, na której prowadzona
jest działalność gospodarcza. Na dzień
dzisiejszy trudno ocenić, który model
będzie mniej kosztowny i tym samym
bardziej korzystny dla podmiotów. Co
jednak w przypadkach osób ﬁzycznych
wykonujących działalność gospodarczą w miejscu swojego zamieszkania?
W praktyce może okazać się, że koszt
zagospodarowania odpadów komunalnych, jaki będzie ponosił taki podmiot
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w związku z prowadzoną działalnością,
jest dużo niższy od kosztu zagospodarowania odpadu komunalnego, jaki
ponieść musi podmiot, który prowadzi
działalność gospodarczą na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy tylko i wyłącznie dlatego, że ten
pierwszy wykonuje swoją działalność
w miejscu swojego zamieszkania. Powstaje pytanie, czy jest to zamierzony
zabieg ustawodawcy.
Warto wreszcie zasygnalizować, że
zgodnie z Nowelizacją, podmiotami zobowiązanym do ponoszenia opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi są tzw. właściciele nieruchomości. Zgodnie z Ustawą, przez właściciela nieruchomości rozumie się także
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości
w zarządzie lub użytkowaniu, a także
inne podmioty władające nieruchomością. I dalej, zgodnie z Nowelizacją,
w sprawach dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
stosuje się przepisy ustawy z dnia 29
sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa.
Zgodnie z tą ostatnią regulacją, co do
zasady odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe jest solidarna. Powstaje więc kolejne pytanie jaki będzie
faktyczny krąg podmiotów zobowiązanych do zapłaty zaległości z tytułu
opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w przypadku, gdy dany
podmiot zamieszkujący (lub przebywający na) danej nieruchomości nie uiści
opłaty w wymaganym terminie.
Jeszcze do końca czerwca 2013
roku może funkcjonować obok siebie
system opłat i system odbioru od mieszkańców nieruchomości odpadów komunalnych w oparciu o zawarte na podstawie dotychczasowych przepisów
umowy na odbiór odpadów. To okres,
w jakim będą tworzone praktyczne ramy funkcjonowania nowego systemu.
Należy sobie życzyć, aby jego faktyczne wdrożenie było jak najbardziej bezproblemowe, bo kwestia zagospodarowania odpadów komunalnych dotyczy
nas wszystkich. 
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WŁASNOŚCI FIZYKOCHEMICZNE
I KINETYCZNE
składników morfologicznych odpadów
decydujących o wyborze technologii termicznej
utylizacji

O

dpady stałe stanowią obecnie największe źródło energii odnawialnej
w Polsce. Podstawowe sposoby wykorzystania odpadów w instalacjach
energetycznych realizowane są poprzez ich spalanie (jako paliwa
podstawowego) lub współspalanie z innym paliwem alternatywnym.
W grę wchodzi także przygotowanie paliw specjalnych na bazie odpadów
(brykiety, pelety, itp.). Problem energetycznego wykorzystania odpadów
jest szczególnie istotny w aspekcie zobowiązań Polski wynikających
z Traktatu Akcesyjnego, a także ustawy o odpadach, dotyczących redukcji
składowanych odpadów ulegających biodegradacji.
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otychczas spotykane utrudnienia,
ograniczenia i zdarzające się awarie instalacji prowadzące do zrzutu zanieczyszczonych spalin lub wytworzonych popiołów zawierających znaczne
ilości niedopału, które tworzą nowy odpad, przeznaczony do dalszej utylizacji,
spowodowały obawy ekologów i protesty ludności przeciwko termicznej utylizacji, która przy zastosowaniu poprawnej technologii spalania jest praktycznie
jedyną technologią „zielonej” utylizacji
odpadów pozwalającą uzyskać minimalną emisję substancji szkodliwych
do otoczenia i maksymalną sprawność
termiczną energetycznego recyklingu
odpadów, które zgodnie z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi
w 43% są biodegradowalne i stanowią
biomasę zaliczaną do odnawialnych
źródeł energii (OZE).
Funkcjonowanie elektrociepłowni
opalanej biomasą pochodzącą z (OZE)
oraz formowanymi alternatywnymi paliwami energetycznymi (FAPE) pochodzącymi z odpadów, uwarunkowane
jest lokalnymi możliwościami i potrzebami w zakresie przesyłania i wykorzystania wyprodukowanej energii. Najbardziej sprawny termicznie i elastyczny
eksploatacyjnie jest hybrydowy układ
instalacji składającej się z turbozespołu parowego i olejowego ORC pracującego w skojarzeniu. Pewne niedomagania związane z dotychczasowym
unieszkodliwianiem odpadów, spowodowały w ubiegłych latach zainteresowanie alternatywnymi metodami odgazowania i zgazowania odpadów oraz
ich kombinacjami.
Z technologicznego punktu widzenia stosowane dotychczas instalacje
do termicznej utylizacji odpadów wykorzystujące techniki spalania na ruszcie
nie dawały praktycznie żadnych możliwości ograniczenia emisji substancji
szkodliwych do otoczenia metodami
„pierwotnymi” oraz nie dają możliwości
spalania odpadów w innej postaci jak
w postaci ciała stałego o odpowiedniej

D

granulacji i wilgotności. Praktycznie niemożliwe jest spalanie osadów ściekowych oraz substancji mazistych, pulp
i ciał stałych o wilgotności wyższej od
50%. Powyższe utrudnienia i ograniczenia oraz zdarzające się zrzuty zanieczyszczonych spalin lub popiołów zawierających znaczne ilości pierwiastka
C, które tworzą nowy odpad konieczny do dalszej utylizacji spowodowały
powstanie „weta” ludności w stosunku do utylizacji odpadów komunalnych
poprzez spalanie.
Dotychczas powszechnie stosowane kotły z rusztem wędrownym, schodkowym, wirowym lub wibracyjnym do
termicznej utylizacji odpadów posiadają wiele niedogodności eksploatacyjnych pod względem niezawodności
pracy - dużą awaryjność oraz jakość
spalania i selektywność spalanych odpadów. Kotły te charakteryzują się dużym niedopałem w postaci karbonizatu
w żużlu oraz w lotnym koksiku. Ograniczenie emisji substancji szkodliwych
do atmosfery metodami „pierwotnymi”
w procesie spalania jest również niemożliwe do zrealizowania. Z uwagi na
wysoką zawartość NOx, SOx i par metali ciężkich w spalinach opuszczających komorę spalania kotła, koniecznym jest stosowanie drogich metod
oczyszczania spalin z emitowanych
szkodliwych substancji, metodami
„wtórnymi”.1-2)
Występujące niekiedy w różnych
częściach świata kataklizmy ekologiczne, spowodowały znaczną nieufność
ludności w stosunku do radykalnych
metod likwidacji wszelkiego rodzaju
odpadów, a w szczególności do odpadów organicznych, które zawsze niosą
za sobą przykry zapach.
Niektóre pomysły ekologiczne „są
zupełnie bezużyteczne”. Na rzekomej ochronie robi się potworne pieniądze. Rzecz jasna naszym kosztem.
Za wszystkie chore „ekologiczne” pomysły ostateczny rachunek jest wystawiony nam, szarym obywatelom.

Rozważmy np. farmy wiatrowe. Prąd
przez nie produkowany jest droższy niż
z tradycyjnych elektrowni. Przesłanka,
że energia z wiatraków jest dla nas dobrodziejstwem ekologicznym i ekonomicznym nie jest do końca prawdziwa.
Jak podają niektóre publikacje ukazujące się w „starych” państwach unijnych, prawdopodobnie do wytworzenia
kompletnego wiatraka, jego transportu, a po wyeksploatowaniu do utylizacji
potrzeba tyle energii, że bilans zysków
i strat może okazać się ujemny. Dodając „zapaskudzony” krajobraz, hałas
i zakłócone szlaki wędrownego ptactwa można mieć bardzo poważne wątpliwości co do „ekologicznego” wytworzenia energii w farmach wiatrowych.
Podobnie „ekologiczne” współspalanie
biomasy drzewnej z węglem w energetycznych kotłach pyłowych nie doczekało się jak dotychczas uczciwego
bilansu zysków i strat dla (naturalnego
środowiska) ekosystemu.
Dotychczas realizowana termiczna utylizacja odpadów komunalnych
przy wykorzystaniu kotłów energetycznych z różnego rodzaju rusztami jest
technologią realizującą proces utylizacji w sposób niedoskonały, termicznie
i ekologicznie. W każdej bowiem sytuacji powstaje stały odpad w postaci
dennego i lotnego popiołu, który zawiera nawet do 20% niedopału w postaci karbonizatu zawierającego prawie
w 100% pierwiastek C. W technologii
spalania odpadów na ruszcie wytwarza
się więc odpad, który oprócz niespalonego koksiku zawiera skondensowane pary metali ciężkich. Stały produkt
procesu spalania odpadów, jakim jest
żużel i popiół, musi więc być w dalszym
ciągu składowany lub być poddany dalszemu procesowi utylizacji jako odpad.
Wyniki badań ﬁzykochemicznych
i kinetycznych podstawowych struktur morfologicznych odpadów komunalnych, pozwoliły poznać mechanizm
procesu spalania mieszaniny odpadów
w warunkach kotłów rusztowych oraz

1) Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 marca 2002 r. W sprawie wymagów dotyczących prowadzenia procesu termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. nr 37 z 2002 r.,
poz. 339 plus zmiana Dz. U. z 2004 r. poz. 2
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2) Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji 9 (Dz.U. nr 260 z 2005 r. poz. 2181).
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wyjaśnić proces powstawania niedopału
w żużlu i popiele oraz podać przyczyny niskiej sprawności termicznej kotłów
rusztowych - obojętnie przy jakim rodzaju rusztu - na poziomie 50-60%.
Wykonane oznaczenia parametrów
ﬁzycznych i chemicznych, 17-stu podstawowych struktur morfologicznych
odpadów oraz produktów termicznego ich rozkładu, pozwoliły opracować
technologię, w której w ciągły sposób
z możliwie wysoką sprawnością termodynamiczną, przebiega proces termicznej przemiany substancji odpadów przy
prawie zerowej emisji substancji szkodliwych do otoczenia, znacznie niższej
od dopuszczalnych norm.
Zamieszczona dokumentacja zdjęciowa żużli i popiołów uzyskanych
w warunkach technologii rusztowej
i technologii typu „K” oraz uzyskane wyniki oznaczeń emisji substancji szkodliwych do otoczenia w pełni potwierdzają założenia technologiczne, według
których proces termicznego rozkładu
substancji palnych (organicznych i nieorganicznych) przebiega oddzielnie od
procesu spalania (w kontrolowanej atmosferze) gazów pirolitycznych i karbonizatu.
Technologia typu „K” pozwala
w sposób całkowity i zupełny termicznie utylizować praktycznie wszystkie
rodzaje odpadów niezależnie od zawartości substancji balastowych (wilgoci i substancji mineralnych) przy ilości
paliwa wspomagającego limitowanego
głównie przez zawartość wilgoci. Utylizowane odpady mogą mieć ﬁzyczną formę rozdrobnionego ciała stałego, mułu
lub gęstej mazi.
Bardzo istotne znaczenie ekonomiczne, z punktu widzenia produkcji
energii w elektrociepłowni opalanej
FAPE (Formowane Alternatywne Paliwa Energetyczne) zaliczanej do OZE
jest założenie, że udział odpadów komunalnych ulegających biodegradacji wynosi około 43% wszystkich odpadów. Wynika stąd prosty wniosek,
że około 40% wyprodukowanej energii
w EC opalanej FAPE zaliczane będzie
do energii „zielonej”.

Skład morfologiczny odpadów komunalnych jest w dużej mierze uzależniony od regionu kraju oraz od rodzaju aglomeracji. Odpady pochodzące
z uprzemysłowionej, zurbanizowanej
części kraju, morfologicznie znacznie
różnią się od odpadów pochodzących
z obszarów wiejskich, czy małomiasteczkowych.
Zaprojektowanie procesu technologicznego termicznej konwersji odpadów wymaga gruntowego poznania ich
własności ﬁzykochemicznych i kinetycznych. Informacje dotyczące składu elementarnego, kaloryczności, zdolności
do suszenia, odgazowania oraz procesu
spalania są niezbędne dla zaprojektowania poszczególnych elementów instalacji, w której realizowany jest proces
optymalnego termicznie i bezpiecznego
ekologicznie energetycznego recyklingu odpadów.
Analiza dotychczas przeprowadzonych wyników oznaczeń własności ﬁzykochemicznych badanych substancji wykazała znaczne różnice zarówno
co do zawartości wilgoci (W), popiołu
(A), jak i wartości opałowej (Qri) próbek pochodzących z różnych składników morfologicznych odpadów. Rozrzut
określonych parametrów wskazuje na
konieczność dość ścisłego określenia
składnika morfologicznego odpadu, który będzie poddany procesowi termicznej utylizacji.
Z energetycznego punktu widzenia
projektowanie instalacji do spalania odpadów komunalnych musi opierać się
na bardzo wiarygodnych informacjach
dotyczących zawartości wilgoci, popiołu, kaloryczności, składu elementarnego substancji organicznej i nieorganicznej, stopnia konwersji w gaz pirolityczny
w trakcie odgazowania, własności ﬁzycznych popiołu w wysokich temperaturach, właściwości kinetycznych gazów
pirolitycznych i właściwości ﬁzykochemicznych karbonizatów.
Parametry te muszą być konieczne
określone dla wybranych odpadów, dla
których będzie konstruowana instalacja
kotłowa. Nie można w żadnym przypadku przez „per analogie” przenosić

oznaczeń i wyników badań dotyczących
konwencjonalnych paliw stałych na paliwa pochodzące z odpadów.
Występują jednak pewne utrudnienia technologiczne, które muszą być
uwzględnione przy projektowaniu instalacji do energetycznego recyklingu
odpadów. Utrudnienia te wynikają z własności ﬁzykochemicznych substancji
organicznej, a szczególnie z jej części
mineralnej. Bardzo ważnym problemem
występującym przy spalaniu odpadów
w kotłach energetycznych, są pierwiastki grupy metali alkalicznych, takich jak:
wapń i magnez, grupy azotowców: fosfor i azot, grupy chlorowców: chlor, grupy litowców: sód i potas.
Różnorodność przebiegających zjawisk podczas spalania poszczególnych
struktur morfologicznych oraz ich przesunięcia czasowe powodują nakładanie
się niekorzystnych zjawisk, które prowadzą do powstania straty niecałkowitego spalania w żużlu oraz wzrostu
straty kominowej, spowodowanej niekontrolowanym przepływem „fałszywego” powietrza przez te fragmenty rusztu,
w których nastąpiło wcześniejsze wypalenie najbardziej reakcyjnych odmian
morfologicznych odpadów.
W wyniku takiej dezorganizacji procesu spalania na ruszcie, znacznie rośnie strata kominowa, ponieważ rośnie
ilość podawanego powietrza pod ruszt
w celu dopalenia niespalonych części
karbonizatu.
Część karbonizatu pochodząca
z frakcji o najmniejszej reakcyjności
w ogóle nie zdąży się spalić na ruszcie, powodując stratę niecałkowitego
spalania w żużlu. W tym przypadku strata niecałkowitego spalania pochodzi
głównie z tych struktur morfologicznych
odpadów, które charakteryzują się najniższą reakcyjnością i najdłuższym czasem spalania.
W zależności od składu morfologicznego, strata ta może być na tyle
znaczna że obniży sprawność termiczną układu kotłowego o kilka procent.
Strata ta stwarza kłopot w postaci żużla, który staje się odpadem koniecznym
do składowania lub do dalszej utylizacji,
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ponieważ będzie zawierał znacznie powyżej 5% części palnych.
Ważnym parametrem spalonego
na ruszcie paliwa jest jego granulacja.
Zbyt duże wymiarowo ziarna (nadziarna)
mogą nie ulec całkowitemu wypaleniu,
natomiast zbyt małe (podziarna) ulegają
przesypowi przez ruszt tworząc niedopał w żużlu, stanowiąc stratę niecałkowitego spalania w żużlu (Snż).
Nakładanie się procesów termicznych przebiegających w fazie gazowej
i w fazie stałej, powoduje powstanie
niekorzystnych zjawisk, prowadzących
do powstania z jednej strony strat w postaci niecałkowitego spalania fazy stałej - karbonizatu, a z drugiej strony powstania niekorzystnych z ekologicznego
punktu widzenia, związków gazowych
w postaci tlenków azotu (NOx), tlenków
siarki (SOx) oraz chlorowodoru (HCl).
Zjawisk tych, spalając odpady w kotłach
rusztowych nie da się uniknąć, ponieważ są to charakterystyczne własności
technologiczne dla tego typu układów
reakcyjnych.
Rozwiązaniem problemu jest układ
ciągłego procesu termicznego, rozdzielonego jednocześnie w czasie i w przestrzeni. Układ taki powstaje wówczas,
gdy proces suszenia i odgazowania powstaje w przestrzeni o atmosferze redukcyjnej, w której temperatura jest niższa od temperatury spiekania popiołu
(ts). Powstałe w tej części procesu gazy
pirolityczne odprowadzone są do przestrzeni komory spalania przy kontrolowanej atmosferze reakcyjnej w określonym reżimie temperaturowym, tak aby
ilość powstałych NOx termicznych była
minimalna. W streﬁe suszenia i pirolizy
powinna być również dokonana redukcja siarki i chloru zawartych w odpadach
przy pomocy dodatkowo wprowadzonych związków wapnia (CaCO3).
Powstały w trakcie odgazowania
popiół i karbonizat powinien bezpośrednio podany być do tej części komory
spalania, w której oddzielnie od gazów
pirolitycznych, w ściśle określonej temperaturze przestrzeni reakcyjnej - poniżej temperatury spiekania (ts) popiołu
- zostanie całkowicie spalony.
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Układ technologiczny gdzie proces
termicznej utylizacji jest ciągły i przebiega przy ściśle określonych parametrach
termodynamicznych i w określonej atmosferze gazowej w poszczególnych
fazach procesu termicznej przemiany
daje możliwość całkowitego, zupełnego i w pełni ekologicznego procesu spalania.
Układ taki zapewnia osiągnięcie
maksymalnej sprawności termicznej
oraz optymalnego bezpieczeństwa ekologicznego.

 Własności
ﬁzykochemiczne
wybranych odmian
morfologicznych
odpadów
Skład morfologiczny odpadów komunalnych jest w dużej mierze uzależniony od regionu kraju oraz od rodzaju aglomeracji. Odpady pochodzące
z uprzemysłowionej, zurbanizowanej
części kraju, morfologicznie znacznie
różnią się od odpadów pochodzących
z obszarów wiejskich, czy małomiasteczkowych. Niezależnie od tych czynników można jednak z całą pewnością
przyjąć że głównymi składnikami morfologicznymi odpadów niezależnie od
ich udziału masowego są następujące
substancje organiczne i nieorganiczne:
1. Odpady ceramiczne,
2. Odpady szklane,
3. Odpady metalowe,
4. Odpady drewna budowlanego,
5. Odpady makulatury papierowej,
6. Odpady makulatury kartonowej,
7. Odpady tworzyw sztucznych,
8. Odpady PCV,
9. Odpady tekstylne,
10. Odpady skórzane,
11. Odpady gumowe,
12. Odpady organiczne pochodzenia
roślinnego,
13. Odpady organiczne mięsne,
14. Odpady organiczne kostne,
15. Brykiety z drewna mieszanego,
16. Pelety z drewna mieszanego,
17. Osady ściekowe.

Odpady 1÷3 zawierające ceramiczne odpady budowlane, szkło oraz metale żelazne i metale kolorowe są odpadami niepalnymi i powinny być usunięte
z ogólnej masy odpadów w procesie
sortowania ręcznego i sortowania mechanicznego przed procesem termicznej utylizacji.
Dodatkowym rozwiązaniem problemu powinno być rozdrobnienie odpadów do takich rozmiarów, aby mogło
nastąpić ich zagęszczenie. Sprasowana postać odpadów jest najbardziej
ekonomicznym i ekologicznym rozwiązaniem logistycznym dostarczania odpadów ze składowiska do instalacji termicznej utylizacji.
Powstałe w wyniku procesu rozdrobnienia i prasowania formowane
alternatywne paliwo energetyczne
(FAPE) posiada w zależności od rodzaju substancji i stopnia sprasowania, gęstość nasypową (Drn) w granicach 400÷600 kg/m3 oraz wilgotność
w granicach (Wr) 5-15%, co w przypadku gęstości jest dwukrotnie większe
w stosunku do odpadów luźno ułożonych, a w przypadku wilgoci jest 3-4
krotnie mniejsze od wilgoci materiału
surowego.
W takim przypadku, transport
FAPE z wysypiska odpadów do instalacji nie stanowi żadnego problemu logistycznego i ekologicznego. Nie stanowi również żadnego zagrożenia dla
środowiska naturalnego i nie jest żadną
uciążliwością dla otoczenia ludzkiego
wzdłuż trasy dowozu FAPE z wysypiska usytuowanego poza siedzibami ludzkimi do instalacji usytuowanej
w ludzkim środowisku mieszkalnym.
Przykładowa instalacja, która będzie utylizować rocznie około 200 000t
odpadów co odpowiada godzinnemu
zużyciu około 25t/h, wymaga obsługi
jedynie przez 3-4 „tiry”, które w ciągu
1h będą zwiększać ruch samochodowy
w danym rejonie ulicznym. Przy takiej
technologii przygotowania odpadów
do spalania i odpowiedniej technologii
termicznego ich przekształcania, uciążliwość dla otoczenia spowodowana ich
transportem jest całkowicie pomijalna.
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Tab. 1. Wyniki analizy technicznej i elementarnej głównych składników odpadów komunalnych
Lp.

Rodzaj substancji

A%

Vr %

Wr %

Qi KJ/
kg

Ar %

Cr %

Hr %

Or %

Nr %

Sr %

Clr
%

Kr %

Mr %

Vd

Kd

Cdk

1.

Odpady z drewna budowlanego

0,54

65,60

20,00

14460

0,40

40,80

4,80

33,35

0,20

0,10

0,35

14,0

79,6

82,00

17,06

96,48

2.

Odpady papierowe
(makulatura)

19,27

59,88

23,20

9430

14,0

28,80

4,1

29,1

0,3

0,2

0,10

9,12

62

77,97

2,76

100,00

3.

Odpady z kartonów

5,42

65,51

20,12

11190

9,14

34,67

4,1

31,7

0,2

0,1

0,23

5,23

70,74

88,26

6,55

100,00

4.

Odpady z tworzyw
sztucznych

3,52

69,74

1,34

24960

3,48

60,88

8,74

21,03

1,01

1,28

2,26

25,44

95,18

70,69

25,79

94,68

5.

Odpady z PCV

7,51

64,25

0,68

25480

7,26

38,06

5,04

43,90

0,39

0,73

4,66

27,48

91,99

64,83

27,86

78,37

6.

Odpady organiczne pochodzenia roślinnego

7,00

57,39

28,45

11305

5,01

40,60

4,42

21,00

0,30

0,01

0,01

9,15

66,54

80,27

12,79

100,00
100,00

7.

Odpady organiczne mięsne

7,50

55,61

35,72

18420

4,82

35,72

5,94

17,00

0,72

0,08

0,00

3,85

59,46

86,51

5,99

8.

Odpady organiczne kostne

41,90

30,45

4,84

10760

40,16

31,15

4,35

18,35

0,37

0,28

0,50

24,55

55,00

32,00

26,10

56,42

9.

Odpady tekstylne

3,80

69,05

16,28

20860

3,18

52,68

4,95

21,45

0,86

0,42

0,18

11,45

80,54

82,48

13,72

94,65

10.

Odpady skórzane

2,95

41,42

23,48

22460

2,26

31,87

4,82

35,92

0,96

0,68

0,01

32,84

74,26

54,15

42,90

86,02

11.

Odpady gumowe

13,64

35,07

5,94

24180

12,84

64,15

4,94

11,05

0,18

0,75

0,15

46,15

81,22

37,28

49,08

73,85

12.

Brykiety z drewna

0,75

72,00

11,84

16570

0,66

42,64

5,16

38,49

0,27

0,16

0,78

15,30

87,50

81,90

17,35

100,00

13.

Pelety z drewna

0,75

73,84

9,62

16810

0,68

43,95

5,89

38,59

0,29

0,17

0,81

15,86

89,70

81,70

17,55

100,00

14.

Osady ściekowe

43,05

8,89

78,12

1724

9,42

6,14

1,87

3,59

0,55

0,16

0,15

3,57

12,46

40,63

16,31

94,25

Odpadem który może być utylizowany w instalacji są również osady ściekowe. Osady ściekowe powinny być
przed dostarczeniem do instalacji poddane procesowi naturalnego odsączenia na lagunach w oczyszczalni ścieków
lub powinny być odwodnione mechanicznie w wirówkach lub prasach.
Częściowo pozbawiony wody osad
ściekowy może być poddany procesowi termicznej utylizacji samodzielnie lub
może być spalony w dowolnych proporcjach masowych łącznie z FAPE pochodzącym z odpadów lub współspalony
łącznie z biomasą.
Własności ﬁzykochemiczne podstawowych składników morfologicznych odpadów komunalnych podane
zostały w tabeli 1. W celach porównawczych podano również własności
ﬁzykochemiczne biomasy pochodzącej z drewna oraz osadów ściekowych
pochodzących z oczyszczalni ścieków
„GOS” Łódź.
Parametrami substancji palnej które w decydujący sposób wpływają na
proces zapłonu jest zawartość wilgoci
i zawartość popiołu.
Substancja mineralna może bowiem
wchodzić w chemiczny skład substancji

organicznej lub może tworzyć odrębne struktury połączone ﬁzycznie z substancją organiczną lub może otaczać je.
Wpływ i oddziaływanie substancji mineralnej objawia się w różny, często nieprzewidywalny sposób zarówno w fazie
suszenia, w fazie wyjścia części lotnych,
jak i w fazie spalania karbonizatu.
Pomijając różne częste odstępstwa,
można generalnie stwierdzić, że wzrost
zawartości wilgoci i substancji mineralnej, zawsze prowadzi do wzrostu
czasu zapłonu substancji palnej. Rozpatrując zawartość wilgoci (Wr) i popiołu (Ar) w przedstawionych w tabeli
1 składnikach morfologicznych odpadów, należy zaznaczyć bardzo duży
rozrzut szczególnie zawartości wilgoci (Wr). W dostarczonej próbce odpadów, zawartość wilgoci poszczególnych
składników morfologicznych waha się
od 0,68% do 28,45%.
Zawartość wilgoci roboczej (Wr) jest
ściśle uzależniona od strukturalnej budowy ﬁzycznej danej substancji. Wilgoć
robocza (Wr), a szczególnie wilgoć przemijająca (Wp) jest bowiem ściśle związana z wilgotnością analityczną (Wa), która jest ﬁzyczną cechą danej substancji.
Wilgotność osadów ściekowych w sta-

nie dostarczonym (roboczym), przytoczona jako punkt odniesienia jest bardzo wysoko i sięga 78,12%, natomiast
wilgotność brykietów i peletów pochodzących z drewna, które w stanie luźnym posiada wilgotność (W r) około
40÷60%, po sprasowaniu posiada wilgotność rzędu 9,62÷11,84%.
Składnikiem paliwa, który decyduje o czasie całkowitego wypalania danej substancji jest karbonizat (Kr), który
pozostaje po odgazowaniu danej substancji. Ilość karbonizatu pozostałego
po odgazowaniu oraz jego struktura ﬁzykochemiczna (skład chemiczny i sposób ułożenia siatek krystalicznych węgla) decyduje o szybkości wypalania
się danego składnika morfologicznego
odpadów. Czas wypalania poszczególnych struktur morfologicznych wpływa
bowiem na strukturę złoża wypalonych
odpadów (o ile są one wypalone w złożu
np. na ruszcie). Struktura złoża wpływa
bowiem w zdecydowany sposób na powstałą stratę kominową (Sk) oraz stratę
niecałkowitego spalania w żużlu (Snż).
Pozostałość karbonizatu (Kr) po
procesie odgazowania jest więc bardzo
ważną cechą ﬁzykochemiczną składników morfologicznych, które w bardzo
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istotny sposób wpływają na sprawność
termiczną oraz sprawność ekologiczną
procesu termicznej utylizacji. Obniżenie sprawności termicznej wynika ze
wzrostu straty kominowej (Sk) i straty
niecałkowitego spalania (Sn), a pogorszenie sprawności ekologicznej wynika ze wzrostu zawartości koksiku (C)
w żużlu i popiele.

 Własności kinetyczne
procesu spalania
odmian morfologicznych
odpadów
Badania procesu spalania prób
wyodrębnionych gatunków morfologicznych odpadów przeprowadzono
w temperaturze 1000oC przy przepływie powietrza przez warstwę spalanej
substancji. Badania przeprowadzono
dla prób o różnej masie w równoważnych warunkach termodynamicznych.
W trakcie badań określono czas
odparowania wilgoci i czas nagrzania
próbki do momentu w którym wydzielają się gazy pirolityczne w ilości niezbędnej do utworzenia mieszanki palnej zdolnej do zapłonu.
Najistotniejszym parametrem spalonej substancji decydującej o jej czasie zapłonu jest zawartość wilgoci.
Czas zapłonu (z) ustalonej masy próbki, rośnie proporcjonalnie ze wzrostem
zawartości wilgoci (W r) w próbie wejściowej. W warunkach kotłów rusztowych, przy stałym przesuwie rusztu,
zapłon poszczególnych frakcji morfologicznych będzie rozciągnięty na
znaczną długość rusztu, nawet w stosunku jak 1:20.
Najkrótszy czas wydzielania i spalania gazów pirolitycznych charakterystyczny jest dla odpadów pochodzenia
zwierzęcego. Gazy pirolityczne wydzielają się w sposób wybuchowy, powodujące eksplozję substancji mięsnej.
W podobny sposób przebiega proces współspalana i spalania gazów
pirolitycznych z peletów i brykietów
pochodzących z tkanki roślinnej. Wydzielające się gazy powodują wzrost
ciśnienia wewnątrz peletu lub brykietu
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i ich rozpad na drobne elementy, które
spalają się jako niezależne, niewielkie
fragmenty.
Proces wydzielania i spalania gazów pirolitycznych odpadów mięsnych
- poza kostnymi - peletów, brykietów
pochodzenia roślinnego oraz odpadów
pochodzenia roślinnego jest 3-4 krotnie
krótszy od czasu spalania gazów pirolitycznych pochodzących z odpadów
gumowych, PCV i odpadów kostnych.
Niezależnie od gatunku morfologicznego odpadów, proces ich termicznego
rozkładu jest gwałtowny i ma z reguły
charakter wybuchowy - poza odpadami
gumowymi, PCV i osadami ściekowymi - połączony z eksplozyjnym mikrospalaniem. W zależności od zawartości wodoru w substancji organicznej
w wytworzonym froncie spalania gazów pirolitycznych temperatura osiąga
poziom 1500-1600oC.
Najkrótszy czas spalania pozostałości po odgazowaniu charakterystyczny jest dla peletów i brykietów
pochodzenia roślinnego, makulatury, odpadów pochodzenia roślinnego
i zwierzęcego, odpadów tekstylnych
i osadów ściekowych. 2-3 krotnie dłuższy czas wypalania karbonizatu, charakterystyczny jest dla odpadów pochodzących z drewna budowlanego
oraz z tworzyw sztucznych.

Najdłuższy czas wypalania charakterystyczny jest dla karbonizatów
pochodzących z odpadów PCV, gumy, kości i skóry. Czas ten jest przeciętnie 5-6 krotnie dłuższy od czasów
wypalania karbonizatów pochodzących
z odpadów tkanki zwierzęcej i odpadów roślinnych. Długi czas wypalania
karbonizatów pochodzących z PCV
i gumy jest spowodowany inhibicyjnym oddziaływaniem substancji mineralnych utwardzających lub impregnujących związki organiczne substancji
wyjściowych odpadów. Wewnętrzne
struktury chemiczne zawierające pierwiastki wchodzące w skład substancji
mineralnej spowalniają proces wyjścia
atomów C z łańcuchowych układów
sieciowych i wejście w reakcje z cząsteczką O2. Struktury te w znaczący
sposób powodują wydłużenie czasu
wypalania substancji karbonizatu pozostałego po fazie odgazowania.
Całkowity czas spalania (c) substancji badanych odpadów w zależności od ich masy przedstawia rys. 1.
Najkrótszy całkowity czas wypalania
substancji odpadów charakterystyczny
jest dla peletów i brykietów pochodzących z substancji roślinnych.
Całkowity czas wypalania Formowanych Alternatywnych Paliw Energetycznych (FAPE) pochodzących z or-

Wc, s
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1- brykiet z drzew mieszanych
2- palety z drzew mieszanych
3- odpady z drewna budowlanego
4- makulatura
5- odpady tekstylne
6- odpady z tworzyw sztucznych
7- odpady z PCV
8- odpady pochodzenia roślinnego
9- odpady organiczne mięsne
10- odpady organiczne kostne
11- odpady tekstylne
12- odpady skórne
13- odpady gumowe
14- odpady ściekowe
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Rys. 1. Całkowity czas spalania w zależności od masy próbki
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niespalone
elementy odpadu

ną układu kotłowego o kilka procent.
Strata ta stwarza kłopot w postaci żużla, który staje się odpadem koniecznym
do składowania lub do dalszej utylizacji, ponieważ będzie zawierał powyżej
5% części palnych.

 Temperatury spalania
gazów pirolitycznych

strefa suszenia

strefa odgazowania i spalania
gazów pirolitycznych

strefa spalania karbonizalu

Rys. 2. Dezorganizacja struktury warstwy spalających się odpadów

ganicznych substancji roślinnych jest
4-5 krotnie krótszy od czasu spalania
odpadów pochodzących ze skóry, PCV
i gumy. Odpady pochodzące z tworzyw
sztucznych i osady ściekowe spalają
się około 1,5 raza dłużej od peletów
i brykietów pochodzenia roślinnego.
Grupa odpadów pochodzących
z makulatury, drewna budowlanego,
odpadów tekstylnych, odpadów zwierzęcych spala się 2-krotnie wolniej od
peletów i brykietów pochodzenia roślinnego, lecz znacznie krócej od odpadów pochodzących ze skóry, PCV
i gumy. Jest to szczególnie widoczne
w przypadku ustalonego rozdrobnienia odpadów.
W zakresie określonego rozdrobnienia, całkowity lecz inny czas wypalania (c) identycznych masowo, lecz
niekiedy różniących się geometrycznie, różnych struktur morfologicznych
odpadów powoduje dezorganizacje
procesu spalania się warstwy wsadu
na ruszcie - niezależnie od jego typu.
Jednorodna początkowa warstwa paliwa na ruszcie, posiadająca jednakowy
opór hydrauliczny dla przepływającego
przez dane strefy powietrza, staje się
z powodu różnych szybkości wypalania poszczególnych gatunków morfologicznych, warstwą „dziurawą” o strukturze „sera szwajcarskiego”.
Wypalone substancje odpadów
stanowią wolne przestrzenie w warstwie paliwa na ruszcie, przez któ-

re przepływa swobodnie powietrze
przeznaczone do spalania. Następuje ucieczka powietrza, które nie bierze bezpośredniego udziału w utlenianiu pozostałych części niespalonego
paliwa. Powietrze to bez specjalnych
oporów hydraulicznych przepływa
z nadmierną prędkością, powodując
dodatkowe obniżenie temperatury nieprzereagowanych karbonizatów, powodując dalsze obniżenia szybkości
spalania. Nierównomierna szybkość
wypalania różnych gatunków morfologicznych powoduje dezorganizacje
struktury warstwy spalających się odpadów na ruszcie, co obrazuje rycina
przedstawiona na rys. 2.
W wyniku takiej dezorganizacji procesu spalania na ruszcie, znacznie rośnie strata kominowa, ponieważ rośnie
ilość podawanego powietrza pod ruszt
w celu dopalenia niespalonych części
karbonizatu.
Część karbonizatu pochodząca
z frakcji o najmniejszej reakcyjności
w ogóle nie zdąży się spalić na ruszcie, powodując stratę niecałkowitego
spalania w żużlu. W tym przypadku
strata niecałkowitego spalania pochodzi głównie z tych struktur morfologicznych odpadów, które charakteryzują się
najniższą reakcyjnością i najdłuższym
czasem spalania.
W zależności od składu morfologicznego strata ta może być na tyle
znaczna, że obniży sprawność termicz-

Proces wydzielania i spalania gazów pirolitycznych odpadów podawanych do kotłów rusztowych odbywa się
w przedniej części kotła pod przednim
sklepieniem, gdzie następuje proces
suszenia i odgazowania. Przestrzeń na
ruszcie, w której odbywa się ten proces
jest uzależniona od rodzaju odmiany
morfologicznej odpadów, które charakteryzują się odmiennymi czasami suszenia i spalania wydzielanych gazów
pirolitycznych. Różnice te dokładnie
zostały opisane w rozdziale 3.
Przestrzeń na ruszcie, gdzie odbywa się proces spalania gazów pirolitycznych pochodzących z różnych
odmian morfologicznych odpadów, jest
dość znaczna i dla określonej prędkości przesuwu rusztu może wynieść kilka metrów. Na powyższej przestrzeni
rusztu, podana mieszanina odpadów
w czasie około 2 min. będzie generowała proces spalania gazów pirolitycznych. Z przedstawionej na rys. 3
zależności określającej temperaturę
spalania gazów pirolitycznych w zależności od czasu trwania procesu, wynika, że w tym samym czasie i w tym
samym miejscu na ruszcie będą się
spalać gazy pirolityczne pochodzące
z różnych odmian morfologicznych odpadów posiadających substancję mineralną o odmiennym składzie chemicznym.
W najkrótszym czasie w początkowej streﬁe rusztu będą spalać się gazy pirolityczne pochodzące z tworzyw
sztucznych i odpadów kostnych. Należy tu jednak zaznaczyć że temperatura spalania gazów pirolitycznych
pochodzących z tworzyw sztucznych
jest o około 200oC wyższa od temperatury spalania gazów pirolitycznych
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pochodzących z odgazowania kości. Temperatura spalania gazów pirolitycznych pochodzących z tworzyw
sztucznych wynosi około 1600oC, a pochodzących z odpadów kostnych wynosi około 1400oC. Następna, dalsza,
prawie wyodrębniona przestrzeń na
ruszcie jest przyporządkowana streﬁe
spalania gazów pirolitycznych pochodzących z odpadów gumowych, odpadów PCV, peletów i drewna odpadowego. Najniższą temperaturę spalania
rzędu 1410oC osiągają gazy pochodzące z gumy. Temperatura spalania
gazów pirolitycznych pochodzących
z PCV wynosi około 1480oC, a drewna
około 1550oC.
Trzecia przestrzeń rusztu jest strefą,
w której spalają się gazy pirolityczne pochodzące z odpadów tekstylnych, makulatury, drewna budowlanego i osadów
ściekowych. Temperatura spalania gazów pirolitycznych osadów ściekowych
wynosi około 1390oC, makulatury około 1430oC, odpadów roślinnych około 1450oC, tekstylnych około 1480oC,
drewna budowlanego około 1520oC,
a odpadów mięsnych około 1560oC.
Proces spalania gazów pirolitycznych pochodzących z różnych odmian
morfologicznych spalających się w danej streﬁe rusztu jest jednorodnym procesem przebiegającym w mieszaninie
gazów pirolitycznych pochodzących
z całej grupy odpadów znajdujących
się w danej przestrzeni rusztu.

Uzyskane wyniki badań pozwalają
stwierdzić że podczas procesu spalania odpadów komunalnych w kotłach
rusztowych, na ruszcie występują wyraźne trzy strefy spalania gazów pirolitycznych pochodzących z wyodrębnionych odmian morfologicznych
odpadów. Strefy te są wyraźnie zaznaczone, przesunięte w czasie i w przestrzeni. Nie jest to jednak podział
sztywny, gdyż jest on ściśle uzależniony od zawartości wilgoci (Wr) oraz
stopnia rozdrobnienia geometrycznego
i masowego. Przedstawione na rys. 3
zależności, pokazują jakie mogą wystąpić temperatury w danej streﬁe rusztu i jakie konsekwencje mogą powodować w pozostałej części substancji
organicznej i nieorganicznej odpadów.
Z przedstawionej na rys. 3 zależności
wyraźnie widać, że równoczesne przemiany termiczne substancji dwóch lub
większej ilości odmian morfologicznych
odpadów o odmiennych charakterystykach ﬁzykochemicznych i kinetycznych
mogą powodować trudne do przewidzenia skutki, przeważnie o charakterze negatywnym.
Negatywnym skutkiem takiego
procesu spalania odpadów komunalnych na ruszcie jest zatapianie substancji palnej odpadów przez stopioną
substancję mineralną popiołu. Rys. 1
i 3 pokazuje, że przemianę termiczną na ruszcie przechodzi jednocześnie odpad gumowy i odpad kostny.
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Temperatura spalania gazów pirolitycznych w tej streﬁe rusztu wynosi
odpowiednio około 1430oC i 1590oC
i jest znacznie większa od temperatury
mięknienia (tm) i temperatury płynięcia
(tp = 900oC) popiołu pochodzącego
z odpadów kostnych, co przedstawia
tabela 2. W tym samym czasie powstaje karbonizat po odgazowaniu odpadów gumowych, którego czas wypalania (k) jest znacznie dłuższy od czasu
spalania gazów pirolitycznych. Jeżeli
ziarno karbonizatu pochodzące z gumy
znajdzie się w pobliżu płynnej fazy popiołu pochodzącego z kości, wówczas
zostanie zatopione wewnątrz powłoki
żużla. Proces spalania zostaje przerwany i powstaje niedopał w postaci karbonizatu składającego się w znacznej
mierze z pierwiastka C.
Zjawisko to obrazują zdjęcia przedstawione na rys. 4 i 5. Zdjęcia przedstawiają fragment żużla otrzymanego
ze spalania mieszaniny odpadów komunalnych w kotle rusztowym spalarni
na „Targówku” w Warszawie. Przedstawiony obraz pokazuje typowy przykład
historii spalania mieszaniny odpadów
komunalnych na ruszcie. Analiza koloru
warstw poszczególnych aglomeratów
żużlowych pozwala dokładnie prześledzić historię przebiegu procesu spalania. Zatopiony wewnątrz karbonizat
(rys. 4) na pewno pochodził z odmiany
morfologicznej, która uległa całkowicie
procesowi odgazowania, ponieważ powłoka stopionego żużlu jest jednolita,
bez śladów penetracji wydzielających
się gazów pirolitycznych. Istnieje duże
prawdopodobieństwo, że zatopiony
karbonizat pochodzi z odpadów gumowych lub z PCV. Kolor i struktura warstwy oblepiającej karbonizat wskazuje
na odpad pochodzący z kości zwierzęcych. Dalsze warstwy spieku mogą pochodzić już z dowolnej odmiany morfologicznej odpadów. Analiza innych,
dowolnie wybranych spieków (rys. 5),
potwierdza w całej rozciągłości przytoczoną analizę.
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 Charakterystyki ﬁzyczne
popiołu pochodzące
z różnych rodzajów
morfologicznych
odpadów
Zachowanie się substancji popiołu
podczas procesu spalania (jakiegokolwiek gatunku paliwa stałego) określają
charakterystyczne temperatury, jakie
przechodzi popiół w trakcie procesu
spalania.
Niezależnie od metody wyznaczenia charakterystycznych temperatur,
oznaczenie sprowadza się do określenia:
 temperatury spiekania (ts),
 temperatury mięknienia (tm),
 temperatury topnienia (tt),
 temperatura płynięcia (tp)
Charakterystyczne temperatury popiołu badanych struktur morfologicznych odpadów przedstawione zostały
w tabeli 2.
Charakterystyczne temperatury
popiołu są ściśle uzależnione od składu chemicznego substancji mineralnej spalanych struktur morfologicznych
odpadów. Temperatury popiołu ulegają szczególnemu obniżeniu wówczas,
wczas,
gdy w substancji mineralnej występuystępują duże ilości Na i K. Ponieważ odpady
pochodzenia roślinnego i zwierzęcego
ęcego
zawierają największą ilość Na i K,
dlatego charakterystyczne temmperatury ich popiołów są niskie.
e.
Temperatura mięknienia odpadów pochodzenia roślinnego
o
wynosi około 710oC, odpadów
w
mięsnych - 890oC, a odpadów
w
kostnych - 950oC.
Najwyższe temperatury mięknieknienia charakterystyczne są dla odpadów
padów
pochodzących z tworzyw sztucznych,
cznych
PCV i gumy. Temperatura mięknienia popiołu pochodzącego z tworzyw
sztucznych wynosi około 1300oC. Popiół pochodzący z drewna, makulatury,
tekstyliów i skór posiada temperaturę
mięknienia w przedziale 1000÷1200oC.
Istotne znaczenie mają również
temperatury topnienia i płynięcia po-

Rys. 4. Niedopał powstały w żużlu

Rys. 5. Aglomeraty żużla pochodzące ze spalania odpadów komunalnych
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4.

Odpady papierowe

994

1083

1207

1294

5.

Odpady kartonowe

1016

1095

1232

1325

6.

Odpady z tworzyw
sztucznych

1285

1354

1468

1535

7.

Odpady z PCV

1296

1368

1474

1512

8.

Odpady organiczne
pochodzenia roślinnego

708

785

824

917

rusztu, w których nastąpiło wcześniejsze wypalenie najbardziej reakcyjnych
odmian morfologicznych odpadów.
Proces spalania mieszaniny odpadów komunalnych w kotłach rusztowych jest procesem niecałkowitym
i zawsze prowadzi do niecałkowitego
spalania i obecności niespalonych części (paliwa) odpadów w żużlu z reguły
znacznie przekraczających 5% udziału masowego żużla. Powstaje w ten
sposób odpad, który musi być składowany na specjalnych składowiskach
lub musi być przeznaczony do dalszej
utylizacji. Wielkość niedopału w dużej
mierze jest zależna od składu morfologicznego odpadów i może dochodzić
nawet do 30%.

9.

Odpady organiczne
mięsne

887

924

995

1064

 Granulacja paliwa

10.

Odpady organiczne
kostne

942

985

1073

1168

11.

Odpady tekstylne

1085

1169

1254

1315

12.

Odpady skórzane

1012

1094

1216

1384

13.

Odpady gumowe

1246

1318

1495

1524

14.

Osad ściekowy

1195

1268

1384

1492

Tab. 2. Fizyczne temperatury popiołu
Temperatura
mięknienia
tm oC

Temperatura
topliwości
tt oC

Temperatura
płynięcia
tp oC

Lp.

Rodzaj substancji

Temperatura
spalania
ts oC

1.

Pelety, brykiety, kęsy
z pospółki drzew liściastych i iglastych

1175

1970

1305

1348

2.

Drewno odpadowe
poużytkowe - meblowe,
stolarskie

1148

1169

1205

1264

3.

Odpady z drewna budowlanego

1145

1188

1224

1296

piołu odpadów roślinnych i zwierzęcych
których wartości zawierają się w przedziale 900-1150oC. Niskie wartości tych
temperatur szczególnie w przypadku
odpadów kostnych powodują istotną
dezorganizację procesu spalania odpadów o niskiej reakcyjności.
Powstaje bowiem sytuacja, gdy
płynna substancja popiołu pochodzącego ze spalania odpadów kostnych
zatapia niespalony karbonizat pochodzący np. z odpadów gumowych, czy
tekstylnych. Oblepione płynnym popiołem ziarna karbonizatów są zatopione wewnątrz powłoki żużlowej. Proces
spalania zostaje przerwany, a wewnątrz
powstaje niedopał w postaci niespalonego karbonizatu, co bardzo dokładnie
obrazują zdjęcia fragmentu żużla pobranego spod rusztu kotła rusztowego
spalarni odpadów w Warszawie.
Przedstawiona na rys. 4 i 5 dokumentacja zdjęciowa jest charakterystycznym przypadkiem spalania od-
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padów komunalnych, składających się
z różnych gatunków morfologicznych,
różniących się zarówno substancją organiczną, jak i substancją mineralną.
Różnice pomiędzy poszczególnymi
strukturami morfologicznymi występują praktycznie we wszystkich charakterystykach mających wpływ na proces
spalania. Różnice te, co pokazały zamieszczone wyniki badań, są na tyle
znaczne, że powodują trudne do przewidzenia skutki, wzajemnie nakładających się lub znoszących się efektów
ﬁzykochemicznych.
Różnorodność przebiegających zjawisk podczas spalania poszczególnych
struktur morfologicznych oraz ich przesunięcia czasowe powodują nakładanie
się niekorzystnych zjawisk, które prowadzą do powstania straty niecałkowitego spalania w żużlu oraz wzrostu
straty kominowej spowodowanej niekontrolowanym przepływem „fałszywego” powietrza przez te fragmenty

pochodzącego
z biomasy lub odpadów
Ważnym parametrem spalonego
na ruszcie paliwa jest jego granulacja.
Zbyt duże wymiarowo ziarna (nadziarna) mogą nie ulec całkowitemu wypaleniu, natomiast zbyt małe (podziarna)
ulegają przesypowi przez ruszt tworząc
niedopał w żużlu, stanowiąc stratę niecałkowitego spalania w żużlu (Snż).
Polska Norma PN 82/G-97003
w przypadku spalania miału węglowego określa wymiary ziaren sortymentu
M II, gdzie maksymalny wymiar ziarna
wynosi 31,5 mm, a minimalny jest nieco
większy od 0 mm. W zależności od typu
rusztu wymagany jest określony udział
podziarna (0÷3 mm). W przypadku klasycznych kotłów z rusztem wędrownym
maksymalny udział podziarna przy spalaniu miału węglowego nie powinien
być większy jak 30÷40%, a w przypadku spalania biomasy nie powinien być
większy jak 20÷30%. Wzrost udziału
masowego podziarna powoduje wzrost
straty niecałkowitego spalania (Sn) spowodowany przesypem surowego paliwa lub karbonizatu do leja żużlowego
lub unoszenia lekkich ziaren koksiku
łącznie z lotnym popiołem przez spaliny. Wzrost udziału ziaren ponadwymiarowych powoduje natomiast głównie
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stratę niecałkowitego spalania w żużlu
(Snż) spowodowaną nie wypaleniem się
dużych wymiarowo ziaren na ruszcie.
Niewłaściwy dobór granulacji paliwa
na ruszcie może spowodować znaczne straty w niespalonym karbonizacie
w żużlu i w lotnym popiele. Zawartość
części palnych w żużlu (Snż) wskutek
niewłaściwie dobranej granulacji paliwa może wynosić nawet 25÷30%
udziału masowego, a w lotnym popiele 15÷20%.
W przypadku spalania w kotłach
rusztowych biomasy pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i biomasy pochodzącej z biodegradowalnych odpadów, uzyskanie granulacji podawanej
do kotła nadawy w zakresie podobnym
do paliw węglowych jest praktycznie
niemożliwe. Wynika to między innymi
ze struktury ﬁzycznej poszczególnych
składników morfologicznych odpadów
oraz poszczególnych rodzajów biomasy. Praktyczne możliwości uzyskania jednorodnej granulacji, obojętnie
w jakim przedziale wymiarowym, są
możliwe wyłącznie w odniesieniu do
jednorodnego rodzaju biomasy. Uzyskanie takiej jednorodności w stosunku do biomasy pochodzącej z różnorakich odpadów biodegradowalnych
jest praktycznie niemożliwe. W danym przedziale wymiarowym, udział
masowy podziarna i nadziarna będzie
charakterystyczny dla danego rodzaju
substancji organicznej, lecz nie będzie
charakterystyczny dla próby „średniej”
spalonego wsadu.
W przypadku spalania biomasy,
obojętnie jakiego rodzaju, obok problemu granulacji pierwotnej, występuje
dodatkowo problem wtórnego rozpadu
ziaren biomasowych (fragmentyzacji),
w trakcie procesu suszenia, a szczególnie w fazie termicznego rozkładu
substancji organicznej. W warunkach
szybkiego nagrzewu, jaki występuje
w fazie suszenia i termicznego rozkładu, gdy ziarna paliwowe poddane są
procesowi udaru cieplnego od promieniowania sklepienia zapłonowego kotła
oraz od promieniowania płomienia gazów pirolitycznych, ziarna wierzchniej

warstwy paliwa nagrzewane są z szybkością 102÷103 oC/s. W wyniku udaru
cieplnego, bardzo szybko w fazę gazową przechodzi znaczna część fazy
stałej substancji organicznej biomasy.
Wewnątrz ziarna gwałtownie rośnie ciśnienie, które powoduje rozpad ziarna
na szereg mniejszych fragmentów, których ilość i wielkość zależy od rodzaju
biomasy i szybkości nagrzewu.
Rodzaj rozpadu ziarna biomasy zależy również w dużej mierze od faktu,
czy ziarno jest w postaci naturalnej, czy
jest uformowane mechanicznie w postaci peletu, brykietu czy kęsu. W każdej z wymienionych form, obserwuje
się inny rodzaj rozpadu.
W przypadku ziarna naturalnie uformowanego obserwuje się rozpad na
kilka większych fragmentów i szeregu
mniejszych, których ilość i wielkość jest
uzależniona od rodzaju biomasy i parametrów procesu termicznej obróbki.

100

Nieco odmienny charakter obserwuje się u ziaren uformowanych podczas wcześniejszej obróbki mechanicznej.
W przypadku peletów w niskich
temperaturach pirolizy obserwuje się
rozpad ziarna na kilka części poprzecznie do dłuższego boku oraz na kilka
mniejszych fragmentów pochodzących
z sąsiedztwa przełomu. W miarę wzrostu temperatury i szybkości nagrzewu rośnie fragmentaryzacja ziarna pod
względem ilości powstałych podziaren
o coraz mniejszej masie.
Nieco odmienny mechanizm rozpadu obserwuje się w przypadku brykietów. W wyniku wzrostu ciśnienia gazów
wewnątrz ziarna następuje jego rozpad
we wszystkich możliwych kierunkach,
z odrzuceniem niektórych fragmentów ziarna na dość znaczne odległości. W przypadku brykietów, w niskich
temperaturach fragmentaryzacją ziarna

folia
PCV
guma
ziemniak
drewno liściaste

80

drewno iglaste
mączka mięsna
pelet z łusek słonecznika
pelet z śruty rzepaka
pelet z trocin

60

brykiet z trocin
brykiet z śruty rzepaka

mpod, (%)

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

94

40

20

0
300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

tp, (°C)

Rys. 6. Wpływ temperatury procesu i rodzaju odpadów na udział masowy podziarna
powstający w trakcie procesu suszenia i zapłonu
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przebiega głównie w części zewnętrznej, stopniowo przesuwając się w czasie do wnętrza ziarna. W miarę wzrostu
temperatury procesu i szybkości nagrzewu fragmentaryzacja ziarna obejmuje coraz głębsze rejony ziarna i przebiegu z coraz większą intensywnością.
W najwyższych zakresach temperatur procesu obserwuje się wybuchowy charakter rozpadu ziarna brykietu
na wiele podziaren o zbliżonych rozmiarach, niewiele różniących się wymiarowo od substancji z której uformowane zostało ziarno brykietu.
Badania przeprowadzono dla próbek o masie około 50g. Badane próbki zostały poddane procesowi udaru
cieplnego w warunkach zbliżonych do
tych, jakie występują w górnej warstwie
paliwa pod sklepieniem zapłonowym.
Po określonym czasie przetrzymywania
próbki w komorze o określonej temperaturze dokonane zostało zliczanie oddzielnych fragmentów (ziaren) powstałych w wyniku rozpadu początkowo
jednolitej gabarytowo próbki.
Z przeprowadzonych badań wynika odmienny charakter zachowania
się jednolitych strukturalnie próbek folii, PCV, gumy, biomasy „agro”, drewna
i tkanki zwierzęcej oraz uformowanej
mechanicznie biomasy w postaci peletów i brykietów pochodzących z trocin
oraz z odpadów rolniczych, takich jak:
łuski słonecznika, śruty rzepakowej, czy
odpadów zbożowych.
Z przeprowadzonych badań wynika
ze rozpad jednolitych ziaren rozpoczyna się w sposób zauważalny w temperaturach wyższych od 600oC i w znacznym stopniu jest zależny od rodzaju
substancji. Ziarna odpadów pochodzących z substancji nieorganicznej,
takiej jak: folia, PCV i guma rozpadowi termicznemu podlegają w niewielkim stopniu. Występuje jedynie sporadyczny podział na nadziarno, powyżej
3 mm, oraz niewielkie ilości podziarna,
które powstają z odprysków na krawędzi podziału.
Zupełnie inny charakter rozpadu
obserwuje się w przypadku biomasy
organicznej. W miarę wzrostu tempe-
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ratury i szybkości nagrzewu obserwuje się rozpad jednolitego ziarna na dużą ilość niewielkich wymiarowo ziaren,
w tym większym stopniu, im większa
jest temperatura procesu. W temperaturze powyżej 900oC, obserwuje się
coraz większy udział podziarna, którego ilość jest uzależniona od struktury
ﬁzykochemicznej badanej substancji.
Rys. 6 przedstawia udział masowy podziarna, poniżej 3 mm badanych
struktur biomasy i innych odpadów nieorganicznych w zależności od temperatury procesu. Udział masowy podziarna
pochodzącego z dużych struktur masowych folii, PCV i gumy, niezależnie od
temperatury procesu suszenia i pirolizy
jest niewielka. Ziarna pochodzące z tych
substancji ulegają termicznej destrukcji,
w bardzo niewielkim stopniu i praktycznie występują w pierwotnej formie geometrycznej, a więc w postaci dużych
ziaren tylko jako nadziarno.
Duże (pierwotne) ziarna pochodzące z biomasy drzewnej i biomasy
„agro” ulegają procesowi termicznej
destrukcji o coraz mniejszych rozmiarach, ze wzrostem temperatury procesu. Udział masowy podziaren ze wzrostem temperatury jest tym większy im
dana substancja organiczna zawiera
więcej części lotnych i ﬁzyczna struktura wewnętrzna jest bardziej luźno
upakowana.
Proces spalania różnych rodzajów
biomasy przebiega więc różnorodnie
w zależności od temperatury procesu
oraz od sposobu ﬁzycznego uformowania biomasy podawanej do komory spalania.
Podawana na ruszt mieszanina
substancji organicznej niezależnie od
faktu czy jest wstępnie uformowana
mechanicznie w postaci peletów lub
brykietów, czy jest w postaci nieuformowanej pospółki, już w trakcie procesu suszenia może ulec wstępnemu
rozpadowi na mniejsze fragmenty, które
w fazie dalszego udarowego nagrzewu
ulegają dalszemu rozpadowi na mniejsze fragmenty, które w przeważającej
mierze stanowią podziarno o wymiarach od 0 do 3 mm.

Rozpad substancji organicznej na
małe ziarna jest wynikiem gwałtownego wzrostu ciśnienia wewnątrz dużego
ziarna w wyniku gwałtownego przejścia
fazy stałej w fazę gazową. Chaotyczna
budowa podstawowych struktur siatek
krystalitów, oraz brak zorganizowanej
orientacji pakietów siatek sprawia, że
między poszczególnymi pakietami siatek występują niewielkie siły ﬁzyczne,
które nadają trwałość ﬁzyczną ziarnu.
Gwałtowny wzrost ciśnienia wewnątrz ziarna powoduje rozpad całej
struktury w czasie dekompresji gazów
pirolitycznych. Bardziej prosty i szybko
zachodzący rozpad następuje w przypadku ﬁzycznie uformowanych struktur
peletów i brykietów.
W tym przypadku następuje głównie fragmentaryzacja do struktur geometrycznych substancji pierwotnej.
Bardzo rzadko obserwuje się wtórny rozpad wyjściowych ziaren trocin,
otrąb, śruty czy zmiotków zbożowych.
Rozpad tych ziaren nie następuje, ponieważ nie występuje wzrost ciśnienia
wewnątrz takiej wielkości ziaren.
Zachodząca w procesie suszenia
i odgazowania fragmentaryzacja biomasy organicznej i w bardzo niewielkim stopniu substancji nieorganicznej
jest w dużym stopniu przyczyną wzrostu straty przesypu przez ruszt, wzrostu oporów przepływu powietrza przez
warstwę paliwa, oraz wzrostu straty lotnego koksiku w lotnym popiele.
W przeciwieństwie do paliw węglowych, w przypadku biomasy niezależnie od jej rodzaju nie obserwuje się
w procesie termicznej obróbki zjawisk
prowadzących do spiekania niespalonej substancji.
W fazie indukcji zapłonu nie obserwuje się również zjawisk prowadzących
do aglomeracji substancji organicznej
biomasy. Na ruszcie nie obserwuje się
dużych brył i pryzm, które utrudniają
szybkie i całkowite wypalenie się pozostałego po odgazowaniu karbonizatu.
Strata niedopału występuje jedynie
w przypadku oblewania odgazowanych
ziaren karbonizatu przez roztopiony popiół pochodzący z sąsiednich struktur
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morfologicznych spalanej biomasy lub
substancji nieorganicznych.

 Przesłanki dla
opracowania
ekologicznej
i wysokosprawnej
termicznie instalacji dla
utylizacji odpadów
Przedstawione wyniki badań ﬁzykochemicznych i kinetycznych wybranych(podstawowych) odmian morfologicznych odpadów w sposób jednoznaczny
wykazały, że bardzo trudno prowadzić
jest proces termicznej utylizacji odpadów komunalnych stanowiących (dowolną) mieszankę różnych struktur
morfologicznych, jednocześnie w czasie ciągłego procesu przebiegającego w jednej przestrzeni reakcyjnej na
ruszcie.

Rozwiązaniem problemu jest układ
ciągłego procesu termicznego, rozdzielonego jednocześnie w czasie i w przestrzeni. Układ taki powstaje wówczas,
gdy proces suszenia i odgazowania
przebiega, w przestrzeni o atmosferze
redukcyjnej w której temperatura jest
niższa od temperatury spiekania popiołu
(ts). Powstałe w tej części procesu gazy
pirolityczne odprowadzone są do przestrzeni komory spalania przy kontrolowanej atmosferze reakcyjnej w określonym reżimie temperaturowym, tak, aby
ilość powstałych NOx termicznych była
minimalna. W streﬁe suszenia i pirolizy
powinna być również dokonana redukcja siarki i chloru zawartych w odpadach
przy pomocy dodatkowo wprowadzonych związków wapnia (CaCO3).
Powstały w trakcie odgazowania
popiół i karbonizat powinien bezpośrednio podany być do tej części komory
spalania, w której oddzielnie od gazów

pirolitycznych, w ściśle określonej temperaturze przestrzeni reakcyjnej - poniżej temperatury spiekania (ts) popiołu zostanie całkowicie spalony.
Układ technologiczny, gdzie proces
termicznej utylizacji jest ciągły i przebiega przy ściśle określonych parametrach
termodynamicznych i w określonej atmosferze gazowej w poszczególnych
fazach procesu termicznej przemiany
daje możliwość całkowitego, zupełnego
i w pełni ekologicznego procesu spalania. Układ taki zapewnia osiągnięcie
maksymalnej sprawności termicznej
oraz optymalnego bezpieczeństwa ekologicznego.
Tak zaprojektowany układ termicznej utylizacji odpadów komunalnych
zrealizowany jest w układzie technologicznym typu „K”. Schemat technologiczny typu „K” przedstawiony jest na
rys. 7. Układ chroniony jest patentami
i zgłoszeniami patentowymi.3-6)

Rys. 7. Schemat instalacji do termicznej utylizacji odpadów komunalnych metodą „K”

3) Karcz H., Butmankiewicz T.: Sposób i urządzenia do termicznej utylizacji odpadów organicznych. Patent do zgłoszenia P362586 z dnia 02.10.2003.
4) Karcz H., Butmankiewicz T., Sikorski W.: Sposób i instalacja spalania odpadów zwierzęcych. Patent do zgłoszenia P360207 z dnia 19.05.2003.
5) Karcz H., Butmankiewicz T., Janowski M.: Sposób i instalacja termicznego spalania odpadów organicznych i nieorganicznych. Patent do zgłoszenia P383877 z dnia 26.11.2007.
6) Karcz H., Butmankiewicz T.: Instalacja i sposób odwadniania i suszenia odpadów ściekowych. Patent do zgłoszenia P370751 z dnia 18.10.2004.
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Instalacja składa się z układu przyﬂuidyzacyjnego i koncentrację karbonigotowania i podawania odpadów wraz
zatu w złożu. Warunki termiczne są zaz układem podawania katalizatora wapwsze takie, aby temperatura złoża nie
niowego. Proces suszenia i odgazoprzekroczyła temperatury mięknienia
wania inicjowany i podtrzymywany jest
popiołu (tm). Gazy spalinowe na wylocie
przez płomień paliwa wspomagającego,
z komory ﬂuidalnej i komory separacji są
którego ilość jest ściśle uzależniona od
częściowo oczyszczone z lotnego popiołu, a całkowity
zawartości wilgoci w podawaproces dopalania
nych odpadach,
ewentualnie nieoraz zależy od
spalonych gazów
ciepła rozkładu
palnych i lotnego
utylizowanej subkoksiku przebiestancji. Wydzielaga w strefie popłomiennej, płony w trakcie odgazowania chlor
mienia olejowego
i tlenki siarki neulub gazowego
palnika umiesztralizowane są
czonego w kow tej fazie procesu przez gazomorze dopalania.
we tlenki wapnia
Popiół denny
powstałe w wyodprowadzany
niku termicznego
z leja zsypowego
rozkładu CaCO3.
komory fluidalTe m p e r a t u r a
nej ma strukturę
w obrotowej koluźno ułożonych
morze suszenia
ziarenek substancji minerali pirolizy jest ścinej składającej
śle kontrolowa- Rys. 8. Popiół pochodzący z odpadów
na i jest zawsze spalanych w temperaturach niższych od
się w przeważajątemperatury spiekania (ts)
mniejsza od temcej mierze z pierperatury spiekawiastka Ca i Mg.
nia. W komorze obrotowej następuje
Popiół nie zawiera aglomeratów żużrozkład substancji odpadów na fazę
lowych co przedstawia dokumentacja
gazów pirolitycznych i stałą fazę karzdjęciowa przedstawiona na rys. 8.
bonizatu.
W górnej części komory dopalaGazy pirolityczne odprowadzane
nia w streﬁe temperatur 950-1000oC
są do komory ﬂuidalnej z którą bezpowdmuchiwany jest w postaci fazy stałej
średnio łączy się komora ﬂuidalna. Gazy
mocznik, który daje możliwość zmniejszenia zawartości NOx w spalinach na
pirolityczne spalają się w górnej części
komory ﬂuidalnej w obecności powiewyjściu z instalacji kotłowej poniżej
trza doprowadzonego w kilku strefach
100 mg/um3.
tak, aby temperatura płomienia nie była
Osiągnięte efekty termicznej utyliwyższa od 1250÷1300oC.
zacji odpadów metodami „pierwotnymi”
Karbonizat i popiół odprowadzane
podczas procesu spalania w instalacji
są do złoża ﬂuidalnego, które zamyka
kotłowej praktycznie w całym zakresie
komorę ﬂuidalną od spodu. Karbonizat,
spełniają normy emisji w fazie gazopopiół i materiał inertny stanowi subwej i stałej określone przez odpowiedstancję złoża ﬂuidalnego. Karbonizat
nie dyrektywy unijne i rozporządzenia
w złożu spala się w określonej atmoskrajowe. 
ferze tlenowej przy określonej temperaturze kontrolowanej przez skład gazu
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Wnioski
1. Odmiany morfologiczne odpadów
komunalnych znacznie różnią się
między sobą, zarówno własnościami ﬁzykochemicznymi, jak i kinetycznymi.
2. Różnice we własnościach kinetycznych poszczególnych odmian morfologicznych odpadów uniemożliwiają ich spalanie, jako mieszaniny
paliwowej w kotłach rusztowych.
3. Skład chemiczny substancji mineralnej różnych odmian morfologicznych jest na tyle odmienny, że utrudnia spalanie mieszaniny odpadów
w kotle rusztowym z uwagi na temperatury spiekania popiołów przynależnych do różnych odmian morfologicznych.
4. Spalanie odpadów komunalnych
w kotle rusztowym powoduje znaczy
wzrost straty kominowej (Sk) i straty niecałkowitego spalania w żużlu (Snz), powodujących obniżenie
sprawności termicznej kotła nawet
o kilka procent.
5. Znaczna zawartość części palnych
w żużlu spowodowana jest zatopieniem koksiku w płynnym żużlu. Powoduje to powstanie żużlu o zawartości części palnych powyżej 5%,
który staje się odpadem przeznaczonym do składowania lub do dalszej utylizacji.
6. Proces termicznej utylizacji odpadów komunalnych, aby był wysokosprawny termicznie i bezpieczny
ekologicznie, musi przebiegać w warunkach rozdziału w czasie i przestrzeni procesów termicznego rozkładu odpadów oraz spalania gazów
pirolitycznych i karbonizatu.
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West Real Estate S.A.
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INNOWACYJNA GOSPODARKA
ZARZĄDZANIA ODPADAMI
Polska coraz żarliwiej zmaga się z zalewającą ją falą śmieci.
Ilość składowanych odpadów w porównaniu do innych krajów
Unii Europejskiej jest nieproporcjonalnie wysoka.
est Real Estate sp. z o.o. (WRE) implementuje rozwiązanie skutecznego i ekologicznego systemu zarządzania
odpadami. Idąc za przykładem zachodnich sąsiadów, ﬁrma wprowadza na polski rynek najnowsze rozwiązania technologiczne w zakresie zastosowania opatentowanych systemów oczyszczania, gwarantujących maksymalne wykorzystanie surowców wtórnych. WRE wchodzi w skład grupy kapitałowej West Real Estate S.A., notowanej
na rynku akcji NewConnect.

W

ylko w województwie dolnośląskim w roku 2010 wyprodukowane zostało 457,2 tys. Mg masy
biodegradowalnej, z czego tylko 22 tys.
Mg poddano utylizacji. W Polsce roczną „fabrykację” odpadów oﬁcjalnie zarejestrowanych szacuje się na około
13 mln ton. W jak bardzo fatalnym sta-

T

nie znajduje się rodzima gospodarka
odpadami, zobrazować może procent
ich przetworzenia. Dane historyczne
pokazują, że 98% odpadów komunalnych jest składowana w niewybredny
sposób - na wysypiskach. W dużej mierze nie są one właściwie kontrolowane i stanowią zagrożenie ekologiczne.

Przez pierwsze 4-5 lat w składowisku
odpadów zachodzi ich tlenowy rozkład.
Powoduje to powstawanie w deponowanym złożu substancji gazowych,
głównie CO2. W późniejszym okresie
zaczyna wydzielać się metan, amoniak
i siarkowodór, o których szkodliwości
z pewnością nie trzeba przekonywać –
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mówi dr inż. Henryk Karcz, ekspert ds.
substancji palnych oraz Prezes WRE.
Substancje te wydobywają się ze składowisk jeszcze przez kolejnych 15 do
20 lat. Jedynym racjonalnym wyjściem
z tej sytuacji wydaje się więc być przetwarzanie opadów komunalnych, dodaje Karcz.

 Inwestycja
w środowisko
Przyglądając się możliwościom jakie oferuje ﬁrma West Real Estate, zastanowić się można, ile niewykorzystanych „dóbr cywilizacji” spoczywa
na wysypiskach, przyprawiając ekologów i lokalną społeczność o ból głowy. Dzięki inwestycji, której podjęła się
dolnośląska spółka, niebawem będziemy mogli obserwować efekty, mające zbawienny wpływ na środowisko.
Wkrótce na terenie województwa dolnośląskiego powstanie zakład termicznego przekształcania odpadów. Jest
to jedna z najbardziej nowoczesnych
pod względem rozwiązań technologicznych inwestycji w Europie i niewątpliwie jedyna tego typu w Polsce.
Firma WRE zaproponowała nie tylko
efektywne (zakład jest w stanie przetworzyć sam 180 Mg masy odpadów
komunalnych w ciągu doby), ale także proekologiczne rozwiązania technologiczne, dzięki którym powstawać
będzie czysta energia. Strategia ﬁrmy
wpisuje się całkowicie w cele Krajowego Planu Gospodarki Odpadami
oraz plany województwa dolnośląskiego o zmniejszeniu składowania odpadów na najbliższe lata.

 TAK ekologicznej
energii
Spółka WRE S.A. zadbała o wybitnie proekologiczny charakter inwestycji. Inżynierowie przewidują prawie
100% skuteczność termiczną procesu.
Oznacza to, że spośród początkowej
masy odpadów, na składowisko traﬁ
jedynie niepalna substancja mineralna (popiół bez zawartości części pal-
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nych), co przekłada się bezpośrednio
na znaczny spadek produkcji gazów
cieplarnianych w pobliskim otoczeniu.
Bez wątpienia można zatem uznać, że
budowa zakładu jest przedsięwzięciem
korzystnym dla środowiska oraz najbardziej zaawansowaną technologią
przekształcania odpadów na świecie,
komentuje Prezes WRE.

 Kompleksowość
realizacji - Innowacja
technologiczna
Całość procesu i jego realizacja została dopracowana w najmniejszych
szczegółach. Projekt zakłada odzysk
zmieszanych odpadów komunalnych
oraz osadów ściekowych - składa się
z dwóch połączonych technologicznie
procesów, ale odrębnych technicznie
węzłów. Pierwszy z nich będzie odpowiadał za przyjęcie, sortowanie i magazynowanie segregowanych odpadów,
drugi zaś służyć ma termicznemu przekształcaniu uporządkowanej już frakcji. Co więcej, dojdzie tam również do
produkcji energii elektrycznej i cieplnej
w turbogeneratorze parowym.
Proces technologiczny oparty jest
o zjawisko szybkiej pirolizy i rozdzielnego spalania produktów rozkładu. Wykorzystano w nim komorę obrotową
do suszenia i pirolizy oraz zespół kotła
ﬂuidalnego, którego konstrukcja składa się z kilku komór: ﬂuidalnej, separacji, dopalania oraz ciągu konwekcyjnego. Dzięki podziałowi powietrza na
powietrze pierwotne, wtórne i trzecie
oraz jego dowolne dozowanie, konstruuje się proces spalania w całej
objętości komory ﬂuidalnej. Zastosowany zabieg umożliwia ograniczenie
temperatury w jądrze płomienia spalających się gazów pirolitycznych do
poziomu 1200÷1300°C. Dzięki regulowanej temperaturze spalania karbonizatu przy kontrolowanej temperaturze i nadmiarze powietrza w złożu
ﬂuidalnym w zakresie temperatur do
750÷900°C możliwa jest prawie całkowita neutralizacja siarki, chloru oraz
niektórych metali ciężkich w obecności

CaCO3 do związków obojętnych chemicznie, usuwanych z popiołem, który jest pełnowartościowym surowcem
budowlanym. Proces skutkuje ograniczeniem koncentracji tlenków (cząstek N2, O2) w streﬁe spalania i pozwoli
na utrzymanie procesu tworzenia się
termicznych NOx na niskim poziomie.
To ważne, gdyż wdychanie tlenków
azotu nawet przez krótki czas jest bardzo szkodliwe. Dodatkową innowacją w tym procesie jest wykorzystanie
w spalaniu zanieczyszczonego powietrza pobieranego z odciągów wentylacyjnych układu rozładunku i sortowania
odpadów komunalnych oraz magazynowania wysortowanej frakcji przeznaczonej do spalenia. Zapobiega to po
pierwsze przykrym zapachom, ale także umożliwia niemal całkowite oczyszczenie powietrza z wszelkich gazów,
które mogą gromadzić się już na etapie sortowania odpadów, komentuje dr
inż. Henryk Karcz. W procesie oczyszczania gazów powstających podczas
spalania wprowadzonych będzie szereg procedur, które w efekcie pozwolą
na oczyszczenie emitowanego do atmosfery gazu z nadmiernej ilości tlenków siarki, tlenków azotu, WWA, Corg,
oraz metali ciężkich. Instalacja będzie
spełniała wymagania dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT)
zawartych w dokumencie referencyjnym Europejskiego Biura IPPC (EIPPCB) z siedzibą w Sewilli – Reference
Document on the Best AvailableTechniques for Waste Incineration.
Nie ulega wątpliwości, że Polska
znajduje się w niechlubnym peletonie
państw UE, które poszczycić się mogą
dużą ilością składowisk śmieci. West
Real Estate znalazło lek na tę bolączkę
cywilizacyjną – proponuje innowacyjne
rozwiązania w zakresie ekologicznego
gospodarowania odpadami. Ekologia
i efektywność energetyczna są tu kluczowymi elementami. Korzyści wynikające z planowanej inwestycji mówią
same za siebie. Pozbywając się nadmiernych ilości odpadów komunalnych,
zyskamy energię do życia w czystym
środowisku. 
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David Palmer Boyd
prezes zarządu,
Ester Eko-energia Polska Sp. z o.o.

ZAGADNIENIA ZWIĄZANE
Z TERMICZNYM PRZETWARZANIEM
odpadów i stabilnością finansową

P

olska jest krajem, który stoi na krawędzi poważnego kryzysu
środowiskowego. Nie jest to nieznane ani niespodziewane zjawisko.
Przez całe lata nowe państwa członkowskie Unii Europejskiej były dokładnie
informowane o nowych regulacjach, ale czas płynie szybciej niż nam się
wydaje i termin ostateczny zbliża się już wielkimi krokami. W lipcu 2013
roku kary unĳne zaczną mieć zastosowanie wobec Polski.
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rzedłużenia terminów były już udzielane, ale droga do wdrożenia rozwiązania jest jeszcze daleka. Nawet
gdyby wszystkie proponowane projekty były już dziś zatwierdzone i sﬁnansowane, wybudowanie ich przed terminem ostatecznym nie byłoby w żaden
sposób możliwe. Większość projektów
zakłada rok 2016 jako najwcześniejszy
termin zakończenia prac, jeżeli wszystko poszłoby jak w zegarku.
Ze względu na fakt, że ponad 90%
odpadów komunalnych unieszkodliwianych jest na wysypiskach, a w najlepszym przypadku kompostowanych
i składowanych na wysypiskach, przed
Polską stoi poważne wyzwanie.
W niniejszym artykule chciałbym
podjąć kilka wyzwań, które stają się
dla nas coraz wyraźniejsze w miarę jak
zbliżamy się do ostatecznego terminu,
próbując rozwiązać ten problem zanim
przerodzi się w kryzys, zarówno środowiskowy jak i ekonomiczny. Nie odpowiem na wszystkie te pytania, gdyż
niektóre z nich muszą być przedyskutowane w ramach publicznej debaty,
ponieważ działamy tak, aby nasi obywatele mieli coraz większą świadomość
problemów i ich wpływu na ich codzienne życie.

P

 „Termiczne”
przetwarzanie odpadów
nie oznacza wyłącznie
„spalania”
Spalanie to tylko jedna z form przetwarzania termicznego. Są jeszcze dwie
inne: piroliza i zgazowanie. Wszystkie
metody termiczne mają swoje wady
i zalety, które powinny zostać zrozumiane przez rząd i społeczeństwo. Jeżeli
dostrzegamy tylko jedną technologię,
wówczas tracimy szanse na faktyczne rozwiązanie lokalnych problemów,
wymuszając rozwiązania typu „jeden
rozmiar dla wszystkich”. Na przykład
jeżeli spalanie jest jedynym akceptowanym rozwiązaniem, wówczas ogromne obiekty spalarni budowane są w lokalizacjach, gdzie wytworzona energia
cieplna nie może zostać wykorzystana,
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gdyż nie znajduje się w pobliżu miasta
lub miejskich zakładów ciepłowniczych.

 Zielone certyﬁkaty
i uznanie przez Rząd
Wszystkie metody przetwarzania
termicznego powinny uzyskać wyraźne miejsce w polskim prawie i regulacjach rządowych dotyczących zielonego certyﬁkatu, tak jak ma to miejsce
w innych państwach unijnych. Niedokonanie tego obróci się przeciwko nam
i będzie stanowiło ograniczenie ﬁnansowej zdolności projektów.

 Rozwiązania termiczne
trzeba oceniać
całościowo.
Powinniśmy oceniać więcej czynników niż tylko wskaźnik ilości odpadów,
które można przetworzyć w danej lokalizacji. Gdyby tylko to brane było pod
uwagę – wówczas im większy, tym lepszy - bez względu na to, na ile efektywny czy nieefefektywny jest dany proces.
Powinniśmy rozważyć zagadnienia
takie jak: a) odległość, którą przebywają
odpady w celu przetworzenia wraz z całym ich wpływem środowiskowym, ekonomicznym i transportowym, b) energia
potrzebna do funkcjonowania obiektu,
c) rzeczywista produkcja NETTO energii elektrycznej, d) czy dany projekt jest
faktycznie zakładem w systemie skojarzonego wytwarzania ciepła i energii
elektrycznej (CHP), e) ile odpadów pozostaje po obróbce, które trzeba składować na wysypisku, f) czas potrzebny
na wybudowanie i skomercjalizowanie
funkcjonowania obiektu, oraz g) rzeczywiste koszty dla polskiego podatnika?
Jest wiele innych pytań, ale te wymienione wyżej trzeba przeanalizować,
a nie jedynie przejść nad nimi w poszukiwaniu jak najszybszej odpowiedzi. Budujemy rozwiązania na 20 lat, a nawet
dłużej, a nie tylko na jutro.
W związku z tym, że nasza ﬁrma
uczestniczyła w publicznej debacie na
temat termicznego przetwarzania odpadów i w rozwoju projektów w Polsce,

stało się dla nas oczywiste, że niektórzy
ludzie i społeczności mają bardzo wąski
punkt widzenia na gospodarkę odpadami. Wszyscy powinni zauważyć, że jest
wiele technologii, które mogą pomóc
w znalezieniu skutecznego rozwiązania
dla naszego kraju.
Trzeba także zrozumieć, że są pewne rozwiązania, które mogłyby generować przychody dla społeczności lokalnych, zamiast stawać się kolejnym
obciążeniem ﬁnansowym, który udźwignąć musi podatnik.
Istnieją rozwiązania dla małych
i średnich miast, które mogą wyglądać
zupełnie inaczej od rozwiązań dla dużych aglomeracji. Tego rodzaju lokalne
rozwiązania powinny być docenione
i promowane przez rząd centralny, ponieważ mogą zmniejszyć ciężar, który
narasta w trakcie poszukiwania ostatecznych „mega rozwiązań” w obliczu
nadchodzącego kryzysu.
Kiedy odpowiemy już na powyższe
pytania i zaproponujemy najlepsze technologiczne, środowiskowe i ekonomiczne rozwiązanie dla społeczności małych i dużych, wówczas będziemy mogli
uznać, że rozwiązaliśmy polski dylemat
odpadów. 
Zabierzmy się razem do pracy zanim będzie za późno!

Ester Eko-energia Polska Sp. z o.o.
Al. Zwycięstwa 96/98 81-451 Gdynia
Pomorski Park Naukowo-Technologiczny
www.ester-eko.com
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Katarzyna Kuźma, Partner i parolina Szymczak, associate, Praktyka Infrastruktury i Energetyki,
Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Sp. k.

W JAKIEJ FORMULE
PROWADZIĆ ITPOK
czyli wybór optymalnej formy
organizacyjno-prawnej przedsięwzięcia

J

ednym z głównych celów ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw1) („Nowelizacja”) było
stworzenie warunków do budowy nowoczesnych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych. Służyć temu miało m.in. wprowadzenie w Nowelizacji kategorii regionalnych
instalacji do zagospodarowania odpadów komunalnych („Instalacja Regionalna”)
posiadających wyłączność na przetwarzanie trzech frakcji odpadów komunalnych na terenie
regionów gospodarki odpadami komunalnymi („Region”). Ustawa o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach2) („UCPG”) nakłada obecnie na gminy obowiązek zapewnienia
budowy, utrzymania i eksploatacji Instalacji Regionalnych („Zadanie”) oraz osiągnięcia
celów ilościowych, w szczególności w zakresie redukcji ilości odpadów biodegradowalnych
kierowanych do składowania.

elem ustawodawcy było uregulowanie w UCPG w sposób szczególny – w stosunku do ustawy o gospodarce komunalnej3) – form realizacji
Zadania oraz innych obowiązków w zakresie gospodarki odpadami. UCPG
w art. 3a ust. 1 wskazuje trzy formy realizacji przez gminy zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji Instalacji
Regionalnych. W każdym przypadku
Zadanie ma być realizowane przez
gminę lub związek międzygminny we
współpracy z partnerem prywatnym.
UCPG wyklucza z zasady możliwość
samodzielnej realizacji Zadania przez
gminy. Jednocześnie UCPG nie wyłącza możliwości samodzielnej budowy

C

instalacji przez przedsiębiorców, bez
jakiegokolwiek udziału gminy.
Wskazanie jednego uniwersalnego
i optymalnego modelu organizacyjnoprawnego dla realizacji Zadania nie jest
możliwe. Każdy z przypadków wymaga
odrębnej analizy i rozwiązania dopasowanego do konkretnych warunków lokalnych. Wobec powyższego, artykuł
koncentruje się na wybranych okolicznościach, które determinują wybór formy realizacji Zadania zarówno z punktu
widzenia gmin, jak i przedsiębiorców zainteresowanych budową i eksploatacją
ITPOK, a w szczególności na ryzykach
związanych z budową prywatnego ITPOK przez przedsiębiorcę.

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż wybór modelu realizacji
Zadania jest ściśle powiązany z metodą przetwarzania odpadów, którą ma
zapewniać Instalacja Regionalna. Wybór konkretnej metody przetwarzania
oraz technologii, którą będzie stosować instalacja ma bezpośredni wpływ
na koszt budowy, jak również na koszty i przychody z eksploatacji Instalacji
Regionalnej.

 Dlaczego ITPOK?
Za zastosowaniem metody termicznego przekształcania odpadów przemawia wiele czynników, w tym uwa-

1) Dz. U. nr 152, poz. 897
2) tekst jedn. Dz. U. z 2005 roku, nr 236, poz. 2008, ze zm.
3) Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej, Dz. U. z 1997 r. Nr 9 poz. 43 ze zm.
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runkowań natury prawnej. Termiczne
przekształcanie odpadów w hierarchii
postępowania z odpadami przewidzianej przez art. 4 Dyrektywy 2008/98/
WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie
odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy („Dyrektywa Ramowa”) stanowi
- przy spełnieniu wymagań w zakresie
efektywności energetycznej - proces
odzysku. Dyrektywa Ramowa powinna zostać wkrótce implementowana
do prawa krajowego.
Ponadto, 1 stycznia 2013 r. wejdzie
w życie załącznik nr 4a Rozporządzenia
Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie
kryteriów oraz procedur dopuszczania
odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu.4) Wprowadza on restrykcyjne wymagania w zakresie składowania odpadów wykluczając
de facto możliwość składowania nieprzetworzonych zmieszanych odpadów
komunalnych. Jednocześnie Krajowy
Plan Gospodarki Odpadami wskazuje
termiczne przekształcanie odpadów jako rekomendowane dla Regionów liczących powyżej 300.000 mieszkańców.
Ponadto, rozważając wybór metody
przetwarzania i konkretne technologie
należy brać pod uwagę nie tylko kryteria wynikające z zasad gospodarowania odpadami. Niektóre z metod przetwarzania, tj. termiczne przekształcanie
odpadów, nie tylko zapewniają realizację obowiązków w zakresie gospodarki
odpadami, ale również mogą przyczynić się do zaspokojenia innych potrzeb
lokalnych, jak na przykład zaopatrzenie
w energię cieplną.
Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe okoliczności jedną z preferowanych metod zagospodarowania odpadów komunalnych jest ich termiczne
przekształcanie. Oczywiście budowa instalacji do termicznego przekształcania
odpadów komunalnych („ITPOK”) ma
racjonalne uzasadnienie jedynie w dużych Regionach, w których przeprowadzone badania morfologii odpadów
wskazują na ich wysoką kaloryczność
i nie jest jedyną metodą, która powin-

na być brana pod uwagę przez decydentów.
Na potrzeby dalszego wywodu
przyjmujemy, iż pierwszy etap przygotowania realizacji Zadania, tj. wybór metody przetwarzania został zakończony
zarówno po stronie gminy, jak i przedsiębiorcy i planowana Instalacja Regionalna zapewniać będzie termiczne
przekształcanie odpadów w jednej z dostępnych technologii (spalanie odpadów
przez ich utlenianie, piroliza, zgazowanie, proces plazmowy). Równocześnie
zakładamy, iż budowa ITPOK została
zaplanowana w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami.

 Prywatny ITPOK
Jak wskazano powyżej, na gruncie UCPG możliwym jest rozwiązanie,
zgodnie z którym przedsiębiorca buduje Instalację Regionalną, a następnie świadczy na rzecz gmin z Regionu
usługi zagospodarowania odpadów.
Rozwiązanie to wydaje się – pomijając
znaczące koszty takiego przedsięwzięcia - bardzo atrakcyjne z punktu widzenia przedsiębiorców, pozwala bowiem
na budowę i eksploatację instalacji bez
konieczności udziału w jednej z konkurencyjnych procedur wskazanych
w art. 3a UCPG.
Jednakże samodzielna realizacja
Instalacji Regionalnej wiąże się z dużym ryzykiem, wobec braku gwarancji strumienia odpadów dla instalacji.
UCPG wprowadza wprawdzie swego rodzaju monopol Instancji Regionalnych na zagospodarowanie m.in.
zmieszanych odpadów komunalnych,
jednak nie rozstrzyga problemu konkurencji kilku Instalacji Regionalnych
w ramach Regionu oraz wydaje się
wprowadzać odrębną regulację w zakresie powierzania zagospodarowania
odpadów w stosunku do ustawy o gospodarce komunalnej i ustawy prawo
zamówień publicznych5) („PZP”). Wobec powyższego, możliwość zlecenia
samego zagospodarowania (przetwa-

rzania) odpadów komunalnych należy
uznać za wątpliwą. W konsekwencji
zlecenie świadczenia usługi zagospodarowania odbywać się będzie na podstawie art. 6d ust. 1 UCPG w ramach
przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów. Do przetargów organizowanych na podstawie art. 6d ust.
1 UCPG stosuje się w zakresie nieuregulowanym PZP. Oznacza to, że
usługa zagospodarowania odpadów
będzie zlecana bądź przedsiębiorcy
odbierającemu odpady od właścicieli
nieruchomości, który jako podwykonawcę wskaże ITPOK, bądź konsorcjum, w skład którego wchodzić będą przedsiębiorcy odbierający odpady
oraz ITPOK. Nawet gdyby przyjąć, iż
Instalacja Regionalna będzie jedyną
w ramach Regionu i będzie wyczerpywać całość zapotrzebowania Regionu
na usługi zagospodarowania, to gminy stosując przepisy ustawy PZP zlecać będą odbiór i zagospodarowanie,
co do zasady, najwyżej na okres 4 lat
w związku z powiązaniem tej usługi
z usługą odbioru odpadów.
Ponadto, prywatny przedsiębiorca
będzie musiał zawsze liczyć się z ryzykiem, że inny przedsiębiorca wybuduje kolejną Instalację Regionalną lub
gmina/gminy z terenu Regionu wybuduje instalację gminną na podstawie
art. 3a ust. 1 UCPG, np. w ramach
partnerstwa-publiczno prywatnego.
W tym ostatnim przypadku na podstawie umowy PPP zagospodarowanie
odpadów zostanie powierzone nowej
związanej z gminą Instalacji Regionalnej, a prywatny ITPOK zostanie pozbawiony całości bądź części strumienia odpadów komunalnych. Ryzyka
te można określić jako nieistotne przy
przyjęciu założenia, że wobec istnienia
Instalacji Regionalnej spełniającej zapotrzebowanie Regionu nowa Instalacja nie powstanie. Jednak założenie takie jest w naszej ocenie nieuprawnione.
Z punktu widzenia gminy rozwiązanie jest także korzystne, gdyż całe
ryzyko związane z przedsięwzięciem,
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w tym ryzyko ﬁnansowania i budowy
oraz ryzyko przychodowe spoczywa na
przedsiębiorcy prywatnym. Natomiast
zdecydowaną wadą tego rozwiązania dla gminy jest brak jakiegokolwiek
wpływu na poziom cen oferowanej
przez ITPOK usługi zagospodarowania odpadów.
Wobec powyższego uznać należy,
iż samodzielna budowa prywatnych
Instalacji Regionalnych przez przedsiębiorców jest możliwa, ale obarczona licznymi ryzykami, które przy skali inwestycji mogą okazać się istotną
przeszkodą.

 Realizacja Zadania
przez gminę
Jak wskazano powyżej UCPG
ogranicza formy realizacji Zadania
przez gminę. Zgodnie z art. 3a ust. 1
UCPG gminy mogą w celu realizacji
Zadania:
a) przeprowadzić przetarg na wybór
podmiotu, który będzie budował,
utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania
odpadów komunalnych, lub
b) dokonać wyboru podmiotu, który
będzie budował, utrzymywał lub
eksploatował regionalną instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 19 grudnia 2008
r. o partnerstwie publiczno-prywatnym6), lub
c) dokonać wyboru podmiotu, który
będzie budował, utrzymywał lub
eksploatował regionalną instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych
w ustawie z dnia 9 stycznia 2009
r. o koncesji na roboty budowlane
lub usługi7).
Jedynie w przypadku negatywnego
wyniku przeprowadzonego postępowania gmina może samodzielnie przeprowadzić realizację Zadania.
Wybór jednej z wyżej wymienionych form realizacji Zadania powinien
zostać dokonany po dokładnej i kom-

pleksowej analizie szeregu czynników.
Poniżej wskazujemy jedynie niektóre z nich.

 Wpływ na poziom długu
publicznego
Jednym z podstawowych czynników mających istotny wpływ na decyzję o wyborze formy realizacji Zadania
jest możliwość sﬁnansowania budowy ITPOK przez gminę bądź związek
międzygminny oraz wpływ realizacji inwestycji na poziom długu publicznego gmin (także jako członków związku
międzygminnego). Z tej perspektywy
rozwiązaniem interesującym wydaje się
model realizacji Zadania na zasadach
określonych w ustawie o PPP lub koncesji na roboty budowlane lub usługi.
Kluczowa dla rozwoju rynku PPP
w Polsce będzie ocena wpływu zobowiązań z umów PPP na dług publiczny, w szczególności w świetle istotnej
zmiany metody obliczania zadłużenia
jednostek samorządu terytorialnego,
która zacznie obowiązywać od 2014 r.
W każdym przypadku konieczna
będzie szczegółowa analiza korzyści
i ryzyka związanego z konkretnym modelem realizacji zadania, także z punktu
widzenia jego wpływu na stan ﬁnansów
publicznych gmin.

 Gotowość
przedsiębiorcy do
realizacji zadania
Istotny wpływ na wybór modelu
będą miały oczekiwania podmiotów
prywatnych, uwarunkowane przede
wszystkim stopniem gotowości do przejęcia przez nie ryzyka ekonomicznego realizacji Zadania. Gmina powinna
więc w pierwszej kolejności przeprowadzić badanie rynku, które pozwoli na
stwierdzenie, czy istnieją przedsiębiorcy prywatni zainteresowani realizacją
Zadania w formule PPP lub koncesji.
Poziom przychodów z tytułu eksploatacji planowanej infrastruktury może nie
gwarantować operatorowi ITPOK odpo-

wiedniego zwrotu z inwestycji. W takim
przypadku gmina powinna realizować
Zadanie w formule tradycyjnej, tj. udzielić zamówienia publicznego i zaniechać
kosztownych i czasochłonnych przygotowań procedury wyboru partnera prywatnego/koncesjonariusza.
Wydaje się, iż w przypadku ITPOK
możliwość osiągnięcia dodatkowych
przychodów związanych z wytwarzaniem przez ITPOK energii cieplnej oraz
elektrycznej, jak również ewentualnych
przychodów związanych z kwaliﬁkacją
energii wytwarzanej w ITPOK jako OZE
zwiększy zainteresowanie przedsiębiorców realizacją Zadania w formule PPP/
koncesji. Ten aspekt powinien jednak
zostać dokładnie zweryﬁkowany w kontekście planowanych zmian w prawie
energetycznym.

 Przygotowanie gminy
do przeprowadzenia
procedury wyboru
partnera prywatnego
Kolejnym z czynników wpływających na wybór formy realizacji Zadania
jest stopień przygotowania gminy do
wyboru wykonawcy, partnera prywatnego bądź koncesjonariusza. Postępowania prowadzone w celu wyłonienia
partnera prywatnego oraz koncesyjne
są zazwyczaj o wiele bardziej skomplikowane i długotrwałe w porównaniu do
postępowań o udzielenie zamówienia
publicznego. Wymagają również zatrudnienia przez gminę profesjonalnych doradców technicznych, ﬁnansowych oraz
prawnych, co zwiększa koszty prowadzenia postępowania.
Czynników wpływających na wybór formy realizacji Zadania jest oczywiście znacznie więcej, w szczególności
w kontekście możliwości wspólnego przeprowadzenia inwestycji przez
kilka gmin. Wybór optymalnej formy realizacji Zadania jest natomiast jednym
z kluczowych elementów powodzenia
inwestycji. Z tego powodu warto nań
poświęcić wystarczający czas i środki. 

6) Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz z 2010 r. Nr 106, poz. 675
7) Dz. U. Nr 19, poz. 101, ze zm.Dz. U. nr 152, poz. 897
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ANALIZA STANU GOSPODARKI
ODPADAMI KOMUNALNYMI
W KRAJACH UE-11
Kluczowe wyzwania w zakresie
wypełnienia wymogów unĳnych

W

niniejszym artykule przedstawione zostały główne wnioski wynikające
z Raportu pt. „Kluczowe wyzwania w gospodarce odpadami
komunalnymi w krajach UE-11”, który został przygotowany przez
Ernst & Young w październiku 2011 roku. Zakresem analiz objętych zostało
11 państw wchodzących w skład Unii Europejskiej tj.: Bułgaria, Czechy,
Estonia, Grecja, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia oraz
Węgry (dalej UE-11).

łównym celem Raportu była analiza stanu gospodarki odpadami
komunalnymi w wymienionych krajach
UE (w tym dokonaniu punktowej oceny
poziomu zaawansowania gospodarki
odpadami). Na bazie przeprowadzonych analiz zidentyﬁkowane zostały
również kluczowe wyzwania stojące
przed krajami UE-11 w zakresie dostosowania krajowych systemów gospodarki odpadami do wymogów unijnych
oraz przedstawione zostały możliwe
sposoby rozwiązania kluczowego problemu z jakim zmagają się wszystkie

G
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kraje z grupy UE-11, czyli zmiana struktury zagospodarowania odpadów komunalnych. W szczególności przedstawione zostały następujące informacje:
 Poziom przekroczenia celu unijnego w zakresie redukcji ilości
biodegradowalnych odpadów
komunalnych kierowanych na
składowiska w 2010 roku w poszczególnych krajach UE-11
 Szacunkowa ilość biodegradowalnych odpadów komunalnych, które
kraje UE-11 będą musiały zagospodarować w sposób inny niż

przez składowanie w 2020 roku
Możliwe sposoby zmiany struktury
zagospodarowania odpadów komunalnych w UE-11
 Szacunkowe nakłady inwestycyjne w krajach UE-11 związane
ze zmianą struktury zagospodarowania odpadów komunalnych
(w szczególności szacunki nakładów na budowę niezbędnych
instalacji termicznej utylizacji odpadów komunalnych).


105

TERMICZNE PRZEKSZTAŁCANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH

nr 1(25)/2012

2012-02-14 09:12:08

nr 1(25)/2012

 Wyniki badania
w zakresie oceny
gospodarki odpadami
komunalnymi w krajach
UE-11
Analizy stanu gospodarki odpadami w UE-11 przeprowadzone przez
Ernst & Young pozwoliły zidentyﬁkować cztery kluczowe wyzwania stojące
przed omawianymi krajami:
 Wyzwanie 1: pełna implementacja regulacji unijnych do prawodawstwa krajowego.
 Wyzwanie 2: oddzielenie tempa
wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od tempa rozwoju gospodarczego, poprawa szczelności
systemu zagospodarowania wytwarzanych odpadów oraz zmiana
struktury zagospodarowania odpadów.
 Wyzwanie 3: ograniczenie ilości
składowanych odpadów biodegradowalnych przy wykorzystaniu potencjału termicznej utylizacji.
 Wyzwanie 4: spełnienie wymagań
w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, w szczególności poprzez usprawnienie
systemów selektywnej zbiórki.
W oparciu o przeprowadzoną analizę stanu gospodarki odpadami przygotowany został ranking omawianych
krajów. Oceny dokonano na podstawie
dziewięciu kryteriów1) wynikających ze
zidentyﬁkowanych czterech głównych
wyzwań w zakresie gospodarki odpadami. Kryteria te zostały przedstawione
kolejnych wyzwaniach.

Najbardziej zaawansowany system gospodarowania odpadami komunalnymi wśród krajów UE-11
występuje w Czechach (17 na 27
punktów). Czesi wytwarzają najmniej
odpadów w odniesieniu do PKB (3,9
kg/PPS, przy średniej dla UE-11 – 5,8
kg/PPS), a znaczącą część zebranych
odpadów poddają termicznemu przekształcaniu (11%). Dodatkowo Czechy
osiągają najwyższe wskaźniki w zakresie odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych (odpowiednio
74% i 67%).
Najgorzej z gospodarką odpadami radzi sobie Rumunia (6 na 27
punktów). Wskaźnik ilości wytwarzanych odpadów do PKB jest drugi najwyższy w UE-11 (8,6 kg/PPS, przy
średniej dla UE-11 – 5,8, kg/PPS). System odbioru odpadów jest najbardziej
nieszczelny spośród wszystkich krajów
UE-11 – aż 89kg/mieszkańca wytwarzanych odpadów traﬁa do środowiska
w sposób nieewidencjonowany. Udział
odzysku i recyklingu w strukturze zagospodarowania odpadów wynosi mniej
niż 1%. Termicznemu przekształcaniu
odpadów komunalnych w ogóle się nie
poddaje. Wśród krajów UE-11 Rumunia osiąga najniższe wskaźniki odzysku,
w tym recyklingu odpadów opakowaniowych (odpowiednio 41% i 34%). Polska z 14 punktami na 27 możliwych
znalazła się mniej więcej w połowie
stawki analizowanych krajów. Podsumowanie wyników oceny stanu gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych krajach przedstawiono na
wykresie nr 1.

Wyzwanie 1:
I. Stopień transpozycji przepisów
UE do prawodawstwa krajowego.
 Wyzwanie 2:
II. Stosunek ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych do PKB
w 2009 roku.
III. Stopień szczelności systemu:
różnica pomiędzy ilością odpadów wytworzonych i zagospodarowanych.
IV. Zmiana ilości wytwarzanych
odpadów komunalnych w latach
2005-2009.
 Wyzwanie 3:
V. Szacunkowy stopień przekroczenia celu na 2010 rok
w zakresie redukcji ilości biodegradowalnych odpadów komunalnych kierowanych na
składowiska.
VI. Udział odzysku i recyklingu
w strukturze zagospodarowania
odpadów komunalnych.
VII. Udział termicznego przekształcania w strukturze zagospodarowania odpadów komunalnych.
 Wyzwanie 4:
VIII. Osiągnięte poziomy odzysku
odpadów opakowaniowych.
IX. Osiągnięte poziomy recyklingu
odpadów opakowaniowych.
Z rankingu wynika, że w każdym
z omawianych krajów występują znaczące problemy związane z gospodarką odpadami komunalnymi. Większość
krajów otrzymała bowiem około połowę możliwych punktów, a najwyższa
osiągnięta ocena to zaledwie 17 na 27
możliwych punktów.2)
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Litwa

6áRZDFMD

6áRZHQLD

Grecja

%XáJDULD

Rumunia

Wyk. 1. Ocena stanu gospodarki odpadami komunalnymi w krajach UE-11 w 2010 roku

1) W każdej z kategorii przyznawano ocenę w skali od 0 (najgorzej) do 3 (najlepiej). Zastosowano względną skalę ocen, tzn. ocenę najwyższą otrzymywał kraj o najlepszym wyniku
w danej kategorii. Kraj mógł osiągnąć maksymalnie 27 punktów.
2) Szczegółowe dane w zakresie wartości poszczególnych kryteriów jak również dokładany opis metodologii przeprowadzenia badania znajdują się w Raporcie „Kluczowe wyzwania
w gospodarce odpadami komunalnymi w krajach UE-11” zamieszczonym na stronie http://www.ey.com/PL/pl/Services/Advisory/Raport_gospodarka-odpadami
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 Podsumowanie i kluczowe wnioski
Z analiz przeprowadzonych przez Ernst & Young wynika, że najpoważniejszym wyzwaniem stojącym przed krajami UE-11 jest konieczność zmiany
struktury zagospodarowania odpadów komunalnych. Po pierwsze, w części
krajów już teraz problemem jest zbyt mała dyspozycyjna pojemność składowisk
spełniających wymagania techniczne (np. w Polsce szacuje się, że składowiska
wystarczą jeszcze tylko na 8 lat eksploatacji). Po drugie, zgodnie z unijnymi
przepisami, wszystkie państwa członkowskie muszą stopniowo zredukować
ilość biodegradowalnych odpadów kierowanych na składowiska, co oznacza
ograniczenie deponowanych odpadów organicznych, a także papieru i tektury.
Na podstawie analizy przeprowadzonej na potrzeby Raportu można stwierdzić,
że dotychczas żadnemu z omawianych państw UE (oprócz Rumunii)3) nie udało
się osiągnąć wymaganego poziomu redukcji składowanych odpadów biodegradowalnych. W sumie w 2010 roku w całej UE-11 dopuszczalny poziom składowanych bioodpadów – 14,2 mln Mg – został przekroczony o ok. 3,5 mln
Mg (czyli o 25%). Wśród poszczególnych krajów UE-11 najmniejsze ilościowo
przekroczenie celu na 2010 rok wystąpiło w Estonii (0,03 mln Mg), a największe
w Polsce (1,01 mln Mg).

Przy produkcji odpadów utrzymującej się na stałym poziomie, w 2020 roku
kraje UE-11 będą musiały zagospodarować inaczej niż przez składowanie ok.
10,8 mln Mg biodegradowalnych odpadów komunalnych. W celu spełnienia
wymagań unijnych konieczna jest zatem zmiana struktury zagospodarowania odpadów: odejście od systemu, w którym większość zbieranych
odpadów jest kierowana na składowiska i przyjęcie modelu, w którym
większość odpadów poddaje się recyklingowi, odzyskowi i termicznemu
przekształcaniu.
O ile w UE-11 składowanie odpadów jest dominującą (ok. 85%) metodą ich zagospodarowania, o tyle w UE27 średnio 38% odpadów kieruje się
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Wyk. 2. Szacunkowe przekroczenie dopuszczalnej ilości składowanych
biodegradowalnych odpadów komunalnych w 2010 roku w UE-11
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Wyk. 3. Szacunkowa ilość biodegradowalnych odpadów komunalnych, które kraje UE11 będą musiały zagospodarować w sposób inny niż przez składowanie w 2020 roku

na składowiska, a w Szwecji – zaledwie 1%. W krajach UE-27 średnio
20% odpadów poddaje się termicznej
utylizacji (w Szwecji – 49%), zaś recyklingowi i innemu odzyskowi odpowiednio: 24% i 18% (w Szwecji – 36%
i 14%). W celu spełnienia wymagań unijnych – zwłaszcza w zakresie redukcji składowanych bioodpadów – kraje UE-11 powinny dążyć
przynajmniej do przyjęcia struktury zagospodarowania zbliżonej do
obecnej średniej struktury zagospodarowania w UE-27. Na wykresie

3) Rumunia osiągnęła wymagany poziom redukcji biodegradowalnych odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach tylko dlatego, że znaczna ilość (ok. 20%) wytworzonych biodegradowalnych odpadów komunalnych w ogóle nie została zebrana.
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nr 4 przedstawiono strukturę zagospodarowania odpadów w UE-11, w UE-27
i w Szwecji w 2010 roku.
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Jednym ze sposobów na zmianę struktury zagospodarowania odpadów komunalnych i ograniczenie
ilości biodegradowalnych odpadów
komunalnych kierowanych na składowiska jest budowa zakładów termicznej utylizacji odpadów. Spalarnie odpadów są jedynymi instalacjami,
które mogą przetworzyć zmieszane odpady komunalne, a jak wynika z przeprowadzonej analizy, skuteczność selektywnej zbiórki w omawianych krajach
UE-11, zwłaszcza w gospodarstwach
domowych jest minimalna.
Na potwierdzenie tej tezy należy
przywołać przykład tych krajów „starej
Unii”, które mają najlepiej rozwinięte
systemy gospodarowania odpadami,
i które maksymalnie ograniczyły ilość
odpadów kierowanych na składowiska
– Niemiec, Austrii, Holandii i Szwecji.
W krajach tych spalanie stanowi jedną
z głównych metod utylizacji odpadów
komunalnych.
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Wyk. 4. Struktura zagospodarowania zebranych odpadów komunalnych w 2010 roku

odpadów biodegradowalnych miał być zagospodarowany w spalarniach. Do obliczeń przyjęto następujące założenia:
 cały nadmiar bioodpadów w 2020 roku (10,8 mln Mg) będzie przetworzony
w spalarniach,
 średnia moc przerobowa spalarni wynosi 200 tys. Mg/rok,
 średnie nakłady inwestycyjne na jedną spalarnię wynoszą 180 mln EUR.
Zgodnie z przyjętymi założeniami oszacowano, że w 2020 roku do zagospodarowania 10,8 mln Mg odpadów potrzeba ok. 57 spalarni odpadów
komunalnych. Łączny koszt budowy wszystkich instalacji został oszacowany na poziomie ok. 10 mld EUR. W przypadku uszczelnienia systemów
odbioru odpadów komunalnych ilość biodegradowalnych odpadów, które będzie trzeba zagospodarować, a co za tym idzie – liczba niezbędnych instalacji
dodatkowo wzrośnie.
Szczegółowe dane dotyczące szacunkowej ilości spalarni potrzebnych w każdym z krajów, a także związanych z ich budową kosztów zostały przedstawione
na wykresie nr 5. 

 Szacunkowe nakłady
inwestycyjne w krajach
UE-11 na instalacje
termicznej utylizacji
odpadów komunalnych
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Jak wcześniej wspomniano, w 2020
roku kraje UE-11 będą musiały zagospodarować inaczej niż przez składowanie dodatkowo ok. 10,8 mln Mg odpadów. Jednym z możliwych sposobów
zagospodarowania tak znaczącej ilości
odpadów – oprócz kompostowania i innych metod przetwarzania i odzysku –
jest ich termiczna utylizacja.
Na potrzeby Raportu oszacowano
nakłady inwestycyjne, jakie kraje UE-11
musiałyby ponieść, gdyby cały nadmiar
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Wyk. 5. Szacunkowe zapotrzebowanie na nowe instalacje
do termicznego zagospodarowania odpadów komunalnych w 2020 roku
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