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W lutym br. w siedzibie Polityki w Warszawie odbyła się Debata pt. „Polityka 
Energetyczna Polski - Priorytety Polskiej Energetyki”. W spotkaniu udział 

wzięli:dr Maciej Bukowski - prezes Instytutu Badań Strukturalnych, Janusz 
Piechociński - poseł na Sejm RP, dr Henryk Majchrzak - prezes zarządu, 
PSE Operator, dr Zdzisław Muras - dyrektor Departamentu Przedsiębiorstw 
Energetycznych w Urzędzie Regulacji Energetyki, Grzegorz Onichimowski 
- prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii SA, Andrzej Szymański - prezes 
zarządu Landis+Gyr oraz prof. Krzysztof Żmĳ ewski, Sekretarz Generalny 
SRNPRE. Debatę poprowadził Krzysztof Kochanowski - rzecznik SRNPRE. 
Poniżej prezentujemy wypowiedzi z ww. spotkania.

POLITYKA 
ENERGETYCZNA POLSKI 
- Priorytety Polskiej Energetyki

Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.
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Debatę na temat polityki energe-
tycznej Polski rozpoczął dr Maciej 
Bukowski, prezes Instytutu Ba-
dań Strukturalnych jednostki, któ-
ra wraz z resortem gospodarki przy-
gotowała raport „Mix energetyczny 
2050. Analiza scenariuszy dla Polski”. 
Dr Bukowski już we wstępie swojego 
wystąpienia zaznaczył, że przy aktu-
alizacji założeń obecnej polityki ener-
getycznej kraju powinno się przyjąć o 
wiele dalszy horyzont czasowy - na 
wzór Komisji Europejskiej, która swo-
ją politykę energetyczno-klimatycz-
ną planuje w perspektywie 2050 r. 
Ma to zwłaszcza duże znaczenie dla 
Polski, która pomimo kryzysu nadal 
dynamicznie się rozwija - w 2030 r. 
osiągnie średni poziom zamożności, 
a w 2050 r. ma szanse dogonić Niem-
cy. - Taki wzrost oczywiście impliku-
je wzrost konsumpcji, ta zaś wzrost 
popytu na energię. Jeżeli przy tym 
nie zmieni się mix energetyczny kra-
ju, oparty obecnie głównie na węglu, 
to radykalnie wzrosną także emisje 
- wyjaśnił. 

Pogodzenie kwestii bezpieczeń-
stwa energetycznego i perspekty-
wy środowiskowej będzie stanowi-
ło dla Polski największe wyzwanie. 
Dr Bukowski rozwiązania dla obec-
nych problemów upatruje w trans-
formacji sektora, zarówno w sensie 
technologicznym, ale także świado-
mościowym. - Nie należy oczywiście 
przeceniać znaczenia niektórych tech-
nologii, czy rozwiązań - podkreślał. - 
Wszystkie mają swoje wady: emisyj-
ność, wrażliwość na wahania cen, 
brak akceptacji społecznej - uzupełnił.

- Należy zatem szukać kompromi-
su, skupić się na dywersyfi kacji mik-
su energetycznego. Nie rezygnując 
z węgla powinno się sukcesywnie 
zwiększać udział gazu i energii po-
zyskiwanej z OZE - wyliczał. W ho-
ryzoncie 2030 bardzo istotną rolę 
powinna odegrać też oszczędność 
energii poprzez inwestycje w projekty 
z zakresu efektywności energetycz-
nej. W kwestii redukcji emisji progno-
zy także nie są aż tak pesymistycz-

ne. Zdaniem eksperta, przy obecnym 
tempie rozwoju koszt przekształcenia 
polskiej gospodarki na gospodarkę 
niskoemisyjną nie powinien przekro-
czyć 1% PKB. 

- W perspektywie 2050 zaś czeka 
nas zupełna zmiana sposobu życia i 
korzystania z energii - prognozował. - 
Na drogach mają szansę pojawić się 
samochody elektryczne, w domach 
inteligentne urządzenia. Aby w porę 
zareagować i zmienić naszą gospo-
darkę należy skupić się na szansach, 
a nie jedynie zagrożeniach, które owa 
transformacja ze sobą niesie - do-
dał. Janusz Piechociński, poseł 
na Sejm RP w swojej wypowiedzi 
skupił się na europejskich rozwiąza-
niach, jakie energetyce oferuje zin-
tegrowany instrument wspierający 
inwestycje infrastrukturalne CEF. W 
ramach programu dla sektora ener-
getycznego przewidziano 9.1 mld Eu-
ro. Głównym celem CEF jest nie tylko 
wsparcie dla inwestycji lokalnych, ale 
przede wszystkim dla realizacji inwe-
stycji priorytetowych dla całej UE. Ma 
on promować dalszą integrację jed-
nolitego rynku energetycznego oraz 
wspierać interoperacyjność transgra-
nicznych sieci energii elektrycznej i 
gazu, co z kolei wpłynie na zwiększe-
nie bezpieczeństwa energetycznego 
państw członkowskich. 

W ramach CEF sprecyzowano 
także korytarze priorytetowe, które 
obejmują m.in. budowę sieci przesy-
łowej morskiej energii wiatrowej na 
morzach północnych, budowę połą-
czenia międzysystemowego Północ-
Południe dla energii elektrycznej w 
Europie Środkowo-Zachodniej, roz-
wój połączeń międzysystemowych 
Północ-Południe dla gazu w Europie 
Zachodniej, czy zwiększenie połączeń 
międzysystemowych Północ-Południe 
dla energii elektrycznej i gazu w Eu-
ropie Środkowo-Wschodniej i Połu-
dniowo-Wschodniej i regionie państw 
bałtyckich. Ten ostatni korytarz powi-
nien szczególnie interesować Polskę. 
Obszarami priorytetowymi zaś będzie 
rozwój inteligentnych sieci przesyło-

wych i przygotowanie budowy auto-
strad elektroenergetycznych. 

W realizacji projektów powinny 
wziąć udział wszystkie podmioty sek-
tora - zarówno te prywatne, jak i pu-
bliczne. Istotna będzie także współ-
praca z partnerami z innych krajów 
zainteresowanych realizacją projek-
tów dla danego regionu. Cele, któ-
re zakłada CEF to przede wszystkim 
zwiększenie efektywności energe-

tycznej o ok. 14% do 2017 i długo-
terminowo o 20% oraz zwiększenie 
udziału energii z OZE do ok. 15-20%. 
Dr Henryk Majchrzak, prezes za-
rządu PSE Operator również opo-
wiedział się za potrzebą nowelizacji 
obecnej polityki energetycznej kra-
ju, ponieważ według jego oceny oto-
czenie makroekonomiczne zmienia 
się w sposób dynamiczny i na pew-
no będzie zmieniać się w przyszłości. 
Przede wszystkim należy, wzorem do-
kumentów Komisji Europejskiej, okre-
ślić w niej cele obligatoryjne, a nie je-
dynie fakultatywne, jak ma to miejsce 
obecnie. Dla realizacji tych celów po-
winien być opracowany plan działań 
określający warunki umożliwiające ich 
osiągnięcie. W aktualnej polityce ener-
getycznej kraju zbyt słaby nacisk po-

POLITYKA 
ENERGETYCZNA POLSKI 
- Priorytety Polskiej Energetyki

dr Henryk Majchrzak,
 prezes zarządu PSE Operator
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łożony jest na rozwój połączeń trans-
granicznych. - Należy wykorzystać 
potencjał istniejących, a obecnie nie 
pracujących linii, np. linii 750 kV łą-
czącej Polskę z Ukrainą. To polityka 
energetyczna kraju powinna wska-
zywać strategiczne kierunki budowy 
takich połączeń, ale także określać 
terminy realizacji - podkreślił.

Innymi słowy, polityka energetycz-
na kraju powinna stawiać realne cele 
oraz precyzować działania wykonaw-
cze. Niezbędne jest również uchwa-
lenie ustawy o korytarzach przesy-
łowych, ponieważ obecnie jedynie 
mechanizmy związane z organiza-
cją mistrzostw Europy w piłce noż-
nej pozwalają na szybką realizację 
inwestycji sieciowych, podczas gdy 
powinien być to standard. Według 
dr. Majchrzaka należy także wyjaśnić 
sprawę możliwości bilansowania KSE 
z uwzględnieniem OZE, a zwłaszcza 
farm wiatrowych, których moc za-
instalowana w Polsce zbliża się do 
2000 MW. Uwzględniając zdolności 
regulacyjne systemu, moc farm wia-
trowych możliwych do przyłączenia 
w okresie do 2020 r. wynosi około 
7000 MW, z czego około 1000 MW 
należy przewidzieć na morzu. Ponad-
to, operator systemu przesyłowego 
musi mieć prawo, w stanach awa-
ryjnych, ograniczenia ich produkcji 
energii elektrycznej, aby w sposób 
bezpieczny i niezawodny móc pro-
wadzić pracę systemu elektroener-
getycznego. Dla minimalizacji tych 
ograniczeń konieczna będzie budowa 
magazynów energii elektrycznej, które 
będą stabilizować fl uktuacje zmiennej 
ze swojej natury generacji wiatrowej. 

- Doskonałym rozwiązaniem sta-
ną się też w przyszłości samochody 
elektryczne, pod warunkiem wpro-
wadzenia odpowiednich rozwiązań 
organizacyjnych i prawnych, pozwa-
lających na wykorzystanie ich poten-
cjału. Warto też pomyśleć o zasobach 
energii słonecznej, gdyż obecne tech-
nologie fotowoltaiczne mają bardzo 
duży potencjał rozwojowy, a przede 
wszystkim środowiskowy - wyliczał. 

- Nie zapominajmy też o efektywno-
ści energetycznej, ale tej osiąganej 
niemalże bezinwestycyjnie, poprzez 
racjonalizację zużycia energii elek-
trycznej - dodał.

Dr Majchrzak odniósł się również 
do budowy nowych konwencjonal-
nych mocy wytwórczych i podkreślił, 
że PSE Operator we współpracy z 
MG i URE poczynił już odpowiednie 
prognozy, według których w miarę re-
alne jest wybudowanie ok. 4000 MW 
mocy, a w wariancie optymistycznym 
ok. 8500 MW, głównie opartych na 
nowoczesnych technologiach węglo-
wych o wysokiej (ok. 40%) spraw-
ności oraz na technologiach gazo-
wych. Dr Zdzisław Muras, dyrektor 
Departamentu Przedsiębiorstw 
Energetycznych Urzędu Regulacji 
Energetyki przypomniał, że URE jest 
głównie egzekutorem polityki energe-
tycznej tworzonej przez resort gospo-
darki, aczkolwiek poprzez przekazy-
wane do ministerstwa dane ma także 
częściowy wpływ na jej kształtowanie. 

Z punktu widzenia regulatora w 
polityce energetycznej kraju najważ-
niejsze są następujące trzy obszary: 
wzrost konkurencyjności rynku lub 
zastępowanie rynku tam, gdzie się 
jeszcze nie wykształcił, dywersyfi ka-
cja miksu energetycznego opartego 
obecnie prawie wyłączenie na węglu 
oraz zapewnienie bezpieczeństwa 
energetycznego nie tylko całego pań-
stwa, ale także odbiorców poprzez 
gwarancję niskiej ceny za energię. 

- Największym wyzwaniem obec-
nie jest brak nowych źródeł wytwór-
czych, dlatego też powinniśmy po-
łożyć nacisk na rozwój energetyki 
rozproszonej, która odciążyłaby tę 
wielką energetykę zawodową - propo-
nował. - Jeżeli możliwe byłoby zamon-
towanie 1 mln takich rozproszonych 
źródeł udałoby się znacznie złago-
dzić szczyt zapotrzebowania. Przy 
odpowiednim wsparciu indywidualni 
odbiorcy mogliby sami produkować 
energię na własne potrzeby - dodał.

Według dr. Murasa priorytetem 
powinna stać się także efektywność 

energetyczna - każdy zaoszczędzony 
MW odciąża sieć, musi być to jednak 
efektywność osiągana najprostszymi 
sposobami przy jak najniższych kosz-
tach. W ustawie o efektywności brak 
jest jednak wytycznych wykonaw-
czych co do jej realizacji. Także same 
przedsiębiorstwa mogłyby wspierać 
państwo poprzez swój udział w za-
rządzaniu ograniczeniami. Dr Muras 
przytoczył przykład Hiszpanii stosu-
jącej to rozwiązanie. Poprzez jedno-

razowe ograniczenie dostawy energii 
do huty można było oszczędzić środ-
ki, które w przeciwnym razie musiałby 
być wydane na budowę źródła 3000 
MW. - W Europie już dawno zauważo-
no potrzebę racjonalizacji. W Polsce 
też powinniśmy się do niej przekonać 
- zalecał. Grzegorz Onichimowski, 
prezes zarządu Towarowej Gieł-
dy Energii SA zgodził się ze swoimi 
przedmówcami, jednak zaznaczył, że 
proponowane rozwiązania mają być 
przede wszystkim opłacalne. Rewo-
lucja w energetyce stała się już fak-
tem, zwłaszcza w kontekście tech-
nologicznym i polityka powinna za 
nią nadążać. Tymczasem wiele de-
cyzji politycznych podejmowanych 
jest ad hoc pod wpływem bieżących 
wydarzeń, jak np. decyzja o rezygna-
cji z energii atomowej po katastrofi e 
w Fukushimie.

- Obecnie najwięcej obaw budzi 
kształt projektu ustawy o OZE, który 
nie odpowiada na obecne wyzwania 

Grzegorz Onichimowski,
 prezes zarządu Towarowej Giełdy Energii SA
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sektora, a wręcz je kontestuje - za-
uważył. - W jaki sposób inne podmio-
ty mają konkurować z tymi, których 
przychody są dotowane? W konse-
kwencji na giełdzie odnotowuje się 
wartości ujemne. To nie jest konkuren-
cyjne rozwiązanie - podkreślił. W od-
niesieniu do efektywności energetycz-
nej Onichimowski zaznaczył także, 
że trzeba przygotować się na koszty 
- za oszczędności trzeba będzie pła-
cić podobnie jak za samą energię i 
te koszty dotkną przede wszystkim 
odbiorców. Należałoby także odejść 
od taryfy dla odbiorców indywidual-
nych i obok płynnego rynku hurtowe-
go stworzyć rynek detaliczny. 

Poza konkurencyjnością trzeba 
także zadbać o bezpieczeństwo ener-
getyczne - powstaje wspólny rynek 
energii w Europie, podczas gdy w 
obecnej polityce energetycznej nie 
ma nawet wzmianki o market couplin-
gu. - Jeżeli mówimy o nowelizacji po-
lityki warto uniknąć takich przeoczeń 
w kontekście tworzącego się wolnego 
rynku gazu - ostrzegł. - Jednak prio-
rytetem na dzień dzisiejszy powinna 
stać się budowa krajowej platformy 
handlu emisjami. Poza deklaracjami 
nie podjęto w tym względzie żadnych 
działań, jak tak dalej pójdzie będzie-
my zmuszeni korzystać z platformy 
europejskiej. Im dłużej jesteśmy tyl-
ko obserwatorami i dynamicznie nie 
implementujemy nowych rozwiązań, 
tym bardziej zostajemy na uboczu. 
Działajmy rozważnie, ale jednak szyb-
ko - podsumował. 

Andrzej Szymański, prezes za-
rządu Landis+Gyr, jako reprezen-
tant fi rmy technologicznej zabrał głos 
w imieniu prosumentów, dziś głównie 
odbiorców energii, którzy jutro - jako 
aktywni uczestnicy rynku - będą mieli 
bezpośredni wpływ na funkcjonowa-
nie całego systemu energetycznego. 
Mikrogeneracja rozproszona, samo-
chody elektryczne i systemy auto-
matyki w budynkach mieszkalnych 
spowodują, że dzisiaj odbiorcy, a jutro 
prosumenci będą znacznie bardziej 
zauważalni. 

Za główne wyzwanie dla wszyst-
kich aktorów sektora energetycznego 
uznał cyfryzację energetyki i popra-
wę efektywności procesów bizneso-
wych. Dziś układ produkcji i dystrybu-
cji energii jest prosty, przepływ danych 
i informacji jest jednokierunkowy, ju-
tro jednak będzie składał się z wielu 
elementów i milionów danych, prze-
pływających w dwóch kierunkach. - 
Trzeba się odpowiednio przygoto-
wać do zarządzania takim systemem 
- podkreślał. Już w 2014 stare licz-
niki mają zostać zastąpione nowymi, 
inteligentnymi urządzeniami, a smart 
metering stanie się faktem. Dziś da-
ne odczytuje się rzadko, przeważnie 
raz na kwartał lub co pół roku, jutro 
dane odczytowe będą dostępne co 
15 minut. Do baz będzie spływać ok. 
1 mln razy więcej wartości w znacz-
nie krótszym okresie czasu. Obecne 
systemy informatyczne nie są na to 
przygotowane. Co więcej dane prze-
kazywane są w różnych formatach, 
systemy licznikowe i informatyczne 
nie są jednorodne, a czasu na dopre-
cyzowanie standardów i procedur nie 
pozostało wiele. Za ten proces dzisiaj 
odpowiedzialna jest duża energetyka, 
a nie prosumenci. 

Należałoby też rozwiać wiele mi-
tów związanych z wdrożeniem sys-
temów smart metering, które są 
przedstawiane jako sposób na ogra-
niczenie kosztów energii poprzez lep-
szy monitoring i dostęp do informacji. 
- Oszczędności owszem będą, ale po-
przez zmianę zachowań odbiorców, 
zmianę profi lu i efektywniejszy sposób 
dystrybucji, a nie w cenach energii i 
to należałoby odbiorcom wyjaśnić - 
tłumaczył. W takim razie jak zachę-
cić ich do instalowania inteligentnych 
liczników? Należałoby stworzyć no-
we, dynamiczne taryfy i zapropono-
wać usługi regulacyjne dla tych, którzy 
chcą płacić mniej, ale są skłonni po-
święcić swoje stare przyzwyczajenia. 
Najważniejsze jednak, aby w polity-
ce energetycznej został zdefi niowany 
model, do którego prosumenci chcie-
liby dążyć, ponieważ w chwili obec-

nej pomiędzy dostępną technologią 
a polityką istnieje ogromna przepaść. 

- Aby zrealizować cele stojące 
dziś przed polską energetyką po-
trzebna jest przede wszystkim zmiana 
świadomości i to wszystkich - poczy-
nając od odbiorcy, poprzez operatora, 
regulatora aż do polityków - zaapelo-
wał we wstępie swojego wystąpienia 
prof. Krzysztof Żmijewski, sekre-
tarz generalny Społecznej Rady 
Narodowego Programu Reduk-
cji Emisji. 

Problemów, które stoją przed 
polską energetyką jest wiele: groźba 
niedomknięcia bilansu energetycz-
nego do 2016 r., oczekiwany wzrost 
cen wywołany obowiązkiem zakupu 
uprawnień do emisji i koniecznością 
inwestycji, konieczność spełnienia 
zaostrzonych wymagań klimatycz-
nych i środowiskowych, dekapitaliza-
cja infrastruktury, niska efektywność 
energetyczna to tylko niektóre z wy-
mienionych przez sekretarza SRN-
PRE zagrożeń. Te czynniki obniża-
ją znacznie konkurencyjność rynku. 
Nie sprzyjają mu także decyzje o kon-
solidacji sektora i utrzymaniu mono-
polu w sektorze gazu, brak regulacji 
ułatwiających proces inwestycyjny, 
opóźnione decyzje uruchamiają-
ce mechanizmy rynkowe, nieczytel-
ne mechanizmy wsparcia inwestycji 
wymaganych przez politykę energe-
tyczną państwa, a przede wszyst-
kim brak mechanizmów jej realizacji. 

prof. Krzysztof Żmijewski, 
sekretarz generalny Społecznej Rady 

Narodowego Programu Redukcji Emisji
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- Państwo należałoby wyposażyć w 
większe kompetencje w zakresie de-
cyzji strategicznych, decyzje opera-
cyjne pozostawić jednak podmiotom 
rynkowym - apelował. 

Prof. Żmijewski po raz kolejny 
przypomniał, że rynek energetyczny 
zdecydowanie zmieni się po 2013 r., 
kiedy znikną darmowe uprawnienia do 
emisji i energia gwałtownie zdrożeje. 
Przedstawił także mapę planów inwe-
stycyjnych w elektroenergetyce, z któ-
rych większość istnieje tylko w sferze 
planów, podczas gdy do 2015 musi 
zostać wyłączonych ok. 5000 MW 
najstarszych bloków. - Oczywiście do 
tego czasu nie da się wybudować ty-
lu nowych jednostek wytwórczych, to 
nierealne - przekonywał. 

Zwrócił także uwagę na brak ko-
ordynacji programów inwestycyjnych 
poszczególnych spółek z polityką 
państwa. Zdaniem prof. Żmijewskie-
go poprawę obecnej sytuacji mogła-
by przynieść legislacja umożliwiająca 
przyłączenie do sieci rozproszonych 
producentów i prosumentów, ułatwia-
jąca uzyskiwanie prawa drogi oraz 
budowę inwestycji strategicznych dla 
gospodarki kraju, uruchamiająca pro-
gramy efektywności energetycznej. 
Aby domknąć bilans energetyczny do 
2016 r. należy poprawić efektywność 
energetyczną (2000 MW), umożliwić 
znaczne zwiększenie importu energii 
(2000 MW), uruchomić energetykę 
prosumencką (2000 MW) oraz zbu-
dować moce regulacyjno-szczytowe 
(2000 MW). Jednym słowem należy 
zwiększyć elastyczność obecnego 
systemu. - Defi cyty są jak najbardziej 
realne. Należy je zamknąć, w prze-
ciwnym razie grozi nam blackout i to 
zarówno od strony materialnej, jak i 
fi nansowej - podsumował. 

  Dyskusja
Po wystąpieniach prelegentów 

moderator udzielił głosu zgromadzo-
nym gościom. Największe emocje 
wzbudził komentarz dr Dudy, który 
skrytykował unijną politykę energe-
tyczno-klimatyczną jako zbyt restryk-

cyjną. Jego zdaniem jest ona przede 
wszystkim nierealistyczna i nie bierze 
pod uwagę lokalnych uwarunkowań 
w krajach członkowskich. Jesteśmy 
skazani na to, co dyktuje Komisja 
Europejska, która najpierw wymyśla 
przeróżne cele po czym zmienia je 
w cele obligatoryjne nie licząc się w 
ogóle z kosztami, jakie ich realizacja 
za sobą niesie dla niektórych krajów, 
m.in. dla Polski, ubolewał Duda. 

Na pytanie jakie są szanse na ra-
cjonalizację polityki dyktowanej przez 
UE jako pierwszy odpowiedzi udzie-
lił poseł Janusz Piechociński. Unia 
Europejska przede wszystkim ściga 
się w procesie globalizacji, więc mu-
si podejmować strategiczne decyzje 
co do inwestycji i stawiać sobie am-
bitne cele. W tym wyścigu nikt na nią 
nie poczeka. W ramach walki z kry-
zysem umacnia się jednolity rynek, 
jednak faktem jest, że przyjmowane 
polityki i propagowane przez nie me-
chanizmy są najkorzystniejsze dla 
najsilniejszych graczy, podczas gdy 
dla tych słabszych wiążą się z kosz-
tami, tłumaczył Piechociński. - Aby 
ten proces zracjonalizować, Polska 
musi zacząć brać bardziej czynny 
udział w kształtowaniu tych polityk 
i całe szczęście mamy już za sobą 
prezydencję, która to zapoczątkowa-
ła. Ponadto ostatnie zmiany trakta-
towe zdecydowanie wzmocniły rolę 
Parlamentu Europejskiego. Dwóch 
najsilniejszych graczy nie będzie mo-
gło już tak łatwo dyktować warun-
ków. Nie do końca jednak można i 
należy z takim procesem decyzyjnym 
walczyć, lecz postarać się uchwycić 
sprzyjający wiatr i z nim jakoś pły-
nąć dalej, a nie się cofać - podsu-
mował poseł.

Do tej odpowiedzi dołączył się 
także prezes Onichimowski, który 
podkreślił, że nie wszystkie narzu-
cone przez UE regulacje przynoszą 
negatywne skutki. Wręcz przeciw-
nie - wolny i jednolity rynek, ochrona 
odbiorcy to tylko niektóre przykłady, 
które wpłynęły korzystnie na rozwój 
sektora. 

Ze swoim przedmówcą zgodził 
się także dr Muras, który zazna-
czył, że najważniejsze, aby te do-
bre praktyki przekształcać na dobre 
i stabilne prawo, gdyż dopiero ono 
jest w stanie zapewnić podmiotom 
na tym rynku bezpieczeństwo. Na 
zakończenie do dyskusji przyłączył 
się dr Bukowski, który podkreślił, że 
bez wpływu i wsparcia finansowe-
go UE w Polsce, a także w polskiej 
energetyce działo by się niewiele 
lub zupełnie nic. Jego zdaniem to 
UE napędza polską modernizację, a 
wszelkie, czasami także trudne cele, 
które przed Polską stawia, należało-
by mimo wszystko potraktować jako 
wyzwanie i szansę, a nie jedynie ja-
ko zagrożenie. W przeciwnym razie 
Polska nigdy nie doścignie bardziej 
rozwiniętych i zamożnych krajów. 

Kolejne ważne pytanie dotyczy-
ło systemu wsparcia dla OZE. Jaki 
powinien być to system, aby sku-
tecznie wspierać rozwój energetyki 
odnawialnej i osiągnąć zakładane 
kwoty jej udziału w miksie energe-
tycznym? Pytanie zostało skierowa-
ne do prof. Żmijewskiego, który od-
powiedział krótko: powinien to być 
system stabilny. Jeżeli inwestor nie 
wie co go czeka, wtedy rozsądnym 
jest, że szuka możliwości obarczo-
nych mniejszym ryzykiem, albo w 
innych branżach tudzież w innych 
krajach. - Aby inwestował trzeba go 
zachęcić, nie jest to przecież jego 
obowiązek. Stabilny system to taki, 
który będzie obowiązywał np. do 
2040 r., na wzór brytyjski. Jeżeli zaś 
miałby się zmienić, podmioty, które 
skorzystały ze starych zasad po-
winny móc działać według nich. Nie 
zmienia się reguł gry podczas gry, 
chyba że za uczciwą rekompensa-
tą - podsumował. 

  Wnioski
Na prośbę organizatorów prele-

genci podsumowali swoje wypowie-
dzi, by wspólnie wypracować głów-
ne wnioski wynikające z dyskusji. 

Wszyscy uczestnicy debaty by-
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li zgodni co do potrzeby nowelizacji 
polityki energetycznej kraju. Według 
ekspertów strategią energetyczną dla 
Polski powinien być Narodowy Pro-
gram Rozwoju Gospodarki Niskoemi-
syjnej przygotowywany przez resorty 
gospodarki i środowiska. Znoweli-
zowana polityka energetyczna mu-
si przede wszystkim być dokumen-
tem precyzującym realizację celów 
strategicznych przez rząd. Działania 
operacyjne powinny być realizowa-
ne wyłącznie przez podmioty rynko-
we. Rząd powinien dopracować cele i 
mechanizmy wykonawcze w Polityce 
Energetycznej Polski (PEP) tak, aby 
działania podmiotów były skoordyno-
wane ze strategią państwa. Znoweli-
zowany dokument musi uwzględniać 
obszary gospodarki, które nie zostały 
do tej pory zdefi niowane np. gaz łup-
kowy, pikoźródła. PEP także powinna 
określić bilans energetyczny kraju do 
2050 r., defi niując na nowo jakie su-
rowce energetyczne i źródła energii 
będą kształtować przyszłość gospo-
darczą kraju. Pilna jest też aktualiza-
cja prognoz cen energii i surowców, 
w oparciu o które planowane będą in-
westycje. Dokument powinien jasno 
określić cel główny oraz cele cząstko-
we dla poszczególnych podsektorów 
gospodarki w szczegółowo sprecyzo-
wanym horyzoncie czasowym. W dys-
kusji podkreślono też, że w znowelizo-
wanej Polityce Energetycznej Polski 
(PEP) należy określić konkretne cele 
obligatoryjne (tak jak w dokumentach 
UE), a nie jedynie fakultatywne, a tak-
że proponowane terminy realizacji.

PEP będzie wymagała częstych 
aktualizacji ze względu na dynamicz-
nie zmieniające się realia, zwłaszcza 
w obrębie działań wykonawczych, dla-
tego też eksperci uważają, że termi-
ny czasowe realizacji celów powinny 
być realne. W szczegółowych wnio-
skach eksperci biorący udział w dys-
kusji podkreślili, że należy położyć 
nacisk na dywersyfi kację miksu ener-
getycznego, zwłaszcza w horyzon-
cie do 2030 r. - więcej gazu i OZE 
(wprowadzić możliwość regulacji mo-

cy wytwórczych farm wiatrowych, ob-
ligatoryjne magazyny energii, zdyna-
mizować rozwój fotowoltaiki), mniej 
węgla (jednak nie rezygnując z tego 
surowca, który nadal jest podstawą 
polskiej gospodarki). Aby domknąć 
bilans energetyczny w 2014 r., należy 
zwiększyć efektywność energetycz-
ną, import energii, rozwijać energety-
kę prosumencką i rozproszoną (tak-
że kogenerację, w tym gazową) oraz 
zwiększyć elastyczność systemu elek-
troenergetycznego, co zapewni m.in. 
zrównoważenie szczytu zapotrzebo-
wania na energię i odciąży energetykę 
konwencjonalną. W zakresie aktywno-
ści międzynarodowej, Polska powinna 
zintensyfi kować działania w pozyska-
nie środków z nowopowstałego me-
chanizmu fi nansowego UE w latach 
2014-2020 - CEF dla wsparcia infra-
struktury transportowej, energetycznej 
i telekomunikacyjnej. W funduszu tym 
dla energetyki przewidziano 9,1 mld 
Euro. Mechanizm ten ma wzmocnić 
wspólny rynek. Obszary priorytetowe 
to: autostrady elektroenergetyczne, 
sieci inteligentne, sieci przesyłowe,  
CO2. Zdaniem ekspertów o środki z 
CEF powinny starać się zarówno sa-
morządy, jak i przedsiębiorstwa, także 
we współpracy z innymi krajami z re-
gionu Europy Środkowo-Wschodniej. 
W związku z jasno określonymi ce-
lami unijnymi, Polska powinna poło-
żyć nacisk na zwiększenie efektywno-
ści energetycznej, a w szczególności 
wspierać takie projekty, które nie bę-
dą generować zbędnych inwestycji. 

Należy przede wszystkim podno-
sić świadomość odbiorcy w zakresie 
rynku energii oraz rozwijać jego kon-
kurencyjność. Stąd niezbędne jest 
uwzględnienie w PEP market couplin-
gu oraz odejście od taryf dla odbior-
ców indywidualnych (energia elek-
tryczna, gaz) i stworzenie płynnego 
rynku detalicznego. W aspekcie roz-
woju rynku energii ważnym elemen-
tem jest też udział odbiorców (zwłasz-
cza przedsiębiorstw) w zarządzaniu 
ograniczeniami dostaw energii. W tym 
aspekcie ważny jest też rozwój roz-

wiązań i technologii wspierających 
prosumentów - odbiorców produku-
jących energię na własne potrzeby 
(obecnie polityka znacząco odbie-
ga od możliwości technologicznych). 

Należy szybko doprecyzować 
standardy i procedury związane ze 
smart meteringiem (pierwsze wymia-
ny starych liczników już od 2014) tak, 
aby fi rmy technologiczne mogły za-
bezpieczyć właściwe technologie i 
systemy informatyczne. Polska powin-
na też rozwijać i wykorzystywać już 
istniejący potencjał połączeń trans-
granicznych (niewykorzystany poten-
cjał, np. linii 750 kV łączącej Polskę z 
Ukrainą). Zapisy o rozwoju sieci trans-
granicznych powinny być doprecyzo-
wanie w PEP, a w szczególności okre-
ślone strategiczne kierunki nowych 
inwestycji. W tym aspekcie, według 
uczestników debaty, niezbędna jest 
ustawa upraszczająca procesy inwe-
stycyjne, tzw. ustawa o korytarzach 
przesyłowych. 

  Reasumując:
   priorytetem jest zmiana 
miksu energetycznego 
opartego dziś głównie na 
węglu,

   poprawa jakości 
technologicznej linii 
przesyłowych 
i dystrybucyjnych oraz 
rozwój sieci inteligentnych,

   pełne otwarcie rynku 
energii i wsparcie 
energetyki prosumenckiej,

  aby realizować założenia 
Polityki Energetycznej 
trzeba wyposażyć 
odpowiednie resorty 
(przede wszystkim 
Ministerstwo Gospodarki)
w narzędzia umożliwiające 
zharmonizowanie strategii 
przedsiębiorstw z polityką 
państwa, w przeciwnym 
razie pozostanie ona tylko 
założeniami na papierze.
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Energia z Giełdy 
Rozmowa z dr. Ludwikiem Sobolewskim, prezesem zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
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Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dywersyfi kuje swoje 
przychody, wykorzystuje synergię i rozwĳ a rynek towarowy w Polsce.

W lutym 2012 r. GPW nabyła akcje Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE) 
na podstawie umowy sprzedaży zawartej w dniu 8 listopada 2011 r. 
z akcjonariuszami TGE. Nabyte akcje stanowią aktywa o znacznej wartości 
i przekraczają 10% kapitałów własnych GPW. - Otwieramy nowy rozdział, 
którym będzie wprowadzenie giełdowego rynku towarowego na taki poziom 
rozwoju, jaki cechuje rozwinięte rynki tego typu, a jednocześnie - na podobny 
do tego, na jakim znajduje się w Polsce giełdowy rynek instrumentów 
fi nansowych - komentował wówczas prezes zarządu GPW Ludwik Sobolewski.
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Giełda Papierów Wartościo-
wych prowadzi handel na czte-
rech rynkach, m.in. na poee 
Rynek Energii GPW, który jest 
platformą handlu energią elek-
tryczną. Proszę podsumować 
działalność za 2011 r., szcze-
gólnie w zakresie wolumenu 
obrotów za 2011 r. oraz istot-
nych faktów, które miały miej-
sce na poee Rynku Energii GPW. 
Jaki jest główny cel przejęcia 
przez GPW kontroli nad Towa-
rową Giełdą Energii?

Przejęcie platformy poee było 
dowodem na to, że GPW traktuje 
rynki towarowe jako część składo-
wą swojej przyszłości. Od dłuższe-
go czasu obserwowaliśmy rozwój 
tych rynków jako rynków zorgani-
zowanych, czy też raczej ich nie-
dorozwój i stagnację. Wprowadze-
nie obowiązkowej sprzedaży części 
wytwarzanej w Polsce energii po-
przez centralne platformy spowo-
dowało, że zaczęliśmy przyglądać 
się temu obszarowi jeszcze bliżej. 
W pewnym sensie był to powrót do 
dawniejszych czasów - GPW była 
kilkanaście lat temu autorką pro-
jektu, wraz z Krajowym Depozytem 
Papierów Wartościowych, powoła-
nia giełdy energii, a później przez 
pewien czas znaczącym akcjona-
riuszem TGE. W pewnym momen-
cie zapadła decyzja o wycofaniu 

się z TGE, co dawało się zrozu-
mieć w świetle ówczesnych per-
spektyw rozwoju biznesu tej spół-
ki. Ale czas pokazał, że warto było 
poczekać na lepsze czasy, mając 
ten około trzydziestoprocentowy 
udział w TGE. Równolegle KDPW 
angażował się w pewnym stopniu 
w projektowanie rozliczeń na ryn-
kach towarowych. Transakcja doty-
cząca poee nie była więc zupełnie 
nową inicjatywą dla GPW. 

Działaliśmy też od samego po-
czątku z myślą skonsolidowania 
giełdowego rynku towarowego, co 
rozumiem jako wyposażenie tego 
rynku w jednolity system zarządza-
nia nim. To się udało i transakcja 
nabycia poee była w mojej ocenie 
jednym z ważniejszych katalizato-
rów tej konsolidacji. Nasze zamiary 
związane z przejęciem właściciel-
skiej odpowiedzialności za TGE 
są całkowicie jasne i nawet były 
już formalnie opisywane - w pro-
spekcie emisyjnym GPW z 2010 r. 
i w prospekcie emisyjnym obliga-
cji GPW z przełomu lat 2011/12. 
Naszym zamiarem jest tworze-
nie płynnych rynków towarowych, 
funkcjonujących w interesie po-
średników i finalnych odbiorców 
towarów, a więc według modelu 
istniejącego na rynku instrumen-
tów finansowych. 

Proszę omówić najbliższe 
plany związane z TGE, szcze-
gólnie w zakresie dywersyfika-
cji oferty.

Jest kilka kierunków działalno-
ści: rozwój obrotu energią elektrycz-
ną, w tym zagadnienia transgranicz-
ne; uruchamianie nowych rynków 
towarowych, co w pierwszej kolej-
ności oznacza giełdę gazu, a tak-
że wykreowanie segmentu instru-
mentów finansowych opartych na 
towarach. 

W jaki sposób planujecie 
Państwo dokonać ujednolice-
nia technologii informatycznych 
stosowanych w ramach poee 
i TGE? 

Nie mamy takich planów, to zna-
czy, że technologie wykorzystywane 
do obrotu energią przez poee i TGE 
nie będą podlegały ujednoliceniu.

Jakie zaszły zmiany po wpro-
wadzeniu w 2010 r. w Polsce 
przepisów dotyczących tzw. ob-
liga giełdowego?

Wpływ jest ewidentny, a miano-
wicie na istnienie giełdowego rynku 
energii. Jest to dobry przykład jak 
bardzo skuteczny instrument regu-
lacyjny może zmienić rzeczywistość 
gospodarczą.

GPW planuje uruchomienie 
rynku obrotu gazem w postaci 
aukcji. Proszę podać planowa-
ny termin rozpoczęcia obsłu-
gi aukcji gazu oraz szczegóły 
związane z uruchomieniem te-
go segmentu.

Pracujemy obecnie bardzo in-
tensywnie nad tym projektem, ale 
jest jeszcze zdecydowanie zbyt 
wcześnie, by mówić o szczegó-
łach dotyczących funkcjonowania 
rynku gazu.

Rozmawiała: 
Dorota Kubek, „Nowa Energia”
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Bronisław Pytel, kierownik ds. energii, GMMP Sp. z o.o.

Rola systemów pomiarowych 
w podnoszeniu efektywności 
energetycznej
Rola systemów pomiarowych Rola systemów pomiarowych 
w podnoszeniu efektywności 
Rola systemów pomiarowych 
w podnoszeniu efektywności 
Rola systemów pomiarowych 
energetycznej
w podnoszeniu efektywności 
energetycznej
w podnoszeniu efektywności 

Patrząc z pewnej perspektywy na historię rozwoju informatycznego 
wspomagania pomiarów możemy zauważyć, jak zmieniało się podejście 

do układów pomiarowo-rozliczeniowych. Pierwotnie układy licznikowe 
wyposażone w liczydła służyły głównie do zarejestrowania, rozliczenia zużytej 
energii, a różnego rodzaju układy pomiarowe służyły do bieżącego wskazania 
i kontrolowania jej parametrów. Następnym etapem było wprowadzenie 
urządzeń, które już nie tylko mierzyły, czy wskazywały te parametry, ale również 
rejestrowały je w czasie. 

Współczesne układy pomiaro-
wo-rozliczeniowe rejestrujące w in-
terwałach 15 minutowych energię 
- gromadzą dane, które w sytuacji 
zmieniającego się rynku energii po-
zwalają korzystać ze wszystkich me-
chanizmów tego rynku, a jego aktyw-
nym uczestnikom pozwalają obniżyć 
koszty zakupu energii. Ale układy po-
miarowo-rozliczeniowe to nie wszyst-
ko. Z tymi danymi należy jeszcze coś 
zrobić. Ich ilość bez odpowiednich 
narzędzi informatycznych jest nie do 
ogarnięcia. I tu pojawiły się systemy 

bazodanowe, które pozwoliły groma-
dzić i przetwarzać dane pomiarowe. 

GMMP już w 2002 r. dostrzegł 
potencjał oszczędności wynikający 
z możliwości zakupu energii w ra-
mach zasady TPA. W drodze prze-
targu wybrano firmę Innsoft, która 
wdrożyła system akwizycji danych 
SKOME, umożliwiając monitorowanie 
bieżącego zużycia energii i rozlicze-
nie z jej dostawcami. Współpracując 
z programistami firmy Innsoft wpro-
wadziliśmy ponadto do eksploatacji 
system planowania i prognozowania 

zużycia energii SURE/TPA, który po-
magał nam w oparciu o dane z bieżą-
cej i planowanej produkcji oraz dane 
historyczne naszego zużycia energii 
- prognozować, grafikować i rozliczać 
nasze zużycie energii. Średnio mie-
sięczne odchylenia naszej prognozy 
godzinowego zużycia energii od zu-
życia rzeczywistego nie przekraczały 
3%, co ograniczało koszty bilanso-
wania i pozwoliło nam obniżać cenę 
energii o około 10% w stosunku do 
cen taryfowych. Umowa serwisowa, 
jaką podpisaliśmy z Innsoftem, da-
je nam pełne wsparcie zarówno w 
zakresie serwisowania oprogramo-
wania (co jest bardzo istotne, ponie-
waż środowisko, w jakim pracuje sys-
tem Skome - Windows, Oracle - stale 
podlega zmianom), jak i zapewnia 
tzw. upgrade systemu, który dosto-
sowuje funkcjonalność do potrzeb 
pojawiających się na rynku energii. 

Można by jednak zadać pytanie, 
czy te nowoczesne systemy pozwa-
lają jedynie na optymalizowanie pro-
cesu zakupu i rozliczania energii elek-
trycznej? Tak często są postrzegane 
i tylko w zasadzie do tego wykorzy-
stywane. W naszym zakładzie uzna-
liśmy jednak, że system ten zostanie 
rozszerzony również do kontroli in-
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nych mediów energetycznych i słu-
żyć będzie jako narzędzie analitycz-
ne do ograniczania zużycia energii. 
Podejście takie jest w pełni zgodne z 
najnowszymi standardami w zakresie 
zarządzania energią. W ubiegłym ro-
ku wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy w 
czerwcu system zarządzania energią 
EN16001, a w ramach audytu nad-
zorczego prowadzonego przez British 
Standard Institution dokonamy jego 
przekształcenia w system zgodny z 
system ISO 50001. 

Standard ISO 50001 jest zbiorem 
najlepszych praktyk w zakresie zarzą-
dzania energią. Jest oparty na proce-
sie ciągłego doskonalenia (zgodnie z 
cyklem Deminga PDCA) i w sposób 
komplementarny podchodzi do za-
gadnienia optymalizacji zarządzania 
energią. W podejściu tym należy za-
planować zmiany, które mają dopro-
wadzić do pożądanych rezultatów (w 
naszym przypadku poprawy efektyw-
ności energetycznej). Zmiany te mu-
szą uwzględniać analizę obecnej sy-
tuacji oraz potencjalne skutki zmian. 
W związku z tym należy określić mier-
niki procesu, zebrać dane pomiaro-
we sytuacji aktualnej i porównać do 
danych po dokonaniu zmian celem 
weryfikacji rezultatów i dalszego do-
skonalenia. Dane pomiarowe służą 
również do ciągłego monitorowania 
procesu, tak by w przypadku jakich-
kolwiek odstępstw od oczekiwanych 
rezultatów dokonać analizy i wdroże-
nia środków korygujących. 

Tak więc widać, że układ monito-
rowania zużycia energii, ale również 
tzw. czynników energetycznych ma-
jących wpływ na zużycie energii jest 
swego rodzaju jądrem systemu zarzą-
dzania energią (zgodnie z zasadą, że 
jeśli nie można czegoś zmierzyć, nie 
można tym zarządzać). 

W GMMP powołano zespół obej-
mujący pracowników wszystkich 
działów tzw. Energy Oficerów i stwo-
rzono w oparciu o oprogramowanie 
Skome system zarządzania, w któ-
rym wszystkie dane, wskaźniki są na 
bieżąco obliczane, kontrolowane i ra-

portowane do kierownictwa. Ciągle 
doskonalony system, nowe ambit-
ne cele poprawy efektywności ener-
getycznej zaowocowały wprowadze-
niem całego szeregu działań organi-
zacyjno-technicznych ograniczają-
cych zużycie energii. Działania te po-
zwoliły nam na zrównoważony roz-
wój, tzn. zwiększając naszą produk-
cję nie zwiększamy zużycia energii, 
a wprost przeciwnie zmniejszamy je. 
W ciągu minionych10 lat zwiększa-
jąc produkcję o 70% udało nam się 
zmniejszyć całkowite zużycie ener-
gii o ponad 4%. Dzięki temu ograni-
czamy nasze koszty, nie powodujemy 
zwiększenia oddziaływania na środo-
wisko, a co równie ważne, nie musi-
my inwestować w powiększanie in-
frastruktury energetycznej. 

Ale nie jest to kres naszej drogi. 
Zmiany na rynku energii spowodo-
wały, że coraz więcej firm korzysta 
z TPA i ceny energii coraz bardziej 
się „spłaszczają”. Dzisiaj większe 
korzyści dla sektora przemysłowe-
go można w kontekście wprowadzo-
nej ustawy o poprawie efektywności 
energetycznej, dotacjom i mechani-
zmom pomocowym NFOŚiGW uzy-
skać przez wprowadzanie działań 
poprawy wydajności energetycznej. 
Obecnie trwają prace, które mają 
udoskonalić nasz system zarządzania 
energią. Razem z firmą Innsoft pra-
cujemy nad wdrożeniem w tym roku 

nowoczesnego systemu wspomaga-
jącego zarządzanie energią zgodnie 
ze wszystkimi wymogami standardu 
ISO 50001. System ten będzie wspo-
magał wszystkie etapy oszczędzania 
energii przez:
1. przygotowanie statusu zużycia 

energii lub audytu energetyczne-
go dla zakładu tak, żeby uzyski-
wać przegląd aktualnej sytuacji,

2. bazując na pomiarach, zebranych 
danych i obliczeniach w syste-
mie SKOME będzie prowadzona 
analiza potencjału oszczędności 
energii, a następnie powstanie 
opracowanie rankingu wszystkich 
możliwych projektów energetycz-
nych i wybór tych, które są naj-
bardziej opłacalne, z największą 
efektywnością i najkrótszym cza-
sem zwrotu,

3. po wdrożeniu działań, monitoro-
wanie zużycia energii i bieżące 
działania korygujące w przypad-
ku odstępstw od przyjętej strate-
gii poprawy efektywności ener-
getycznej.
Mamy nadzieję, że nasze wysiłki 

zaowocują poprawą konkurencyjno-
ści naszej fi rmy i utrzymaniem wize-
runku zakładu produkującego nie tyl-
ko przyjazne środowisku samochody, 
ale również produkującego je w zakła-
dzie o najwyższych standardach eko-
logicznych.  
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Adam Goreń, Jednostka Certyfi kująca UDT-CERT, Urząd Dozoru Technicznego

Aspekty ekonomiczne 
efektywności energetycznej

 
System prawny w obszarze zarządza-

nia energią w Unii Europejskiej, a w kon-
sekwencji również w Polsce przewiduje 
szereg bodźców, głównie o charakterze 
ekonomicznym, które ukierunkowane są 
na poprawę efektywności energetycznej. 

Krokiem, który ujednolicił podejście w 
tym obszarze na poziomie UE było przy-
jęcie dyrektywy 2006/32/WE w sprawie 
efektywności końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych wdrożo-
nej do prawa polskiego ustawą z dnia 15 
kwietnia 2011 r. (Dz. U. nr 94, poz. 551).

Ustawa o efektywności energetycznej 
określa cel w zakresie oszczędności ener-
gii, z uwzględnieniem wiodącej roli sekto-
ra publicznego, ustanawia mechanizmy 
wspierające oraz system monitorowania i 
gromadzenia niezbędnych danych. Zgod-
nie z ustawą, określenie efektywność ener-
getyczna to stosunek uzyskanej wielkości 
efektu użytkowego danego obiektu, urzą-
dzenia technicznego lub instalacji, w typo-
wych warunkach ich użytkowania lub eks-
ploatacji, do ilości zużycia energii przez ten 
obiekt, urządzenie techniczne lub instala-
cję, niezbędnej do uzyskania tego efektu.

Poprawa efektywności energetycznej 
oraz racjonalne wykorzystywanie istnie-
jących zasobów energetycznych, w per-
spektywie wzrastającego zapotrzebowa-
nia na energię, są obszarami, w których 
jako kraj powinniśmy szukać źródła roz-
wiązania przynajmniej części z naszych 
energetycznych problemów związanych 
z prognozowanym niedoborem energii w 
najbliższych latach. 

Według danych dostępnych na stro-
nie Ministerstwa Gospodarki - w ciągu 
ostatnich 10 lat energochłonność Pro-
duktu Krajowego Brutto spadła blisko o 
1/3. Dokonane zostało to głównie poprzez: 
przedsięwzięcia termomodernizacyjne wy-
konywane w ramach ustawy o wspieraniu 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 
modernizacje oświetlenia ulicznego, czy 
też optymalizacje procesów przemysło-
wych. Jest to oczywiście informacja po-

zytywna, świadcząca o tym, że otoczenie 
gospodarcze dość skutecznie reaguje na 
zachęty ekonomiczne. Należy domniemy-
wać, że mechanizm „białych certyfi katów”, 
o którym mowa w ustawie o efektywności 
energetycznej - również przyniesie zamie-
rzony przez ustawodawcę efekt.

Zwłaszcza, że jest co poprawiać, gdy 
weźmiemy pod uwagę fakt, że efektyw-
ność energetyczna polskiej gospodarki jest 
około 3 razy niższa niż w najbardziej rozwi-
niętych krajach europejskich i około 2 razy 
niższa niż średnia w krajach UE. 

  W jaki sposób poprawiać efek-
tywność?
Istnieją narzędzia, które efektywnie za-

stosowane pozwalają przedsiębiorcom 
oraz jednostkom administracji publicznej 
skutecznie nadzorować, a w konsekwen-
cji ograniczać zużycie energii. Takim narzę-
dziem jest np. system zarządzania energią 
zgodny z ISO 50001, który tworzy odpo-
wiednie ramy do skutecznego monitorowa-
nia oraz planowania działań związanych z 
ograniczaniem zużycia energii. System ten 
jest obecnie stosowany na świecie, zarów-
no przez fi rmy, jak i instytucje publiczne, ale 
także, co ciekawe, przez duże aglomera-
cje miejskie. 

  Gdzie szukać źródeł poprawy 
efektywności?
Energię można zaoszczędzić tam, 

gdzie jest ona zużywana, czyli są to za-
równo budynki, transport, czy instalacje 
przemysłowe. Poprawa sprawności instala-
cji wytwarzającej energię elektryczną, ciepl-
ną, czy chłód jest także dobrym miejscem, 
gdzie możemy poszukać oszczędności. 

  Ustawa Prawo budowlane
Ciekawym i ważnym przykładem są 

np. kotły grzewcze i urządzenia chłodnicze 
w systemach klimatyzacji, które na mocy 
obowiązującej ustawy Prawo budowlane 
należy systematycznie sprawdzać właśnie 
pod kątem ich efektywności energetycz-

nej. UDT-CERT oferuje od kilkunastu mie-
sięcy swoje usługi związane z efektywno-
ścią energetyczną kotłów, natomiast jeżeli 
chodzi o urządzenia chłodnicze, będziemy 
oferować nasze usługi prawdopodobnie 
już w maju.

  Dźwigi - wspólnoty mieszkanio-
we, administratorzy budynków
Jeżeli wspomniałem już o usługach 

związanych z badaniem zużycia energii 
przez konkretne urządzenia warto zwró-
cić uwagę na dźwigi, potocznie zwane 
windami, zainstalowane w budynkach 
mieszkalnych oraz użyteczności publicz-
nej, również tam istnieje możliwość zna-
lezienia oszczędności. Oczywiście waż-
ne jest abyśmy umieli odpowiedzieć na 
pytanie, czy z danego urządzenia można 
efektywniej korzystać. Żeby to wiedzieć, 
administrator, czy też właściciel budynku, 
w którym znajduje się dźwig, może zgło-
sić się do UDT-CERT w celu przeprowa-
dzenia badania dźwigu, w wyniku którego 
dostanie szczegółowe informacje o zuży-
ciu, określenie klasy energetycznej dźwigu 
oraz propozycje działań poprawiających 
efektywność danego urządzenia.

  Ekonomia
Przedstawione powyżej przykłady dzia-

łań, które mogą być podejmowane w kie-
runku poprawy efektywności energetycznej 
mają swój wymiar ekonomiczny, nie tylko 
na poziomie makroekonomicznym, krajo-
wym, czy poziomie UE, gdzie gospodarka 
Polska staje się w wyniku podejmowanych 
działań w tym obszarze bardziej konku-
rencyjna, ale również w skali mikro, czyli 
dotyczącym poszczególnych podmiotów 
gospodarczych. W sytuacji budowania, 
praktycznie każdego dnia, przewagi ryn-
kowej, przedsiębiorcy powinni poważnie 
rozważyć, czy działania właśnie w kierun-
ku poprawy efektywności energetycznej 
nie są tymi, które pozwolą im w sposób 
skuteczny poprawić również swoją pozy-
cję ekonomiczną.
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dr inż. Piotr Plis, Zakład Techniki Cieplnej, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Pozyskiwanie certyfi katów 
energii w procesach 
przemysłowych
- szanse i zagrożenia
System wsparcia producentów energii elektrycznej wytwarzanej w źródłach 

odnawialnych (OZE) oraz kogeneracyjnych w Polsce ukształtował się w latach 
2005-2007. Mogło by się wydawać, że skoro system ten działa już od kilku lat, 
to pytanie o szanse jakie stwarza na obecnym etapie (po jego wdrożeniu) jest 
bezzasadne. Ale czy na pewno? 

Od czasu wdrożenia przedmioto-
wych rozporządzeń obiekty energetyki 
zawodowej zaadaptowały się do no-
wej sytuacji rynkowej, co jednak wcale 
nie oznacza, że problemy związane z 
funkcjonowaniem na tym rynku znik-
nęły, albo stały się łatwiejsze do roz-
wiązania. Można powiedzieć, że wraz 
z rozwojem tego systemu zmienia się 
- niekoniecznie zmniejsza - ranga pro-
blemów, jakie należy rozwiązywać. 

ENERGOPOMIAR już od ponad 
60 lat wykonuje prace pomiarowo-ba-
dawcze na obiektach energetyki za-
wodowej i przemysłowej, a w ostatnim 
czasie coraz więcej usług realizuje dla 
klientów spoza branży energetycznej, 
np. zakładów petrochemicznych. Re-
alizacja prac doradczych i pomiaro-
wych dla klientów reprezentujących 
wymienione branże wymaga odmien-
nego podejścia. Nie tylko od strony 
technologicznej, ale również formalno-
prawnej w zakresie rozwiązań wpisują-
cych się w ramy programów wsparcia 
dla produkcji energii. 

Choć obowiązujące regulacje 
prawne dotyczą tego samego pro-
blemu, jakim jest szeroko rozumiane 
czyste i efektywne wytwarzanie ener-
gii, ich ujęcie w obiektach energety-
ki przemysłowej jest nieco inne niż w 
przypadku elektrowni, czy elektrocie-
płowni zawodowych. Pewne regulacje 
prawne w zakresie funkcjonowania 

obiektów zawodowych i przemysło-
wych wyróżniają te dwie grupy za-
kładów, co może budzić pewne wąt-
pliwości co do zasadności takiego 
podejścia. Zasada działania elektro-
ciepłowni zawodowej i przemysłowej 
jest identyczna, emisje substancji 
szkodliwych zachodzą do wspólne-
go otoczenia, a jedyną różnicą jest cel, 
jakim jest produkcja na potrzeby od-
biorców zewnętrznych lub wewnętrz-
nych wchodzących w skład większej 
grupy kapitałowej. Powoduje to, że 
dopóki będą zmieniać się zapisy ak-
tów prawnych w zakresie certyfi kacji 
energii elektrycznej, pytanie o szanse i 
możliwości (ale również o zagrożenia) 
nie straci na aktualności. 

  Energetyka 
przemysłowa 
a zawodowa
Przykładem odmienności funk-

cjonowania energetyki przemysłowej 
od zawodowej jest budzący sporo 
emocji temat przydziału darmowych 
uprawnień do emisji CO2 na lata 2013-
2020. O ile energetyka zawodowa, 
w przypadku pozytywnej decyzji Ko-
misji Europejskiej, otrzyma darmowe 
uprawnienia do emisji CO

2 związanej 
z produkcją energii elektrycznej, o ty-
le tylko obiekty energetyki przemy-
słowej wyodrębnione ze struktur za-
kładów przemysłowych będą mogły 

skorzystać z derogacji. Wydzielenie 
to niesie jednak za sobą inne obo-
wiązki wynikające z tego faktu, m.in. 
konieczność sprzedaży wytworzonej 
energii z uwzględnieniem kosztów ko-
lorowych certyfi katów. Koszty te mogą 
przewyższać koszt zakupu uprawnień 
do emisji CO2, co spowoduje, że ko-
rzystniejsze będzie kupno uprawnień 
do emisji CO

2 niż przenoszenie w ob-
rębie grupy kapitałowej kosztów kolo-
rowych certyfi katów. Ewentualny przy-
dział części darmowych uprawnień 
mógłby zmienić tę sytuację, jednak 
ze względu na stopniowe zmniejsza-
nie przydziału darmowych uprawnień 
do poziomu zerowego w 2020 r., dzia-
łanie takie na dłuższą metę jest nie-
opłacalne ekonomicznie. Obiektom 
energetyki przemysłowej wchodzą-
cym w skład większych struktur za-
kładów produkcyjnych bardziej opłaca 
się sprzedawać energię nieobciążoną 
kosztami certyfi katów wynikającymi z 
przedmiotowych rozporządzeń oraz 
ponosić dodatkowe koszty związane 
z nabywaniem całości uprawnień do 
emisji CO2. Konsekwencją wdrożenia 
w życie Dyrektywy 2009/29/WE (Dy-
rektywa EU ETS) jest przede wszyst-
kim wzrost kosztów wytwarzania ener-
gii w oparciu o paliwa węglowe, a tym 
samym wzrost kosztów wytwarzania 
ciepła. Dodatkowo biorąc pod uwagę 
większą emisyjność CO2 ze spalania 
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Pozyskiwanie certyfi katów 
energii w procesach 
przemysłowych
- szanse i zagrożenia

węgla niż z gazu (odpowiednio 96 t 
CO2/TJ oraz 54 t CO2/TJ), uzasad-
nione staje się przechodzenie z ukła-
dów węglowych na zasilanie gazowe. 
Oczywiście aspekt ekonomiczny za-
silania gazem należy również mieć 
na uwadze, przy czym opłacalność 
rozwiązań gazowych w perspektywie 
kilkunastu najbliższych lat będzie za-
leżała również m.in. od kształtowania 
się cen uprawnień do emisji. Wiele 
wskazuje na to, iż 2012 r. upłynie pod 
znakiem niskich cen uprawnień do 
emisji CO2, które z obecnego pozio-
mu niecałych 8 euro [1] mogą wzro-
snąć do ok. 15 euro za tonę w 2013 
r. [2]. Z punktu widzenia uczestni-
ków systemu zmuszonych do zakupu 
uprawnień jest to dobry sygnał, ogra-
niczający wydatki z tym związane, 
ale biorąc pod uwagę ideę systemu, 
niepewność poziomu cen uprawnień 
do emisji po 2013 r., nie zachęca do 
wdrażania technologii niskoemisyj-
nych. Wyższe ceny uprawnień ozna-
czają zwiększenie konkurencyjności 
nowych technologii, co w perspekty-
wie zmian w polskiej elektroenerge-
tyce może oznaczać dużą przewagę 
nowo wybudowanych obiektów nad 
obiektami wyeksploatowanymi. Wyż-
sze ceny tych uprawnień oznaczają 
również większe koszty, jakie polska 
elektroenergetyka, a przede wszyst-
kim energetyka przemysłowa, będzie 
musiała ponosić do 2020 r. W per-
spektywie działań możliwych do pod-
jęcia przez Komisję Europejską zwią-
zanych z występowaniem znacznej 
rezerwy uprawnień, która może zo-
stać wykorzystana, jej uwolnienie na 
rynek będzie miało znaczący wpływ 
na ich rynkową cenę. Niepewność 
w zakresie kosztów funkcjonowa-
nia systemu handlu uprawnieniami 
sprawia, że koszty, które ponoszą 
przedsiębiorstwa zobligowane do 
uczestnictwa w nim, są trudne do 
oszacowania, co zmusza firmy do 
zrewidowania swoich planów inwe-
stycyjnych w bliższym horyzoncie 
czasowym. 

  Istotne zmiany 

i kierunki działania
Interesującym tematem dla obiek-

tów przemysłowych mogą być plano-
wane zmiany w zakresie promowania 
rozwiązań kogeneracyjnych oraz pro-
dukcji energii elektrycznej z OZE. Cho-
ciaż, jak napisano wcześniej, proces 
certyfi kacji energii dotyczy tylko obiek-
tów przemysłowych wyodrębnionych 
ze struktur zakładów, pojawia się py-
tanie o wpływ tych zmian na pozo-
stały sektor energetyczny, pośrednio 
bowiem mogą one oddziaływać na 
kształtowanie polityki energetycznej 
w obiektach przemysłowych. 

Urząd Regulacji Energetyki (URE) 
podaje [3], że liczba „zielonych certy-
fi katów” systematycznie wzrasta. Od 
dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 
2011 r. Prezes URE wydał ponad 11,5 
tys. świadectw pochodzenia na łączny 
wolumen energii elektrycznej ok. 10 
673 GWh. W tym samym czasie pozy-
tywnie ocenił wnioski przedsiębiorstw 
dotyczące 612 świadectw pochodze-
nia z kogeneracji (świadectwa CHP - 
ang. Combined Heat and Power) na 
łączny wolumen energii elektrycznej o 
wartości ok. 28 343 MWh. Oznacza to, 
że w stosunku do 2010 r. zostało wy-
danych o 1548 więcej świadectw OZE 
oraz o 612 więcej świadectw pocho-
dzenia CHP [3]. Ilość wydanych świa-
dectw w zestawieniu z ilością ener-
gii elektrycznej wyprodukowanej w 
źródłach OZE, bądź CHP wymaganą 
przez odpowiednie dyrektywy wska-
zuje na to, że w zakresie świadectw 
CHP w III kwartale 2011 r. pojawiła 
się nadpodaż, natomiast w przypad-
ku świadectw OZE scenariusze prze-
analizowane przez Instytut Energetyki 
Odnawialnej EC BREC [4] wskazują, 
że „w 2012 r., a z dużym prawdopo-
dobieństwem można przyjąć, że już w 
pierwszej połowie tego roku, nastąpi 
na rynku ich nadpodaż w stosunku do 
zobowiązań nałożonych na podmioty 
działające na rynku energii elektrycz-
nej.” Jak pokazano na rysunku 1, ceny 
czerwonych certyfi katów (świadectw 
CHP) spadły do bardzo niskiego po-
ziomu, a istnieje poważne zagrożenie, 

że cena obniży się jeszcze bardziej. 
Czy zatem zielone certyfi katy podzie-
lą los certyfi katów kogeneracyjnych?

Obecnie trwają prace nad wpro-
wadzeniem w życie trzech ustaw do-
tykających bezpośrednio branży ener-
getyki. Największa dyskusja toczy się 
nad ostatecznym kształtem zapisów 
Ustawy o OZE, która w zgodnej opinii 
wielu podmiotów z branży przyczyni 
się nie do rozwoju sektora, ale wręcz 
jego wyhamowania. Zmiana zasad 
wsparcia, niejednoznaczne zasady 
określania współczynników korygują-
cych dla poszczególnych technologii 
wytwarzania energii z OZE, a także 
brak ustanowienia przedziału, w ja-
kim poruszać się będą wspomniane 
współczynniki, powodują, że przewi-
dywalność rentowności inwestycji w 
OZE w perspektywie kilkunastu lat 
jest bliska zeru. Dotyczy to nie tylko 
nowych obiektów wytwórczych, ale 
również tych istniejących, których pro-
gnozy fi nansowe opracowane kilka 
lat temu mogą zupełnie rozmijać się 
z rzeczywistością. Kolejnym zagroże-
niem ze strony nowej ustawy jest znik-
nięcie obowiązku zakupu (z urzędu) 
energii przez sprzedawców. Ograni-
czenie obowiązku tylko do instalacji 
OZE o mocy nieprzekraczającej 40 kW 
powoduje konieczność konkurowania 
wytwórców energii zielonej z innymi 
źródłami, co w efekcie może dopro-
wadzić do renegocjacji bądź rozwią-
zania umów pomiędzy dystrybutorami 
energii a jej wytwórcami z OZE. Dodat-
kowe emocje budzą zasady funkcjo-
nowania systemu zielonych certyfi ka-
tów w perspektywie 2015 r. Może się 
bowiem okazać, że system zielonych 
certyfi katów spotka podobny kryzys 
jak system świadectw pochodzenia 
z kogeneracji. W wyniku nadpodaży 
świadectw może dojść do załamania 
ich ceny, co będzie kolejnym argumen-
tem do odejścia od energii zielonej i 
przesunięcia środków fi nansowych 
w inne technologie, np. energetykę 
rozproszoną. 

Dostrzegając zalety Ustawy w 
zakresie promowania postawy pro-
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sumenckiej, które jednak nie znaj-
dą bezpośredniego przełożenia na 
obiektach energetyki zawodowej ani 
przemysłowej, trzeba wspomnieć tak-
że o niekorzystnych aspektach, któ-
re dotkną wytwórców energii. Ocze-
kiwania inwestorów są zrozumiałe i 
zasadne: system certyfi kacji winien 
zapewniać stabilność i przewidywal-
ność w zdecydowanie dłuższym niż 
obecnie horyzoncie czasowym. Moż-
na jednak zrozumieć ich obawy co do 
kształtowania się ceny świadectwa i 
próby wprowadzenia ceny minimal-
nej. Mając na względzie sytuację na 
rynku certyfi katów, trudno spodzie-
wać się przyjęcia innego mechani-
zmu niż określanie rynkowej warto-
ści ukształtowanej przez popyt. Na 
pewno zwiększenie obowiązkowych 
minimalnych poziomów ilości zielonej 
energii w Rozporządzeniu OZE uspo-
koiłoby nieco inwestorów, jednakże 
na ten moment trudno jest przewi-
dzieć końcowy kształt zapisów Usta-
wy. W chwili obecnej wygląda na to, 

że jest szansa na przywrócenie obo-
wiązku zakupu energii zielonej przez 
sprzedawców, jak również określenie 
pierwszych wartości współczynników 
korekcyjnych, które w kolejnych la-
tach obowiązywania systemu świa-
dectw byłyby korygowane na drodze 
rozporządzeń.

Działania mające na celu zabez-
pieczenie rynku zielonych certyfi ka-
tów przed załamaniem idą w kierun-
ku podwyższenia obowiązkowego 
progu ilościowego produkcji energii 
elektrycznej z OZE w tempie więk-
szym niż przewidują obecne przepisy. 
W sytuacji, gdy ceny uprawnień OZE 
obniżą się wskutek ich nadpodaży, 
istnieje realna groźba przesunięcia 
środków inwestycyjnych w inne ob-
szary działalności wytwarzania energii, 
co może skutkować niewypełnieniem 
krajowych zobowiązań w zakresie mi-
nimalnego poziomu produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych. 

Jednym z obszarów, w którym mo-
że nastąpić zwiększenie aktywności 

inwestorów jest kogeneracja gazo-
wa. Na pytanie czy rynek kogenera-
cji w dalszym ciągu będzie się rozwi-
jał, trudno znaleźć dziś jednoznaczną 
odpowiedź. Biorąc pod uwagę prze-
widywany termin zakończenia wspar-
cia w tym zakresie (do końca 2012 
r.), można mieć duże wątpliwości co 
do rozwoju tego rynku. Całe środo-
wisko oczekuje, że w związku z re-
alizacją celów Polityki Energetycznej 
Polski wsparcie dla kogeneracji zo-
stanie utrzymane, choć kształt tego 
systemu pozostaje niełatwy do prze-
widzenia. Można zauważyć, że zmiany 
w prawie energetycznym i w ustawie 
o OZE mogą wpłynąć na wzrost roz-
woju kogeneracji, który ukierunkowany 
będzie na jednostki gazowe. Budowa 
nowych jednostek kogeneracji opar-
tych o wykorzystanie paliw gazowych 
uzależniona jest od utrzymania syste-
mu wsparcia, co jest zakładane w pro-
jekcie Prawa Energetycznego - trudno 
wyobrazić sobie inny scenariusz. Ten 
sam projekt zakłada również pełną 

Rys. 1. Ceny świadectw pochodzenia energii CHP oraz OZE (opracowanie własne na podst. danych TGE) 
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swobodę Prezesa URE w zakresie 
ustalania wysokości tego wsparcia, 
co stawia pod znakiem zapytania nie 
tylko same efekty ekonomiczne inwe-
stycji, ale również trafność prognoz fi -
nansowych realizowanych na etapie 
projektowania inwestycji - to wydaje 
się być większym problemem. 

W przypadku kogeneracji jedną z 
jej wad jest powiązanie produkcji ener-
gii elektrycznej z produkcją ciepła, co 
w perspektywie sezonowych zmian 
zapotrzebowania na ciepło powoduje, 
że zachodzi konieczność pozyskania 
odbiorców wykorzystujących ciepło do 
celów innych niż na potrzeby ogrze-
wania bądź też przestawienia produk-
cji w okresie letnim na wytwarzanie 
chłodu. W przypadku elektrociepłow-
ni kierunkiem działań zapewniającym 
wzrost produkcji z wysokosprawnej 
kogeneracji powinna być budowa bio-
masowych jednostek kogeneracji o 
mocy do 20 MWe, a także budowa 
gazowych układów o mocy do 5 MWe. 
Wdrożenie układów wysokospraw-
nych w instalacjach przemysłowych 
stwarza możliwość zarówno produk-
cji ciepła na potrzeby technologii, jak 
i sprzedaży części ciepła odbiorcom 
zewnętrznym. W wyniku prac związa-
nych z uwolnieniem cen energii rynek 
odbiorców może się poszerzyć, a do-
datkowym argumentem przemawiają-
cym za tym mogą być zapisy z Ustawy 
o efektywności energetycznej. 

Kierunkiem zapewniającym wzrost 
produkcji energii z OZE, oprócz tak 
oczywistych - choć czasem wątpli-
wych - jak konwersja kotłów węglo-
wych na biomasowe czy współspala-
nie biomasy z węglem, są instalacje 
do spalania odpadów komunalnych, z 
których 42% energii chemicznej wsa-
du może zostać zakwalifi kowane do 
wytwarzania energii zielonej. W chwili 
obecnej ścieżka ta jest jeszcze nie-
przetarta i na efekty takich działań 
przyjdzie nam jeszcze poczekać. 

Zamysł uporządkowania zapisów 
prawnych w zakresie Prawa Energe-
tycznego oraz Ustawy o OZE jest do-
bry, należy jednak mieć na uwadze 

fakt, że w chwili obecnej proponowa-
ne zmiany są dopiero w fazie projektu, 
nad którym odbyły się już i toczyć się 
będą w dalszym ciągu dyskusje od-
nośnie przedmiotowych zapisów. Ich 
fi nalny kształt, a także kształt rozpo-
rządzeń wynikających z tych ustaw 
jest jednak trudny do przewidzenia i 
z punktu widzenia procesu inwesty-
cyjnego stanowi istotne ryzyko. Po-
twierdzeniem zasadności obaw co do 
ostatecznego kształtu zapisów pro-
jektowanych aktów prawnych może 
być przykład rozporządzenia koge-
neracyjnego, które na etapie projek-
tu wprowadzało rewolucyjne wręcz 
zmiany w podejściu do wyznaczania 
wskaźnika PES, co jednak nie zna-
lazło odzwierciedlenia w ostatecznie 
zatwierdzonej treści dokumentu. 

W obecnej sytuacji nie można 
więc wykluczyć, że ostateczne zapi-
sy procedowanych Ustaw będą inne 
niż przedstawione w projektach.

Konieczne jest przyspieszenie 
działań w zakresie programu rozwo-
ju kogeneracji, którego przedłuże-
nie na okres po 2012 r. jest niezbęd-
ne do realizacji celów zapisanych w 
Polityce Energetycznej Polski. Brak 
dalszego utrzymania wsparcia dla 
produkcji energii w kogeneracji oraz 
możliwość wystąpienia innych ryzyk 
wymienionych w artykule spowodują, 
że podejmowanie decyzji o inwesty-
cjach w obszarze kogeneracji stanie 
się wielce ryzykowne, przez co będą 
one odkładane do czasu ukazania się 
regulacji prawnych pozwalających z 
większą pewnością podejmować de-
cyzje o inwestowaniu w obiekty, z któ-
rych zwrot zainwestowanego kapitału 
następuje w nieco dłuższym okresie. 
Tylko inwestycje w jednostki kogene-
racji oparte o wykorzystanie silników 
gazowych pozwalają na uzyskanie 
stosunkowo krótkiego czasu zwrotu 
zainwestowanych środków, jednak 
już w przypadku układów opartych 
o turbiny czas ten potrafi  znacząco 
się wydłużyć.

W chwili obecnej brak klarownej 
i długoterminowej wizji rozwoju ko-

generacji w Polsce nie zachęca do 
inwestowania. W sytuacji, gdy głów-
nym bodźcem ekonomicznym popra-
wy efektywności ekonomicznej inwe-
stycji w kogenerację jest stosowany 
w Polsce system certyfi katów, istnieje 
uzasadniona obawa przed podjęciem 
ryzyka inwestycyjnego. Ograniczenie 
obowiązywania systemu gazowej ko-
generacji do końca 2012 r. powodu-
je, że znaczna ilość inwestycji, choć 
przygotowanych, jest wstrzymywana 
do czasu podjęcia decyzji dotyczącej 
dalszego kształtu funkcjonowania sys-
temu wsparcia po 2012 r. Oczywiście 
nie tylko mechanizmy fi nansowe po-
winny kreować rozwój tej technologii; 
również instrumenty administracyjne 
w postaci np. zapisów formalno-praw-
nych przy opracowywaniu planów za-
opatrzenia w ciepło winny uwzględ-
niać w swych złożeniach stosowanie 
rozwiązań proefektywnościowych, a 
takim rozwiązaniem na pewno jest ko-
generacja. 
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Efektywność energetyczna 
- fi nansowanie inwestycji

Grażyna Kasprzak, ekspert ds. inżynierii środowiska, Bank Ochrony Środowiska SA

Efektywność energetyczna uznana została za jeden 
z priorytetów polityki energetycznej Unii 

Europejskiej na nadchodzące lata i - konsekwentnie
 - znalazła się wśród podstawowych kierunków polskiej polityki 
energetycznej.

Zgodnie z analizami GUS w ostatnich 
20 latach w Polsce dokonał się znaczący 
postęp (jeden z największych w Europie), 
dotyczący efektywnego wykorzystania 
energii. Największą dynamikę poprawy 
efektywności energetycznej odnotowały 
przemysł maszynowy i środków transpor-
tu, a także spożywczy i tekstylny. Choć 
dystans Polski do średniej europejskiej 
obniżył się w tym zakresie do kilkunastu 
procent, jednak wciąż pozostaje istotny 
w stosunku do gospodarek najbardziej 
efektywnych. Krajowa Agencja Posza-
nowania Energii szacuje potencjał, okre-
ślający możliwości oszczędzania energii 
polskiej gospodarki na 30-35%.

Racjonalizacja zużycia energii przynosi 

szybkie i wymierne efekty w zakresie ogra-
niczenia kosztów funkcjonowania przed-
siębiorstwa. Liczne fi rmy mają już za sobą 
wprowadzenie najprostszych, beznakła-
dowych lub niskonakładowych rozwiązań. 
Pozostało jednak jeszcze wiele możliwo-
ści, które warto podjąć, mimo koniecz-
ności poniesienia określonych wydatków.

Element zachęty do podejmowania 
działań energooszczędnych stworzyła 
Ustawa o efektywności energetycznej. 
Wprowadza ona mechanizm „białych 
certyfi katów”, umożliwiając dodatko-
we korzyści fi nansowe, poprawiające 

opłacalność wykonywanych przedsię-
wzięć. Dla przeprowadzenia takich dzia-
łań często trzeba jednak skorzystać z ze-
wnętrznych źródeł fi nansowania. W tym 
kontekście warto zwrócić uwagę na pro-
dukty proponowane przez Bank Ochrony 
Środowiska. Szczególnie dedykowany 
racjonalizacji zużycia energii jest Kredyt 
Energooszczędny, przeznaczony na fi nan-
sowanie inwestycji służących zmniejsze-
niu zużycia energii elektrycznej, takich jak: 
wymiana i modernizacja przemysłowych 
silników elektrycznych, modernizacja tech-
nologii na mniej energochłonną, wyko-
rzystanie energooszczędnych wyrobów i 
urządzeń w nowych instalacjach, wymiana 
i modernizacja oświetlenia wewnętrznego 
i zewnętrznego obiektów przemysłowych 
i usługowych. Kredyt skierowany jest do 
przedsiębiorstw, samorządów, spółdziel-
ni i wspólnot mieszkaniowych. Jednym 
z elementów wymaganych przez Bank 
dla podjęcia decyzji o udzieleniu kredytu 
jest przedstawienie kalkulacji wielkości 
planowanej oszczędności energii i wy-
nikających z niej oszczędności fi nanso-

wych. Jeśli pozwalają one na spłatę za-
dłużenia w okresie nie przekraczającym 
10 lat, Bank może odstąpić od wymogu 
złożenia przez Kredytobiorcę prognoz fi -
nansowych na okres kredytowania. Oce-
na zdolności kredytowej dokonywana jest 
wtedy w oparciu o bieżące dane fi nanso-
we oraz planowane oszczędności w kosz-
tach energii elektrycznej.

Inwestycje w poprawę efektywności 
energetycznej mogą być fi nansowane 
również przy udziale innych kredytów ban-
kowych. W kilku województwach umo-
wy Banku z WFOŚiGW pozwalają na 
udzielanie kredytów z przeznaczeniem 
na tzw. „czystszą produkcję”, obejmującą 
m.in. oszczędność energii. Dzięki udziało-
wi środków Funduszy są to kredyty pre-
ferencyjne - o oprocentowaniu niższym 
niż stosowane standardowo. Również 
korzystne warunki oferuje BOŚ Bank we 
współpracy z zagranicznymi instytucja-
mi fi nansowymi, w szczególności z KfW 
Bankengruppe. Kredyty z linii KfW cha-
rakteryzują się m.in. możliwością uzyska-
nia długiego (do 2 lat) okresu karencji w 
spłacie kapitału.

Energia, ze względu na jej rosnącą ce-
nę, może stać się towarem coraz trudniej 
dostępnym dla części odbiorców. Scepty-
cy twierdzą, że stanie się tak już w ciągu 
najbliższych 5-8 lat. Inwestycje w efektyw-
ność energetyczną sprawią, że będziemy 
przygotowani na tę ewentualność.

Efektywność energetyczna 
- fi nansowanie inwestycji

Efektywność energetyczna 
- fi nansowanie inwestycji
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prof. dr hab. inż. Jacek Malko, Politechnika Wrocławska

KONWERSJA PALIWOWA
Studium przypadku 
-Elektrownia Tilbury

Poranne serwisy informacyjne RTV podały 8. marca br. informację 
o wielkim pożarze w brytyjskiej elektrowni Tilbury (hrabstwo Essex, 

30 mil na wschód od Londynu). Jeden z dzienników radiowych 
rozbudował suchy „news” o informację, że ogień objął składowisko palet, 
„spolszczając” niejako termin „palletes”, określający granulat drewna 
jako paliwo. Pojawienie się biomasy jako paliwa zastępującego węgiel 
(w formie współspalania, wielopaliwowości, czy też pełnej konwersji) jest 
zjawiskiem stosunkowo nowym i budzącym nadal dyskusje w obszarze 
modeli 3E: Energia, Ekonomika, Ekologia. Przypadek Tilbury jest 
dobrą ilustracją zjawiska adaptacji elektroenergetyki do nowych reguł 
gry, wyznaczonych w Europie przez kolejne „mapy drogowe” Komisji 
Europejskiej.

  Elektrownia Tilbury
Termin „Tilbury Power Station” obej-

muje w istocie trzy autonomiczne jed-
nostki:

  Tilbury A - elektrownia węglowa, o 
pierwszym z trzech pracujących blo-
ków 250 MW zsynchronizowanym z 
systemem W. Brytanii w 1956 r. Osta-
teczne odstawienie nastąpiło w 1981 
r., całkowity demontaż - w 1999 r.

  Tilbury B - elektrownia projekto-
wana jako węglowa w swych po-
czątkach i przekształcona w naj-
większą elektrownię na świecie 
opalaną biomasą. Bliższa cha-
rakterystyka tego obiektu będzie 
przedmiotem dalszych rozważań 
za artykułem Tima Proberta, pu-
blicysty związanego z koncernem 
medialnym PennWell [1].

  Tilbury C - Projekt przewidują-
cy początkowo budowę elek-
trowni węglowej o mocy 1600 
MW z układem wychwytywania 
i sekwestracji dwutlenku węgla 
(CCS) i o parametrach supernad-
krytycznych. W aktualnej wersji 
planistycznej przewiduje się moc 
2000 MW w układzie gazowo-pa-
rowym (CCGT) oraz 400 MW z 
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turbiny gazowej (GT).

  Tilbury B - droga do 
konwersji 
Zamiast inwestować w instala-

cje odsiarczania i inne środki ogra-
niczenia emisji właściciel elektrowni 
(RWE) zadecydował o wyłączeniu 
elektrowni Tilbury z Dyrektywy o wiel-
kich obiektach spalania (LCPD), ogra-
niczając czas użytkowania obiektu 
do dalszych 20 000 godzin pracy w 
okresie pomiędzy 2008, a 2015 r. Po 
przeprowadzeniu testów, wykazują-
cych techniczną wykonalność pro-
cesu spalania wyłącznie biomasy w 
jednostce zaprojektowanej i zbudo-
wanej dla pracy na paliwie węglowym 
(wrzesień 2010), podjęto decyzję o 
konwersji trzech bloków 350 MW 
na biomasę dwa miesiące później. 
Elektrownia Tilbury B swoją ostat-
nią kWh na węglu wyprodukowała 
4 marca 2011 r. W okresie dziewię-
ciomiesięcznego procesu przejścia z 
węgla na biomasę dokonano wielkiej 
pracy logistycznej dla zapewnienia 
dostaw 2,3 mln t granulatu drzew-
nego (pelet) umożliwiających pracę 
elektrowni przez pozostały do wy-
korzystania resurs 8 000 godzin do 
31 marca 2013 r., kiedy to wskaź-
nik liczbowy certyfikatów dla energii 
odnawialnej (ROCs), alokowany dla 
elektrowni, przekształconej na bio-
paliwo, ulega redukcji z 1,5 do 1,0.

  Finansowe podstawy 
przekształcenia
Decyzja o przejściu Tilbury B na 

biomasę była aktem odwagi: „Koszt 
konwersji jest liczony w dziesiątkach 
milionów, ale wartość narażona na 
ryzyko (VAR) ocenia się na setki mi-
lionów” - jak to ocenia inżynier pro-
jektu Dave Dyson. Elektrownia dys-
ponowała kontraktami węglowymi po 
ustalonej cenie i kontraktami forward 
w zakresie cen energii elektrycznej. 
Konieczne stało się odstąpienie od 
tych kontraktów i ponadto od kon-
traktów ubezpieczających przychód. 
Zamiast tego konieczny stał się kon-

trakt na 2,3 mln t. drewna bez gwa-
rancji wykorzystania tego paliwa. Przy 
spalaniu węgla elektrownia Tilbury 
pracowała w obszarze podstawy wy-
kresu obciążenia w miesiącach zi-
mowych (grudzień - luty) i w syste-
mie dwuzmianowym wiosną i jesienią, 
zaś w miesiącach letnich zdarzały się 
wielotygodniowe okresy całkowite-
go odstawienia wszystkich bloków. 
Średnioroczny czas pracy elektrowni, 
odniesiony do mocy zainstalowanej, 
wynosił ok. 4 500 godzin. Dla wyko-
rzystania limitu 8 000 godzin pracy 
do końca marca 2012 r. przy cenie 
ok. 31 USD/MWh elektrownia będzie 
zmuszona do pracy w okresach sub-
optymalnych, tj. przy niskich cenach 
energii a „spread” (pojęcie definiowa-
ne jako teoretyczny przychód brutto 
z produkcji energii, pomniejszony o 
koszt paliwa dla tej produkcji), mo-
że być znacznie niższy niż w warun-
kach czystej komercji, ale konieczne 
jest spełnienie wymogu czasu eks-
ploatacji.

  Zalety konwersji 
Projektowy czas życia po przej-

ściu na biomasę może wynosić je-
dynie 8 000 godzin, ale nieoczeki-
wanie niewielkie nakłady poniesiono 
na przejście z węgla na biomasę. 
Przykładowo brytyjska elektrownia 
węglowa Drax wydała 125 mln USD 
na nowe palniki do spalania bioma-
sy oraz wyposażenie dla podawania 
paliwa i filtrację, a także na moder-
nizację torowisk dla wprowadzenia 
współspalania 10% biomasy (ok. 1 
mln t/rocznie).

Zasadniczą zaletą rozwiązania w 
Tilbury była możliwość wykorzystania 
Tamizy jako drogi wodnej, przystoso-
wanej do przyjmowania statków mor-
skich klasy Panamax (dostosowa-
nych do maksymalnych parametrów 
Kanału Panamskiego) o wyporności 
do 60 000 ton, co umożliwiło zaosz-
czędzenie ok. 47 mln USD rocznie 
na kosztach transportu kolejowego. 
Największym wyzwaniem było opa-
nowanie emisji pyłowych i większość 

wydatków pochłonęły systemy ogra-
niczenia pylenia - łącznie z nowym 
wyposażeniem firmy Kane do rozła-
dunku statków oraz separatorem czą-
stek stałych i rurociągami do pneu-
matycznego transportu pyłu do kotła. 
Podczas gdy na ogół węgiel składo-
wany jest na wielkich hałdach, bio-
masa wymaga innego rozwiązania na 
skutek jej przechowywania w stanie 
suchym. W odróżnieniu od rozwiąza-
nia, przyjętego dla elektrowni Drax w 
zasadzie Tilbury nie składuje paliwa 
poza buforowymi zasobnikami pele-
tów, paliwo statkami jest dostarczane 
do nabrzeża portowego, a cykl czaso-
wy od rozładunku do spalania mieści 
się w okresie tygodnia. Rozładowany 
statek w ciągu kilku godzin jest za-
stępowany w porcie przez następną 
jednostkę i cykl zostaje powtórzony. 
Gromadzone paliwo stanowi kilkugo-
dzinny przerób elektrowni w okresie 
pomiędzy kolejnymi dostawami, za-
pewniając margines bezpieczeństwa 
dla systemu dostaw „just in time”.

  Sprawność i emisje
Niższa w porównaniu w węglem 

wartość opałowa biomasy obniżyła 
moc osiągalną elektrowni o ok. 30%. 
Zredukowanie wartości mocy zainsta-
lowanej do 742 MW powoduje rów-
nież zmniejszenie sprawności z 37 do 
35,3%. Zmiany cech fizykalnych pali-
wa w niewielkim stopniu wpływają na 
układ spalania; konieczne były nie-

Elektrownia Tilbury



23nr 2(26)/2012

P
AL

IW
A 

D
LA

 E
N

ER
G

ET
YK

I

ge
og

ra
ph

.o
rg

.u
k

znaczne modyfikacje młynów, podaj-
ników i palników. Biomasa nie podle-
ga jednak takiemu rozdrobnieniu jak 
węgiel, co w połączeniu z niższą war-
tością opałową powoduje odmienne 
funkcjonowanie palników. Stąd też 
modyfikowano palniki o niskiej emi-
sji NOx dla uzyskania większej sta-
bilności płomienia i zminimalizowania 
niezbędnej ilości mazutowego pali-
wa dodatkowego. Uzyskano to przez 
stworzenie strefy spalania mieszanki 
paliwowej (a więc i strefy płomienia) 
bliższej czołowej części palnika. 

Przy konwersji na biomasę innym 
wyzwaniem jest korozja. Wysoka za-
wartość związków chloru powoduje 
korozję i potencjalne uszkodzenia 
przewodów transportu paliwa do ko-
tła. Jednak ograniczenie czasu eks-
ploatacji obiektu do 8 000 godzin nie 
stwarzać będzie większego zagroże-
nia korozyjnego.

W oparciu o próbną pracę na bio-
masie, przeprowadzoną we wrze-
śniu 2010 r., można przyjąć, iż emi-
sje NOx zmniejszą się od wartości 
480 mg/m3 do 220 mg/m3, emisje 
SOx - od 800 mg/m3 do 200 mg/m3, 
zaś ilość popiołu - od 40 000 t/TWh 
do 400 t/TWh. Emisje CO2 w okre-
sie cyklu żywotności obiektu zmniej-
szyć się mają od 0,81 mln t/TWh do 
0,11÷0,18 mln t/TWh, co oznacza 
redukcję 78%-87%.

  Tilbury i biomasa: jak 
długo?
W obecnym stanie rzeczy elek-

trownia Tilbury B ma zostać wycofa-
na gdy osiągnie się czas eksploata-
cji 8 000 godzin. W czerwcu 2010 r. 
operator elektrowni (RWE\npower) 
przesłał do Komisji Planowania In-
frastruktury (UK IPC) raport oceny 
oddziaływania na środowisko plano-
wanego obiektu - Tilbury C - wyposa-
żonego w turbozespół o cyklu gazo-
wo-parowym i mocy 2000 MW oraz 
turbozespół z turbiną gazową 400 
MW. Nowa koncepcja ma zastąpić 
wcześniejszy projekt budowy bloku 
węglowego na parametry supernad-

krytyczne i mocy 1600 MW z instala-
cją wychwytywania i magazynowania 
CO2 (CCS). Inną strategią RWE jest 
rozważana możliwość wystąpienia o 
przedłużenie licencji eksploatacyjnej 
Tilbury B i kontynuacja eksploatacji 
jako obiektu spalania biomasy. Ocze-
kuje się, iż decyzja ostateczna nie 
zapadnie przed drugim kwartałem 
2012 r. Program modernizacji Tilbury 
B wymagać będzie poważnych prac 
dla spełnienia bardziej rygorystycz-
nych wymagań emisyjnych dla NOx 
i SOx i stawia kwestię opłacalności 
produkcji energii elektrycznej w tej 
elektrowni. 

Krytycznym aspektem, decydu-
jącym o konwersji paliwowej w W. 
Brytanii (i nie tylko) jest transport 
biopaliwa. W zasadzie nie istnieją 
techniczne powody, dla których inne 
elektrownie nie mogłyby powtórzyć 
ścieżki Tilbury, ale problemy opła-
calności komercyjnej nakazują wąt-
pić w powodzenie takiej konwersji. 
Biomasa jest bardziej kosztowna niż 
węgiel i trudności z logistyką pozyski-
wania tego paliwa są poważnym wy-
zwaniem dla obiektów o problemach 
z masowym transportem lądowym. 
Jest to przypadek powszechny dla 
sytuacji wielu elektrowni w Europie.

  Podstawowy problem: 
źródło paliwa 
Około 30% biomasy, spalanej w 

Tilbury B pochodzi z zakładu pelety-
zacji drewna, będącego własnością 
REW i zlokalizowanego w amery-
kańskim mieście Waycross w stanie 
Georgia. Zdolność wytwórcza (75 
000 t/rok) uzupełniania jest z obiek-
tów kanadyjskich i amerykańskich 
(50%) oraz europejskich (20%). Nie 
rozważane jest wytwarzanie biopali-
wa w W. Brytanii, co wynika z warun-
ku zróżnicowanej polityki rozwojowej, 
którą mogłyby naruszyć wielkoobsza-
rowe plantacje energetyczne.

Zgodnie z ekspertyzą f i rmy 
McKinsey nie należy jednak ocze-
kiwać deficytów w zakresie dostaw 
biomasy (Raport z 2010 r.). Można 

do 2020 r. podwoić podaż, bez na-
ruszenia potrzeb gospodarki żywno-
ściowej, zapotrzebowania na drew-
no kominkowe, produkcji wyrobów, 
opartych na drewnie, przy czym nie 
istnieje zagrożenie wylesieniem te-
renu (deforestacja) i utratą bioróż-
norodności.

Co więcej: rynek odpowiada na 
zwiększone zapotrzebowanie bioma-
sy. W listopadzie 2011 duńska gieł-
da towarowa energii (APX - ENDEX) 
odnotowała pionierską w skali świa-
towej aukcję biomasy. Jej śladem 
rozwija się nowy segment transakcji 
na giełdzie amsterdamskiej. Na bo-
om giełdowy przygotowuje się port 
w Rotterdamie w przewidywaniu, że 
Holandia, Niemcy, W. Brytania i Skan-
dynawia zgłoszą zapotrzebowanie na 
13,5 mln ton (w porównaniu z dzi-
siejszą wartością 1,5 mln t), z cze-
go 6 mln t przejdzie przez port am-
sterdamski.

  Elektrownia Drax 
- odmienny model 
konwersji 
Przy mocy zainstalowanej 3 960 

MW Drax jest drugą co do wielkości 
elektrownią europejską. Odmiennie 
niż w przypadku Tilbury emisje Dra-
x’a spełniają wymagania dyrektywy 
LCPD, co umożliwia eksploatację 
bez ograniczeń. Jednakże od r. 2016 
obowiązywać będzie inna regulacja 
europejska - dyrektywa o emisjach 
przemysłowych (IED) - wymuszająca 
na elektrowniach węglowych insta-
lowanie selektywnej redukcji katali-
tycznej (SCR), ograniczającej emisje 
NOx ze spalin.

Koszt doprowadzenia do zgod-
ności z IED dla każdego z sześciu 
węglowych bloków 660 MW wynosić 
będzie prawdopodobnie setki milio-
nów USD. Zakładając cenę wyjścio-
wej emisji węglowej, kształtowaną 
przez ministerstwo skarbu państwa 
UK i pełne wprowadzenie zakupów 
na aukcjach zgodnie z trzecią fazą 
schematu obrotu pozwoleń na emisję 
(EU ETS) uznać można za zasadne 
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przejście na inne opcje paliwowe.
Obecnie elektrownia Drax stosuje 

współspalanie węgla z 8% biomasy 
w postaci 1,2 mln t (w 2011 r.) głów-
nie wiórów drewnianych, peletów z 
siana i osłonek ziarna słoneczniko-
wego, rozważając przejście w cało-
ści na paliwo biomasowe. Warunki 
konkurowania w globalnych uwarun-
kowaniach po r. 2016 ze znaczną 
wartością opłat za emisje węglowe 
wymuszają ucieczkę od IED. Elek-
trownie w rodzaju Tilbury, objęte re-
strykcjami dyrektywy LCPD, należa-
łoby raczej wyeliminować z systemu 
niż przechodzić na biomasę, jednak 
obiekty spełniające LCPD mogą za-
pewnić konkurencyjność wytwarza-
nia przy konwersji paliwowej.

Elektrownia Drax przeszła jed-
nym z bloków 660 MW na biomasę. 
Przy pełnej konwersji moc zainsta-
lowana obniża się do ok. 500 MW 
przy spalaniu 2,5÷3 mln t biomasy 
rocznie. Pokrycie tak wysokiego za-
potrzebowania może być poważnym 
wyzwaniem - Drax nie pozyskała do-
statecznie wydolnych dostawców 
po dobrej cenie dla spalania dozwo-
lonego limitu (12,5% biomasy), nie 
mówiąc już o zapotrzebowaniu przy 
pełnej konwersji.

Jeszcze nie pojawił się rynek bio-

masy, a zróżnicowane źródła dostaw 
nie funkcjonują tak jak grupa oferen-
tów „na telefon”. Negocjowana jest 
budowa zakładu produkcji peletów 
i kontrakty na ich dostawę wraz z 
wersją rozwoju upraw miskantusa, 
wierzby lub eukaliptusa na terenie 
W. Brytanii. Przewiduje się możliwość 
pozyskania 15÷18 mln t biomasy już 
w nieodległym terminie, ale problem 
polega na wydajności procesów wy-
twarzania paliwa o parametrach ak-
ceptowalnych przez elektrownie. 
Uzyskanie tego podstawowego celu 
- kompletacji łańcucha dostaw - mo-
że potrwać 20÷30 lat. „Industrializa-
cja” biomasy w W. Brytanii wymaga 
jednak spójnej polityki rządu UK w 
okresie następnych 15÷20 lat.

  Wnioski
Ważne dokumenty Komisji Europej-

skiej i towarzyszące im raporty ośrod-
ków opiniotwórczych sygnalizują po-
trzebę znaczącego odejścia od paliwa 
węglowego. Krytycznym elementem 
procesu przejścia na zasoby odna-
wialne jest możliwość wykorzystania 
istniejącego potencjału wytwórczego, 
którego cykl żywotności technicznej 
nie jest jeszcze wyczerpany, a rekon-
strukcja z uwzględnieniem technologii 
wychwytywania i magazynowania dwu-

tlenku węgla (CCS) nie jest jeszcze za-
sadna ekonomicznie i niesprawdzona 
technicznie w wymaganej skali. Za do-
godne studium przypadku służyć mo-
że wybudowana w latach ’60 ubiegłe-
go wieku elektrownia węglowa Tilbury. 
Jest to obecnie największa elektrownia 
biomasowa świata. W grudniu 2011 
r. elektrownia Tilbury B o mocy 1062, 
przeszła całkowicie na biomasę przy 
zredukowanej mocy zainstalowanej, a 
pełny potencjał możliwy do wykorzysta-
nia w tej lokalizacji wynosi 4 GW. Ska-
lę zamierzenia ilustruje fakt, iż dotych-
czasowym największym osiągnięciem 
konwersji węgiel/biomasa była belgijska 
elektrownia GDF/Suez o mocy 180 MW 
w Rodeuhuize.

  Literatura
[1] T. Probert: Converting to Bioenergy: 

Benefi ts and Challenges Renewable Ener-

gy World, Jan-Febr, 2012.
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Panie Profesorze, jakie dostrze-

ga Pana najistotniejsze - propono-
wane zmiany dla rynku tzw. zielonej 
energii w projekcie Ustawy o odna-
wialnych źródłach energii? 

Po pierwsze, sam fakt sformu-
łowania Ustawy i formalne oraz fak-
tyczne rozpoczęcie dyskusji nt. sys-
temu wspierania OZE. Po drugie, 
skonkretyzowanie okresu wsparcia 
np. na 15 lat - aczkolwiek długość 
tego okresu jest dyskusyjna (może 
winno być 20 lat ? dla źródeł nisko-
emisyjnych). Po trzecie, uwzględ-
nienie nowej sytuacji na rynku, a 
mianowicie systemu handlu emisja-
mi EU-ETS i związanego z tym po-

tencjalnego znacznego wzrostu cen 
na rynku energii czarnej i bezbarw-
nej, tzn. wprowadzenie nowej for-
muły opłaty zastępczej. Po czwarte, 
wprowadzenie kategorii mikroinsta-
lacji (chodzi o Art. 13), a w szcze-
gólności mikroinstalacji na potrze-
by własne (mówi o tym Art. 13 ust. 
2), co jest równoznaczne z wprowa-
dzeniem kategorii prosumenta. Ten 
ruch uważam za rewolucyjny! No i 
po piąte, wyeliminowanie z systemu 
wsparcia zdekapitalizowanych elek-
trowni wodnych zbudowanych przed 
drugą wojną światową i w okresie 
tzw. Planu 6-letniego (lata 1950-55). 
Ich funkcjonowanie w systemie było 
nieetyczne. 

Jakie są najistotniejsze braki w 
projekcie Ustawy OZE oraz całego 
pakietu w obszarze Programu Re-
dukcji Emisji?

Po pierwsze, nieobjęcie Pakietem 
źródeł niskoemisyjnych tzn. kogeneracji, 
a w szczególności mikroinstalacji domo-
wych, czyli elektrociepłowni domowych 
- kogeneracji prosumenckiej. Po dru-
gie, nierozwiązanie problemu przyłączeń 
do sieci - w dalszym ciągu w praktyce 
decyduje Operator Sieci Dystrybucyj-
nych (przyłączenia do sieci najniższych 
napięć) i PSE Operator (sieć najwyż-
szych napięć). W efekcie nic nie zmusza 
Operatora do likwidacji wąskich gardeł 
i zwiększenia możliwości przyłączenio-
wych. Dotyczy to OZE, CHP a szcze-
gólnie mikroinstalacji - prosument nigdy 
nie będzie partnerem dla właścicieli sieci 
dystrybucyjnej. Po trzecie, brakuje do-
określenia, że wprowadzane w syste-
mie zmiany będą dotyczyły tylko inwe-
stycji przyszłych, a nie uruchomionych, 
bądź zakontraktowanych. Sama możli-
wość regulacji systemu jest potrzebna, 
nie powinna jednak działać wstecz (za 
wyjątkiem parametrów „naturalnych”, 
takich jak np. infl acja, stopa kredytowa, 
cena rynkowa, itp.). Ustawa powinna 
określać korytarze (granice), w których 
Minister Gospodarki dokonywać będzie 
zmian. Po czwarte, błędem jest utrzy-
manie w systemie silnego wsparcia dla 
tzw. współspalania leśnego materiału 
rębnego, wielokrotnie wyższego (3,5÷4 
razy) niż poziom uznawany za przyzwoity 
(IRR≈15% max 20%). Obecnie to wspar-
cie jest ok. 6 razy większe od przyzwo-
itego. W efekcie wspieramy wypalanie 
lasów, co jest zaprzeczeniem polityki 
prośrodowiskowej. Po piąte, nierozwią-

Rozmowa z prof. Krzysztofem Żmĳ ewskim, sekretarzem generalnym Społecznej 
Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji przy Wicepremierze i Ministrze Gospodarki

USTAWA O OZE POWINNA 
BYĆ LEPSZA 
OD JEJ PROJEKTU 
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zanie problemu ewentualnej nadpodaży 
certyfi katów, która może doprowadzić 
do dramatycznej obniżki ich cen i zała-
mania systemu wsparcia, tzn. wycofania 
się inwestorów z nowych inwestycji i w 
konsekwencji niewywiązania się Polski z 
15% obowiązku OZE. Ze strategii Grup 
Kapitałowych wynika, że one obowiąz-
ku tego nie zrealizują ani za nas, ani na-
wet za siebie - por. najnowszą strategię 
PGE. Sytuacja taka ma miejsce obec-
nie w certyfi katach czerwonych - koge-
neracja. Po szóste, należało by określić 
w miarę odległy horyzont systemu np. 
2040 r., tak aby umożliwić inwestorom 
tworzenie długoterminowych Programów 
inwestycyjnych, a nie tylko jednorazo-
wych Projektów. Oznacza to, że każda 
nowa inwestycja wspierana jest przez 
„n” lat, ale system działać będzie „N” lat.

Jakie przewiduje Pan korzyści na 
rynku odnawialnych źródeł energii w 
świetle nowej ustawy o OZE?

Przede wszystkim dostrzegam du-
że korzyści gospodarcze i społeczne, 
co przyczyni się do możliwości rozwoju 
kraju. Sądzę, że ta ustawa może pobu-
dzić nowe inwestycje i dla wielu z nich 
będzie wsparciem. Niemniej dopóki wy-
mienione powyżej wątpliwości nie zosta-
ną rozstrzygnięte, w miarę możliwości 
pozytywnie, na rynku żadnych zmian 
nie będzie, a nawet gorzej - nie będzie 
nowych inwestycji. Być może za wyjąt-
kiem mikroinstalacji, do których budowy 
zmusi zapaść systemu elektroenerge-
tycznego po 2015 r.

Jaka jest Pana wizja rozwoju ener-
getyki opartej na OZE i możliwości jej 
osiągnięcia?

Widzę możliwość burzliwego rozwoju 
silnie rozproszonej energetyki prosumenc-
kiej. W zasadzie pytanie brzmi nie „czy”, 
ale „kiedy”, a konkretnie która opcja poli-
tyczna zrozumie tę nieuchronność rozwoju 
technologii opartej na zjawisku „erozji ska-
li”. Opcja ta, jeśli nie przeprowadzi rewolucji 
energetycznej przed blackout’em, to zdo-
będzie władzę i zrobi to po blackout’cie.

Rosnącemu udziałowi biomasy 
leśnej w energetyce sprzeciwia się 
przemysł drzewny, któremu elek-
trownie odbierają surowiec i podno-
szą jego ceny. Planowane regulacje 
zakładają wykluczenie z subsydio-
wania współspalania określonego 
asortymentu drewna, a wspierane i 
zaliczone do produkcji OZE ma być 
tylko współspalanie bazujące na wy-
korzystaniu odpadów drewna. Co 
Pan o tym sądzi?

Rzeczywiście elektrownie spalają 
przeważnie dobre gatunkowo drewno 
ograniczając areał lasów w Polsce, a 
tym samym dostęp do tego surow-
ca dla innych branż np. meblarskiej. 
Wprowadzenie ograniczeń na współ-
spalanie określonego asortymentu 
drewna jest krokiem na przód. Pro-
blem tkwi w tym, że nie ma przy tym 
skutecznej metody kontroli przemy-
słowego spalania drewna. Dodatkowo 
skala potrzeb elektrowni na biomasę 
powoduje, że tani surowiec, przede 
wszystkim drewno, jest sprowadzany 
spoza UE, co nie wpływa na promo-
wanie krajowej produkcji biomasy w 
szczególności tej rolniczej. Stąd wspie-
ranie tego systemu produkcji energii 
odnawialnej na dużą skalę zarówno z 
powodów ekonomicznych jak i środo-
wiskowych jest bezzasadne. Współ-
spalanie biomasy rolniczej ma sens 
tylko w niewielkich lokalnych źródłach 
energii. Niemniej popyt na biomasę 
będzie funkcjonował tak długo dopóki 
kreują go zielone certyfi katy i dofi nan-
sowania inwestycji. System ten nie-
stety rozwija jednak niemal wyłącznie 
współspalanie przez energetykę za-
wodową. W 2007 r. wyprodukowała 
ona w ten sposób blisko 35% całej 
„zielonej” energii elektrycznej w kraju. 
W 2008 r. było tu już ponad 42%, w 
2009 r. - 47%, a w ubiegłym roku naj-
prawdopodobniej przekroczyło 50%. 
Dla porównania, w 2009 r. jednostki 
zasilane w pełni biomasą otrzymały 
jedynie 6,3% zielonych certyfi katów. 
Likwidacja współspalania dla energe-
tyki zawodowej może pobudzić roz-

wój małych lokalnych rozproszonych 
źródeł energii. Symptomy już mamy. 
Rośnie kolejka po dofi nansowanie do 
inwestycji biomasowych. Do, trwające-
go obecnie, III konkursu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Go-
spodarki Wodnej zgłoszono wnioski na 
dofi nansowanie biomasy i biogazu na 
kwotę 1,5 mld zł, to o 300 mln więcej 
niż fundusz ma do rozdysponowania 
na wszystkie technologie OZE. Wraz 
ze wzrostem popytu, nie rośnie jednak 
podaż biomasy. Od 1 stycznia 2010 
r. nie ma już dopłat do upraw energe-
tycznych. Natomiast długi okres zwro-
tu inwestycji w tego typu plantacje oraz 
niepewność co do przepisów praw-
nych sprawiają, że rolnicy nie śpie-
szą się już do zakładania upraw roślin 
energetycznych. W efekcie tego rośnie 
popyt na biomasę pochodzenia leśne-
go i rozpoczyna się rywalizacja o suro-
wiec pomiędzy rynkiem meblarskim, a 
energetyką. Zakusy energetyki utrzy-
muje jeszcze w ryzach rozporządzenie, 
wyznaczające minimalny i wzrastający 
udział biomasy rolniczej we współspa-
laniu (w tym roku jest to 40%). Mini-
sterstwo Gospodarki podniosło jednak 
rękę na ten zapis, publikując w połowie 
ub. r. projekt nowego rozporządzenia 
który określa maksymalny udział bio-
masy leśnej (na 2011 r. zaplanowano 
jego wysokość na 70%).

Jak zaspoko ić  popyt  na 
biomasę?

Pomóc w zaspokojeniu zapotrze-
bowania na biomasę rolniczą mogło-
by Ministerstwo Gospodarki. Wystar-
czy… by nic nie robiło. Pozostawienie 
obowiązujących przepisów i pewność 
prawa jest podstawą dla rolników, któ-
rzy planują zakładać plantacje. W naj-
bliższym czasie kwitnąć będzie jednak 
dotychczasowy import biomasy zza 
wschodniej granicy. I to nie jest dobre 
dla rynku biomasy w Polsce.

Rozmawiała: 
Dorota Kubek, „Nowa Energia”
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

Śmieciowa zabawa 
w króla Midasa

Dzięki technologii termicznego przekształcania śmieci zyskują status 
odnawialnego źródła energii. Ich nieustanna globalna nadprodukcja 

stwarza warunki do rozwoju tej dziedziny gospodarowania, co zmniejszy 
zagrożenia związane z kurczącymi się zasobami energetycznymi. Bez spalania 
nie da się rozwiązać współczesnego problemu nadpodaży odpadów 
i kurczących się możliwości składowania. 

Zmniejszenie ilości składowanych 
odpadów za pomocą spalarni to także 
pozytywnie zmniejszenie presji klima-
tycznej, jaką wywiera nasze codzienne 
życie, ponieważ góry śmieci wydzielają 
metan, który stanowi 23-krotnie większe 
zagrożenie dla atmosfery niż dwutlenek 
węgla. Zatem wiele wskazuje na to, że 
nowe przepisy dotyczące gospodarki 
odpadami będą różdżką króla Midasa, 
za pomocą której mamy zamienić górę 
śmieci na górę złota.

Jedno z rozporządzeń ministerstwa 
środowiska, będące dokumentem wy-
konawczym do znowelizowanej usta-
wy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, będzie określać m.in. poziomy 

recyklingu odpadów, jakie mają zrealizo-
wać gminy, a także ograniczać ilość ma-
sy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do skła-
dowania. W postępowaniu ze śmieciami 
pierwszym krokiem ma być zawsze takie 
zagospodarowanie ich strumienia, które 
pozwala na ponowne ich wprowadzenie 
do przetwórstwa. - Już dziś są wprowa-
dzone procentowe limity składowania 
nieprzetworzonych wcześniej odpadów. 
W związku z tym od połowy przyszłego 
roku będzie można składować w ten spo-
sób jedynie 50% odpadów z poziomu li-
czonego na 1995 r. Reszta musi zostać 
przetworzona w sposób mechaniczno-
biologiczny albo poprzez termiczne prze-

kształcenie - zauważył Wojciech Janka 
z Krajowego Forum Dyrektorów Zakła-
dów Oczyszczania Miast, podczas IV 
konferencji „Termiczne Przekształcanie 
Odpadów Komunalnych - technologie, 
realizacja inwestycji, fi nansowanie”, zor-
ganizowanej przez wydawnictwo Nowa 
Energia w lutym 2012 r.

  Samorządy na barykady
Międzynarodowe uregulowania praw-

ne, a także problem zapewnienia bilan-
su energetycznego kraju zmusza nas do 
zajęcia się problematyką racjonalizacji 
wykorzystania odpadów komunalnych.

Dyrektywa PE i Rady 2008/98/WE 
w sprawie odpadów, która weszła w ży-
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cie 12 grudnia 2008 r. wyznacza hie-
rarchię postępowania z odpadami, na 
pierwszym miejscu wskazując na po-
trzebę unikania ich produkcji, następnie 
ponownego użycia, dalej odzysku su-
rowców, energii i na końcu bezpieczne 
składowanie. Z praktycznego punktu 
widzenia w Polsce hierarchia postępo-
wania z odpadami jest całkowicie od-
wrotna, co powoduje, że już dziś więk-
szość składowisk jest wypełnionych po 
brzegi. Najbardziej zainteresowani są 
zgodni, że sytuację tę ma pomóc znor-
malizować tzw. „rewolucja śmieciowa”, 
jak mówi się o znowelizowanej w 2011 
r. ustawie o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach. Pierwiastkiem rewo-
lucyjnym w tej miksturze prawnej jest 
przekazanie prawdziwego władztwa 
nad odpadami komunalnymi gminom. 

 Gminy będą pozyskiwać pieniądze 
za odbiór odpadów od właścicieli nie-
ruchomości, a dotychczas pieniądze 
te pozyskiwali przewoźnicy, którzy nie 
zawsze przestrzegali decyzji dotyczą-
cych wywozu odpadów - mówi Janka. 
To powodowało m.in. brak uzasadnie-
nia dla rozwoju instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych 
(TPOK). - Niemożliwe było faktyczne 
zapewnienie strumienia odpadów kie-
rowanego do danej instalacji ich ener-
getycznego wykorzystania - twierdzi 
Janka. A jeżeli nie można było zapewnić 
tego strumienia, to nie można było w 
sposób właściwy realizować inwestycji 
związanych z zagospodarowaniem od-
padów, gdyż żaden inwestor nie chciał 
lokować kapitału w coś, co nie dawało 
żadnych szans zwrotu.

Dziś gminy mają obowiązek objąć 
wszystkich właścicieli nieruchomości 
systemem gospodarki odpadami ko-
munalnymi. W związku z tym każdy 
mieszkaniec każdej gminy w Polsce 
będzie musiał płacić opłatę za odpady, 
czyli tzw. „podatek śmieciowy”. - Tym 
samym samorządy zyskują narzędzia 
i fundusze do prowadzenia gospodar-
ki odpadami - mówi Janka. Zebrany 
podatek samorządowcy będą musieli 
przeznaczyć na koszty gospodarowa-
nia śmieciami, tj. zapłacić za ich trans-

port oraz składowanie lub inną formę 
ich zabezpieczenia. W rachunku za 
śmieci znajdą się również koszty ad-
ministracyjne związane z prowadze-
niem systemu przez gminę. 

- Drugim instrumentem gospodarki 
odpadami w jaki ustawodawca wypo-
sażył samorządy, jest narzędzie pla-
nowania - mówi Janka. Gminne i po-
wiatowe plany gospodarki odpadami 
odchodzą do lamusa, a ich miejsce 
zajmą Wojewódzkie Plany Gospodar-
ki Odpadami (muszą być uchwalone 
najpóźniej do 30.06.2012 r.), które bę-
dą miały status prawa miejscowego. 
Janka twierdzi, że dzięki temu wszel-
kie działania związane np. z zapew-
nieniem strumienia odpadów będą 
miały charakter obligatoryjny. Prawem 
miejscowym będą także regulaminy 
utrzymania czystości i porządku w 
gminach.

Do 30.12.2012 gminy mają czas 
na uchwalenie nowego regulaminu 
utrzymania czystości i porządku, a 
także na podjęcie różnego rodzaju 
uchwał, określających jeden ze spo-
sobów rozliczania. Opłaty za gospo-
darowanie odpadami będą naliczane 
zgodnie z iloczynem liczby mieszkań-
ców zamieszkujących daną nierucho-
mość lub ilości zużytej wody z danej 
nieruchomości lub powierzchni lokalu 
mieszkalnego. Każda gmina będzie 
miała własny system poboru opłat. 
Później gminy będą przeprowadzać 
przetargi, aby już od 1 lipca 2013 r. 
cały system mógł sprawnie działać.

  Monopol w imię 
demokracji
Ważnym aspektem gospodarowa-

nia odpadami jest ich transport. Wy-
bór podmiotu realizującego to zada-
nie będzie dokonywany w przetargu. 
Wspólnoty samorządowe liczące 10 
tys. mieszkańców będą obsługiwa-
ne przez 1 przewoźnika, wybrane-
go w 1 przetargu. Gminy, które mają 
więcej mieszkańców, mogą zostać 
podzielone na rejony (liczące 10 tys. 
mieszkańców) i do każdego z nich 
będzie przyporządkowany inny pod-

miot, wybrany w przetargu zorgani-
zowanym dla danego rejonu. - Dziś 
jest taka sytuacja - szczególnie w 
dużych miastach - że na jednej ulicy 
może się spotkać kilku przewoźni-
ków, kilka śmieciarek różnych fi rm o 
tej samej godzinie. Teraz będzie jedna 
fi rma - przewiduje Janka. Jego zda-
niem, skoro wszyscy będą uiszczali 
ryczałtowe opłaty i każdy będzie ob-
jęty przymusowym odbiorem, to nikt 
nie będzie zainteresowany wyrzuca-
niem śmieci w miejscach niedozwo-
lonych lub podrzucaniem ich innym 
gospodarstwom. System ma więc 
spowodować, że nasz kraj stanie się 
czystszy i piękniejszy. 

Jedynie przedsiębiorstwa, które 
dotychczas zajmowały się odbiorem 
odpadów nie podzielają tego opty-
mizmu, a jak ocenił niedawno Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumenta, 
nowy system gospodarowania odpa-
dami zaburza konkurencję rynkową, 
wprowadza monopolizację usług po-
przez oddanie ich w pełne władanie 
gminom. Mając także na uwadze fakt, 
że jest wiele gmin w Polsce, gdzie lo-
kalne władze nie zawsze działają w 
pełni uczciwie, można spodziewać 
się wysypu niesprawiedliwych prze-
targów, a w związku z tym licznych 
protestów i postępowań sądowych.

W przetargu na usługi transporto-
we nie będą mogły brać udziału zakła-
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Wojciech Janka, prezes zarządu, 
Krajowe Forum Dyrektorów 

Zakładów Oczyszczania Miast
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dy budżetowe, dlatego jeśli nie chcą 
one wypaść z gry, muszą przekształ-
cić się w spółki prawa handlowego.

  Siła regionów
Obok instrumentów działania, gmi-

ny będą miały też szereg obowiązków. 
Najważniejszym z nich będzie okre-
ślanie potrzeb inwestycyjnych związa-
nych z gospodarowaniem odpadami, 
a w związku z tym także zapewnie-
nie budowy, utrzymania i eksploatacji 
własnych lub wspólnych z innymi gmi-
nami instalacji do przetwarzania od-
padów komunalnych. - Rozwiązanie 
problemu śmieci w gminach będzie 
w dużym stopniu oparte na regional-
nych zakładach zagospodarowania 
odpadów, gdzie mają funkcjonować 
regionalne instalacje do przekształca-
nia poszczególnych rodzajów odpa-
dów - mówi Janka. Te regionalne za-
kłady i regiony mają być wyznaczone 
w Wojewódzkich Planach Gospodar-
ki Odpadami. Tam będą też zapisane 
konkretne dane dotyczące strumie-
ni odpadów. Regiony będą więc wy-
znacznikiem i granicą dla systemów 
gospodarowania odpadami. Tylko w 
ramach ich granic będą mogły być 
przemieszczane odpady. 

- Gminy będą również przeprowa-
dzać przetargi na zagospodarowanie 
odpadów, chyba że na danym tere-
nie już powstała instalacja, która jest 
wpisana do wojewódzkiego planu al-
bo wybrany podmiot ma decyzję lo-
kalizacyjną czy pozwolenie na budo-
wę. Wówczas strumień odpadów z 
danego rejonu będzie musiał do tej 
instalacji trafi ć - uzupełnia Janka. W 
przeciwnym wypadku gmina ma obo-
wiązek przeprowadzić przetarg. 

Podmioty, które będą zajmowały 
się zagospodarowaniem odpadów, 
są w ustawie nazwane regionalnymi 
instalacjami przetwarzania odpadów. 
Muszą one obejmować swym zasię-
giem co najmniej 120 tys. mieszkań-
ców. Instalacje te powinny zapew-
niać w pierwszej kolejności termiczne 
przekształcanie odpadów, później 
mechaniczno-biologiczne, a następ-

nie selektywne przetwarzanie oraz 
składowanie. - Duże miasta w więk-
szości są zdane na spalarnie, natomiast 
małe rozproszone gminy, w obrębie 
których nie funkcjonuje duża jednostka, 
raczej będą instalacje mechaniczno-
biologicznego przetwarzania odpadów 
z możliwością przygotowania odpadów 
jako paliwa alternatywnego i przekazy-
wania ich do dużych zakładów - uważa 
przedstawiciel KFDZOM.

Zarządzający regionalną instalacją 
ma obowiązek zawrzeć umowę na za-
gospodarowanie zmieszanych odpa-
dów komunalnych, zielonych lub pozo-
stałości z sortowania przeznaczonych 
do składowania ze wszystkimi podmio-
tami odbierającymi odpady od właści-
cieli nieruchomości, którzy funkcjonują 
w ramach danego regionu. - Właściciel 
instalacji regionalnej nie może odmówić 
przyjmowania odpadów od podmiotu 
zajmującego się transportem odpadów 
z danego regionu - informuje Janka. 
Również podmiot odbierający odpa-
dy jest zobowiązany do ich przekaza-
nia do regionalnej instalacji przetwa-
rzania odpadów komunalnych. Dzięki 
temu przemieszczanie odpadów bę-
dzie ograniczone i będzie zapewniony 
i ukierunkowany ich strumień. W tym 
celu wprowadzono zakaz zbierania i 
przetwarzania odpadów poza regio-
nami, w których zostały wytworzone. 
Zakaz dotyczy także przywozu do da-
nego regionu odpadów wytworzonych 
poza nim.  

W województwie małopolskim, 
gdzie prace nad nowym systemem go-
spodarki są już dosyć zaawansowane, 
jest planowana budowa 5 instalacji do 
termicznej utylizacji odpadów. Przyjęta 
przez tamtejszy samorząd wojewódzki 
uchwała aktualizująca plan gospodar-
ki odpadami dzieli regiony pod wzglę-
dem gospodarowania wybranych grup 
odpadów: komunalnych zmieszanych, 
selektywnie zebranych zielonych, jak i 
pozostałości z sortowania. Wszystkie 
pozostałe, czyli selektywnie zebrane z 
gospodarstw domowych, których nie 
dotyczy regionalizacja, mogą być dys-
trybuowane na terenie całego woje-

wództwa. 
- Kolejnym obowiązkiem samorzą-

du wojewódzkiego jest sprawowanie 
kontroli nad prowadzącymi regional-
ne instalacje do przetwarzania odpa-
dów komunalnych, a także weryfi kacja i 
przetwarzanie przekazywanych corocz-
nie przez gminy sprawozdań, wskazu-
jących na wykonanie zadań gospodarki 
odpadami - mówi Kinga Dulemba, spe-
cjalista z Departamentu Środowiska i 
Geodezji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego. Urząd 
Marszałkowski ze wszystkich spra-
wozdań ze swojego regionu sporzą-
dza podsumowanie i przekazuje je do 
Ministerstwa Środowiska.

  Kluczowe projekty
w Polsce
Narodowy Fundusz Ochrony Śro-

dowiska i Gospodarki Wodnej (NFO-
ŚiGW) podpisał z inwestorami 15 
umów na realizację zadań w zakresie 
gospodarowania odpadami. Z kolei wo-
jewódzkie fundusze (WFOŚiGW) pod-
pisały takich umów 21. Umowy NFO-
ŚiGW dotyczą realizacji przedsięwzięć 
o wartości 5 mld 509 mln zł, gdzie bez-
pośredni udział funduszu wynosi 2 mld 
566 mln zł, tymczasem zaangażowa-
nie funduszy wojewódzkich wznosi 927 
mln zł i dotyczy przedsięwzięć o łącznej 
wartości 1 mld 614 mln zł. 

W sierpniu 2011 r. miała miejsce 
ostatnia aktualizacja listy indykatywnej, 
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z Departamentu Środowiska i 

Geodezji Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Małopolskiego
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która jest załącznikiem do Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowi-
sko i określa zadania kluczowe dla reali-
zacji priorytetu. - Wyłączając przedsię-
wzięcia mechaniczno-biologicznej ob-
róbki odpadów, na liście funduszu znaj-
duje się 11 innych projektów zagospo-
darowania odpadów. Wśród nich jest 
6 dużych przedsięwzięć miejskich: w 
Krakowie, Białymstoku, Poznaniu, Ko-
ninie, Szczecinie i wspólny projekt Byd-
goszczy oraz Torunia - wskazuje Robert 
Markiewicz, zastępca Dyrektora De-
partamentu Ochrony Ziemi NFOŚiGW

Najdroższy projekt zrealizuje Po-
znań. System gospodarki odpadami te-
go miasta został oszacowany na kwo-
tę 1 mld 71 mln zł i zostanie wsparty 
352 mln zł z NFOŚiGW. Następnym 
pod względem wielkości fi nansowania 
przedsięwzięciem będzie instalacja w 
Łodzi. Tu w ramach listy indykatywnej 
dofi nansowanie będzie dwuetapowe: 
przygotowanie, które pochłonie 31 mln 
zł oraz realizacja inwestycji o warto-
ści 857,35 mln zł (dotacja NFOŚiGW 
336,63 mln zł). Również dwuetapowe 
wsparcie otrzymają gminy Pomorza 
Środkowego, gdzie przygotowania go-
spodarki odpadami będą kosztować 50 
mln zł, a budowa zakładu termicznego 
przekształcania odpadów będzie kosz-
tować 403 mln zł, co zostanie wspar-
te198,25 mln zł z NFOŚiGW. Wśród 
największych polskich przedsięwzięć 
gospodarki odpadami komunalnymi 
znajdzie się także projekt Krakowskiego 
Holdingu Komunalnego, którego reali-
zacja ma kosztować 792,18 mln zł, a 
wsparcie NFOŚiGW będzie na pozio-
mie 371,73 mln zł. Bydgoszcz i Toruń 
wspólnymi siłami wybudują Zakład Ter-
micznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych o wartości 619,65 mln 
zł, gdzie fundusz dołożył 339,69 mln 
zł. Z kolei podobny projekt Szczecina 
będzie kosztować 576,05 mln zł i ma 
uzyskać dotację NFOŚiGW na pozio-
mie 255 mln zł. „Zintegrowany system 
gospodarki odpadami dla aglomeracji 
białostockiej” będzie kosztował 652,17 
mln zł, (z 210 mln dotacją NFOŚ), a 
„Uporządkowanie gospodarki odpada-

mi na terenie Subregionu Konińskie-
go”, pochłonie 313,77 mln zł, do czego 
NFOŚiGW dołoży 154,51 mln zł. 

Wskazane projekty mają być zreali-
zowane do końca 2015 r.

  1000% normy 
zanieczyszczenia 
powietrza
Zgodnie z „ustawą o odpadach” za-

rządzający spalarnią lub współspalarnią 
odpadów jest zobowiązany w czasie 
przyjmowania i termicznego przekształ-
cania odpadów podjąć niezbędne środ-
ki ostrożności, które zapobiegną lub 
ograniczą negatywne skutki tych pro-
cesów dla środowiska.

- Brak elementarnej wiedzy społe-
czeństwa skutkuje tym, że spalarnia 
odpadów, której budowa jest plano-
wana w Krakowie i która jest dla mia-
sta niezbędna, jest oprotestowana i w 
związku z nią toczy się postępowanie 
w sądzie wojewódzkim - uważa Pa-
weł Ciećko, Małopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska (WIOŚ). 
- Do WIOŚ w sezonie grzewczym tra-
fi ają setki skarg na osoby, które spalają 
śmieci w gospodarstwach domowych. 
Cała Małopolska ma problemy w aglo-
meracjach z jakością powietrza, w se-
zonie grzewczym stany przekraczania 
poziomów alarmowych występują per-
manentnie - przekraczają często 600% 
normy. A Śląsk ostatniej zimy bił rekordy, 
przekraczając normy o ponad 1000% 
- dodaje Ciećko. - Mamy do czynienia 
ze zjawiskami smogowymi, do które-
go przyczyniają się po części odpady, 
które trafi ają nie do tych spalarni, do 
których powinny - uzupełnia. Ciećko 
jest przekonany, że główną przyczy-
ną niskiej emisji nie jest węgiel, tylko 
instalacje do spalania tego węgla w 
gospodarstwach domowych, które są 
nieprzystosowane do spalania np. mu-
łu, czy miału węglowego. Tymczasem 
planowane i oprotestowane spalarnie 
powinny przyczynić się do zmniejszenia 
zanieczyszczenia powietrza.

Inspektorzy WIOŚ wymagają od za-
rządzających takimi instalacjami m.in. 
ustalania dokładnej masy przyjmowa-

nych odpadów oraz kontrolowania ich 
zgodności z danymi zawartymi w karcie 
przekazania odpadów. W chwili przyjmo-
wania odpadów niebezpiecznych zarzą-
dzający jest zobowiązany do zapoznania 
się z przekazywanym przez posiadacza 
odpadów opisem, który określa warunki 
postępowania z tymi odpadami. Przyj-
mujący musi także pobrać próbki przed 
rozładowaniem odpadów w celu weryfi -
kacji ich właściwości i porównania ich z 
opisem. Próbki te muszą być przecho-
wywane przez co najmniej miesiąc po 
przekształceniu odpadów. 

- Zarządzający musi podczas proce-
su termicznego przekształcania odpa-
dów niebezpiecznych wykonywać ba-
dania fi zyczne i chemiczne, określające 
właściwości powstałych tu odpadów, a 
także zapewnić transport i odpowied-
nie magazynowanie odpadów w posta-
ci pylistej w zamkniętych pojemnikach 
lub określić bezpieczną trasę przewozu 
odpadów, jeśli nie udało się poddać ich 
odzyskowi lub unieszkodliwić w miejscu 
powstania - stwierdza ponadto Ciećko. 
Spalanie i współspalanie musi odbywać 
się w ściśle określonych warunkach tem-
peraturowych, które w zależności od za-
wartości związków chlorowcoorganicz-
nych mogą wynosić 850oC lub 1100oC 
w reprezentatywnym miejscu komory 
spalania. W trakcie procesu spalania 
lub dopalania w komorze musi być prze-
prowadzany ciągły pomiar i to zarówno 
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Departament Ochrony Ziemi, 
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temperatury gazów spalinowych, jak 
i zawartości tlenu w tych gazach oraz 
ich ciśnienia. Urządzenia służące tym 
pomiarom powinny być corocznie pod-
dawane przeglądom technicznym i raz 
na trzy lata kalibracji. 

- Władający instalacją termicznego 
przekształcania odpadów jest zobowią-
zany zatrudnić kierownika, który posia-
da świadectwo wydawane przez mar-
szałka województwa, potwierdzające 
kwalifi kacje w zakresie gospodarowania 
odpadami - mówi Ciećko. Konsekwen-
cjami niedopełnienia wymogów mogą 
być m.in. decyzje WIOŚ o wstrzymaniu 
działalności w zakresie przekształca-
nia odpadów, czy też kara aresztu lub 
grzywny dla zarządzającego.

Z całą pewnością będą w Polsce 
powstawały także spalarnie osadów 
ściekowych, których zagospodarowa-
nie jest wszędzie wielkim problemem. 
W Małopolsce funkcjonuje w tej chwi-
li ponad 280 oczyszczalni ścieków, a 
nieprawidłowe zagospodarowywanie 
powstających w wyniku ich funkcjono-
wania ogromnych ilości osadów ścieko-
wych powoduje wpływ na jakość środo-
wiska poprzez intensyfi kację procesów 
eutrofi zacji cieków wodnych. Jak uważa 
Ciećko, sposobem na rozwiązanie tego 
problemu jest spalanie osadów.

  UE-11
W 2011 r. Ernst&Young (EY) przy-

gotowało raport opisujący „Kluczowe 
wyzwania w zakresie gospodarki odpa-
dami komunalnymi w krajach UE-11”, 

tj. w Bułgarii, Czechach, Estonii, Grecji, 
na Litwie, Łotwie, w Polsce, Rumunii, 
na Słowacji, Słowenii i na Węgrzech.

- W raporcie zidentyfikowaliśmy 
cztery kluczowe wyzwania stojące 
przed krajami UE-11 w zakresie go-
spodarki odpadami - mówi Aleksander 
Gabryś, manager Działu Doradztwa 
Biznesowego EY. Jest to po pierwsze 
pełna implementacja regulacji unijnych 
do prawodawstwa krajowego, po dru-
gie oddzielenie tempa wzrostu ilości 
wytwarzanych odpadów od tempa roz-
woju gospodarczego i poprawa szczel-
ności systemu zagospodarowania wy-
twarzanych odpadów, a także zmiana 
struktury ich zagospodarowywania, po 
trzecie ograniczenie ilości składowa-
nych odpadów biodegradowalnych i 
po czwarte spełnienie wymagań UE w 
zakresie odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych”.

Wyzwanie pierwsze zostało w pełni 
wykonane dotychczas jedynie przez 3 
kraje: Litwę, Łotwę i Rumunię. Stopień 
transpozycji przepisów wspólnotowych 
do prawodawstwa polskiego dotych-
czas został zrealizowany w 85%. Naj-
więcej do zrobienia mają jeszcze Buł-
garia, gdzie stopień transpozycji wynosi 
obecnie 50% oraz Grecja, gdzie wskaź-
nik ten równa się 65%.

W przypadku drugiego wyzwania 
Polska również nie wypada najlepiej. W 
7 z 11 opisywanych w raporcie krajów 
stosunek wytwarzanych odpadów do 
PKB jest wyższy od średniej dla całej 
Unii. W tych krajach gospodarka jest 
bardziej odpadogenna niż przeciętnie 
w UE-27. Polska jest na 7 miejscu, je-
śli idzie o stosunek ilości wytwarzanych 
odpadów komunalnych w relacji do 
PKB - mierząc od najgorszych warto-
ści - twierdzi Gabryś. Średnia unijna 
w 2009 r. wynosiła 5,1 kg/PPS. Dla 
Polski ta wartość równała się 5,2 kg, 
dla Czech (najmniej spośród 11) 3,9 
kg, a dla Bułgarii (najwięcej) 10,7. Sil-
nie „odpadogenna” jest również go-
spodarka Rumunii, gdzie wskaźnik ten 
wynosił 8,6.

Jak wskazują autorzy raportu nie-
malże wszystkie kraje UE-11 zmagają 

się z problemem nieszczelności sys-
temu zbierania odpadów. Oznacza to, 
że w tych gospodarkach średnio ok. 
43 kg odpadów przypadających rocz-
nie na jednego mieszkańca trafi ało do 
środowiska w sposób nieewidencjo-
nowany, co stanowiło 12% wszystkich 
śmieci. W całej UE wskaźnik ten nie 
przekroczył 2% (około 10 kg). Polska 
zajmowała niechlubne 4 miejsce, ze 
wskaźnikiem nieszczelności przekra-
czającym 52 kg niezebranych śmieci 
na mieszkańca. Najgorzej było w Ru-
munii, gdzie niekontrolowane zaśmie-
cenie sięgało poziomu 89 kg rocznie na 
mieszkańca. Bułgaria nie przekroczyła 
19 kg, natomiast Grecja czy Łotwa są 
prymusami i u nich ten problem w ogó-
le nie występował.

Zgodnie z raportem EY w wybra-
nych krajach 85% zebranych w 2009 
r. odpadów było składowanych. Z 42 
mln Mg wytworzonych śmieci zebrano 
37,1 mln Mg. Z tego 3,3 mln Mg pod-
dano recyklingowi, 1,1 Mg innym meto-
dom odzysku (w tym kompostowaniu) 
i zaledwie 1 mln Mg unieszkodliwianiu 
termicznemu. Na składowiskach zde-
ponowano za to 31,7 mln Mg.

- Funkcjonujący model zagospo-
darowywania odpadów w tych kra-
jach jest niezgodny z unijną hierarchią 
postępowania z odpadami, zgodnie z 
którą składowanie jest najmniej pożą-
daną metodą - mówi Gabryś. Średnia 
ilość składowanych odpadów dla ca-
łej Unii wynosi 38%, a termicznemu 
przekształceniu poddawane jest po-
nad 20%. Dla porównania w Szwecji 
pierwszy wskaźnik wynosił w 2009 r. 
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około 1%, a drugi 49%.
Autorzy raportu oceniają, że naj-

większym wyzwaniem dla krajów UE-11 
jest obowiązek redukcji ilości składo-
wanych biodegradowalnych odpadów 
komunalnych. W 2010 r. w państwa te 
skierowały do składowania 17,7 mln 
Mg tego typu odpadów, choć cel unijny 
dopuszczał 14,2 mln Mg. Nadmiar wy-
nosił zatem 3,5 mln Mg, a najgorszym 
„śmieciarzem” była Polska, która prze-
kroczyła dozwolony pułap o 1,01 mln 
Mg. Zaraz za nami uplasowała się Gre-
cja, która przekroczyła normę o 0,73 
mln Mg. Po drugiej stronie znalazła się 
Rumunia, która osiągnęła wymagany 
poziom redukcji biodegradowalnych 
odpadów. - Tylko dlatego, że znaczna 
ilość (20%) wytworzonych biodegrado-
walnych odpadów w ogóle nie została 
zebrana - uzupełnia Gabryś. W 2013 r. 
unijny gorset będzie jeszcze ciaśniej-
szy, bowiem będzie można składować 
jedynie 9,9 mln Mg odpadów tego ro-
dzaju. A do 2020 r. wymagania zawężą 
się do 6,9 mln Mg rocznie. 

Raport zawiera także ranking kra-
jów UE-11. Na 27 możliwych do zdo-
bycia punktów najwięcej - 17 - uzyskały 
Czechy. Wytwarzają oni bowiem naj-
mniej odpadów w odniesieniu do PKB 
(3,9kg/PPS, przy średniej dla UE-11 5,8 
kg/PPS), a znaczącą część zebranych 
odpadów poddają termicznemu prze-
kształcaniu (11%). Ponadto wskaźniki 
odzysku (74%) oraz recyklingu odpa-
dów opakowaniowych (67%) również 
są u nich na najwyższym poziomie. 
Polska znalazła się na 5 miejscu z 15 
punktami. - Najpoważniejszym wyzwa-
niem stojącym przed krajami UE-11 
jest potrzeba zmiany struktury zago-
spodarowania odpadów komunalnych, 
na taką, która umożliwi wypełnienie 
celów UE w zakresie ilości odpadów 
kierowanych na składowiska - ocenia 
przedstawiciel EY. Aby te wymagania 
spełnić należy tak przekształcić gospo-
darkę odpadami, aby znaczna ich ilość 
była poddawana recyklingowi, odzy-
skowi i termicznemu przekształceniu. 
Oznacza to konieczność zagospoda-
rowania 10,8 mln Mg odpadów inaczej 

niż przez składowanie. Do tego będzie 
potrzebnych 57 spalarni odpadów ko-
munalnych, których łączny koszt został 
w raporcie oszacowany na 10 mld EUR 
(o ile odpady te miałyby być poddawa-
ne termicznemu przekształceniu).

  Ciepło ze śmieci prosto 
do sieci
20% energii cieplnej w Danii i Szwe-

cji pochodzi z odpadów komunalnych. 
Polska, gdzie poziom ten nie przekra-
cza nawet 1%, znajduje się na przeciw-
stawnym biegunie. Bogusław Regulski, 
wiceprezes zarządu Izby Gospodarczej 
Ciepłownictwo Polskie upatruje w tym 
szansy dla polskiego ciepłownictwa, 
które ma możliwość korzystania z od-
nawialnych źródeł energii, wśród któ-
rych istotną rolę mogą pełnić odpady 
komunalne. Niestety w sukurs tej lo-
gice nie idzie Polityka Energetyczna 
Polski, która w opisie bilansu energe-
tycznego nie informuje, że odpady ko-
munalne mogą stanowić źródło jakiej-
kolwiek energii.

Tymczasem w państwach zachod-
nich z powodzeniem zaopatrywane są 
sieci ciepłownicze energią powstałą ze 
spalania odpadów. W Szwecja około 
4,5 mln ton spalanych rocznie śmieci 
przekłada się na 15% udział w struktu-
rze ciepła sieciowego. Z kolei Niemcy 
spalając 16 mln ton opadów, zaopa-
trują z tego źródła sieci ciepłownicze 
w 10%. - Gdyby Polska mogła wyko-
rzystać rocznie 12 mln ton powstają-
cych u nas odpadów komunalnych, to 
zaspokoiłoby 2% zapotrzebowania na 
energię elektryczną i 12% na ciepło - 
uważa Regulski. - Tym samym ogra-
niczylibyśmy emisje CO2 - uzupełnia.

Jedyna w Polsce instalacja termicz-
nej utylizacji odpadów, wybudowana w 
Warszawie, przetwarza rocznie około 
47 tys. ton rocznie. Uzyskuje z tego 
około 250000 tys. GJ ciepła i około 11 
000 MWh energii elektrycznej. Jak mó-
wi Regulski planowana jest jej rozbu-
dowa do przepustowości 320 tys. ton 
rocznie. W wyniku tej inwestycji rynek 
ciepła zostanie zasilony prawie 1,8 mln 
GJ w ciągu roku, a do tego wzrośnie 

produkcja energii elektrycznej do po-
ziomu 33 000 MWh. W stosunku do 
rocznej konsumpcji Warszawy na po-
ziomie 35 mln GJ nie jest to dużo, ale 
chociaż w minimalnym stopniu pozwoli 
zdywersyfi kować źródła energii.

Instalacja w Bydgoszczy i To-
runiu ma przyjmować rocznie stru-
mień odpadów o wadze 180 tys. 
ton. Pozwoli jej to na produkcję 

72 000MWh energii elektrycznej i oko-
ło 1 mln GJ ciepła. Jest to około 1/3 
zapotrzebowania Bydgoszczy. Z kolei 
białostocka instalacja, która ma spa-
lać 120 tys. ton odpadów rocznie, bę-
dzie wytwarzać 56 000 MWh i około 
370 000 GJ, co stanowi 10% rynku 
ciepła. Większość planowanych w Pol-
sce instalacji będzie wykorzystywało 
technologię kogeneracji, jednakże bę-
dą się różnić pod względem stopnia 
skojarzenia strumienia energetycznego. 
Wszystkie obecnie w Polsce instalacje 
mają spalać około 2 mln ton odpadów 
komunalnych rocznie. 

Dr inż. Grzegorz Wielgosiński z Poli-
techniki Łódzkiej wskazuje, że spalarnie 
odpadów zapewniają ogrzewanie wielu 
zachodnich miast, m.in. Paryża i Tron-
dheim (w 50%), czy Uppsali i Bresci (w 
około 40%) oraz Wiednia (w 23%). Po-
wołuje się on na dane zgodnie z którymi 
w 2000 r. w krajach starej 15 UE od-
zyskano z odpadów 49,6 TWh energii, 
dzięki czemu zaoszczędzono około 40 
mln ton oleju ekwiwalentnego.

Jak ocenia Regulski, dolna granica 
sensowności inicjowania budowy in-
stalacji termicznej utylizacji odpadów 
wynosi 100 000 ton możliwego do ze-
brania w jednym miejscu surowca. Po-
nadto taka instalacja musi być zlokali-
zowana przy systemie ciepłowniczym. 
Z tego punktu widzenia jest możli-
wość budowy jeszcze kilkunastu za-
kładów tego typu w Polsce (np. we 
Wrocławiu czy Lublinie).

- Ze względu na koszty budowy 
instalacji TPOK, które maleją jednost-
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kowo wraz ze wzrostem wydajności 
instalacji - powinniśmy budować moż-
liwie duże spalarnie, przetwarzające 
rocznie np. 150-250 tys Mg - twier-
dzi Wielgosiński. Trzeba także mieć 
na uwadze, że budowa spalarni od-
padów komunalnych nie spowoduje 
znacznego wzrostu kosztów wywozu 
odpadów z gospodarstw domowych. 
- W większości krajów Europy koszty 
funkcjonowania spalarni są podob-
ne i sięgają mniej więcej 100 euro za 
tonę. A im wyższa jest efektywność 
energetyczna instalacji, tym mniejsze 
są koszty jej funkcjonowania. W prze-
liczeniu na maksymalny poziom pro-
dukcji odpadów w Polsce na głowę 
mieszkańca będziemy mieli do czynie-
nia z kosztem 15 zł na osobę - ocenia 
Wielgosiński.

  Pieczenie na ruszcie
W 2005 r. w Europie funkcjo-

nowały 435 instalacje termicznego 
przekształcania odpadów. Z tego 
382 wykorzystywały piece rusztowe. 
Następną w kolejce technologią były 
piece fl uidalne, które jednak nie cie-
szyły się zbytnim powodzeniem, bo-
wiem znalazły zastosowanie jedynie 
w 27 instalacjach. Ostatni tego typu 
kocioł został uruchomiony w 2003 r. 
i od tego czasu nikt ich nie buduje, 
bo są za drogie. Kolejnym typem wy-
korzystywanych technologii były pie-
ce obrotowe lub oscylacyjne, a nowe 
technologie pirolizy lub zgazowania 
były wykorzystane w zaledwie 8 in-
stalacjach.

Wykorzystanie którejkolwiek z 
technologii wiąże się z różnymi czyn-
nikami ryzyka. Jednak, jak twierdzi dr 
inż. Wielgosiński, najbardziej opty-
malnym wyborem są piece rusztowe. 

- Jedyną sprawdzoną i w 100% pewną 
technologią termicznego przekształ-
cania odpadów komunalnych jest ich 
klasyczne spalanie na ruszcie. Żadna 
z tzw. nowych technologii nie funkcjo-
nuje na świecie w skali 200-300 tys. 
ton rocznie. Technologia rusztowa jest 
najtańsza pod względem inwestycyj-
nym i eksploatacyjnym oraz posiada 
najwyższą sprawność energetyczną 
- uzupełnia.

Podczas procesu spalania odpa-
dów w instalacjach korzystających z 
tej technologii powstaje szereg za-
nieczyszczeń, których emisję należy 
ograniczać. Są to między innymi tlenki 
węgla, pył z zawartością metali cięż-
kich (m.in. rtęci, kadmu, talu, arsenu, 
miedzi), związki siarki, tlenki azotu, 
chloro i fl uorowodór, węglowodory, di-
benzofurany oraz związki organiczne 
będące produktami częściowego roz-
kładu termicznego substancji. Wielgo-
siński wskazuje na dwie podstawowe 
metody ograniczania emisji tych zanie-
czyszczeń: pierwotne, polegające na 
ingerencji w proces technologiczny i 
tworzenia takich warunków jego prze-
biegu, by ilość zanieczyszczeń była 
jak najmniejsza oraz wtórne, polega-
jące na usuwaniu zanieczyszczeń me-
todami fi zycznymi, chemicznymi i fi zy-
kochemicznymi z gazów odlotowych.

Również bez urządzeń ograni-
czających emisję nie uda się ograni-
czyć poziomu dioksyn do dopuszczal-
nego stężenia wg dyrektywy unijnej 
2000/76/EC, która wskazuje mak-
symalnie dopuszczalne emisje. Jak 
mówi Wielgosiński, w celu odpylenia 
(usunięcia pyłu, metali ciężkich, za-
absorbowanych substancji organicz-
nych), mogą być stosowane elektro-
fi ltry lub fi ltry tkaninowe. Do usunięcia 

gazów kwaśnych stosuje się metody 
mokre, półsuche lub suche, natomiast 
usuwaniu zanieczyszczeń organicz-
nych i lotnych metali ciężkich służy ad-
sorpcja i kataliza. W opinii naukowca 
„w nowoczesnych spalarniach emisja 
zanieczyszczeń nie stanowi istotne-
go problemu”.

Sam proces spalania pozwala na 
skuteczne wykorzystanie właściwości 
paliwowych odpadów i daje szansę na 
odzysk metali, co jest nowym trendem 
na zachodzie. - Gdyby w całej Euro-
pie wziąć wszystkie żużle i popioły ze 
spalarni odpadów, to można by z nich 
odzyskać 200 tys. ton aluminium. A 
według najnowszych informacji OECD 
światowe zasoby chromu skończą się 
nam za około 16 lat - podsumowuje 
Wielgosiński.
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Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów branży odpadowej, Logica 
Poland wspólnie z Krajową Izbą Gospodarki Odpadami (KIGO), podjęła 

inicjatywę organizowania corocznych konferencji dotyczących rozwiązań 
prawnych, technologicznych i informatycznych dla tej branży.

Tegoroczna IV konferencja pn. 
„Nowy system gospodarki odpa-
dami” zbiegła się z wejściem w życie 
nowej Ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, dlatego też za-
gadnienia prawne i organizacyjne zwią-
zane z wdrożeniem nowego prawa (od 
dnia 1 stycznia 2012) stały się głów-
nymi tematami konferencji.

Konferencję, w której wzięło udział 
ok. 130 przedstawicieli branży komu-
nalnej oraz samorządów otworzył 
współgospodarz - Tomasz Głuski, 
prezes Logica Poland.

Konferencja odbywała się w sys-
temie panelowym. Pierwszy panel 
konferencji poświęcony był zagadnie-
niom prawnym gospodarki odpadami 
w świetle nowych przepisów. Głos za-
brali eksperci i prawnicy specjalizujący 
się w tej dziedzinie. 

Prof. Zbigniew Grzymała, kie-
rownik Katedry Ekonomiki i Finan-
sów Samorządu Terytorialnego 
ze Szkoły Głównej Handlowej w 
Warszawie zaznaczył, że jeżeli pol-

skie fi rmy komunalne chcą sprostać 
wymogom unijnym w zakresie zago-
spodarowania składowisk odpadów, 
pozyskiwania „zielonej energii” oraz 
emisji CO2, to w sytuacji wyczerpania 
się dotacji unijnych, konsolidacja tych 
podmiotów wydaje się być jedynym 
słusznym rozwiązaniem. 

Józef Neterowicz, ekspert ds. 
ochrony środowiska i energii od-
nawialnej ze Związku Powiatów 
Polskich przedstawił uczestnikom 
możliwości pozyskiwania energii z od-
padów. Energia miałaby być tworzona 
w dwojaki sposób: dzięki spalaniu lub 
w procesie odgazowywania. Pozostałe 
odpady miałyby być sortowane i wy-
korzystywane jako surowiec wtórny.

Mec. Piotr Hossa z KIGO poru-
szył temat konieczności zmian w regu-
laminie utrzymania czystości i porząd-
ku w gminach. Najważniejsze z nich to 
dodatkowe obowiązki dla gmin tj.: wy-
posażenie nieruchomości w urządzenia 
służące do zbierania odpadów, zbie-
ranie odpadów i nieczystości stałych i 

pozbywanie się ich zgodnie z prawem, 
sprzątanie chodników użytkowanych 
przez pieszych wzdłuż posesji.

Wiele emocji wzbudziło wystąpie-
nie mec. Sławomira Podgórskie-
go, który również nawiązał do zmian 
jakie niesie ze sobą nowe prawo od-
padowe. A przede wszystkim koniecz-
ność zapewnienia przez gminy budo-
wy, utrzymania i eksploatacji instalacji 
do przetwarzania odpadów. Zapoznał 
także uczestników z rozszerzoną listą 
odpadów podlegających segregacji 
tj.: przeterminowane leki, chemikalia, 
zużyte opony, odpady zielone. 

Panel drugi dotyczący tematyki 
wykorzystania nowoczesnych tech-
nologii w branży komunalnej rozpo-
czął inż. Zbigniew Dobrzycki re-
prezentujący fi rmę Logica Poland. 
Zaprezentował on uczestnikom no-
woczesne rozwiązanie informatyczne 
- system ekoSANIT, wspomagający 
zarządzanie gospodarką odpadami 
w gminie zgodnie z założeniami no-
wego prawa.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów branży odpadowej, Logica 

Logica Poland 
współorganizatorem 
konferencji dla branży 
komunalnej

Logica Poland Sp. z o.o.
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Ustawa zobowiązuje gminy do 
kompleksowego zorganizowania go-
spodarki odpadami i odpowiedzial-
ności za właściwe wykonanie w ce-
lu osiągnięcia zamierzonych przez 
Ustawodawcę celów. W związku z 
tym system informatyczny nie może 
pełnić roli jedynie systemu podatko-
wego i ograniczać się do modułu na-
liczania, pobierania i rozliczania opłat 
od mieszkańców.
System musi umożliwiać dodat-
kowo:

  kontrolę strumienia odpadów od 
miejsca ich powstawania do in-
stalacji i związanych z tym danych 
dotyczących właściciela, ilości i 
asortymentu odpadów, miejsca 
załadunku i rozładunku, daty od-
bioru),

  kontrolę wykonania przez fi rmy 
wywozowe obowiązków wynika-
jących z zawartych umów,

  analizowanie procesów gospodar-
ki odpadami w celu ich uspraw-
nienia i zaspokojenia oczekiwań 
lokalnej społeczności,

  tworzenie i udostępnianie spra-
wozdań oraz wymaganych ra-
portów w ujęciu syntetycznym 
(wymaganych ustawą), jak i ana-
litycznym (niezbędnych do analiz 
możliwości poprawy wskaźników 
odzysku i recyklingu oraz optyma-
lizacji kosztów gospodarowania 
odpadami i opłat ponoszonych 
przez mieszkańców),

  obsługę zgłoszeń mieszkańców i 
przedsiębiorców.
Zwrócono również uwagę na 

główny koszt wdrożenia systemu, 
którym będzie utworzenie bazy da-
nych zawierającej niezbędne dane 
wymagane ustawą i lokalnymi uchwa-
łami gminy. Gromadzone będą da-
ne o właścicielach posesji, stawkach 
opłat, sposobie ich naliczania, a tak-
że sposobie i zakresie świadczenia 
usługi odbierania odpadów. Z syste-
mu można będzie uzyskać dane do-
tyczące kontroli strumienia odpadów 
oraz informacje do analiz i raportów 
wymaganych ustawą. 

W związku z tym, że informacje 
potrzebne do sprawnego zarządzania 
gospodarką odpadami są rozporoszo-
ne, konieczne jest stworzenie skon-
solidowanej bazy danych. Przewi-
duje się, że budowa będzie przebiegać 
etapowo. 

Etap I - Scalenie baz danych do-
stępnych w mieście w jedną bazę da-
nych.

Etap 2 - Konsolidacja - wyodręb-
nienie bazy danych z listą unikalnych 
nieruchomości i ustalonym właścicie-
lem oraz innymi dostępnymi atrybuta-
mi na podstawie scalonej bazy danych.

Etap 3 - Konwersja do właściwej 
struktury bazy danych Systemu Gospo-
darowania Odpadami.

Etap 4 - Cykliczna aktualizacja ba-
zy danych.

Podstawowe moduły funkcjonalne 
systemu przedstawiono na rysunku.

Takuya Shinagawa reprezentu-
jący fi rmę JFE Engineering Europe 
Gmbh zachęcał do stosowania nowo-
czesnej technologii odzysku energii z 
odpadów, przy niskiej proporcji powie-
trza. Innowacyjność systemu polega 
na zastosowaniu w procesie spalania, 
wtrysku powietrza o wysokiej tempera-
turze oraz systemu recyrkulacji spalin, 
co pozwala zredukować straty ciepła 
oraz ilość spalin. System jest najczę-
ściej stosowany w Japonii, gdzie rocz-

nie spala się w ten sposób ok. 40 mln. 
odpadów, podczas gdy w całej Europie 
spala się tą metodą ok. 65 mln. ton. 

Mariusz Piasecki, prezes Miej-
skiego Zakładu Komunalnego w Sta-
lowej Woli, przedstawił uczestnikom 
zalety systemu gospodarki odpadami 
opartego na „segregacji u źródła”. Dzię-
ki sortowaniu śmieci bezpośrednio przez 
mieszkańców uzyskano znaczną reduk-
cję ilości odpadów składowanych na wy-
sypiskach na rzecz odpadów segregowa-
nych. Mieszkańcy za swoje działania są 
premiowani, gdyż płacą tylko za odbiór 
odpadów zmieszanych, zatem są bez-
pośrednio zainteresowani ich redukcją.

Trzeci panel konferencji był po-
święcony w całości Projektowi Bio-
master promującemu biogazownie, ja-
ko rozwiązanie problemu ograniczenia 
odpadów biodegradowalnych w gminie 
oraz źródło biogazu do produkcji ener-
gii elektrycznej, cieplnej i paliwa do po-
jazdów (instalacje CNG). Przytoczono 
przykład Sztokholmu, gdzie całość pali-
wa dla komunikacji miejskiej pochodzi z 
przetwarzania odpadów komunalnych.

Podczas konferencji zorganizowa-
no wycieczkę techniczną do spalarni 
osadów MPWiK S.A. w Krakowie, pod-
czas której uczestnicy mieli okazję zoba-
czyć nowoczesny, kompleksowy system 
spalania osadów transportowanych z 
oczyszczalni ścieków.
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

  Z wiatrem czy pod prąd? 
15% planowanego udziału OZE w 

produkcji energii w Polsce w 2020 r. 
stanowi swoiste getto, w ramach które-
go konkurują ze sobą różne technologie 
OZE. Branżą tą są zainteresowani róż-
ni gracze prywatni, a także przedstawi-
ciele wszystkich elementów łańcucha 
systemu energetycznego. W kraju nad 
Wisłą nie udało się sprowadzić 3 ryn-
ków końcowych (energii elektrycznej, 
ciepła i gazu) do jednej płaszczyzny, 
czego konsekwencją jest to, że są one 
na różne sposoby regulowane i brakuje 
między nimi systemowej współpracy. 

Grzegorz Wiśniewski, Instytutu 
Energetyki Odnawialnej zauważa, że 
sektor ten musi konkurować także z 
otoczeniem zewnętrznym, które jest 
coraz ciekawsze i mniej jednoznacznie. 
Do niedawna wydawało się bowiem, 
że energetyka odnawialna będzie kon-
kurowała tylko z węglem. Tymczasem 
niespodziewanie stała się jego sojusz-
nikiem. Mowa tu o biomasie, gdyż pa-
liwo to - w obecnie powstałej w Polsce 
sytuacji jego  wielkosaklowego współ-
spalania z węglem - wydaje się być 

komplementarnym wobec tego pali-
wa. Przynajmniej na krótką metę - do 
momentu, kiedy system zielonych cer-
tyfi katów zapewnia profi ty korporacjom 
energetycznym ze spalania jej w elek-
trowniach zawodowych razem z wę-
glem. Nowym elementem od pewnego 
czasu jest także dyskusja o energety-
ce jądrowej, która staje się naturalnym 
konkurentem dla energetyki opartej na 
OZE. - Moim zdaniem to nie jest 
tak, że my to wszystko na tym ryn-
ku pomieścimy - twierdzi Wiśniewski. 
- Koncepcja rozwoju energetyki ją-
drowej, zmusza nas do zupełnie in-
nego spojrzenia na wiatrową, która 
- jeżeli będziemy ją rozwijać - bę-
dzie oddziaływać na cały system 
- uzupełnia. Sytuację - przynajmniej w 
obszarze teoretycznych rozważań - 
komplikuje jeszcze jeden aspekt: gaz 
łupkowy. Na razie tylko o nim dyskutu-
jemy, ale sama ta dyskusja powoduje, 
że nikt nie wie, czy w Polsce będzie 
funkcjonowała generacja rozproszona 
oparta na odnawialnych źródłach ener-
gii, czy na gazie łupkowym. Nikt też nie 
wie jak ten gaz łupkowy - gdyby był - 

miałby funkcjonować razem z układami 
kogeneracyjnymi na biomasę.

- Moim zdaniem rozwiązaniem 
dla polskiej energetyki są małe 
technologie OZE i mikroinstala-
cje, które mają szansę przełamać 
ten impas, a także średniej ska-
li technologie na poziomie samo-
rządowym, co wymaga praktycz-
nego włączenia władz lokalnych 
w przemianę energetyki - uważa 
Wiśniewski. 

  Sieć z betonu
Od 2004 do 2010 r. udział procen-

towy OZE w końcowym zużyciu ener-
gii w Polsce wzrósł z 6,7% do 9%. W 
przypadku energii elektrycznej w okre-
sie 2005-2011 wcale nie przybyło w 
Polsce mocy dzięki spalaniu biomasy. 
Na dużą skalę zacznie się to dziać do-
piero w chwili, gdy zostaną uruchomio-
ne bloki dedykowane. W tym samym 
okresie również w energetyce wodnej 
nie przybyło mocy. W biogazie dopie-
ro drgnęło w latach 2009/2010. Cały 
wzrost OZE w Polsce został osiągnię-
ty dzięki energetyce wiatrowej, która 

Raczkujący sektor energetyki 
odnawialnej w Polsce zaczyna 

dryfować w chaosie. Brakuje jednego 
kierunku, co do którego wszyscy 
aktorzy systemu byliby przekonani 
i który pozwoliłby wprowadzić nasz 
kraj na drogę uniezależniania polskiej 
gospodarki od globalnej polityki oraz 
zawirowań na zewnętrznych rynkach 
paliwowych, czy fi nansowych. 

Odnawialne Źródła Energii?
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osiągnęła połowę mocy zainstalowa-
nej (niespełna 3 GW). Osiągnęto ten 
wskaźnik w tym obszarze i zderzono 
się z barierą sieci. Dziś może przybyć 
nam kolejne 1,5 GW, a ta bariera nadal 
pozostanie w mocy. 

Rozwinięcie i dostosowanie sieci 
tak, aby można było przyłączyć więcej 
elektrowni wiatrowych zajmie całą de-
kadę. Czyli technologia, która jest wio-
dąca, najsilniejsza na rynku, trafi a na 
ograniczenia i to wcale nie związane z 
fi nansowaniem, bowiem ekonomicz-
nie dobrze sobie radzi i świat fi nansów 
chętnie angażuje się w związane z nią 
przedsięwzięcia. 

  Europa nie boi się OZE
Największe koszty funkcjonowania 

obszaru energetyki OZE wiążą się z 
energetyką wodną, niewiele przybyło, 
a także ze współspalaniem biomasy, 
gdzie przyrostu mocy w ogóle nie ma. 
Jedyne efekty, jakie udaje się uzyskać 
w wyniku dotychczasowej polityki są 
krótkookresowe. 

Tymczasem rynek się zmienił. Jesz-
cze kilka lat temu dominowały na nim 
demonstracyjne instalacje. Obecnie 
wzrost wydatków na inwestycje na 
świecie jest potężny - w 2011 prze-
kroczył 300 mld dolarów. W porównaniu 
z 2004 r., kiedy łączne globalne inwe-
stycje w tego typu energetykę wynosiły 
52 mld dolarów, mamy 6-krotny wzrost 
(Bloomberg).

Od 4 lat w Europie oddaje się co-
rocznie około 30 GW nowych mocy 
elektrycznych, czyli tyle, ile my mamy 
w ogóle zainstalowane w systemie 
energetycznym. 4 lata temu też po raz 
pierwszy więcej oddano mocy w ener-
getyce odnawialnej niż w konwencjo-
nalnej. Nowe moce - jakie przybywają - 
wiążą się przede wszystkim z rozwojem 
energetyki wiatrowej, fotowoltaiki i zu-
życia gazu ziemnego. Natomiast jeżeli 
chodzi o węgiel i energetykę jądrową, to 
w 2011 r. więcej było wyłączeń mocy z 
tych źródeł niż nowych instalacji. Euro-
pa zatem inwestuje w źródła odnawial-
ne - w przeciwieństwie do Polski. Nie 
da się jednak od tego uciec, bowiem 

pakiet klimatyczny będzie wywierał bar-
dzo silny wpływ na rozwój sektora OZE.

Na całej planecie jest zainstalowa-
nych ponad 700 GW mocy w energe-
tyce odnawialnej. W Europie wskaźnik 
ten przekracza 190 GW, a w Polsce nie 
osiąga jeszcze 3 GW. Światowa struk-
tura mocy dzieli się mniej więcej po rów-
no na moc elektryczną  i na moc ciepl-
ną z OZE. Największym pojednyczym 
źródłem w skali globalnej są kolektory 
termiczne - w 2009 r. było to aż 180 
GWt. Na drugim miejscu elektrownie 
wiatrowe - 159 GWe w 2009 r.

W 2009 r. w Polsce nakłady inwe-
stycyjne w tym sektorze wyniosły 800 
mln euro. Na świecie przekroczyły one 
108 mld euro, a w Europie 50 mld. Jed-
nocześnie Polska zużywa 1% światowej 
energii, ale ma udział na poziomie 0,7% 
całych globalnych inwestycji w OZE. 
Wśród państw wspólnoty europejskiej, 
gdzie z 8% mieszkańców tworzymy 
jedno z większych państw, zainwesto-
waliśmy łącznie 1,5% całych europej-
skich nakładów w OZE. Widać, że za-
czynamy odstawać od reszty państw 
członkowskich.

  Wizja (dławienia) 
rozwoju OZE w Polsce
Dokumentem, którym powinni się po-

sługiwać inwestorzy, powinna być Polity-
ka Energetyczna Polski do 2030 r. (PEP). 
Jest w nim napisane, że dąży się do zero-
energetycznego wzrostu, przy jednocze-
snym wzroście zużycia energii pierowtnej 
o 21%, a fi nalnej o 29%. 

Poparcie dla rozwoju OZE jest argu-
mentowane głównie nakazem UE, a PEP 
określa jedynie najmniejsze z dopuszczal-
nych do osiągnięcia wartości, tj. 15% w 
2020 r. Plan rozwoju sektora do 2030 r. 
jest wyjątkowo ograniczony i wynosi tyl-
ko 1% w stosunku do 2020 r.! 

Kolejny aspekt PEP to zakładany 
spadek emisji CO2 o 15,5% w okresie 
2006-2020 (co znowu stanowi minimalny 
wymóg UE). W dalszym okresie założony 
został wzrost emisji o 8,4% do 2030 r.! 

Następnie PEP wskazuje na roz-
wój energetyki jądrowej, której udział 
w strukturze bilansu energetycznego 

ma wynieść 9% w 2030 r. - Wyobraź-
my sobie taką sytuację, że z Warszawy 
do Berlina idzie pochód z transparen-
tem „Witamy Erę Energetyki Jądrowej” 
i drugi pochód idący z Berlina do War-
szawy z transparentem "Żegnamy Erę 
Energetyki Jadrowej" (bowiem akurat 
wtedy nasi zachodni sąsiedzi zamkną 
ostatnie elektrownie jądrowe) - mówi 
Wiśniewski. 

PEP nie zawiera mapy energetyki 
regionalnej. Jest to jedyny krajowy do-
kument strategiczny, który jest „nieuwią-
zany” terytorialnie. Nie wspomina on też 
nic o inteligentnych sieciach, samocho-
dach elektrycznych, mikroinstalacjach 
OZE, czy prosumentach.

 

  Cudze chwalicie, swego 
nie chcecie
Różne technologie OZE są już 

sprawdzone, zwłaszcza jeśli chodzi o 
redukcję emisji CO2. Te źródła energii 
doskonale ograniczają zależność od 
importu paliw. Uniezależnianie się dla 
Polski powinno być priorytetm w mię-
dzynarodowej polityce energetycznej, 
tymczasem coraz więcej importujemy. 
Jeszcze do niedawna byliśmy tym kra-
jem Unii, który miał wysoką samowy-
starczalność paliwowo-energetyczną, 
obecnie sytuacja ulega niekorzystnym 
zmianom. 

- Ciągle mówimy o dotacjach, sys-
temach wsparcia, natomiast komplet-
nie w polskich dyskusjach nie są brane 
pod uwagę dostępne zasoby energe-
tyczne - wskazuje Grzegorz Wiśniew-
ski. Zgodnie z danymi Państwowego 
Instytutu Geologincznego z 2010 r. re-
alny potencjał techniczny kopalin w Pol-
sce wynosi 107 190 PJ. Najwięcej jest 
oczywiście węgla kamiennego - 91 894 
PJ, a następnie brunatnego - 11 458 
PJ. Posiadamy także udokumentowa-
ne złoża na poziomie 3119 PJ gazu 
ziemnego oraz 719 PJ ropy naftowej. 
Jak wskazuje opracowanie IEO wszyst-
kie te zasoby mogą wystarczyć na 
49 lat, jeśli ich zużycie utrzyma się 
na poziomie z 2010 r., tj. 2202 PJ 
rocznie. Dane PIG nie uwzględniają 
w ogóle gazu łupkowego, ponieważ 
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jego potencjał teoretyczny ani tym 
bardziej techniczny nie jest jeszcze 
dobrze zbadany.

Jednocześnie Wiśniewski zwraca 
uwagę na fakt, że w 2010 r. impor-
towaliśmy kopaliny o łącznej warto-
ści 48 mld 418 mln zł. Nasz eksport 
paliwowy miał wówczas wartość 3 
mld 624 mln zł. Wśród paliw impor-
towanych najwięcej było (i jest) ro-
py naftowej (wartość importu 37 mld 
188 mln zł w 2010 r.), później gazu 
ziemnego (6 mld zł). Następny w ko-
lejce był węgiel kamienny, którego 
import kosztował nas 5 mld 209 mln 
zł (eksport wyniósł 3 mld 596 mln zł), 
a na końcu węgiel brunatny o warto-
ści importu 2 mld zł. Liczni ekono-
miści twierdzą (a wśród nich Marek 
Belka, prezes NBP), że Polska nie 
będzie się rozwijała jeśli nie utrzyma 
nadwyżki w handlu zagranicznym. 
Tymczasem nasz bilans handlowy w 
sektorze paliwowym w 2010 r. prze-
kroczył 44 mld 794 mln zł poniżej ze-
ra i tendencja ta stale się pogłębia.

Zdaniem przedstawicieli Instytu-
tu Energetyki Odnawialnej zasoby 
przemysłowe OZE wynoszą mniej 
więcej tyle, ile Polska zużywa w cią-
gu roku. W 2010 r. ze źródeł tych wy-
korzystaliśmy 288 PJ zasobów. Przy 
rocznym realnym potencjale tech-
nicznym (takim, który można w każ-
dej chwili uruchomić i wykorzystać) 
na poziomie 3896 PJ, stanowiło to 
7,4%. Zagłębiając się w szczegó-
ły analizy IEO widać, że najbardziej 
„wyczerpanym” zasobem OZE jest 
u nas woda (61,2%) oraz biomasa 
(44,7%). Biomasy na cele energe-
tyczne można wykorzystać więcej, 
ale odbędzie się to kosztem innych 
działów gospodarki, a także środo-
wiska, a to jest pozbawione sensu 
nie tylko ze względów ekonomicz-
nych. Pozostałe źródła, tj. słońce, 
wiatr i geotermia są wykorzystywa-
ne w minimalnym stopniu, na pozio-
mie poniżej 0,3%. Realna wartość 
wykorzystanej biomasy wśród tych 
288PJ była równa 269 PJ. Zatem 
poziom realnego jej wykorzystania 

w polskiej energetyce odnawialnej 
równy jest 94%, a wartość pozosta-
łych wykorzystanych źródeł to było 
zaledwie 19 PJ.

Te wyliczenia obrazują, jak bar-
dzo niezdywersyfikowany jest system 
OZE w Polsce. De facto korzystamy 
tylko z 1 źródła energii, które rów-
nież w niemałym stopniu do Polski 
importujemy.

  Czy OZE w Polsce 
mają przyszłość? 
Spór o przyszłą stukturę bilan-

su energetycznego Polski trwa już 

od dłuższego czasu. Scenariusz re-
ferencyjny PEP 2030 zakłada stały 
wzrost zużycia biomasy do 2020 r. i 
stabilizację tego zużycia na jednym 
poziomie aż do 2050 r. Do tego cza-
su nieznacznie ma wzrosnąć poziom 
wykorzystania energii wiatru, a uży-
cie słońca do celów energetycznych 
prawie w ogóle ma się nie rozwinąć. 
Dosyć znaczący wzrost ma nastąpić w 
obszarze wykorzystania gazu. Zużycie 
obecnie najważniejszych dla naszej go-
spodarki paliw kopalnych, tj. ropy nafto-
wej i węgla kamiennego ma pozostać 
- zgodnie z PEP - bez większych zmian 

do 2050 r.! Największym wzrostem ma 
się charakteryzować w okresie 2020-
2050 energetyka jądrowa. 

Zupełnie inną perspektywę prezen-
tuje scenariusz tzw. „rewolucji energe-
tycznej”, opracowany przez IEO i Gre-
enpeace Polska, który rysuje całkowicie 
inny model rozwoju, gdzie czynnikiem 
kształtującym bilans energetyczny 
w perspektywie długookresowej jest 
przede wszystkim efektywność ener-
getyczna (EE). W PEP nie pojawia się 
ona w ogóle. Tymczasem w „społecz-
nej” koncepcji rozwoju energetyki EE 
ma do 2050 r. pomóc zredukować zu-
życie około 2000 PJ. To jest około 2,5 
razy więcej, niż przewidują najbardziej 
optymistyczne założenia dotyczące roz-
woju energetyki jądrowej. Zgodnie z tym 
scenariuszem systematycznie ma spa-
dać wykorzystanie węgla, ropy naftowej, 
a od 2030 r. także gazu. Większego 
znaczenia (na poziomie 300-400 PJ) 
ma nabrać natomiast energia wiatru i 
słońca. Jak twierdzi Grzegorz Wiśniew-
ski, energetyka jądrowa nie mieści się 
w tym modelu ze względu na zbyt du-
że koszty. W 2050 r. jest tu natomiast 
możliwe uzyskanie około 85% energii 
elektrycznej z OZE. 

  Nieporównywalne 
koszty
Aspektem budzącym najwięcej 

emocji jest ocena kosztów implemen-
tacji różnych technologii na rynek Pol-
ski. Przedstawiciele konkretnej branży 
z reguły starają się prezentować takie 
wyliczenia, które są dla nich korzystniej-
sze. Podobnie jest z osią sporu OZE - 
atom. - Często porównujemy wartości 
nieporównywalne. Np. koszt energii, 
jaką teraz z kosztem nowego źródła 
odnawialnego lub jądrowego, dopiero 
planowanego do zainstalowania. Kosz-
ty, które powinniśmy porównywać, to 
koszty krańcowa. Nie można porów-
nywać ceny energii z morskiej farmy 
wiatrowej, która dopiero powstanie w 
Polsce z ceną energii elektrycznej we 
Francji, pochodzącej z elektrowni ją-
drowych. Porównywać należy przyszłe 
koszty energii z elektrowni jądrowej w 

W tej chwili 
wszystko jest 
już dyskusyjne. 
Pojawiają się 
w związku z tym 
problemy, m.in. 
ze strony rynku 
fi nansowego, który 
nabiera wątpliwości 
co do sektora OZE 
- twierdzi Grzegorz 
Wiśniewski, 
przedstawiciel 
Instytutu 
Energetyki 
Odnawialnej

,,
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Polsce i szacowane na ten sam okres 
ceny energii z farmy wiatrowej - twier-
dzi Wiśniewski.

I takie postawienie sprawy jest już 
mniej korzystne dla wariantu PEP wpro-
wadzającego do krajowego systemu 
energetycznego prąd z elektrowni ją-
drowej. Morska Energetyka Wiatrowa 
(MEW) jest obecnie najdroższa spośród 
źródeł odnawialnych, dlatego że jest no-
wą technologią. Nową technologią dla 
energetyki konwencjonalnej ma być też 
energetyka jądrowa. IEO wykonał eko-
nomiczną analizę porównawczą plano-
wanej pierwszej elektrowni jądrowej z 
rónoważonym energetycznie klastrem 
morskich farm wiatrowych na Bałtyku. 
Dlatego, że Polska ma największe zaso-
by do rozwoju tego rodzaju energetyki 
na Bałtyku z wszystkich państw Euro-
py. W analizie założono moc elektow-
ni jądrowej (EJ) na poziomie 3 GW, a 
dla MEW 5,7 GJ. Współczynniki wyko-
rzystania mocy ustanowiono dla EJ na 
poziomie 80%, a dla MEW 45%. Ana-
liza wykazała, że koszt energii z EJ w 
2020 r. wyniósłby 110 euro, a z MEW 
104 euro.

Funkcjonowanie dużych korpora-
cji - ten problem występuje na całym 
świecie, nie tylko w Polsce - jest dużą 
barierą dla rozwoju energetyki opartej 
na lokalnych, rozproszonych i odnawial-
nych źródłach. Struktura właścicielska 
na rynku OZE przeobraża się z powo-
du ich działania w skoncentrowany oli-
gopol. W praktyce maleje konkurencja 
na rynku, co uniemożliwia nowym gra-
czom korzystne inwestowanie. Jest to 
charakterystyczna problem związany z 
wdrażaniem polityki deregulacyjnej UE 
na terenie całej wspólnoty. Dodatkowo 
w Polsce nie jest wprowadzana zasada 
„unbundlingu”, polegająca na własno-
ściowym rozdziale usług wytwarzania i 
przesyłu energii. 

W szacowaniu kapitałochłonności 
funkcjonowania energetyki wielkoska-
lowej nie są uwzględniane koszty ze-
wnętrzne. Nie odzwierciedlają one rze-
czywistych kosztów środowiskowych i 
zdrowotnych, ryzyko jądrowe jest prze-
rzucane na podatników, a do tego bar-

dzo powszechne są subsydia anty-eko-
logiczne. W 2010 r. 410 mld dolarów 
wynosiły subsydia dla energetyki kon-
wencjonalnej.

Taka konstrukcja rynku preferuje 
tradycyjną podaż energii. Wiąże się to 
z brakiem dynamicznych taryf i dosto-
sowywania się odbiorcy energii do ce-
ny godzinowej, a także z brakiem za-
chęt do magazynowania i elastycznej 
produkcji. 

  W żagle wiatr
Wzrost nowych mocy w zakresie 

Morskich Farm Wiatrowych (MFW) w 
2011 r. wynosił na świecie 30%. - Je-
żeli mówimy o wzroście, to myślimy 
głównie o Europie, ponieważ jest ona 
liderem w tej dziedzinie - zwraca uwagę 
Jakub Sokołowski z Fundacji na rzecz 
Energetyki Zrównoważonej. 

W tym roku do sieci przyłączono 
866 MW nowych mocy i wybudowa-
no 246 morskich turbin wiatrowych. 
Żadne inne odnawialne źródła nie mo-
gą się popisać takimi wynikami. Lide-
rzy na rynku MFW to Wielka Brytania, 
która ma już prawie 2 GW mocy zain-
stalowanej w tym obszarze. Do 2020 
r. 17% całości energii elektrycznej na 
wyspach ma pochodzić właśnie z te-
go źródła. Budowany tam system jest 
spójny wewnętrznie i morska energe-
tyka wiatrowa będzie się rozwijać rów-
nolegle z jądrową. Drugim dobrym przy-
kładem są Niemcy, które widzą w MFW 
źródło, które ma energetykę jądrową 
zastąpić. Zakładają oni budowę 8 GW 
mocy do 2020 r. i 26 GW do 2030 r. 
w tych instalacjach. Kolejnym liderem 
jest Dania, która jako pierwsza zaczęła 
rozwijać MFW na świecie. Tam pojawiła 
sie pierwsza instalacja w 1991 r. i tam 
opracowano cały system, z którego ko-
rzysta się dziś na świecie. Intensywnie 
rozwój tej gałęzi OZE wspierają także 
USA czy Chiny. W zasadzie każdy roz-
winięty kraj z dostępem do morza decy-
duje się na inwestycje w MFW.

Rozwojowi sprzyjają technologie, 
które pozwalają na dużą elastyczność 
w planowaniu i realizacji inwestycji. Dziś 
są niezbędne jeszcze fundamenty, któ-

re osadzają się na dnie morskim, ale są 
już planowane instalacje pływające, któ-
re nie będą miały ograniczeń dotyczą-
cych głębokości i odległości od brzegu. 
Znikają w związku z tym ograniczenia 
technologiczne, można budować coraz 
większe turbiny, a konfl ikty społeczne 
występują w coraz mniejszym stopniu.

Prognozy na 2012 r. dla świata po-
kazują, że globalna gospodarka zdecy-
dowanie zmierza w kierunku rozwoju 
tego obszaru, o czym świadczy projek-
towane 20 000 MW mocy z wydanymi 
już pozwoleniami na budowę. 

  Bałtycka racja stanu
W Krajowym Planie Działania mamy 

zapisane zaledwie 0,5GW mocy z MFW 
do 2020 r. Zainteresowanie inwestorów 
jest tymczasem potężne i przewyższa 
wielokrotnie tę wartość. 

Możliwy do zagospodarowania w 
Polsce do 2030 r. obszar równy jest 
2000 km2. Obecnie są wszczęte 54 
procedury w sprawie wydania decy-
zji lokalizacyjnych dla MFW w naszym 
kraju. Jeden wniosek o wydanie decyzji 
wiąże się średnio z 1 GW mocy, także 
inwestorzy zadeklarowali chęć budowy 
w polskim systemie około 50 GW no-
wych mocy w farmach wiatrowych - to 
jest 2 razy więcej, niż nasze szczytowe 
zapotrzebowanie. Nawet jeżeli założy-
my, że połowa odpadnie, to uzyskamy 
tyle mocy, ile ma cały polski system 
elektroenergetyczny. 

Wiąże się to z faktem, że Polska 
ma najlepsze warunki na Bałtyku do 
rozwoju tej technologii i nieuzasadnio-
nym byłoby z tego nie korzystać. Wy-
liczenia Fundacji na Rzecz Energetyki 
Zrównoważonej mówią o planowanej 
skali inwestycji na poziomie 3 do 6 mld 
euro do 2020 r. i od 18 do 30 mld euro 
do 2030 r. Inwestycje te będą wiązały 
się ze stworzeniem ponad 9000 nowych 
miejsc pracy. Do 2020 r. możemy mieć 
w Europie 20 GW w wyniku funkcjono-
wania tych farm, a w 2030 r. od 40 do 
nawet 60 GW.

Głównymi beneficjentami rynku 
MFW w Polsce będą inwestorzy, któ-
rzy będą mogli zdyskontować około 40-
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50% przyszłych nakładów inwestycyj-
nych. Kolejnymi będą polskie stocznie, 
które będą mogły budować jednostki do 
budowy i serwisowania MFW - już dziś 
realizują one kontrakty dla Europy Za-
chodniej budując statki do montażu farm 
wiatrowych. Jest jeszcze wiele innych 
branż, które będą mogły współpraco-
wać z sektorem m.in. przy budowie fun-
damentów, produkcji kablów morskich i 
podzespołów morskich elektrowni. 

Benefi cjentem będzie też cały sys-
tem energetyczny, którego strukturę trze-
ba będzie w znacznej mierze przebudo-
wać. Dziś większość produkcji energii 
zlokalizowana jest na południu. Perspek-
tywy rozwoju MFW wiążą się z odwróce-
niem bądź zrównoważniem tej struktury.

Wśród barier rozwoju największą 
wydaje się ta, że ryzyko wyboru lokalzia-
cji leży całkowicie po stronie inwestora. 
Żeby przygotować instalację musi on za-
ryzykować prawie 30 mln zł nie wiedząc, 
czy uda mu się przeprowadzić inwesty-
cję. Można to zmienić poprzez przygo-
towanie stosowanych analiz, gdzie by-
łyby opisane uwarunkowania różnych 
obszarów przeznaczonych pod tego 
typu inwestycje. Wówczas inwestorzy 
mogliby mieć pewność, że nasz rynek 
warto rozwijać. - Podstawowe koszty 
ryzyka dla MFW 1 GW to 9-10 mln zł 
za wydanie pozwolenia na wznosze-
nie sztucznych wysp i 15-20 mln zł za 
uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach 
środowiskowych - wylicza Sokołowski.

Kolejnym problemem jest system 
wsparcia. W Polsce nie ma dla niego 
żadnego okresu gwarantowanego. Dla 
porównania, w Wielkiej Brytani wspar-
cie jest trwałe przez okres 25 lat. Jed-
nocześnie u nas za realizację przyłącza 
farmy do sieci odpowiada inwestor, a na 
wyspach operator. Innym minusem pol-
skiego systemu jest niedoszacowany 
poziom wsparcia. A jest ono potrzeb-
ne, ponieważ technologia ta nie rozwi-
nęła jeszcze u nas żadnego rynku. Klu-
czowym elementem systemu wsparcia 
jest także gwarancja dostępu do sieci. 
Bez niego MFW nie będą miały szans 
na rozwój. 

  Niedorozwinięte sieci
Optymizm związany z potencjałem 

rozwoju MFW studzi Andrzej Tymorek 
z Polskich Sieci Elektroenergetycznych 
Operator S.A. - Energetyka odnawialna 
jest tym, do czego wszyscy dążymy, na-
tomiast specyfi ka funkcjonowania syste-
mów elekotro-energetycznych nie może 
się opierać tylko i wyłącznie na źródłach 
odnawialnych - mówi Tymorek.

Sytuacja jest skomplikowana głów-
nie ze względu na konieczność za-
chowania równowagi w zakresie źró-
deł, które muszą w systemie pracować 
równolegle. Źródła odnawialne nie są 
źródłami stabilnymi, a system energe-
tyczny opiera się na takich, które mogą 
zagwarantować określone poziomy mo-
cy, czy też są w stanie zapewnić pew-
nego rodzaju regulacje w systemie. - W 
przypadku farm wiatrowych nie mówimy 
o takich uwarunkowaniach w żaden spo-
sób. Wobec tego nie jest możliwy model 
rozwiju energetyki wiatrowej, w którym 
kompletnie pomija się źródła konwen-
cjonalne - ocenia Tymorek. 

Drugim problemem jest to, że - jak 
twierdzi Tymorek - połączenie źródeł wia-
trowych z jądrowymi też nie funkcjonuje 
zbyt dobrze. Te drugie pracują bowiem 
u podstawy, w dużym stopniu nie mają 
możliwości regulacyjnych, a praktyczny 
stopień wykorzystania mocy tego źródła 
równa się 96%. Elektrownie wiatrowe 
wykorzystują swoją moc maksymalnie 
w 20-25% i to w zależności od warun-
ków klimatycznych w danym miejscu. 
- Jeśli o takim układzie mówimy, to bra-
kuje czegoś pośredniego, co gwaranto-
wałoby regulację systemu w przypadku 
zmiany warunków atmosferycznych i 
konieczności zapewnienia mocy odbior-
com. To się wiąże z bezpieczeństwem 
dostaw, a to ten czynnik powinien de-
cydować o rozwoju określonych źródeł 
- twierdzi Tymorek. 

Podstawowe problemy, z jakimi dziś 
musi borykać się w Polsce operator w 
zakresie wyprowadzania mocy z farm 
wiatrowych, wiążą się z bilansowaniem 
systemu i zapewnieniem bezpieczeń-
stwa pracy Krajowego Systemu Elek-

troenergetycznego, a także z brakiem 
zdolności przesyłowch w kierunku pół-
noc-południe. Aby te trudności przezyw-
ciężyć PSE Operator uruchomił projekt 
strategiczny weryfi kujący rozwiązania 
techniczne i prawne w zakresie bilanso-
wania mocy stosowane w innych kra-
jach UE. Spółka planuje także rozwój 
sieci elektroenergetycznych, zapewnia-
jący odpowiednie zdolności przesyło-
we. Operator uruchomił także projekt 
badawczy, który będzie opracowywał 
możliwości magazynowania energii elek-
trycznej pochodzącej z farm wiatrowych. 
Plan Rozwoju Sieci Przesyłowych sięga 
2025 r. i obejmuje kilka okresów plani-
stycznych. Pierwszy z nich obejmuje 
lata 2012-2016 i jest powiązany z Pla-
nem Zamierzeń Inwestycyjnych PSE 
Operator, który umożliwi przyłączenie 
morskich farm wiatrowych w wielkości 
przyjętej w KPD, tj. 500 MW. Łączne 
nakłady inwestycyjne PRSP związane z 
przyłączeniem farm wiatrowych do 2025 
r. szacowane są na 3 mld 570 mln zł. 

Budowa nowych linii przesyłowych 
także napotyka u nas na szereg barier. 
Przede wszystkim uciążliwy jest długo-
trwały okres pozyskiwania decyzji ad-
minsitracyjnych, trudności z lokalizacją 
linii przesyłowych, brak obligatoryjne-
go sposobu ustalania rekompensaty 
za ustanowienie służebności przesyłu 
oraz sprzeciw właścicieli nieruchomości 
i możliwości zaskarżania decyzji. 

Suma mocy pracujących i planowa-
nych do przyłączenia farm wiatrowych 
znacznie przewyższa wskaźniki przy-
jęte w dokumentach rządowych. Py-
tanie, kto ma rację: asekurancki rząd, 
niewierzący w możliwości inwestorów, 
czy inwestorzy, niewierzący w niezde-
cydowanie rządu?
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Piotr Dominiak, „Nowa Energia”

CZY CIEPŁO Z SIECI 
WRÓCI DO ŁASK?
Politycy zdecydowali - wszyscy (mieszkańcy kontynentu) mamy dźwigać 

na swoich barkach ciężar modernizacji całego sektora energetycznego 
w Europie. Niemalże wszystkie obszary naszego życia, które wymagają 
wykorzystania energii elektrycznej, cieplnej lub gazu będą wymagały przeglądu, 
oceny i modernizacji pod kątem zwiększania ich energetycznej efektywności. 
Bezpośrednio lub pośrednio zapłacą za to mieszkańcy państw wspólnoty.
Jednak na tej długofalowej inwestycji mamy też wszyscy zyskać. Czy rzeczywiście 
tak się stanie?

Dyrektywy, programy i inicjatywy 
UE ukierunkowane na wzrost efek-
tywności energetycznej odnoszą 
się m.in. do funkcjonowania gospo-
darstw domowych, przemysłu, usług, 
czy transportu. Z punktu widzenia za-
rządców przedsiębiorstwa ciepłow-
niczego obszar np. transportu może 
wydawać się mało istotny. Muszą oni 
jednak mieć na uwadze fakt, że w 
transporcie następuje stały wzrost 
zużycia energii i - zgodnie z polityką 
przydziałów dozwolonych poziomów 
emisji zanieczyszczeń czy „nieefek-
tywności” - dla zachowania bilansu 
i zrealizowania celów politycznych 
trzeba będzie tę zwiększoną wartość 
w transporcie odebrać w innym ob-
szarze. Gdzie? Tam,  gdzie jest naj-
większy i najłatwiejszy do urucho-
mienia potencjał - w ciepłownictwie. 
Dlatego też od lat niedoinwestowany 
i w dużej części przestarzały sektor 
czeka w najbliższych latach wiele 
pracy, głównie związanej z podno-
szeniem efektywności procesów pro-
dukcyjnych i procesów dostarcza-
nia ciepła do odbiorców. A przede 
wszystkim sektor ten czeka mnóstwo 
pracy biurokratycznej. 

  11% oszczędności do 
2016 r.

W polskim prawodawstwie od 1998 
r. funkcjonuje tzw. ustawa termomoder-
nizacyjna. Dotychczas był to jedyny 
w kraju akt prawny, który miał szansę 
wdrażać działania w zakresie efektyw-
ności energetycznej (EE) i przyniósł 
konkretne rezultaty. Funkcjonowanie 
tej ustawy zaktywizowało szeroką gru-
pę osób, stworzono dzięki niej specjal-
ny system szkoleń audytorów dla bu-
downictwa. 

W 2007 r. przy wdrażaniu dyrekty-
wy 2006/32/WE w sprawie efektywno-
ści końcowego wykorzystania energii i 
usług energetycznych przygotowano 
narodowy plan w zakresie EE (NEEAP 
1). Wówczas twórcy planu uważali, że 
zakładają ambitne cele: przez pierwsze 
2 lata chcieli zmniejszyć zużycie ener-
gii o 2% w stosunku do średniej z lat 
2001-2002. Tym większe było zasko-
czenie, gdy okazało się, że w 2010 r. 
udało się osiągnąć 7% redukcji zużycia 
energii wobec założonych na 2016 r. 
9%. Po korekcie okazało się, że osią-
gnięto 6,5% poziom redukcji, co i tak 
było dobrym wynikiem. W 2011 r. po-

wstał drugi, bardziej szczegółowy plan 
(NEEAP 2). Z tego planu wynika, że w 
wyniku wdrożenia ustawy o EE musimy 
wykazać oszczędności równe 2,2 mln 
ton oleju ekwiwalentnego (toe).

Cel indykatywny (orientacyjny) 
wszystkich państw wspólnoty jest okre-
ślony na poziomie 9% redukcji śred-
niego poziomu zużycia energii fi nal-
nej do 2016 r. wobec zużycia z okresu 
2001-2005. W Polsce jest to równowar-
tość około 4,5 mln toe. Nie jest waż-
ny wskaźnik wzrostu zużycia energii 
pierwotnej i fi nalnej - przy pomocy pla-
nów narodowych państwa członkow-
skie wspólnoty muszą wykazać dokład-
nie takie oszczędności. Jednocześnie 
przedstawiciele Ministerstwa Gospo-
darki rozważają zwiększenie naszego 
celu do 11%.

  Nowa dyrektywa...

Obecnie planowane jest wprowa-
dzenie nowej dyrektywy, która połączy 
unijny dokument w sprawie efektywno-
ści końcowego wykorzystania energii i 
usług energetycznych z dyrektywą w 
sprawie wysokosprawnej kogeneracji. 
Tocząca się dyskusja na razie utknęła 
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na etapie celów krajowych i wskaźni-
ków, ponieważ przedstawiciele krajów 
członkowskich zorientowali się, że zbyt 
wysoko ustanowione wskaźniki mogą 
zdławić rozwój przemysłu. 

Arkadiusz Węglarz, dyrektor ds. 
Zrównoważonego Rozwoju KAPE SA 
w Warszawie twierdzi, że nowa dyrekty-
wa jest efektem funkcjonowania Pakie-
tu 3x20. - Niedawne wyliczenia przed-
stawicieli komisji europejskiej wskazują, 
że na poziomie Europy bez większych 
trudności uda się osiągnąć cel zmniej-
szenia emisji o 20%, podobnie sytuacja 
wygląda z wytwarzaniem 20% energii z 
odnawialnych źródeł energii (OZE). Po-
jawił się jednak problem z oszczędno-
ścią 20% energii w stosunku do scena-
riusza business as usual, czyli sytuacji, 
zgodnie z którą zużycie energii postę-
powałoby tak samo jak w latach po-
przednich - uważa Węglarz. Podsumo-
wania realizacji celów krajowych (m.in. 
tych z 2016 r.) podjęli się przedstawi-
ciele Krajowej Agencji Poszanowania 
Energii i wyniki ich kalkulacji wskazują, 
że przy wykorzystaniu obecnie istnie-
jących w obszarze EE mechanizmów 
możemy zrealizować jedynie 10% z 
zakładanych 20. Wobec tego podjęto 
prace nad nową dyrektywą w sprawie 
EE. Ma ona zostać uchwalona jeszcze 
w tym roku.

  … i nowe obowiązki

Jej celem będzie wprowadzenie 
nowych rodzajów działań: intensyw-
niejszego i szerszego niż dotychczas 
monitoringu wdrażania EE w krajach 
członkowskich, a także monitoring EE 
w produkcji energii w dużych instala-
cjach oraz szeroka promocja przedsię-
wzięć proefektywnościowych.

Największe kontrowersje budzi 
plan zobligowania sektora publicznego 
do corocznej termomodernizacji 3% 
budynków publicznych o powierzch-
ni przekraczającej 250 m2. W pierwot-
nej wersji ustawy o EE było zapisane 
zobowiązanie sektora publicznego w 
Polsce do oszczędności energii w sto-
sunku do potencjału określonego na 

podstawie audytów energetycznych 
na poziomie 1% rocznie. - W czasie 
trwania procesu legislacyjnego, po 
odrzuceniu przez sejm, komisja wyż-
szej izby parlamentu wróciła do tego 
pomysłu, jednak opór ministerstwa 
fi nansów był tak duży, że zapis ten 
wycięto - przypomina Węglarz. Wiele 
wskazuje na to, że tym razem nie bę-
dzie już łatwo i administracja publicz-
na zostanie postawiona pod ścianą i 
będzie musiała wprowadzić w Polsce 
unijne przepisy.

Kolejnym przewidywanym zada-
niem dla sektora publicznego ma być 
wymóg tworzenia lokalnych planów 
poszanowania energii, systemów za-
rządzania energią i wykorzystywania 
z dużą częstotliwością kontraktów EE 
(energy performance contracting).

Dyrektywa wprowadzi także pod-
stawy do funkcjonowania rynku usług 
energetycznych, do rozwijania któ-
rego mają zachęcić taryfy przesyłu. 
Taryfy oraz usługi energetyczne ma-
ją stworzyć możliwości łatwiejszego 
kontrolowania zużycia i oszczędzania 
energii. Z drugiej strony dyrektywa na-
łoży zobowiązania dotyczące EE dla 
przedsiębiorstw energetycznych, któ-
re będą musiały wykazywać rocznie 
1,5% oszczędności po stronie swoich 
klientów. Arkadiusz Węglarz twierdzi, 
że istniejące w Polsce prawne roz-
wiązania w tym zakresie częściowo 
reguluje ustawa o EE, wprowadzają-
ca tzw. System Białych Certyfi katów 
(BC). Obowiązkiem wynikającym dla 
przedsiębiorstw z samej dyrektywy 
będzie zapewnienie minimalnych wy-
mogów dla indywidualnych liczników, 
dających dostęp do informacji o bie-
żącym i historycznym zużyciu, a także 
zapewnienie dokładności i minimalnej 
częstotliwości rachunków, opartych 
o faktyczne wykorzystanie energii, a 
nie o prognozy. W związku z tym ma 
funkcjonować cały system smart me-
teringu, dla którego obecnie są w Pol-
sce realizowane programy pilotażowe.

Inne planowane do implementacji 
za pośrednictwem dyrektywy rozwią-
zania to m.in. 10-letnie krajowe pla-

ny wykorzystania ciepła i chłodu, które 
mają skutkować przejrzystością i prze-
widywalnością polityk inwestycyjnych. 
Kolejnym novum będzie wymóg odzyski-
wania ciepła odpadowego przez nowe i 
istniejące elektrownie oraz inne obiekty 
przemysłowe. - Obecnie w Polsce oko-
ło 15% energii elektrycznej wytwarzane 
jest w kogeneracji, a potencjał w całym 
polskim ciepłownictwie jest w tym za-
kresie ogromny - uzupełnia Węglarz. 

Do uzyskania efektu skali rozwią-
zań energooszczędnych w przemyśle 
ma przyczynić się także sektor MŚP. 
Dla niego kraje członkowskie wspólno-
ty mają tworzyć systemy zachęt do ko-
rzystania z audytów energetycznych. 
Mają one być realizowane w parze z 
popularyzacją wiedzy i dobrych praktyk 
na temat korzystania z systemów za-
rządzania energią. Jednocześnie duże 
przedsiębiorstwa będą zobowiązane do 
przeprowadzania audytów, a także za-
chęcane do inwestycji w EE.

Arkadiusz Węglarz, 
dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju KAPE SA w Warszawie
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  Ciepłownicy po dwóch 
stronach barykady

Ustawa o efektywności energe-
tycznej określa krajowy cel w zakresie 
oszczędnego gospodarowania ener-
gią, którym jest uzyskanie do 2016 
r. oszczędności nie mniejszej niż 9% 
średniego zużycia w ciągu roku na 
bazie lat 2001-2005. Ów dokument 
charakteryzuje także przedsięwzięcia 
służące oszczędności energii, określa 
zasady uzyskiwania i umarzania świa-
dectw EE, wprowadza zasady sporzą-
dzania audytów EE oraz uzyskiwania 
uprawnień do ich przeprowadzania. 

Kluczowym elementem ustawy jest 
właśnie System Świadectw Efektyw-
ności Energetycznej, czyli tzw. Sys-
tem Białych Certyfi katów (SBC). Ar-
kadiusz Węglarz zwraca uwagę, że w 
Polsce rynek BC podzielono wg 3 ka-
tegorii podmiotów. Pierwszy stanowią 
przedsiębiorstwa wytwarzające ener-
gię, dla których będą uwzględniane w 
SBC zwiększenia oszczędności ener-
gii przez urządzenia potrzeb własnych 
(takich jak zespoły obiektów pomocni-
czych lub instalacji służących proce-
sowi wytwarzania energii elektrycznej 
lub ciepła). Drugą kategorię podmiotów 
stanowią przedsiębiorstwa dystrybuują-
ce i przesyłające energię lub jej nośniki 
- działania kwalifi kujące się w tej gałę-
zi do SBC to zmniejszanie strat energii 
elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego 
w przesyle i dystrybucji. Te dwa obszary 
obejmą 20% wszystkich BC przyzna-
wanych w przetargach. A ponieważ dy-
rektywa 32 odnosi się do końcowych 
użytkowników energii, to system białych 
certyfi katów obejmie głównie odbior-
ców ostatecznych, stanowiących 3 ka-
tegorię. Przedsiębiorstwa ciepłownicze 
będą stały jednocześnie po 2 stronach 
barykady. Z jednej strony będą przed-
kładać prezesowi URE BC do umorze-
nia z tytułu poczynionych przez siebie 
oszczędności, a z drugiej strony będą 
dostarczać przedsięwzięć służących 
poprawie EE. 

Uczestnicy systemu dzielą się tak-
że na 2 części: podmioty realizujące 

przedsięwzięcia służące poprawie EE 
oraz podmioty objęte obowiązkiem uzy-
skania i umorzenia BC. Ci pierwsi to 
odbiorcy końcowi, przedsiębiorstwa 
wytwarzające energię oraz fi rmy dystry-
bucyjne. Ci drudzy to przedsiębiorstwa 
energetyczne zajmujące się sprzedażą 
energii elektrycznej, gazu i ciepła, od-
biorcy końcowi, instytucje przeprowa-
dzające transakcje na giełdzie w swoim 
imieniu oraz domy maklerskie lub towa-
rowe domy maklerskie, a także organi-
zacje realizujące transakcje na giełdzie 
na zlecenie odbiorców końcowych. 

Organem wdrażającym SBC jest 
Prezes URE. Cały system monitoruje 
z kolei Minister Gospodarki, który bez-
pośrednio odpowiada za realizację celu 
krajowego. Narodowy Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej 
jest zobowiązany do pozyskiwania i 
umarzania BC. Instytucja ta ma powo-
łać specjalny fundusz, na który będą 
wpływały opłaty zastępcze i kary. Po-
zostali uczestnicy rynku BC to fi rmy 
doradcze, ośrodki szkoleniowe, komi-
sje kwalifi kacyjne, audytorzy EE, fi rmy 
ESCO, dostawcy środków poprawy EE, 
czy Towarowa Giełda Energii. 

  System Białych 
Certyfi katów - nie dla 
idiotów!

Pierwszy krok należy do Prezesa 
URE, który ogłasza przetarg, ustala 
pulę BC i podaje informację o współ-
czynniku akceptacji ofert.

Z punktu widzenia pracy przed-
siębiorstw proces włączenia się 
do SBC wymaga podjęcia szeregu 
skomplikowanych działań. Najpierw 
identyfikują możliwe przedsięwzięcie 
służące poprawie EE. Następnie szu-
kają audytorów, którzy będą upraw-
nieni do wykonania audytu EE, na 
podstawie którego złożą deklarację 
przetargową. I - aby mogło być wy-
dane świadectwo efektywności ener-
getycznej (ŚEE) - to przedsięwzięcie 
służące poprawie EE musi być reali-
zowane. Dopiero po zawiadomieniu 
o zakończeniu przedsięwzięcia BC 

wygrany w przetargu nabiera mocy, 
tzn. zostaje zapisany na koncie w 
rejestrze ŚEE, który będzie prowa-
dzony prawdopodobnie przez TGE. 
I dopiero po rejestracji, po wykona-
niu przedsięwzięcia - wcześniej mu-
szą być spełnione wszystkie warunki 
związane z funkcjonowaniem na gieł-
dzie - uzyskuje ono członkostwo w 
rejestrze ŚEE oraz Rynku Praw Ma-
jątkowych. Tym samym zostają na-
byte prawa majątkowe wynikające z 
BC. - Wówczas Ci, którzy potrzebują 
BC będą mogli nabyć je w dwojaki 
sposób - na giełdzie lub w obrocie 
pozagiełdowym - tłumaczy Węglarz. 
- Może bowiem zaistnieć taka sytu-
acja, że przedsiębiorstwo zrealizuje 
przedsięwzięcie służące poprawie 
EE i będzie chciało je rozliczyć przy 
pomocy uzyskanych świadectw EE 
w wyniku przetargu. Wówczas bę-
dzie wymagany jedynie wpis do od-
powiedniego rejestru - uzupełnia. Na-
tomiast gdy przedsiębiorstwo będzie 
musiało zakupić BC od innych pod-
miotów, które uzyskają świadectwa 
EE na drodze przetargu i uzyskania 
praw majątkowych, to będzie się to 
odbywało poprzez normalny obrót 
giełdowy. 

Ustawa wciąż jest gołym doku-
mentem i nie ma jeszcze wydanych 
rozporządzeń, bez których system 
nie może ruszyć. Jedno z nich ma 
określać sposób wyliczania obo-
wiązku dla podmiotów poszczegól-
nych sektorów, który będzie zależny 
od obrotów w roku poprzedzającym 
powstanie obowiązku. W oparciu o 
te informacje oraz o wartości uzy-
skanych BC, przedsiębiorstwa bę-
dą musiały przeanalizować ile za-
brakło im wartości do zrealizowania 
obowiązku. Jeśli nie będzie możli-
wości zakupienia BC na giełdzie lub 
przedsiębiorstwo nie będzie chciało 
tego zrobić, to będzie musiało uiścić 
opłatę zastępczą, naliczaną według 
odpowiedniego wzoru. Opłata ta 
wpłynie na konto NFOŚiGW, który 
z kolei przekaże informacje o wnie-
sieniu tych opłat Prezesowi URE. 
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Ci, którzy mają obowiązek, przed-
stawią do umorzenia Prezesowi URE 
świadectwa EE. 

Jeśli jakikolwiek wymóg zosta-
nie niewypełniony albo nie zostaną 
przedstawione do umorzenia preze-
sowi URE BC, bądź też nie zosta-
nie uiszczona opłata zastępcza lub 
będą jakieś rozbieżności pomiędzy 
obowiązkiem a osiągniętymi warto-
ściami, wówczas prezes URE może 
nałożyć odpowiednią karę, sięgającą 
maksymalnie 10% wartości obrotów 
podmiotu.

Zgodnie z ustawą poprawie EE 
mają służyć m.in. takie przedsię-
wzięcia, jak: izolacja instalacji prze-
mysłowych, przebudowa lub remont 
budynków, modernizacja urządzeń 
użytku domowego, oświetlenia, urzą-
dzeń potrzeb własnych, urządzeń i 
instalacji wykorzystywanych w proce-
sach przemysłowych, lokalnych sie-
ci ciepłowniczych i lokalnych źródeł 
ciepła, a także odzysk energii w pro-
cesach przemysłowych i ogranicze-
nie przepływów mocy biernej, strat 
sieciowych w ciągach liniowych czy 
strat w transformatorach.

Do startu w przetargu są upraw-
nione te przedsięwzięcia, których 
minimalna wielkość średnich rocz-
nych oszczędności wynosi 10 toe. 
Dodatkowo zgłaszane przedsięwzię-
cie musi realizować specjalny para-
metr, który wskazuje jaką wartość 
oszczędności daje podmiot ubie-
gający się o określony pakiet BC. 
Ma to służyć wybieraniu najbardziej 
efektywnych ekonomicznie przed-
sięwzięć i jak najszybszej i najtań-
szej realizacji obowiązku. Z uwagi 
na fakt, że do przetargów będą kwa-
lifikować się przedsięwzięcia, które 
zostały zakończone po 1 stycznia 
2011 r., do czasu ogłoszenia pierw-
szego przetargu będzie już w Polsce 
spora liczba kwalifikowalnych dzia-
łań. Wygrać mają Ci, którzy uzyska-
ją więcej realnych oszczędności za 
nominalne wartości tych oszczęd-
ności w postaci BC. Certyfikaty do-
tyczą oszczędności energii pierwot-

nej, a współczynniki sprawności 
będą tu odgrywały kluczową rolę.

  Audyt z importu?

Według zapowiedzi Ministerstwa 
Gospodarki pierwsze rozporządzenia 
do ustawy mają ujrzeć światło dzien-
ne pod koniec marca 2012 r. Jednym z 
nich ma być rozporządzenie regulujące 
zasady przeprowadzania audytu oraz 
szkolenia i egzaminowania audytorów. 

Audyt będzie mogła sporządzić 
osoba, która ukończyła studia magister-
skie w zakresie nauk technicznych i od-
była szkolenie lub odpowiednie studia 
podyplomowe. Osoba ta musi złożyć 
z pozytywnym wynikiem egzamin na 
audytora energetycznego przed pań-

stwową komisją. 
Do dziś nie ukazało się jeszcze roz-

porządzenie dotyczące sposobu prze-
prowadzania szkoleń i egzaminowania. 
Sam proces edukacyjny i egzaminacyj-
ny może także potrwać wiele miesięcy. 
Jeżeli więc minister nadal będzie zwle-
kał, brak audytorów może być istotnym 
utrudnieniem dla wielu przedsiębiorstw, 
które chciałyby wystartować w przetar-
gu o BC. - Obecnie pozostały około 4 
miesiące do wejścia w życie wymogów 
ustawy i przyznaję, że z trwogą patrzę 
na stoicki spokój ministra gospodarki - 
niepokoi się Janusz Mazur, prezes za-
rządu Przedsiębiorstwa Oszczędzania 
Energii ESCO Sp z o.o. w Krakowie. - 
Minęło bowiem 9 miesięcy od momen-
tu kiedy ustawa ujrzała światło dzienne 

Janusz Mazur, 
prezes zarządu Przedsiębiorstwa Oszczędzania Energii ESCO Sp z o.o. w Krakowie
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i pozostały 4 miesiące do wejścia tych 
przepisów w życie, a tymczasem trwają 
dywagacje nad najprostszym rozporzą-
dzeniem o szkoleniu audytorów. I doty-
czą one takich zmian, jak ilość godzin 
przeznaczonych np. na temat Kogene-
racji, czy wysokość ceny za egzamin. 
Takie rozmowy trwają już 9 miesięcy - 
dodaje prezes Mazur.

Zapisy prawa europejskiego po-
zwalają audytorom, którzy zdobyli od-
powiednie uprawnienia w państwach 
członkowskich wspólnoty, na realizację 
audytu np. w naszym kraju. Dlatego za-
nim w Polsce uda się wykształcić au-
dytorów, przedsiębiorstwa będą mogły 
ściągnąć siłę najemną do wykonania 
audytów. Pytaniem zasadniczym jest 
jednak to, czy będą oni potrafi li pra-
widłowo zrealizować swoje obowiązki 
według polskiego rozporządzenia. I za 
jaką cenę?

  3 rodzaje audytów

Zgodnie z zapisami aktu prawnego 
audyt efektywności energetycznej do-
starczania ciepła zawiera ocenę efek-
tywności energetycznej sieci ciepłowni-
czej oraz innego indywidualnego źródła 
ciepła wytwarzającego i dostarczają-
cego ciepło do obiektu budowlanego, 
ze wskazaniem, który sposób dostar-
czania ciepła zapewnia większą efek-
tywność energetyczną. W projekcie 
rozporządzenia są wpisane 3 rodzaje 
związanych z tym audytów: uprosz-
czony, bilansowy i sieci ciepłowniczej 
(audyt dostarczania ciepła). 

Audyt uproszczony może być spo-
rządzony dla przedsięwzięć polegają-
cych na prostej modernizacji lub na wy-
mianie instalacji bądź eksploatowanego 
urządzenia technicznego charakteryzu-
jącego się niskim zużyciem energii. Z 
kolei audyt bilansowy (lub bilans audy-
towy) dotyczy obiektów czy instalacji, 
dla których wymagane jest wykonanie 
pełnego bilansu energetycznego. 

Projekt rozporządzenia Ministra Go-
spodarki z 27.09.2011 r. określa m.in. 
sposób sporządzania oceny EE dostar-
czania ciepła. Ten rodzaj audytu polega 

na wyznaczeniu wskaźników nakładu 
nieodnawialnej energii pierwotnej dla 
indywidualnego źródła ciepła i sieci cie-
płowniczej oraz wskazaniu, który spo-
sób dostarczania ciepła zapewnia więk-
szą efektywność energetyczną przez 
porównanie tych wskaźników. 

Akt wykonawczy ministra zawiera 
także wykaz przedsięwzięć służących 
poprawie EE, dla których można spo-
rządzać audyt uproszczony. Z punktu 
widzenia przedsiębiorstw energetyki 
cieplnej interesującym punktem może 
być jedynie wymiana lub modernizacja 
instalacji ciepłej wody użytkowej. - To 
brzmi bardzo zachęcająco, natomiast 
gdy przejdziemy dalej do załączników, 
okazuje się, że dotyczy to tylko i wy-
łącznie montażu perlatorów. Uważam, 
że nieporozumieniem jest, aby za takie 
coś rozdawać świadectwa efektywno-
ści energetycznej - ocenia Mazur.

Audyt EE dostarczania ciepła opie-
ra się na wyliczeniu wskaźnika nakła-
du nieodnawialnej energii pierwotnej 
dla indywidualnego źródła ciepła, które 
jest jednorodne pod względem techno-
logicznym. Jeżeli głównym konkuren-
tem sieci ciepłowniczej są np. kotłow-
nie na gaz ziemny, to - właściwie dla 
wszystkich paliw konwencjonalnych 
- ten wskaźnik wynosi 1,1. Natomiast 
dla biomasy wynosi on 0,2, a dla sło-
necznych kolektorów termicznych 0,0. 
Również korzystny jest dla ciepła odpa-
dowego z przemysłu, gdzie plasuje się 
na poziomie 0,05. Wskaźniki te porów-
nujemy z siecią, której charakterystykę 
liczbową określamy biorąc pod uwagę 
wszystkie parametry źródła, w tym ro-
dzaj paliwa oraz procentowy udział ko-
generacji w tej sieci.

  Najmniej Świadectw
dla ciepłowników

Podmioty wskazane w ustawie będą 
musiały w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 
31 marca 2013 r. przedłożyć do umorze-
nia Prezesowi URE uzyskane świadectwa, 
bądź zapłacić opłatę zastępczą. Będą to 
ŚEE związane z przychodami ze sprzeda-
ży ciepła bez opłaty dystrybucyjnej. 

Dotyczy to tych przedsiębiorstw 
energetyki cieplnej, których moc prze-
kracza 5 MW. 

Tymczasem sama ustawa nie za-
wiera defi nicji Świadectwa EE, które na 
dobrą sprawę jest jej jedynym i podsta-
wowym instrumentem. Janusz Mazur 
twierdzi, że defi nicję tę znaleźć można 
w art. 21 z którego można wywniosko-
wać, że Świadectwo EE jest potwier-
dzeniem deklarowanej oszczędności 
energii wynikającej z przedsięwzięcia 
lub przedsięwzięć tego samego rodza-
ju, służących poprawie efektywności 
energetycznej dla podmiotu, który wy-
grał przetarg. 

Minister Gospodarki będzie musiał 
wydać rozporządzenie określające, ile 
tych świadectw będzie wydanych. 
Mazur mówi, że ustawa wskazuje, iż 
nie więcej niż 3% kwoty przychodu ze 
sprzedaży ciepła, ale najprawdopodob-
niej będzie to mniej niż 3%, ponieważ 
projekt rozporządzenia z października 
2010 r. zawiera informację, że w 1 ro-
ku będzie to 1%, w 2 roku 2%, a w 3 
roku 3%. Wobec tego można założyć, 
że przedsiębiorstwo energetyki cieplnej 
o przychodach na poziomie 10 mln zł 
będzie musiało uiścić opłaty zastępcze 
na poziomie od 100 tys. zł w pierwszym 
roku obowiązywania systemu, do 300 
tys. zł od trzeciego roku jego funkcjo-
nowania. 

Spośród trzech kategorii przed-
sięwzięć kwalifikujących się do SBC 
dwie bezpośrednio dotyczą ciepłow-
nictwa. Jest to zwiększanie oszczęd-
ności przez urządzenia potrzeb wła-
snych oraz zmniejszanie strat energii 
elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego 
w przesyle lub dystrybucji. Mazur ma 
wątpliwości, czy jest to odpowied-
nia proporcja, bowiem: okazuje się, 
że mimo iż te dwie z trzech katego-
rii dotyczą ciepłowników, to stano-
wią one zaledwie 20% puli certyfika-
tów, a 80% tej puli jest skierowane 
na oszczędności energii uzyskiwane 
przez odbiorców końcowych. Bio-
rąc pod uwagę pulę świadectw, któ-
re mają być wystawione na przetar-
gach, trudno w tej chwili ocenić, czy 
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wystarczy przedsięwzięć niezbęd-
nych do ich zdobycia i czy w związ-
ku z tym przedsiębiorstwa ciepłow-
nicze nie będą musiały dokupywać 
świadectw u swoich klientów, czyli u 
odbiorców końcowych, czy też będą 
może płacić opłatę zastępczą.

  Zmiany w Prawie 
budowlanym
i energetycznym

Komisja europejska szykuje tak-
że zmiany w budownictwie, które ma-
ją służyć poprawie EE. Dyrektywa 
2010/31/UE „Poprawa charaktery-
styki energetycznej budynków”, ma 
na poziomie europejskim uporządko-
wać szereg istniejących tu problemów. 
Przewiduje ona, że od 1 stycznia 2019 
r. wszystkie nowe budynki publiczne 
będą musiały być wykonywane w stan-
dardzie prawie niezużywającym ener-
gii. Arkadiusz Węglarz zwraca uwagę, 
że nikt nie wie, jak te standardy będą 
wyglądały w Polsce, gdzie przetargi do 
opracowania metodologii zostały już 3 
razy unieważnione. KAPE liczy jednak, 
że będzie to standard domu pasywne-
go. Od 1 stycznia 2021 r. wszystkie 
budynki będą musiały być budowane 
w standardzie prawie nie zużywają-
cym energii. 

Jaka zatem przyszłość czeka 
przedsiębiorstwa ciepłownicze? Zda-
niem Węglarza będą musiały zmody-
fi kować swoją ofertę i zamiast trudnić 
się sprzedażą ciepła, będą sprzedawać 
usługi energetyczne, takie jak komfort 
cieplny, czy chłód. 

Od 1 lipca 2012 r. będzie obowią-
zywać zmiana w prawie budowlanym, 
która mówi, że jeżeli inwestor buduje 
obiekt o zapotrzebowaniu większym niż 
50 kW (czyli budynek wielkości bloku 
mieszkalnego), na terenie, na którym 
jest sieć ciepłownicza, to wówczas do 
wniosku o pozwolenie na budowę musi 
dołączyć odmowę wydania warunków 
przyłączenia do sieci przez przedsię-
biorstwo energetyczne zajmujące się 
przesyłem lub dystrybucją ciepła albo 
specjalny audyt ciepłowniczy EE. 

Jeśli moc szczytowa budynku prze-
kroczy 50 kW i będzie on zlokalizowany 
na terenie, gdzie przeważa sieć ciepłow-
nicza (75%), zasilana ciepłem z koge-
neracji, OZE lub ciepłem odpadowym z 
przemysłu, a ceny będą niższe od śred-
nich cen, ogłaszanych przez Prezesa 
URE, do wniosku o pozwolenie na bu-
dowę należy dołączyć odmowę wyda-
nia warunków przyłączenia do sieci lub 
audyt wskazujący, że dostarczanie cie-
pła do tego obiektu z sieci ciepłowniczej 
zapewnia niższą efektywność energe-
tyczną, aniżeli z innego indywidualnego 
źródła ciepła.

Ustawa o EE wprowadza także 
zmiany w prawie energetycznym, ma-
jące obowiązywać również od 1 lipca. 
Nowelą będzie m.in. zapis mówiący, 
że podmiot posiadający tytuł prawny 
do korzystania z obiektu, który nie jest 
przyłączony do sieci ciepłowniczej lub 
wyposażony w indywidualne źródło cie-
pła, ma obowiązek zapewnić efektywne 
energetycznie wykorzystanie lokalnych 
zasobów paliw i energii przez wyposaże-
nie obiektu w indywidualne odnawialne 
źródło ciepła, źródło ciepła użytkowe-
go w kogeneracji lub źródło ciepła od-
padowego z instalacji przemysłowych 
albo przyłączenie obiektu do sieci cie-
płowniczej. - Z punktu widzenia rozwoju 
rynku ciepłowniczego jest to rozwiąza-
nie interesujące. Pytanie tylko, kto i jak 
to wyegzekwuje w czteroletnim okresie 
trwania ustawy, która przestanie obo-
wiązywać w 2016 r.? - zastanawia się 
Janusz Mazur.

  Kijem i marchewką
w ciepłownictwo

Obowiązująca ustawa zawiera sze-
reg przepisów, które z punktu widzenia 
rozwoju sektora ciepłowniczego, ale i sa-
mych przedsiębiorstw ciepłowniczych, 
wydają się bardzo korzystne. Niewątpli-
wie po stronie plusów należy odnotować 
wymóg korzystania z sieci ciepłowni-
czej zasilanej ze źródła kogeneracyjne-
go przez obiekty potrzebujące mocy po-
wyżej 50 kW. Ważnym elementem jest 
także stworzenie specjalnego sposobu 

audytowania przedsięwzięć ciepłowni-
czych, a także możliwość agregowania 
przedsięwzięć tego samego rodzaju i 
wspólnego udziału wielu przedsiębiorstw 
w przetargach na ŚEE, co znacząco 
zwiększa prawdopodobieństwo wygra-
nej. Na uwagę zasługuje także przygo-
towywany przez Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej System Zielonych Inwestycji, które 
mają być dedykowane dla ciepłownic-
twa. Budżet tego programu ma wynosić 
około 1 mld zł i będzie bezpośrednim 
efektem funkcjonowania Narodowego 
Planu Efektywności w Polsce (który no-
tabene nie jest jeszcze gotowy).

Po stronie minusów dla sektora cie-
płowniczego bez wątpienia można za-
pisać niepobieranie opłat za przyłącza-
nie do sieci ciepłowniczych obiektów 
powyżej 50 kW. Te koszty będą mu-
siały pokryć przedsiębiorstwa (czytaj: 
ich klienci). Jednocześnie dużą wadą 
będą wysokie koszty zobowiązań dla 
PEC z tytułu pozyskania świadectw lub 
opłaty zastępczej. Z drugiej strony sys-
tem dość mocno ogranicza możliwość 
korzystania z BC przez przedsiębior-
stwa energetyczne, dla których przewi-
dziano zaledwie 20% pakiet świadectw 
we wszystkich realizowanych przetar-
gach. Jednocześnie sam system jest 
niezwykle skomplikowany i naszpiko-
wany szeregiem rozmaitych obostrzeń 
i wymogów, łącznie z koniecznością 
zatrudniania nowych audytorów, któ-
rych jeszcze nie ma. Może to prowadzić 
do masowego uiszczania opłat zastęp-
czych, jako zamiennika dla wykonywania 
przedsięwzięć proefektywnościowych. 
Dla przedsiębiorstw ciepłowniczych nie-
dobrą sytuacją jest także pozostawienie 
w mocy przedsięwzięcia wymiany per-
latorów, które samodzielnie wygeneruje 
bardzo dużą ilość certyfi katów przy nie-
zwykle niskim nakładzie inwestycyjnym. 
Ponadto bardzo silną konkurencyjnością 
będą charakteryzowały się źródła ciepła 
oparte na biomasie i cieple odpadowym 
z przemysłu, które będą startowały z po-
zycji preferencyjnej. 

Ustawa o EE nie uwzględnia m.in. 
rynku usług energetycznych, funduszu 
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efektywności energetycznej, czy agen-
cji energetycznej, która całym proce-
sem zwiększania EE w kraju mogłaby 
kierować. Nie znalazły aprobaty usta-
wodawcy także zielone zamówienia 
publiczne, czy inteligentne pomiary 
energii i informacji dla użytkowników 
energii, które w znaczący sposób mo-
głyby wspomóc procesy modernizacyj-
ne i oszczędnościowe. 

  Kasa na efektywność

W starej perspektywie budżetowej 
UE pozostało już niewiele funduszy do 
wykorzystania. Jest natomiast jeszcze 
kilka krajowych programów, które ofe-
rują wsparcie fi nansowe m.in. dla cie-
płowni i elektrociepłowni. 

Wśród nich chyba najciekawszym 
wydaje się być realizowany przez 
NFOŚiGW program Efektywne Wy-
korzystanie Energii, skierowany do 
przedsiębiorstw, których minimalna 
wielkość przeciętnego zużycia ener-
gii elektrycznej i cieplnej wynosiła 50 
GWh w roku poprzedzającym złoże-
nie wniosku. Program dotuje w 70% 
audyty energetyczne oraz pożyczki na 
zadania inwestycyjne prowadzące do 
oszczędności energii lub wzrostu efek-
tywności energetycznej. NFOŚiGW 
preferuje model: dotacja plus pożycz-
ka bądź pożyczka preferencyjna. Wy-
nika to z chęci wsparcia tych przed-
sięwzięć, które wykazują rzeczywistą 
efektywność tak energetyczną, jak i 
ekonomiczną.

Drugim interesującym progra-
mem może być System Zielonych 
Inwestycji, którego benefi cjentami są 
podmioty realizujące przedsięwzięcia 
w zakresie OZE i obiektów kogene-
racyjnych z wyłącznym zastosowa-
niem biomasy. Dzięki temu fundu-
szowi można pozyskać pieniądze na 
budowę, przebudowę lub rozbudowę 
obiektów wytwarzania energii elek-
trycznej lub cieplnej (kogeneracja) z 
zastosowaniem wyłącznie biomasy. 
Minimalny koszt inwestycji musi wy-
nosić 2 mln zł, do czego można po-
zyskać 30% dotacji i 45% pożyczki. 

z kasy wspólnoty. Prawdopodobnie 
pojawi się także specjalny program 
operacyjny dedykowany bezpośred-
nio celom proefektywnościowym. Ten 
kolejny okres programowania zapew-
ne będzie zupełnie inny niż obecny, 
szczególnie w zakresie struktury udzie-
lania wsparcia i jego form. Najbardziej 
prawdopodobny jest taki scenariusz, 
że klasyczne dotacje utracą swoją 
dominującą pozycję i w dużej mierze 
zostaną zastąpione preferencyjnymi 
bądź umarzalnymi pożyczkami, po-
łączonymi z częściowymi dotacjami. 
Sam okres budżetowy będzie liczony 
od 2014 r., jednak na pieniądze bę-
dzie można liczyć zapewne nie wcze-
śniej niż od 2015 r. Abyśmy mogli je 
pozyskiwać, machina biurokratyczna 
naszego państwa musi wypluć z sie-
bie szereg aktów prawnych, rozporzą-
dzeń, określić strategiczne i operacyj-
ne cele, skonsultować to wszystko ze 
społeczeństwem, uzgodnić z komisją 
europejską, wskazać odpowiedzialne 
instytucje i dopiero zacząć ogłaszać 
konkursy, aby po mniej więcej kilku do 
kilkunastu miesięcy od tego momentu 
mogły ruszyć inwestycje. Funkcjono-
wanie Ustawy o Efektywności Energe-
tycznej jest jednym z bardzo licznych 
u nas przykładów bardzo rozwlekają-
cego się w czasie procesu tworzenia 
niezbędnego otoczenia prawnego, bez 
którego nie uda się zrealizować za-
łożonych celów. Zapewne podobnie 
będzie z tworzeniem krajowych zasad 
wydawania pieniędzy wspólnotowych 
w nowym rozdaniu. Podstawowym py-
taniem wciąż pozostaje kwestia dokąd 
jako państwo i społeczeństwo chce-
my zmierzać, gdzie w 2020 r. ma być 
nasza gospodarka, jakie będą jej naj-
lepiej rozwinięte obszary, co chcemy 
wspierać, aby w przyszłości komfort 
życia w naszym kraju wciąż wzrastał? 
To tylko ogólne zagadnienia, które nie 
są jeszcze określone, a debaty nad 
priorytetami rozwoju kraju jak nie było, 
tak nie ma. Tymczasem szczegółowe 
cele operacyjne i zasady ich wdraża-
nia to temat na kolejną długofalową 
debatę publiczną. 

Trzecim krajowym programem, 
będącym obecnie w fazie konsultacji, 
mają być Inteligentne Sieci Energe-
tyczne. Będzie to pilotażowe przed-
sięwzięcie, które ma na celu wpro-
wadzenie mechanizmów systemów 
informatycznych badających popyt 
i podaż na produkcję i sprzedaż 
wszelkiego rodzaju energii. Ponad-
to program fi nansuje zakupy i mon-
taż energooszczędnego oświetlenia, 
czy budowę urządzeń magazynują-
cych energię oraz OZE. Przewidy-
wana alokacja dostępnych pieniędzy 
jest równa 350 mln zł. Konkursy ma-
ją się odbywać raz w roku, pierwszy 
będzie w 2 kwartale 2012 r. 

Możliwość uzyskania fi nansowa-
nia w obecnym okresie budżetowym 
UE istnieje jeszcze w ramach dzia-
łania 4.5 Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko: wspar-
cie dla przedsiębiorstw w zakresie 
ochronny powietrza. W ramach tego 
działania będzie realizowany jeszcze 
jeden konkurs z pulą 50 mln euro. 
Zapisani obecnie na liście rezerwo-
wej przedsiębiorcy będą mieli bar-
dzo dużą szansę żeby uzyskać fi -
nansowanie. 

Istotne znaczenie mają wdrażane 
lokalnie i regionalnie programy Wo-
jewódzkich Funduszy Ochrony Śro-
dowiska. W niektórych wojewódz-
twach fundusze te w szczególności 
zwracają uwagę na aspekt rozwoju 
energetyki i wspierania przedsięwzięć 
efektywnościowych. Oprócz tego w 
regionach funkcjonują także Regio-
nalne Programy Operacyjne, gdzie 
również można jeszcze znaleźć pie-
niądze na wybrane typy projektów. 

  Nowy budżet UE. Nowe 
cierpienia polityków

Lata 2012 i 2013 będą czasem 
programowania kolejnego budżetu 
Unii. Już dziś wiadomo, że komponent 
efektywności energetycznej będzie 
stanowił bardzo ważną część wszyst-
kich przedsięwzięć inwestycyjnych re-
alizowanych we współfi nansowaniu 
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Magdalena Drobot, specjalistka ds. komunikacji i PR, MPEC SA w Tarnowie 

Innowacyjne narzędzie 
w MPEC Tarnów

Nowy portal analiz zużycia ciepła, 
na którym zanotowano od 2012.02.22 
już ponad 29 tysięcy odsłon, umożliwia 
odbiorcom m.in. 

  przeprowadzanie analiz zużycia 
ciepła przez budynek w poszcze-
gólnych miesiącach roku, 

  porównanie zużycia ciepła ana-
lizowanego budynku z innymi 
budynkami w mieście, m.in. posia-
dającymi najwyższy i najniższy po-
ziom efektywności energetycznej, 

  analizę wpływu przeprowadzonych 
prac termomodernizacyjnych bu-
dynku na spadek poziomu zuży-
cia ciepła,

  porównanie stopnia zużycia ciepła 
przez budynki wybudowane w tej 
samej technologii w sytuacji, kiedy 
jeden z nich został poddany termo-
modernizacji.
- Portal analiz zużycia ciepła to 

unikatowe narzędzie, dzięki któremu 
mieszkańcy Tarnowa mogą aktywnie 
wpływać na przyszłość zamieszkiwa-
nego budynku i ponoszone koszty - 
podkreśla Ryszard Ścigała, prezydent 
Tarnowa. Rozwiązanie to, zdaniem sze-
fa tarnowskiego samorządu, pozwo-
li nie tylko na dokonywanie porów-
nań w obszarze zużycia ciepła, ale 
stworzy również platformę dla ścisłej 
współpracy mieszkańców z zarządami 
spółdzielni, która skutkować będzie po-
dejmowaniem inicjatyw termomoderni-
zacyjnych w mieście. To zaś ostatecz-
nie wpłynie zarówno na oszczędności 
w opłatach za ciepło, jak i na ograni-
czenie zużycia surowców naturalnych. 

MPEC Tarnów stworzył innowacyjne w skali kraju narzędzie internetowe 
umożliwiające odbiorcom ciepła bezpłatne przeprowadzanie analiz zużycia 

ciepła w budynkach mieszkalnych w Tarnowie ogrzewanych z miejskiej sieci 
ciepłowniczej. 

Warto dodać, iż portal analiz zu-
życia ciepła stanowi efekt współpra-
cy MPEC Tarnów z Miejskim Rzeczni-
kiem Konsumentów w Tarnowie, który 
w oparciu o dyrektywę 2006/32/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywno-
ści końcowego wykorzystania energii i 
usług energetycznych oraz uchylająca 
dyrektywę Rady 93/76/EWG, zobowią-
zał Spółkę do prowadzenia transparent-
nej polityki informacyjnej w obszarze 
zużycia ciepła w budynkach mieszkal-
nych ogrzewanych przez MPEC Tar-
nów. Dyrektywa 2006/32/WE mówi 
między innymi o tym, iż „w celu umoż-
liwienia użytkownikom końcowym po-
dejmowania decyzji dotyczących ich 
indywidualnego zużycia energii, w opar-
ciu o pełniejszą wiedzę, powinni oni 
otrzymywać odpowiednią ilość danych 
o tym zużyciu oraz inne istotne informa-
cje, takie jak informacje o dostępnych 
środkach poprawy efektywności ener-
getycznej, porównanie profi li użytkow-
ników końcowych”.

MPEC Tarnów od 2009 r. prowa-
dzi kampanię społeczną w zakresie 

promocji racjonalnej gospodarki cie-
płem oraz popularyzuje zasady popra-
wy efektywności energetycznej budyn-
ków mieszkalnych w celu zmniejszenia 
zużycia ciepła przez odbiorców, a tym 
samym obniżenia kosztów ogrzewania 
przy zachowaniu komfortu cieplnego. 
Portal analiz zużycia ciepła jest więc 
kolejnym zrealizowanym przez spółkę 
krokiem w kierunku promowania racjo-
nalnej gospodarki ciepłem (na stronie 
znaleźć można również porady i audy-
cje o wpływie racjonalnej gospodar-
ki energią cieplną na komfort życia i 
obniżenie rachunków za ogrzewanie).
[1] Wejście do portalu analiz zużycia cie-

pła dostępne jest ze strony internetowej 

MPEC Tarnów: www.mpec.tarnow.pl. 

Twój budynek

Średni wskaźnik

Najgorszy 
budynek

Najlepszy 
budynek

0,3470,097

0,
13

0

Rys. 1. Porównanie zużycia ciepła do 
innych budynków na terenie Tarnowa

getycznej, porównanie profi li użytkow-
ników końcowych”.

MPEC Tarnów od 2009 r. prowa-
dzi kampanię społeczną w zakresie 
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  Lahti Energia: 
Technologia gazyfi kacji 
odpadów stałych na 
skalę przemysłową
Instalacja gazyfi kacji odpadów dla 

Lahti Energia Oy w Lahti (Finlandia) zo-
stała dostarczona przez fi rmę Metso. 
Zakres dostawy obejmuje technologię 
gazyfi kacji odpadów, kocioł gazowy oraz 
instalację oczyszczania spalin z syste-
mami towarzyszącymi oraz instalacją 
automatyki dla całej siłowni. Zakład ga-
zyfi kacji jest nowym typem technologii, 
umożliwiającym fi rmie Lahti Energia prze-
twarzanie odpadów wtórnych na ener-
gię przy wysokiej sprawności i znacz-
nym obniżeniu zużycia paliw kopalnych 
w mieście Lahti. Nowa elektrownia, która 
będzie obejmować dwie linie gazyfi kacji, 
wyprodukuje 50 MW energii elektrycznej 
oraz 90 MW energii cieplnej. Komercyjne 
uruchomienie siłowni jest planowane na 
2012 r. Projektowane roczne zużycie od-
padów przez zakład gazyfi kacji wyniesie 

około 215.000 ton, a maksymalne ok. 
250.000 ton. Odpady będą mieszaniną 
RDF (paliwa z odpadów) z gospodarstw 
domowych, sklepów i przemysłu oraz 
REF (paliwa wtórnego).

Gaz palny uzyskany z przerobu 
odpadów w gazogeneratorze ma nie-
wielkie nadciśnienie i temperaturę oko-
ło 900oC. Za gazogeneratorem gaz 
jest schładzany do temperatury 400…
450oC i oczyszczany, a następnie spala-
ny w kotle gazowym o wysokiej spraw-
ności, wytwarzającym parę dla turbiny 
parowej. Gazyfi kacja odpadów jest no-
wą, innowacyjną technologią wykorzy-
stania odpadów wtórnych do produkcji 
energii w sposób efektywny i nieszkodli-
wy dla środowiska.

- Projekt naszej elektrowni jest ważny 
w skali międzynarodowej. Wprowadza-
my dzisiaj nową technologię nieszkodli-
wą dla środowiska. Nasz nowy zakład 
zwiększy ogólną wydajność produkcji 
energii w regionie Lahti, oraz zapewni 

Rys. 1. 1. Transport paliwa 2. Gazogenerator 3. Chłodzenie gazu 4. Filtr gazu 5. Kocioł gazowy i stacja oczyszczania spalin

również wystarczające ilości energii elek-
trycznej, a szczególnie ciepła, pokrywa-
jąc rosnące zapotrzebowanie w tym re-
jonie - mówi Janne Savelainen, dyrektor 
Lahti Energia.

Lahti Energia jest przedsiębiorstwem 
energetycznym produkującym energię 
oraz produkty energetyczne. Sieć prze-
syłowa fi rmy obejmuje rejon Lahti i są-
siednich gmin. Główne produkty Lahti 
Energia to energia elektryczna i cieplna. 
W 2009 r. obroty netto spółki wyniosły 
162 miliony euro. Lahti Energia zatrudnia 
230 osób. Dodatkowe informacje: www.
lahtienergia.fi 

  Udział SAACKE
w projekcie w Lahti
Udział SAACKE w projekcie gazyfi -

kacji w Lahti obejmuje cztery sztuki pal-
ników typu SSBG 200-LCG 1500 na gaz 
o niskiej wartości opałowej i gaz ziemny 
wraz z armaturą gazową i wentylatora-
mi powietrza chłodzącego. Każ-

ZAKŁAD GAZYFIKACJI 
odpadów stałych w Lahti

SAACKE Polska Sp. z o.o.
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da z obu linii gazyfikacji obejmuje 
dwa palniki, każdy o mocy 40 MW. 
Wartość opałowa gazu z gazyfika-
cji wyniesie 4,6…5,8 MJ/Nm3, a 
maksymalne natężenie przepływu 
tego gazu wyniesie 25.000 Nm3/h 
na każdy palnik, więc zależnie od 
jakości paliwa (odpadów), w naj-
gorszym przypadku maksymalna 
moc siłowni wyniesie co najmniej 
32 MW. Wymiary komory spalania 
kotła wynoszą: 7.055 x 7.395 x 
17.100 mm (szer. x głęb. x wys.), 
a palniki są umieszczone u góry 
kotła.

Ze względu na wymagania do-
tyczące wielkości emisji dla zakła-
du spalania odpadów, wielkość 
emisji NO

x była jednym z głów-
nych parametrów w tym projekcie. 
Dla osiągnięcia tych wartości dla 
gazu z tego procesu gazyfikacji, 
o stosunkowo wysokiej zawarto-
ści NH3

 (0,21 v/v %), konstrukcja 
palników przewiduje dodatkowe 
stopniowanie powietrza. Ideę tej 
metody przedstawiono na poniż-
szym rysunku.

Rys. 2. Rozmieszczenie palników w instalacji w Lahti

Dane techniczne kotła
Rodzaj kotła

Kocioł parowy para przegrzana: 120 bar, 540oC

Ilość palników 4 sztuki, rozmieszczone u góry

Typ palnika
SSBG 200 - LCG 1500, ze stopniowaniem 

powietrza

Paliwa
gaz ziemny (wartość opałowa: 36 MJ/Nm3)

gaz z gazyfi kacji 400oC (wartość opałowa: 4,6-5,8 
MJ/Nm3)

Temperatura powietrza spalania 240oC

Maks. moc palnika
40 MW (opalanie gazem ziemnym)

32 MW (opalanie gazem z gazyfi kacji)

Wielkość emisji (odniesiona do 11% O2)

Gaz z gazyfi kacji Gaz ziemny

CO < 50 mg/Nm3 CO < 50 mg/Nm3

NOx < 500 mg/Nm3 NOx < 200 mg/Nm3

wielkość spodziewana < 300 mg/Nm3

Rys. 3. Palnik SSBG-LCG ze 
stopniowaniem powietrza

  Materiały źródłowe:
  komunikat prasowy Metso
  komunikat prasowy Lahti Energia,
  artykuł/prezentacja dr. Norberta 

Schopfa. 

SAACKE Polska Sp. z o.o.
ul. Wyścigowa 18/2

53-012 Wrocław
Poland

tel. +48-71-36 81 865
faks +48-71-36 08 929

biuro@saacke.pl
www.saacke.com

SAACKE GmbH
Suedweststrasse 13

28237 Bremen
Germany

tel. +49-421-64 95 0
faks +49-421-64 95 5224

info@saacke.de
www.saacke.com
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Urszula Bizoń-Żaba, z-ca dyrektora generalnego, COPA-DATA Polska Sp. z o.o.

Już wiosną dostępna rodzina 
produktów zenon 

Firma COPA-DATA i oprogramowanie przez nią oferowane, już teraz służy 
wielu użytkownikom w zastosowaniach automatyki w przemyśle. Również 

aplikacje zenon Editor oraz zenon Runtime dla platformy CE są wykorzystywane 
jako warianty środowiska zenon i specjalnie zaprojektowane dla systemów 
wbudowanych (embedded). 

Aby przygotować naszych klien-
tów na przyszły rozwój, zmiany w 
przemyśle i budowie instalacji doko-
naliśmy restrukturyzacji portfolio ofe-
rowanych przez nas produktów. Po-
cząwszy od wiosny 2012 r. będziemy 
proponować zróżnicowany zakres pro-
duktów z: zenon Logic, zenon Opera-
tor, zenon Supervisor i zenon Analyzer 
składający się na rodzinę produktów 
zenon.

  Coś dla każdego: 
rodzina produktów 
zenon
Wraz z nowym oprogramowaniem 

raportującym zenon Analyzer, syste-
mem SCADA, systemem zenon Su-
pervisor i następcą środowiska straton 
- zenon Logic, który jest zintegrowa-
nym rozwiązaniem IEC 61131-3, osa-

dzona wersja zenon Operator tworzy 
nową rodzinę produktów zenon. 

Począwszy od wersji zenon 7, do-
stępne będą następujące produkty:

  zenon Logic 
Rozwiązanie IEC 61131-3 dla naj-

mniejszych platform osadzonych: mo-
że być używane nie tylko z systemem 
Windows, ale także jako system nieza-
leżny może być również wykorzysty-
wane na przykład z systemami ope-
racyjnymi Linux.

  zenon Operator 
Do klasycznych osadzonych in-

terfejsów HMI: z funkcją zarządzania 
alarmami, wyznaczaniem trendów i 
archiwizowaniem.

  zenon Supervisor
Dla rozbudowanych zastosowań 

SCADA: z redundancją, długotermi-
nowym archiwizowaniem danych, ge-

nerowaniem raportu i wieloma innymi 
funkcjami.

  zenon Analyzer 
Dla dynamicznego raportowania 

produkcji: z dostępem do bieżących i 
historycznych danych produkcyjnych 
i połączonego raportowania w trybie 
online i offl  ine. 

Proponowany zakres produktów 
zawiera więc nową strategiczną kom-
pozycję, staje się bardziej przejrzysty 
dla klientów i oferuje każdemu dokład-
nie taki pakiet, jakiego potrzebuje, bez 
względu na cel jego użycia. Klienci z 
portfolio produktów swobodnie wybie-
rają konieczną funkcjonalność i uży-
wają zgodnie ze swoimi potrzebami 
odpowiedniej platformy osadzonej(em-
bedded) lub platformy SCADA. Sztu-
ka polega na tym, że zenon Operator i 
zenon Supervisor dysponują tą samą 
technologią. Możliwe jest nawet bez-
problemowe uaktualnienie produktu 
zenon Operator do zenon Supervisor i 
kontynuowanie pracy z projektami, któ-
re zostały stworzone wcześniej. To roz-
wiązanie elastyczne, wydajne i oczywi-
ście, niezależne od platformy.

Więcej szczegółowych informacji 
o pełnym zakresie rodziny produktów 
zenon i o tym, jak wybrać produkt ze-
non odpowiedni dla danych wymagań 
można uzyskać kontaktując sie biurem 
fi rmy COPA-DATA Polska Sp. z o.o.: sa-
les.pl@copadata.com. Rys. 1. product.family_automation.pyramid
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Gaz syntezowy z odpadów
jako źródło czystej energii

dr inż. Marek Pilawski, mgr inż. Bogdan Flisiewicz, mgr inż. Jerzy Pucek, AMP Sp. z o.o.

Tymczasem, ani jedna ani druga me-
toda nie jest optymalnym sposobem ener-
getycznego zagospodarowania odpadów. 

Pod względem ekologicznym spalar-
nie pozostawiają po sobie spore pozosta-
łości toksycznych żużli i popiołów, które 
trzeba składować przeważnie na skła-
dowiskach odpadów niebezpiecznych, a 
spaliny (stanowiące główne źródło wyso-
kotoksycznych dioksyn i furanów) wyma-
gają doczyszczania bardzo kosztownymi 
metodami. Sorbent używany do doczysz-
czania również musi być składowany jako 
odpad niebezpieczny. Biogaz składający 
się głównie z metanu CH4 o zawartości 
35-55%, zawiera jednakże również dwu-
tlenek węgla CO2 w ilości 25-45%, a także 
siarkowodór H2S (do 3%) i około dwudzie-
stu szkodliwych związków węglowodoro-
wych alifatycznych i pierścieniowych. Jeśli 
chodzi o uwarunkowania ekonomiczne, to 
przy spalaniu, do zamiany na energię wy-
korzystujemy jedynie wartość opałową od-
padu zawartą w jednostce masy, np. 8 MJ/
kg. Biogazownie wykorzystują tylko część 
wartości opałowej zdeponowanych odpa-
dów (ok. 10%), a więc będzie to mniej niż 
0,8 MJ na kilogram składowanego odpadu. 

Zgodnie z obecnym, najnowszym sta-
nem wiedzy technicznej, lepszym rozwią-
zaniem ekonomicznym i ekologicznym jest 
wykorzystanie procesu recyklingu moleku-
larnego odpadów, który zachodzi w proce-
sie syntezy w temperaturach 1300-1600°C. 
W zależności od składu odpadów i zwią-

zanych z tym wymogów ich skuteczne-
go rozkładu, a także optymalizacji składu 
powstającego w ten sposób gazu synte-
zowego pod kątem jego energetycznego 
wykorzystania, istnieje możliwość stero-
wania parametrami procesu (temperatura, 
warunki katalityczne) i uzyskiwania gazu o 
pożądanym składzie i zawartości poszcze-
gólnych składników np.:

  wodór H2 10-55%,
  metan CH4 5-40%,
  inne węglowodory (eten, propen, bu-

ten) 10-40%,
  tlenek węgla CO 0-20%,
  dwutlenek węgla 0,5-25%.

Tak powstały gaz nazywany jest gazem 
syntezowym. W przypadku gazu syntezo-
wego energia 8 MJ zawarta w kilogramie 
odpadu ulega zamianie w 24 MJ dostępnej 
energii, gdyż 1 kg odpadu w wyniku recy-
klingu molekularnego zamienia się w 2 m³ 
gazu syntezowego o wartości opałowej 
ok. 12 MJ/m³. Zależnie od składu wsadu 
i parametrów procesu można modelować 
tę wartość w określonych granicach. Przy 
odpadach niebezpiecznych, które bardzo 
często zawierają trudno rozkładalne wę-
glowodory o strukturze cyklicznej, energe-
tyczność jest jeszcze wyższa, zarówno w 
kilogramie odpadu jak i w powstałym gazie. 

Niestety, ślepe przepisywanie do kra-
jowych ustaw treści wyciętych z dyrektyw 
unijnych prowadzi do przyjęcia rozwiązań 
nieuwzględniających postęp technologicz-
ny. Dotyczy to proponowanej ustawy o od-

nawialnych źródłach energii, w której zgod-
nie z defi nicjami do odnawialnych źródeł 
energii według projektu ustawy zaliczana 
ma być energia pozyskiwana z biomasy 
oraz pozyskiwana z gazu pochodzącego 
ze składowisk odpadów (biogaz). W efekcie 
dochodzi do takiego paradoksu, że świeżo 
wycięty las współ-spalany w elektrociepłow-
ni podwyższa ilość energii produkowanej 
ze źródeł odnawialnych w ogólnym bilansie, 
natomiast energia odzyskana z odpadów 
organicznych pochodzenia przemysłowe-
go nie może być zaliczana do OZE, mimo 
że niepomiernie korzystniej jest pozyski-
wać energię z odpadów, które muszą być 
składowane, aniżeli wycinać lasy. Dlate-
go też wnieśliśmy o wprowadzenie zmian 
do projektowanej ustawy o odnawialnych 
źródłach energii, polegających na dopisa-
niu energii ze spalania gazu syntezowego 
uzyskanego w procesie pirolizy odpadów 
do katalogu energii ze źródeł odnawialnych.

Prace prowadzone nad zjawiskiem 
recyklingu molekularnego odpadów za-
owocowały zgłoszeniem patentowym nr 
P.389373 z dnia 06.11.2009 

"
Sposób i 

urządzenie do recyklingu i przekształca-
nia molekularnego materii". Zgłoszenie to 
było efektem połączenia wiedzy twórców 
wynalazku z zakresu termodynamiki, chemii, 
fi zyki i biologii. W ramach rozwoju techno-
logii materiałowych, pojawiła się możliwość 
budowy takiego urządzenia. Pierwszy pro-
totyp został zbudowany i przetestowany w 
Ośrodku Badawczym fi rmy „AMP” Sp. z 

Do obecnie istniejących metod energetycznego wykorzystania odpadów 
(przede wszystkim komunalnych, ale nie tylko) zaliczamy spalarnie 

odpadów wykorzystujące energię cieplną procesu w układach turbinowych 
oraz biogazownie wykorzystujące biogaz jako produkt fermentacji anaerobowej 
związków pochodzenia organicznego. 
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o.o. zlokalizowanej w Chociulach k. Świe-
bodzina. Technologia molekularnego prze-
kształcania materii jest technologią ponad-
czasową. Podstawowym zadaniem dla 
rozwoju technologii recyklingu molekular-
nego odpadów jest unormowanie sposo-
bu wykorzystania energetycznego gazu 
syntezowego.

Skład gazu syntezowego (w szcze-
gólności zawartość wodoru cząsteczko-
wego), a także nieuniknione wahania skła-
du tego gazu wskutek wahań w składzie 
zadawanego substratu (odpadów) ogra-
nicza zastosowanie zestawów genera-
torowych z silnikami gazowymi. Ogniwa 
wodorowe o dużych parametrach nie są 
jeszcze na świecie dostępne. Oczywiście 
można zastosować układy turbinowe od-
zysku energii oparte o proste spalanie gazu 
w palniku i wykorzystanie pary, ale z jednej 
strony sprawność takich układów to naj-
wyżej 20%, a z drugiej strony koszt takie-
go układu równa się praktycznie kosztowi 
całej instalacji termicznej do recyklingu mo-
lekularnego odpadów, co przy pierwszych 
inwestycjach w tej technologii ma niebaga-
telne znaczenie. 

Idealnym rozwiązaniem dla nas jako 
wprowadzających nową technologię na 
rynek, będzie nawiązanie współpracy z in-
westorem inwestującym w energetykę ga-
zową, który zamierza wykorzystywać gaz 
w budowanych kotłach energetycznych. 
Wtedy gaz syntezowy byłby współspala-

ny np. z gazem ziemnym, co zapewniłoby 
jego optymalne wykorzystanie. Oczywiście 
jeszcze lepiej byłoby, gdyby „za płotem” 
takiej elektrowni gazowej było wysypisko 
odpadów lub gdyby istniały warunki do 
transportu, zrzutu i zadawania odpadów 
do instalacji termicznej. W przypadku moż-
liwości odbioru odpadów niebezpiecznych 
efekt ekonomiczny procesu zwiększa się 
niepomiernie.

O tym, jak teoretycznie wielki poten-
cjał energetyczny jest ukryty w odpadach, 
niech świadczą poniższe liczby. Na wysy-
piska w Polsce odprowadza się rocznie 
około 13 mln ton odpadów komunalnych. 
W odpadach tych ok. 6% wagowo stanowi 
wodór. Zawartość wodoru w odpadach ko-
munalnych szacowana jest zatem na 780 
000 ton. Ze spalania 1 kg wodoru uzyskuje 
się 122 kJ (33,8 kWh) energii cieplnej. Po-
tencjał energetyczny odpadowego wodoru 
jest zatem równy 26 364 000 MWh.

W reaktorze ciekłometalicznym wyko-
rzystującym zjawisko recyklingu molekular-
nego odpadów, odpady przekształcane są 
w obecności wody stanowiącej 50% wsa-
du do reaktora. W wodzie 11% wagowo 
stanowi wodór. W tym przypadku odpowia-
da to masie wodoru 85 800 ton. Potencjał 
energetyczny tego wodoru wynosi 2 900 
000 kWh. Łączny potencjał energetyczny 
uwolnionego wodoru wynosi 29 264 000 
MWh. Przy całorocznej (8 760 h/rok) pra-
cy reaktorów można byłoby dysponować 

mocą cieplną równą 3 340 MW, lub przy 
sprawności 60% mocą energii elektrycz-
nej równej 2 000 MW, co odpowiada mocy 
kilku elektrowni w Polsce.

W odpadach komunalnych 55% masy 
stanowi węgiel organiczny. W odpadach 
komunalnych jest go zatem około 7 150 
000 ton. Przy wartości opałowej 7 MWh/1t 
potencjał energetyczny tego węgla orga-
nicznego wynosi zatem 50 050 000 MWh.

Destrukcja materii w reaktorach wyso-
kotemperaturowych wymaga użycia od 0,5 
do 1,5 MWh energii na każdą tonę mate-
rii. Przyjmując w tym przypadku wielkość 
energii potrzebnej do rozkładu materii na 
strumień atomów i prostych molekuł rów-
ną 1,5 MWh/1t i masę materii poddanej 
destrukcji równą 26 mln ton (13 mln ton 
odpady + 13 mln ton woda) otrzymuje się 
wielkość tej energii 39 000 000 mln MWh. 
Zapotrzebowanie na tę moc pokrywa wę-
giel organiczny zawarty w odpadach. Ener-
gię paliwa wodorowego można wykorzy-
stać na zewnątrz.

Przyszłość i byt ludzkości jest zależny 
od tego jak zagospodarujemy drzemiące 
w odpadach złoża energii, jedyną słuszną 
drogą jest technologia recyklingu moleku-
larnego odpadów, gdyż jednocześnie roz-
wiązujemy problemy ekologiczne poprzez 
ochronę powierzchni Ziemi przed odpada-
mi i atmosfery przed emisją spalin i CO2 
(spaliny gazu syntezowego są podobne 
składem do spalin z gazu ziemnego, a więc 
są stosunkowo najczystsze) przy dodatnim 
wyniku ekonomicznym. 

 Ogólny widok prototypu reaktora ciekłometalicznego

AMP Sp. z o.o.
Chociule 36D
66-200 Świebodzin
tel. +48 68 382 26 44
fax +48 68 382 26 40
info@amphtt.com .
www.amphtt.com
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Teresa Antes, Krzysztof Krotla, Jerzy Mazurek, RAFAKO S.A.

Kompleksowe systemy 
oczyszczania spalin z dużych 
bloków energetycznych

Obiekty energetyczne, które wytwarzają energię poprzez spalanie paliw
 - w szczególności stałych - wywierają szkodliwy wpływ na całe środowisko, 

ponieważ proces spalania prowadzi do powstawania emisji do powietrza, 
wody i gleby. Najważniejsze substancje emitowane do powietrza w wyniku 
procesu spalania paliw kopalnych to SO2, NOx, CO, pył zawieszony oraz gazy 
cieplarniane, takie jak N2O i CO2. W mniejszych ilościach są emitowane metale 
ciężkie, związki halogenkowe oraz dioksyny, a także aerozol kwasu siarkowego. 

Nowo budowane bloki energetyczne, szczególnie opar-
te o spalanie paliw stałych, muszą być wyposażone w kom-
pleksowy system oczyszczania spalin, który przy obecnym 
stanie techniki obejmuje 3 kolejne etapy procesu oczysz-
czania spalin przedstawione na rys. 1.

Tabela 1 przedstawia porównanie poziomów emisji okre-
ślonych dla technik BAT. W porównaniu pominięto kotły fl uidal-
ne i paleniska rusztowe oraz inne paliwa niż węgiel kamien-
ny i brunatny. Tabela 2 przedstawia dopuszczalne wielkości 
emisji w odniesieniu do obiektów energetycznego spalania, 
o których mowa w art. 30 ust. 3 Dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady nr 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 
r. w sprawie emisji przemysłowych - tzw. dyrektywie IED.

Poszczególne kraje europejskie różnią się limitami emisji 
obowiązującymi w krajowym prawodawstwie czego przykła-
dy zawiera tabela 3. Niezależnie od wprowadzanych limitów 
emisji prawodawstwo określa także limity minimalnego stop-

nia odsiarczenia - dla paliw stałych i źródeł o mocy powyżej 
300 MW wynosi on 96% rozliczany jako średnia miesięczna.

  System odazotowania spalin
  Proces SCR

Usuwanie NOx ze spalin w oparciu o system Selek-
tywnej Katalitycznej Redukcji (SCR) polega na redukcji 
tlenków azotu do azotu atmosferycznego dzięki reakcji 
z reagentem-substancją zawierającą amoniak - na powierzch-
ni aktywnych centrów zawartych w katalizatorach. Główną 
reakcją chemiczną w czasie procesu SCR jest: 

NOx + NH3      N2 + H2O
W celu zapewnienia właściwego przebiegu reakcji po-

trzebne jest uwzględnienie szeregu parametrów fi zyczno-
mechanicznych. Muszą one umożliwić:

  wprowadzenie do spalin ilości amoniaku odpowiadającej 

  

   

Ograniczenie Ograniczenie Ograniczenie

Rys. 1. Kolejne etapy oczyszczania spalin z kotła
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molowo ilości NOx, który należy usunąć,
  wymieszanie NH3 w proporcji dokładnie odpowiadającej 

koncentracji NOx,
  doprowadzenie do przepływu przez kanały katalizatora 

przy odpowiedniej prędkości i temperaturze,
  zapewnienie czasu oddziaływania katalizatora na mie-

szaninę adekwatnie do jego aktywności.
Przy planowaniu procesu muszą zostać podjęte kroki 

przeciwdziałające niepożądanym efektom ubocznym jak 
wzrost konwersji SO2 do SO3, czy też pozostanie nieprze-
reagowanego amoniaku.

Dalsza grupa wymagań dotyczy szeregu parametrów 
mechanicznych, które są podstawą do długiego i niezawod-
nego funkcjonowania instalacji.

Do wymagań tych należą:
  zdolność instalacji do pracy przy istniejącym zapyleniu, 

w tym możliwość przeciwdziałania osadzaniu się popiołu, 
pyłu czy też tzw. LPA (large particle ash, popcorn ash),

  ograniczenie spadku ciśnienia spalin w instalacji,
  przeciwdziałanie korozji i erozji,
  bezpieczeństwo i ergonomia pracy.

Zależności tych parametrów przedstawia rysunek 2.
W procesie SCR osiągane są stopnie redukcji NOx powy-

żej 90%, niezależnie od pracy kotła. Dzięki tym zdolnościom 
katalityczne odazotowanie zostało uznane przez większość 
narodowych i ponadnarodowych gremiów, w tym również 
przez Unię Europejską, za Best Available Techniques (BAT).

  Instalacja SCR
Dla dużych bloków energetycznych stosowane są niemal 

wyłącznie systemy typu „High dust”, przy których instalacja 
SCR znajduje się między podgrzewaczem wody (ECO) oraz 
podgrzewaczem powietrza (LUVO), w silnie zapylonych spa-
linach przed elektrofi ltrem. Opis instalacji ograniczony został 
do tego typu rozwiązania.

Spaliny wychodzące z kotła kierowa-
ne są do obudowy zawierającej łoża ka-
talizatorów przy pomocy kanału spali-
nowego (czasem kanałów spalinowych). 
W kanale wlotowym SCR umieszczony 
jest system wprowadzenia zgazowane-
go amoniaku oraz odpowiedniego wy-
mieszania go ze spalinami

Spaliny powinny znajdować się w sta-
nie przepływu zbliżonego do laminarnego. 
Dotyczy to również zmian kierunku prze-
biegu lub zmian powierzchni przekroju 
kanału. Przed pierwszą warstwą katali-
zatorów prędkość przepływu spalin mu-
si zostać ograniczona do ok. 4 m/s, co 
oznacza konieczność odpowiedniego 
rozszerzenia kanału bez dopuszczenia 
do zawirowań, powstawania „martwych” 

obszarów czy też osadzania się pyłu. Wymaga to odpowied-
niego modelowania (na modelach CFD, fi zycznych lub naj-
korzystniej kombinacji obydwu) oraz zastosowania kierownic.

Obudowa w której umieszczone są katalizatory nazywa-
na jest często reaktorem SCR. Należy zwrócić uwagę, że 
nazwa ta może prowadzić do mylnej interpretacji, że mamy 
tu do czynienia z podwyższonym stopniem niebezpieczeń-
stwa (poprzez ciśnienie, temperaturę, procesy chemiczne 
itp.). W rzeczywistości obudowa katalizatorów jest posze-
rzonym przewodem spalinowym zawierającym wewnątrz 
poziomy konstrukcji rusztowej. Na konstrukcji tej posado-
wione są warstwy katalizatorów. 

W instalacjach SCR dla bloków pracujących na węglu 
kamiennym stosowane są katalizatory ceramiczne typu 
plaster miodu („honeycomb”) lub płytowe. W obydwu przy-
padkach skład chemiczny masy katalitycznej, a co za tym 
idzie również ich funkcja chemiczna, są identyczne. Oba 
typy katalizatorów różnią się przede wszystkim właściwo-
ściami mechanicznymi takimi jak specyfi czna powierzchnia 
w przeliczeniu na jednostkę objętości katalizatora, odpor-
ność na osadzanie się pyłu, wytrzymałość na abrazję, czy 
też regenerowalność.

Pojedyncze elementy katalityczne umieszczane są 
w koszach metalowych, tzw. modułach o powierzchni ok. 
1 m x 2 m oraz wysokości ok, 1,3 m. Moduły takie ustawione 
na ruszcie w obudowie SCR stanowią warstwę katalityczną. 
W instalacji SCR zabudowywane są najczęściej 2 do 4 
warstw.

W reaktorze znajdują się również systemy czyszczenia 
katalizatorów w postaci zdmuchiwaczy parowych (grab-
kowych) lub akustycznych. Układ drzwi, belek trans-
portowych oraz wózków lub wciągników umożliwia 
montaż oraz okresowe wymiany modułów. Poza tym in-
stalowane są instrumenty pomiarowe i analizatory wraz 

Rys. 2. Schemat zależności związanych z projektowaniem systemu SCR
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z rurociągami poboru próbek spalin.

  Stacja rozładunku i magazynowania wody 
amoniakalnej
W europejskich instalacjach SCR dla dużych bloków 

energetycznych stosowana jest obecnie wyłącznie woda 
amoniakalna jako źródło amoniaku wprowadzanego do 
strumienia spalin. 

Stacja magazynowania wody amoniakalnej skła-
da się ze zbiornika, stacji pomp rozładowczych 
i stacji pomp cyrkulacyjnych, połączonych rurociągami. 

Woda amoniakalna jest dostarczana w cysternach, przy 
użyciu transportu kolejowego albo samochodowego. 

Roztwór amoniaku podawany jest do kotła przez 
stację pomp cyrkulacyjnych o stałej wydajności, 
a nadmiar roztworu zawracany jest do zbiornika.

Zbiorniki planowane są z zapasem na 1÷2 tygodni pra-
cy z maksymalną wydajnością. Zbiorniki wykonane są jako 
jedno lub dwupłaszczowe. Dodatkowo wyposażone są w 
podesty obsługowe dla dostępu do oprzyrządowania.

Instalacja wtrysku amoniaku składa się z pa-
rowników, instalacji powietrza rozrzedzającego oraz 
dysz wtryskowych. W parowniku wodny roztwór 
amoniaku doprowadzany jest do stanu gazowego 
a następnie mieszany ze strumieniem podgrzanego powie-
trza. Strumień mieszanki amoniaku i powietrza doprowadza-
ny jest do instalacji wtrysku amoniaku, służącej do równo-
miernego rozprowadzenia NH3 w spalinach.

  Specyfi ka systemów SCR dla dużych bloków 
energetycznych
W trakcie planowania i realizowania dużych bloków ener-

getycznych potrzebne jest uwzględnienie specyfi cznych 
wymagań odnośnie instalacji SCR. Wymagania te można 
podzielić na dwie grupy:

  Wymagania związane z podwyższonym standardem 
technologicznym instalacji. Wymagania te odnoszą się 
przede wszystkim do zaostrzonych limitów emisji NOx 
oraz wymagań dotyczących ograniczenia nieprzereago-
wanego amoniaku w spalinach. 

  Aspekty techniczne związane z wielkością instalacji, ilo-
ścią katalizatorów, przekrojem obudowy katalizatora itp. 
Warunki te stawiają projektantów instalacji przed wyzwa-
niami technologicznymi, konstrukcyjnymi i statycznymi, 
modelowania przepływu itp.
Poniżej przedstawione zostało kilka przykładów wy-

magań stawianych instalacjom SCR oraz podejście do ich 
rozwiązania.

  Limity emisji NOx
Jak już na wstępie przedstawiono, nowe obiekty opala-

ne węglem muszą spełnić wymaganie emisji NOx poniżej 
limitu wynoszącego 150 mg/Nm³ (tab. 2). W praktyce wy-

magane są jednak niższe wartości, a co najmniej zdolność 
instalacji do osiągnięcia tychże. Związane to jest z nastę-
pującymi przyczynami:

CCS-ready
  Planowane obecnie nowe duże bloki energetyczne mu-

szą być przystosowane do zabudowania systemu wy-
chwytywania dwutlenku węgla (wymaganie CCS - ready).

  Pon ieważ  p rzys tosowan ie  do tyczy  p rzy -
sz łych insta lac j i  CCS opartych o n ie do 
k o ń c a  j e s z c z e  w y j a ś n i o n ą  t e c h n o l o g i ę , 
a to przede wszystkim w odniesieniu do zastosowanego 
środka absorpcyjnego, nie można wykluczyć, że zawarty 
w spalinach NOx będzie miał negatywny wpływ na pra-
cę CCS. Prowadzi to w wielu przypadkach do obniżenia 
limitu NOx do wartości poniżej 70 mg/Nm³.

  Należy w tym miejscu podkreślić, że zdania na temat 
negatywnego wpływu NOx na pracę lub koszty proce-
su CCS są podzielone. Niektóre z fi rm oferujących taką 
technologię potwierdzają konieczność możliwie głębo-
kiego odazotowania podczas gdy inne nie widzą takiej 
potrzeby.

BREF i BAT
  Dokumenty referencyjne BREF dotychczas traktowane 

jako zalecenia, które powinny być brane pod uwagę przy 
ustalaniu standardów emisyjnych, po transponowaniu 
dyrektywy przemysłowej (IED) będą stanowiły podstawę 
ustalania dopuszczalnych wielkości emisji. W opracowa-
niach dotyczących Best Available Techniques stwierdza 
się, że dla nowych dużych bloków energetycznych stan 
techniki pozwala na ekonomiczną redukcję emisji NOx 
do poziomu 90 mg/Nm³ (tab. 1). W szeregu państw i re-
gionów obowiązują limity emisji NOx niższe niż podawa-
ne prze dyrektywę 150 mg/Nm³ (tab. 3). Z powyższych 
względów dla większości nowych obiektów stawiane są 
wymagania znacznie niższe od limitów zawartych w dy-
rektywie o emisjach przemysłowych IED.

Handel Emisjami
  Dodatkowo do standardów emisyjnych nale-

ży uwzględnić przygotowaną do wprowadzenia 
w życie ustawę o systemie bilansowania i rozliczania 
wielkości emisji NOx uwzględniające roczne krajowe pu-
łapy. 

  Zawartość nieprzereagowanego amoniaku 
(NH3)
Ze względu na wysoką efektywność reakcji katalitycznej, 

pozostałości amoniaku w spalinach są bardzo niewielkie. Ze 
wszystkich metod wtórnych odazotowania, SCR charakte-
ryzuje się najniższym zużyciem amoniaku i najmniejszymi 
pozostałościami nieprzereagowanego NH3. Dla nowych ka-
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talizatorów jest to wielkość bliska 0 (zero), dopiero w trakcie 
przybliżania się do ich końca żywotności technologicznej za-
wartość NH3 wzrasta, nie przekraczając jednak wymaganej 
przez gwarancje koncentracji.

Zawartość nieprzereagowanego amoniaku, nazywana 
zwykle „NH3 slip” nie podlega kontrolowaniu jako emisja, 
a jego ograniczenie wynika z uwarunkowań technologicz-
nych, opisanych w dalszym ciągu referatu.

  Konwersja do SO3

Zjawisko konwersji występuje dla wszystkich spa-
lin zawierających SO2, niezależnie od instalacji SCR. Ka-
talizatory mają jednak stosunkowo wysoki udział w zja-
wisku konwersji wynikający zarówno z ich bardzo 
dużej powierzchni jak i funkcji utleniającej zawartych 
w masie katalitycznej substancji. Wielkość konwersji zależ-
na jest w pierwszym rzędzie od:

  Stopnia aktywności katalizatorów.
Z tego względu wskazane jest stosowanie odpowiedniej 

proporcji między ilością i aktywnością katalizatorów.
  Temperatury spalin.

Poprzez odpowiedni dobór okna temperaturowego dla 
instalacji SCR możliwe jest ograniczenie konwersji przy za-
chowaniu pełnej aktywności katalizatorów.

  Rozwiązania konstrukcyjne
  Porównanie jedno- i dwuliniowej instalacji 
SCR dla dużych bloków
Przy planowaniu SCR dla dużych bloków energetycznych, 

w szczególności kiedy limity emisji NOx, SO3 oraz NH3 slip zo-
stały zaostrzone, istotne jest pytanie, czy zastosować jedną 
czy też dwie linie odazotowania.

W przypadku zastosowania dwóch podgrzewa-
czy obrotowych powietrza oraz postawionego wy-
magania zdolności do eksploatacji kotła poprzez jed-
no LUVO, podzielenie strumienia spalin na dwa ciągi już 
przed SCR prowadzi do zwiększenia ilości katalizatorów 
o ok. 15%. Również pozostałe zespoły instalacji muszą być 
częściowo zdublowane powodując wzrost kosztów inwestycji.

Argumentem przemawiającym za dwoma liniami jest 
możliwość lepszego kontrolowania równomiernego prze-
pływu spalin oraz precyzyjniejsze dozowanie amoniaku 
w przypadku mniejszego przekroju katalizatorów.

Z tego względu ostateczne rozstrzygnięcie koncepcji SCR 
oparte jest o dogłębne porównanie obydwu wariantów, przy-
czym w pierwszym rzędzie brane są pod uwagę aspekty tech-
nologiczne, a dopiero po ich weryfi kacji ekonomiczne.

Rysunek 3 przedstawia przykładowe studia rozwiązania 
dla nowego kotła o wydajności 900 MWel.

  Obciążenie mechaniczne i termiczne obudowy 
SCR
Wielkość przekroju obudowy kata l izatorów 

Rys. 3. Koncepcje zabudowy systemu SCR
 dla kotła o wydajności 900 MW 

(dwu - i jednonitkowa)
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oraz temperatury przepływających spalin wymaga-
ją odpowiednich rozwiązań statycznych konstruk-
cji. Obliczenia obejmować muszą nie tylko stan naprężeń 
i odkształceń mechanicznych pod wpływem obciążeń, ale 
również odkształcenia w wyniku oddziaływań termicznych. Ry-
sunek 4 pokazuje przykład analizy odkształceń dla wybranej 
konstrukcji reaktora SCR. 

  Odpylanie spalin
  Aktualny stan technik dla systemów odpylania 
- elektrofi ltr wiodącym odpylaczem w 
energetyce
Najlepszym urządzeniem do osiągnięcia wymaganego po-

ziomu emisji pyłów z kotłów energetycznych generujących wy-
sokie natężenia przepływu jest poziomy elektrofi ltr suchy. Pomi-
mo swoich dużych rozmiarów, pozostaje najbardziej opłacalnym 
sposobem ograniczenia emisji pyłów, ponieważ przy tym samym 
poziomie emisji zużywa znacznie mniej energii elektrycznej niż 
alternatywny odpylacz jakimi jest np. pulsacyjny fi ltr tkaninowy.

Współczesne elektrofi ltry stosowane w energetyce cechu-
ją parametry:

  skuteczność odpylania powyżej 99,9% (można go zapro-
jektować dla dowolnej skuteczności i dla dowolnego na-
tężenia przepływu);

  stężenie zapylenia spalin oczyszczonych poniżej 
20 mg/Nm3 (a jeśli wymagane - poniżej 10 mg/Nm3)
 - należy przy tym pamiętać, że końcowa emisja pyłu jest 
także efektem działania systemu odsiarczania spalin;

  zużyc ie energ i i  e lekt rycznej  w gran icach 
0,1÷0,5 kWh/1000 m3 odpylanych spalin, co stanowi ak-
ceptowalny poziom dla żądanego poziomu skuteczności 
działania);

  niskie spadki ciśnienia: zwykle poniżej 250 Pa;

  prędkość spalin w komorze: 0,5÷1,5 m/s;
  wysokość układu elektrod: do 16m;
  wysoka dyspozycyjność: powyżej 99%;
  niskie koszty eksploatacji - ze względu na stosunkowo ni-

skie zużycie energii, wydłużone okresy międzyremontowe, 
ograniczenie czynności konserwacyjnych do minimum, nie-
skomplikowaną i łatwą wymianę elementów podlegających 
naturalnemu zużyciu oraz prostą i wymagającą niewielkich 
nakładów obsługę eksploatacyjną.

  Zasada działania i konstrukcja nowoczesnego 
elektrofi ltru
Podstawową zasadą działania elektrofi ltrów jest wymusze-

nie przepływu cząsteczek pyłu przez pole elektryczne, gdzie 
otrzymują ładunek elektryczny na skutek emisji polowej elek-
tronów z ostrz elektrod ulotowych. Następnie tor ich ruchu ule-
ga odchyleniu wzdłuż linii sił tego pola w kierunku uziemionych 
elektrod zbiorczych, na których oddając swój ładunek elektrycz-
ny osadzają się ostatecznie. 

W praktyce, dla dużych natężeń przepływu gazu, elektro-
fi ltr przybiera postać serii wzajemnie równoległych elektrod 
zbiorczych pomiędzy którymi rozmieszczone są w równej od-
ległości elementy ulotowe, odizolowane od elektrod zbiorczych. 
Elementy ulotowe zasilane są prądem stałym.

Aż do momentu ostatnich osiągnięć w rozwoju systemów 
zasilania prądem stałym wysokiej częstotliwości, elektrofi ltry 
zasilane były elektrycznie za pomocą urządzeń wysokiego 
napięcia, prostujących napięcie o częstotliwości sieciowej. 

W suchych elektrofi ltrach, aby zapewnić ciągłość pro-
cesu odpylania, elektrody zbiorcze są strzepywane mecha-
nicznie po upływie określonego czasu, aby usunąć nagro-
madzony na nich pył. Czas ten, wraz z częstotliwością i siłą 
strzepywania, jest decydujący dla minimalizacji wtórnej emisji 

Rys. 4. Przykład analizy odkształceń dla wybranej konstrukcji reaktora SCR
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Aby zapewnić optymalne warunki ulotu, również elektrody 
ulotowe muszą być utrzymywane w czystości poprzez ich 
strzepywanie.

W obecnie projektowanych przez RAFAKO S.A. elektro-
fi ltrach stosowane są sprawdzone nowoczesne rozwiązania, 
z których należy wymienić:

  górny system strzepywania elektrod ulotowych w postaci 
wału ze spiralnie umiejscowionymi młotkami obrotowo-
przerzutowymi, umożliwiającymi osiągnięcie równomier-
nie rozłożonych przyspieszeń drgań powyżej 200 g,

  sztywne mocowanie elektrod ulotowych do drąga za-
pewniające efektywniejsze wykorzystanie energii impul-
su uderzenia młotka,

  sztywne elektrody ulotowe o zmiennej charakterystyce 
w postaci pionowej cienkościennej rury z przyspawany-
mi poziomo ostrzami o różnorakim kształcie,

  sztywne mocowanie elektrod zbiorczych z drągiem strze-
pującym za pomocą specjalnych łączników, znacznie po-
prawiających efektywność oczyszczania elektrod z pyłu 
dzięki uzyskaniu przyspieszeń drgań rzędu 150÷250 g,

  szeroka podziałka międzyelektrodowa zmieniająca się w 
kierunku przepływu spalin, co pozwala na podwyższenie 
średniej wartości napięcia pracy i jednoczesne zmniejsze-
nie kosztu inwestycyjnego,

  optymalny profi l prędkości strugi spalin w zależności od stęże-

nia wlotowego pyłu, długości pola elektrycznego 
i innych parametrów z wykorzystaniem asy-
metrii przepływów do optymalizacji pracy elek-
trofi ltrów,

  napięcie zasilania dostosowane do po-
działki międzyelektrodowej nawet do 135 kV 
(wartość szczytowa w stanie jałowym napięcia 
wyprostowanego),

  mikroprocesorowe sterowniki w tyrystoro-
wych regulatorach napięcia umożliwiające m. in. 
optymalizacje wartości napięcia zasilania oraz 
energooszczędne zasilanie quasi impulsowe,

  lokalny system nadrzędnego sterowania 
pracą elektrofi ltru oparty na sterowniku swo-
bodnie programowalnym PLC,

  komputerowy system nadrzędne-
go sterowania, wizualizacji, archiwizacji 
i optymalizacji pracy elektrofi ltru,

  zastosowanie zasilania elektrofi ltru napię-
ciem uzyskiwanym z przetwornic mocy wyso-
kiej częstotliwości na poziomie 20÷35 kHz, w 
którym istnieje możliwość bardzo dokładnego 
dostosowania parametrów dostarczanej ener-
gii do wymaganych i aktualnych warunków pro-
cesu odpylania.

  Specyfi ka systemów odpylania dla dużych 
jednostek kotłowych
W ostatnich latach powstają nowe bloki energetyczne 

o coraz większych mocach, które muszą sprostać wysokim 
wymaganiom norm ochrony środowiska.

Ponieważ odpylanie spalin zachodzi także częścio-
wo w absorberach mokrego odsiarczania uzyskanie wyni-
kającego z dyrektywy IED poziomu 10 mg/Nm3 jest możli-
we przy gwarancji zapylenia za elektrofi ltrem na poziomie 
25÷20 mg/Nm3. Jednakże ze względu na problem zakłóceń 
w krystalizacji gipsu i uzyskanie wysokiego stopnia czystości 
gipsu po instalacji mokrego odsiarczania, od dostawcy elektro-
fi ltru wymaga się często zagwarantowania stężenia pyłu nawet 
na poziomie 10 mg/Nm3. 

Elektrofi ltr wielkogabarytowy do odpylania spalin z kotłów 
dużej mocy charakteryzuje: 

  zwarta zabudowa wielkogabarytowych komór e-fi ltru wy-
magających specjalnych rozwiązań konstrukcyjnych ze 
względu na duże szerokości rzędu 40÷60 m, wynikające 
z dużych objętości odpylanych spalin oraz maksymalna 
wysokość elektrod (do 16 m),

  duża sekcjonalizacja mechaniczna i elektryczna,
  liczba stref odpylania wzdłuż kierunku przepływu spalin 

od 4 do 6,
  podział każdej strefy odpylania w poprzek przepływu spalin 

na kilka sekcji, tj. niezależnych pól elektrycznych,

 

 

Rys. 5. Widok modelu wielkogabarytowego elektrofi ltru 
dla dużej jednostki energetycznej
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  zastosowanie jednocześnie dużej licz-
by (20÷24) zespołów zasilających jeden 
elektrofi ltr,

  rozbudowane systemy sterowania i moni-
toringu pracy umożliwiające prawie bez-
obsługową pracę.
Rysunek 5 przedstawia widok modelu 

wielkogabarytowego elektrofi ltru dla dużej 
jednostki energetycznej.

  Wpływ SO3 na pracę elektrofi ltru 
i stopień jego usuwania w 
elektrofi ltrze
Z opisanej wyżej zasady działania elektro-

fi ltru wynika, że wytrącanie cząstek pyłu ze 
spalin za pomocą elektrofi ltru polega na zjawi-
sku oddziaływania pola elektrycznego na nała-
dowane elektrycznie cząsteczki pyłu. Dlatego 
istotne są właściwości fi zyko-chemiczne nie 
tylko spalin, ale i zanieczyszczającego je pyłu.

Jednym z najistotniejszych parametrów 
charakterystycznych pyłu jest jego skład mineralogiczny, a 
raczej jego pochodna, jaką jest oporność właściwa/rezystyw-
ność pyłu. Od niej zależy zachowanie się naładowanego ziar-
na pyłu z chwilą zetknięcia się z elektrodą zbiorczą. Zarówno 
zbyt duża, jak 

i zbyt mała oporność właściwa ziaren pyłu wpływa nieko-
rzystnie na skuteczność odpylania. 

Rezystywność pyłu zmienia się wraz ze zmianą temperatury, 
składu chemicznego pyłu i wilgotności gazu. W miarę wzrostu 
temperatury najpierw rośnie, a po przekroczeniu określonego 
maksimum - maleje. Taki charakterystyczny przebieg rezystyw-
ności pyłu od zmian temperatury wynika z faktu, że w zakresie 
temperatur do punktu ekstremalnego istotna jest przewodność 
powierzchniowa ziaren pyłu, a w zakresie temperatur powyżej 
punktu ekstremalnego - przewodność wskrośna cząstek pyłu.

Przewodność powierzchniowa ziaren pyłu zależy od ilo-
ści i rodzaju zaabsorbowanych substancji na powierzchniach 
ziaren. Jedną z powszechnie absorbowanych substancji jest 
H2O, a drugą SO3, które wobec H2O w określonym udziale 
tworzy H2SO4.

Po osiągnięciu kwasowego punktu rosy następuje kon-
densacja H2SO4 w postaci mgły na powierzchni cząstek pyłu 
tworząc cienką przewodzącą warstewkę obniżającą rezystyw-
ność popiołu do poziomu zapewniającego optymalne odpylanie.

Jak wykazały liczne badania, już śladowe zawartości SO3 
wywierają znaczny wpływ na względne obniżenie się rezy-
stywności pyłu. W miarę wzrostu temperatury następuje wy-
parowanie z powierzchni ziaren zaabsorbowanych uprzednio 
substancji, a to sprawia, ze ich przewodność obniża się czyli 
że rezystywność pyłu podwyższa się.

Stopień kondensacji SO3 na lotnym popiele zależy 

w dużym stopniu od ilości popiołu i od jego alkaliczności. 
W zależności od tego, od 20÷50% H2SO4 może być usunięta 
wraz z pyłem wychwytywanym w elektrofi ltrze.

Po opadnięciu cząstek popiołu do lejów pod komorą elek-
trofi ltru następuje szybka neutralizacja kwasu siarkowego przez 
alkaliczne składniki popiołu.

  Wpływ SCR-u na działanie elektrofi ltru
Nowoczesne duże bloki energetyczne pracujące na wę-

glu kamiennym muszą zostać wyposażone w systemy wtór-
nego odazotowania, pracujące w oparciu o wprowadze-
nie do spalin amoniaku. Pewna, niewielka ilość amoniaku, 
która nie wzięła udziału w reakcji odazotowania pozostaje 
w spalinach („NH3 slip”).

Opisana na początku technologia SCR charakteryzuje się 
najniższym poziomem slipu NH3, leżącym w przedziale od 0 
do max 3 ppm.

Resztkowy NH3 opuszczający reaktor SCR w cza-
sie przepływu spalin przez kolejne instalacje oczyszcza-
nia gazów, tj. przez elektrofiltr i IOS ulega zmniejszeniu, 
a stopień jego usuwania zależny jest od specyfi ki obiektu. 

Zjawisko to prezentuje obrazowo rysunek 6.
Typowymi miejscami wychwytywania NH3 są elemen-

ty systemu odprowadzenia i oczyszczania spalin z ko-
tła już poza SCR-em, a więc podgrzewacz powietrza 
(LUVO), następnie elektrofi ltr i na koniec instalacja mo-
krego odsiarczania (IOS). Bazując na fakcie, ze amo-
niak jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie, szczególnie 
w środowisku o niskim pH, w przypadku istnienia instalacji 
mokrego odsiarczania, ilość gazowego amoniaku opusz-
czającego komin, jest znikoma i stanowi poniżej 1% masy 
amoniaku jaki znalazł się w spalinach za instalacją SCR.
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Rys. 6. Schemat wytrącania resztkowego NH3 w systemie 
oczyszczania spalin
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W czasie swej drogi NH3 reaguje z obecnym w spali-
nach SO3 tworząc związki skutkujące usuwaniem SO3 ze 
spalin. Ilość i rodzaj powstających soli amonowych zależy 
od wielkości resztkowej koncentracji NH3. Głównie two-
rzy się wodorosiarczan amonu NH4HSO4 zwany ABS (ang. 
ammonium bisulphate - ABS) oraz w mniejszym stopniu  
siarczan amonu (NH4)2SO4 oznaczany AS (ang. ammo-
nium sulfate - AS).

Pewna część ABS-u będzie formować kondensat na po-
wierzchniach zimnego końca LUVO. Ocenia się, ze poprzez 
osiadanie ABS-u na powierzchniach LUVO, stopień usu-
wania NH3 w podgrzewaczu powietrza wynosi od 10÷20%. 

Większość ABS-u (ok. 70%) będzie formować w spa-
linach wylotowych z LUVO aerozol, który gromadząc się 
na powierzchniach cząstek lotnego popiołu zlepia je jak 
guma i w tej postaci trafi a do elektrofi ltru. 

Stopień tworzenia się ABS zależy od wielu czynników, 
nie tylko od nadmiaru SO

3 w stosunku do NH3, ale też od 
ilości popiołu w spalinach i jego alkaliczności - im wyższa 
jego ilość lub alkaliczność, tym mniejsza ilość ABS-u się 
tworzy.

Ponieważ w przypadku instalacji SCR wielkość sli-
pu NH3 jest minimalna, ilość powstającego wodorosiar-
czanu amonu (ABS-u) również jest niewielka, zwłaszcza 
w przypadku spalania węgli nisko i średniosiarkowych, dla 
których ilość SO3 powstającego w wyniku spalania takich 
węgli jest stosunkowo niska.

Siarczan amonu w skrócie AS tworzy się szczególnie 
wtedy, gdy amoniak pozostaje w nadmiarze w stosunku 
do SO3. Ponieważ w procesie spalania to SO3 jest zwykle 
w nadmiarze, ilość tworzonego AS-u zależy od koncen-
tracji NH3, a więc za instalacją SCR powstają nieznaczne 
ilości siarczanu amonu (AS-u).

Siarczan amonu jest łatwo odpylany w elektrofi ltrze, 
ale ze względu na olbrzymie własności adhezyjne, przy-
wiera do powierzchni elektrod oraz lejów, co może spo-
wodować problemy zarówno z elektrofi ltrem jak i z insta-
lacją transportu popiołu. Problem pojawia się zwłaszcza 
kiedy np. obciążenie kotła jest obniżone i temperatura 
spalin spada poniżej punktu rosy. Wówczas pył staje się 
trudny do usunięcia. 

Wraz z usuwanymi z elektrofi ltru pyłami zanieczyszczo-
nymi solami amonowymi, dokonuje się usuwanie amoniaku. 
Szacuje się, że ok. 70÷80% slipu NH3 jest usuwane w elek-
trofi ltrze jako osad tworzony na lotnym popiele, co stano-
wi największy procent na drodze spalin z SCR do komina.

  Właściwości popiołów za instalacjami SCR 
pod kątem ich wykorzystania w przemyśle 
budowlanym
Popioły lotne, wydzielone ze spalin w elektrofiltrach 

w postaci suchej, są jednymi z najbardziej cenionych odpadów energe-
tycznych, stąd nazywane są ubocznymi produktami spalania. Wynika to 

w dużej mierze ze znaczącego poziomu ich użytkowania w przemyśle 
materiałów budowlanych, głównie przy produkcji cementów, betonów, 
kruszyw lekkich oraz wyrobów ceramiki budowlanej. Jest to możliwe 
dzięki właściwościom pucolanowym popiołu, nabywanym wskutek 
procesów termicznych zachodzących w komorze paleniskowej kotła. 

Pucolanowość - to zjawisko wiązania wolnego wap-
na wobec wody z utworzeniem związków hydraulicz-
nych podobnych do powstających w wyniku hydratacji ce-
mentu. Własności pucolanowe popiołu są aktywowane w 
betonie przez generowanie wysoko alkalicznego wolnego wapna 
z hydratacji cementu. 

Popioły lotne z układów odpopielania spalin wyposażonych w in-
stalacje SCR - jak wyżej opisano - mogą zawierać niewielkie ilości 
związków amoniaku, które w środowisku alkalicznym (zaprawy, beton, 
itp.) uwalniają gazowy amoniak m. in. wg reakcji:

Stąd wynika pojęcie „amoniak w popiele” przez co 
w rzeczywistości należy rozumieć obecność w lotnym popiele jego 
związków.

Aby uniknąć komplikacji przy zagospodarowaniu popiołów lotnych 
z układów oczyszczania spalin, ogranicza się wielkość slipu NH3 w 
spalinach za stopniem odazotowania.

Technologia SCR jest metodą odazotowania umożliwiającą naj-
lepszą kontrolę nieprzereagowanego amoniaku i charakteryzuje się 
najniższymi wartościami slipu NH3.

Wprawdzie końcowe własności betonu nie są uzależnione od 
użycia popiołu zanieczyszczonego amoniakiem, ale jego nadmierne 
wydzielanie się jest nieakceptowane zarówno przez producentów be-
tonu jak i jego użytkowników, szczególnie jeśli beton jest używany w 
podziemiach lub zamkniętych niewentylowanych pomieszczeniach, 
czyli w zależności od specyfiki lokalizacji, ilości cyrkulującego świeże-
go powietrza, itp.

W przypadku zanieczyszczonych amoniakiem popiołów, jego 
woń staje się wyczuwalna, kiedy popiół zawiera powyżej 100÷200 
mg NH3/kg.

Rysunek 7 przedstawia porównanie koncentracji NH3 
w popiele z elektrofiltru w zależności od slipu NH

3 dla róż-
nego zapylenia spalin [1]. Z wykresu wynika, że limit 
100 mgNH3/kg popiołu jest osiągnięty przy NH3 slip 5 vpm dla zapylenia 
30 g/m3, ale przy niskim zapyleniu (co może występować dla paliwa 
o niskiej zawartości popiołu) tylko 1 vpm NH

3 slip byłby dopuszczalny. 
Wynika z tego, że koncentracja NH3 w popiele nie może być narzu-
cana tylko jako efekt poprawności działania systemu SCR bez po-
wiązania z jakością paliwa.

  Instalacja odsiarczania spalin
  Aktualny stan techniki dla systemów IOS

Dla dużych bloków energetycznych techniką odsiarcza-
nia spalin spełniającą wymagania BAT i jedyną spotykaną 
w świecie przy realizacji nowych projektów jest mokre odsiarcza-
nie spalin oparte o metodę wapienno-gipsową. W metodzie tej 

2NH4HSO4 + Ca(OH)2     2NH3(g)  + CaSO4 + 2H2O 
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sorbentem jest CaCO3 o czystości minimum 95% masowo, a 
produktem końcowym CaSO4.2H2O o zawartości wolnej wody 
poniżej 10% i czystości powyżej 95% masy suchej. Rysunek 8 
przedstawia główne obszary projektowania obejmujące typowy 
system mokrego odsiarczania spalin. W dużym uproszczeniu pro-
ces odsiarczania jest realizoany wg reakcji:

  Różnice wynikające z stosowanego paliwa oraz 
sposób odprowadzania spalin
Dla dużych jednostek energetycznych ze względu na wielkość 

strumienia spalin podstawową różnicą pomiędzy instalacją pro-
jektowaną dla węgla kamiennego (rys. 9) i węgla brunatnego jest 
zastosowanie w przypadku węgla brunatnego 2 nitek odsiarczania.

Pozostałe cechy obu instalacji są identyczne, przy czym na-
leży zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  odprowadzanie spalin przez chłodnię 
kominową jest uważane obecnie za 
rozwiązanie najbardziej ekonomiczne, 
przy tym rozwiązaniu nie stosuje się ka-
nałów obejściowych umożliwiających 
pracę kotła bez pracującej instalacji od-
siarczania, nie jest również rozważany 
jakikolwiek system podgrzewu spalin 
oczyszczonych,

  nie stosuje się osobnych wentylatorów 
wspomagających do pokrycia strat 
w ramach IOS u jak to ma miejsce 
w przypadku dobudowy tych instala-
cji do istniejących układów kotłowych,

  przed IOS zabudowuje się systemy od-
zysku ciepła - ciepło pobrane ze spa-
lin jest wykorzystywane do podgrzewu 
powietrza, kondensatu lub w układach 
kombinowanych
W zależności od indywidualnych 

wymagań spaliny oczyszczone mo-
gą być wyprowadzane przez komin. 
W razie potrzeby spaliny te mogą zostać 
podgrzane w oparciu o wykorzystanie cie-
pła spalin surowych. Obecnie takie instala-
cje podgrzewu wykonuje się w oparciu o 
wymienniki statyczne o przepływie krzyżo-
wym (doświadczenia RAFAKO S.A. z IOS 
Bełchatów) bądź wymienniki ciepła z wy-
muszonym obiegiem (system przyjęty przez 
RAFAKO S.A. dla IOS w EC Siekierki). Każdorazowo takie roz-
wiązanie oznacza:

  większe koszty inwestycyjne,
  większe zużycie energii elektrycznej na przetłaczanie spalin,
  utratę energii możliwej do odzyskania ze spalin na inne po-

2SO2+2CaCO3+4H2O+O2     2CaSO4.2H2O(s) +2CO2(g)
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Rys. 7. Zależność koncentracji NH3 w popiele 
z elektrofi ltru od NH3 slip i zapylenia spalin

  
KANAŁY SPALIN SUROWYCH:

1. Kanały spalin wraz z klapami 
odcinającymi 

2. Chłodnice spalin systemu odzysku ciepła
3. Kanały obejściowe absorberów wraz 

tłumikami (jeśli występują)

KANAŁY SPALIN SUROWYCH:
1. Kanały spalin wraz z klapami 

odcinającymi 
2. Chłodnice spalin systemu odzysku ciepła
3. Kanały obejściowe absorberów wraz 

tłumikami (jeśli występują)

WĘZEŁ PRZYGOTOWANIA SORBENTU:
1. Rozładunek sorbentu (CaCO3)
2. Magazynowanie sorbentu
3. Roztwarzanie lub mielenie sorbentu
4. Przesyłanie zaw. sorbentu do absorberów

WĘZEŁ PRZYGOTOWANIA SORBENTU:
1. Rozładunek sorbentu (CaCO3)
2. Magazynowanie sorbentu
3. Roztwarzanie lub mielenie sorbentu
4. Przesyłanie zaw. sorbentu do absorberów

Absorber IOS
Pompy 

cyrkulacyjne
Odkraplacze

Mieszadła
WĘZEŁ KLASYFIKACJI GIPSU 

I WYPROWADZANIA GIPSU I ŚCIEKÓW:
1. Pompy upustowe
2. Hydrocyklony gipsu
3. Hydrocyklony ścieków
4. Zbiornik i pompy zawiesiny gipsu
5. Zbiornik i pompy ścieków surowych

WĘZEŁ KLASYFIKACJI GIPSU 
I WYPROWADZANIA GIPSU I ŚCIEKÓW:

1. Pompy upustowe
2. Hydrocyklony gipsu
3. Hydrocyklony ścieków
4. Zbiornik i pompy zawiesiny gipsu
5. Zbiornik i pompy ścieków surowych

ODWADNIANIE I MAGAZYNOWANIE GIPSU:
1. Instalacje filtrów taśmowych lub wirówek
2. Układy przenośników
3. Magazyn gipsu wraz z wygarniaczem
4. Stacje załadunku gipsu na środki transportu
5. Instalacja awaryjnego składowania gipsu

ODWADNIANIE I MAGAZYNOWANIE GIPSU:
1. Instalacje filtrów taśmowych lub wirówek
2. Układy przenośników
3. Magazyn gipsu wraz z wygarniaczem
4. Stacje załadunku gipsu na środki transportu
5. Instalacja awaryjnego składowania gipsu

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
1. Magazynowanie i przygotowanie chemikaliów
2. Zbiorniki reakcyjne
3. Wytrącanie osadu
4. Zagęszczanie osadu
5. Odprowadzanie ścieków i sprasowanego osadu

OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW
1. Magazynowanie i przygotowanie chemikaliów
2. Zbiorniki reakcyjne
3. Wytrącanie osadu
4. Zagęszczanie osadu
5. Odprowadzanie ścieków i sprasowanego osadu

KANAŁY SPALIN OCZYSZCZONYCH:
1. Kanały spalin wraz z klapami odcinającymi jeśli 

wymagane
2. Podgrzewacze spalin jeśli wymagane
3. Komin lub wyprowadzanie przez chłodnię

KANAŁY SPALIN OCZYSZCZONYCH:
1. Kanały spalin wraz z klapami odcinającymi jeśli 

wymagane
2. Podgrzewacze spalin jeśli wymagane
3. Komin lub wyprowadzanie przez chłodnię

WĘZEŁ ZAOPATRZENIA W WODĘ:
1. Pompy wody zasilającej
2. Zbiornik wody procesowej wraz z pompami

WĘZEŁ ZAOPATRZENIA W WODĘ:
1. Pompy wody zasilającej
2. Zbiornik wody procesowej wraz z pompami

WĘZEŁ POWIETRZA UTLENIAJĄCEGO:
1. Dmuchawy powietrza natleniającego
2. System rurociągów i lanc powietrza

WĘZEŁ POWIETRZA UTLENIAJĄCEGO:
1. Dmuchawy powietrza natleniającego
2. System rurociągów i lanc powietrza

Rys. 8. Główne węzły instalacji mokrego odsiarczania spalin
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Rys. 9. Schemat konfi guracji IOS przyjętej 
dla kotła opalanego węglem kamiennym 

Uwagi do schematu:

1. Zastosowanie jednego wentylatora wyciągowego jest możliwe. Decyzja jeden czy 
dwa wentylatory jest związana z konfi guracją kotła i ciągów podgrzewu powietrza. 

2. W przypadku 2 wentylatorów wyciągowych można za-
stosować również 2 niezależne absorbery.
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trzeby.

  Specyfi ka systemów dla dużych jednostek
  IOS dla dużych obiektów energetycznych 

cechuje:
  Zastosowanie pojedynczych absorberów o średnicy kilkunastu 

metrów, co wymaga przeprowadzenia symulacji przepływu 
spalin i podjęcia szeregu działań mających na celu wyrówna-
nie strugi od króćca wlotowego absorbera począwszy.

  Zastosowanie dużego L/G (stosunek cieczy zraszającej do 
spalin) co wynika zarówno z konieczności osiągnięcia wyma-
ganego stopnia usuwania SO

2 jak również z wielkości apara-
tu wynikającej ze strumienia spalin. Ze względu na to stosuje 
się pompy cyrkulacyjne o wydajności przekraczającej 10 000 
m3/h i rurociągi cyrkulacyjne o średnicy 1200-1400 mm.

  Stosowanie układów umożliwiających osiągnięcie bardzo ni-
skich stężeń wylotowych SO2 i/lub poprawiających ekonomi-
kę pracę absorbera pod kątem „CCS-ready”. Stosowane tu 
rozwiązania obejmują: 

1. zabudowę dodatkowych poziomów zraszania (normalnie bę-
dą stanowiły rezerwę ruchu),

2. rezerwę miejsca na kolejne poziomy zraszania,

3. rezerwę miejsca na specjalną ścianę sitową tworzącą zjawi-
sko barbotażu spływającej zawiesiny,

4. stosowanie kwasów organicznych jako dodatków do procesu.
Na szczególną uwagę zasługuje rozwiązanie z stosowaniem 

kwasów organicznych jako dodatków do procesu. RAFAKO S.A. 
prowadziła badania z wykorzystaniem kwasu mrówkowego i ady-
pinowego [5], których porównanie przedstawia tabela 4.

Rysunek 10 przedstawia zestawienie uzyskanych stężeń 
wylotowych SO2 przy różnych stężeniach kwasu mrówkowego 
w obiegu absorbera IOS. Charakterystyka została opracowana 
przez wyrównanie i aproksymację szeregu danych pomiarowych 
i obowiązuje dla konkretnego przypadku w zakresie parametrów 
spalin i wielkości absorbera.

Przeprowadzone badania pozwalają na następujące stwier-
dzenia:

  Efekt końcowy w zakresie poprawy skuteczności odsiar-
czania dla dozowania kwasu adypinowego i mrówkowe-
go dla tych samych stężeń i przy stężeniu wylotowym 
SO2 powyżej 100 mg/Nm3 jest podobny.

  W badanym obszarze parametrów stwierdzo-
no, że kwas mrówkowy pozwala na zejście 
do stężenia SO

2 na poziomie do 30 mg/Nm3, 
a dla kwasu adypinowego do 50 mg/Nm3.

 Dozowanie kwasu mrówkowego jest 
szybciej odczuwalne w systemie.

Analizy ekonomiczne przeprowadzo-
ne przez RAFAKO S.A. wykazały, że przy 
żądanym stężeniu wylotowym SO

2 poni-
żej 120-160 mg/Nm3 dozowanie do sys-
temu kwasu organicznego oznacza mniej-
sze koszty eksploatacyjne w porównaniu 
do zwiększania L/G. Porównanie dotyczy
 z jednej strony kosztu zakupu i dozowania 
kwasu, a z drugiej strony kosztu energii elek-
trycznej. Dla konkretnego przypadku takie ana-
lizy muszą być wykonywane indywidualnie, 
ponieważ zależą one zarówno od cen jednost-
kowych energii elektrycznej, jak i konfi guracji i 
warunków pracy IOS.

  Obecność NH3 w gipsie i 

Kwas mrówkowy Kwas adypinowy

Wzór cząsteczki: HCOOH HOOC-(CH2)4-COOH

Forma występowania: Bezbarwna, klarowna ciecz o ostrym drażniącym zapachu Białe, bezwonne ciało stałe

Uwagi: Związek silnie redukujący, żrący i powodujący korozję, pary są cięższe od powietrza, 
tworzy mieszaniny wybuchowe z powietrzem

Związek drażniący

Zagrożenia: C- żrący X - drażniący

Rozpuszczalność w wodzie: Nieograniczona: dobrze się rozpuszcza w wodzie, miesza się z wodą w każdym stosunku 19 g/dm3 dla 20oC

Tab. 4. Zestawienie informacji o stosowanych w IOS kwasach organicznych

 HCOOH

0

200

400

600

800

1 000

1 200

0 2 000 4 000 6 000 8 000 10 000 12 000

Koncentracja SO2 w spalinach surowych

K
on

ce
nt

ra
cj

a 
S

O
2 w

 s
pa

lin
ac

h 
oc

zy
sz

cz
on

yc
h bez kw asu

200 [mg/l] kw asu

400 [mg/l] kw asu

600 [mg/l] kw asu

800 [mg/l] kw asu

Rys. 10. Przykładowe efekty stosowania w systemie IOS kwasu mrówkowego
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ściekach jako efekt NH3 slip

Rysunek 6 przedstawia schemat wytrącania resztkowego NH3 
w systemie oczyszczania spalin. Do systemu IOS trafi a około 2% 
masowo NH3. W środowisku kwaśnym związek ten przechodzi 
do ścieków z IOS. Wobec powyższego dotrzymanie koncentracji 
NH3 w produkcie stałym IOS, tj. w gipsie poniżej 0,001% mas. nie 
stanowi problemu. Koncentracja NH3 w ściekach jest zależna od 
szeregu czynników. Dotrzymanie wartości azotu amonowego po-
niżej 10 mg/litr (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w spra-
wie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego) 
wymaga każdorazowo dokładnych analiz. Wartości rzędu kilku 
mg/litr (3-5) mogą być bowiem pochodną procesu wiązania w 
IOS resztkowego amoniaku obecnego w spalinach jako NH3 slip.

  Zakłócenia w procesie krystalizacji gipsu jako 
efekt złej pracy odpylacza
W trakcie eksploatacji IOS procesy zachodzące w absorbe-

rach mają wpływ nie tylko na zużycie mediów tj. wody, czy sorben-
tu, ale także wpływają na jakość produktów reakcji tzn. ścieków i 
gipsu. Wyprowadzanie z instalacji ścieków w sposób ciągły po-
zwala na zachowanie nominalnego poziomu chlorków w zawiesi-
nie, a także zapobiega wzrostowi koncentracji w zawiesinie absor-
bera substancji zakłócających proces tworzenia kryształów gipsu. 

Doświadczenia eksploatacyjne wykazują, iż proces zacho-
dzący w absorberze przy nieprawidłowej proporcji ładunku siarki 
do ładunku popiołu lub przy wpływie drobnych frakcji pyłu pocho-

dzących ze spalania biomasy może przebiegać nieprawidłowo co 
skutkuje kształtem ziaren gipsu utrudniających jego odwadnia-
nie na fi ltrach próżniowych, czy też wirówkach. Przykłady różnic 
w wyglądzie kryształów gipsu prezentuje rysunek 11.

Badania przeprowadzone przez RAFAKO S.A. [4] wykazały, 
że przy dużej intensywności zraszania stopień odpylania spalin 
w absorberze IOS jest bardzo wysoki i dochodzi dla większych 
stężeń pyłu nawet do 99%. Zawsze jednak jeśli proporcja masy 
wytrąconego pyłu do masy związanego SO

2 jako budulca gipsu 
staje się zbyt wysoka następuje zakłócenie procesu krystalizacji, 
powstają nieprawidłowe formy kryształów, tj. takie które uniemoż-
liwiają skuteczny proces odwadniania produktu. Z tego względu 
poprawna praca odpylacza jak również utrzymywanie zapylenia 
spalin poniżej 20-30 mg/Nm3 jest istotna dla pracy IOS.

  Usuwanie SO3

Rysunek 12 przedstawia efekt usuwania SO3 w poszczegól-
nych elementach systemu. Całościowo stopień usuwania SO3 
w systemie nie jest wysoki i do 50% SO3 trafi a do środowiska w 
formie aerozolu H

2SO4.

  Wnioski
Projektowanie kompleksowego systemu oczyszczania 

spalin z dużych bloków energetycznych opartych o energię 
uzyskaną ze spalania paliw, w szczególności stałych, wy-
maga uwzględnienia wzajemnych powiązań dla systemów 
odazotowania, odpylania i odsiarczania.

Wzajemny wpływ tych instalacji na siebie ma zarówno 

 

 

Prawidłowa struktura kryształów gipsu - owalne kształty 
przypominające „ziemniaki”

Jedna z możliwych nieprawidłowych struktur kryształów 
gipsu - płatki

Rys. 11. Porównanie kryształów gipsu z IOS - forma prawidłowa i nieprawidłowa
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pozytywne aspekty (np. zmiana rezystywno-
ści pyłu poprawiająca pracę elektrofi ltru jako efekt konwersji 
SO2 do SO3 uzyskiwanej w instalacji SCR), jak i negatywne 
(np. obecność NH

3 w produktach odpylania i odsiarczania). 
W szczególności instalacja SCR jako znajdująca się w pierw-
szym stopniu systemu oczyszczania wprowadza do układu 
NH3, również zmienia stosunek SO2/SO3 przez co wpływa 
zarówno na odpylacz jak i system odsiarczania.

Jednocześnie na końcu układu znajduje się system mo-
krego odsiarczania spalin, który musi przejąć na siebie za-
kłócenia działania obu wcześniejszych etapów oczyszczania 
spalin, z czego, w szczególności, prawidłowa praca elektro-
fi ltru jest decydująca dla utrzymania jakości produktu.

Dostępna technika, umożliwia poprzez stosowanie spraw-
dzonych rozwiązań dotrzymanie obowiązujących jak i plano-
wanych wielkości emisji.
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Hubert Smorąg, z-ca dyrektora ds. projektowania i nowych technologii, Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

SEFAKO - innowacyjna marka 
dla wyspy kotłowej
SEFAKO to kompetentny i profesjonalny zespół projektantów zapewniający 

nowoczesne projektowanie (przy wsparciu wiodących Biur Projektowych 
z Grupy Polimex-Mostostal z Gliwic, Katowic i Tarnowskich Gór), wysoką 
jakość produkcji elementów i europejskie standardy dla wyrobów końcowych, 
m.in. certyfi katy SZJ ISO 9001, PED 97/23/WE, WUDT oraz uprawnienia do 
stosowania stempla kodeksu ASME w zakresie wytwarzania i montażu kotłów. 
Dzięki temu produkty cieszą się doskonałą opinią wśród użytkowników, a logo 
SEFAKO jest potwierdzeniem jakości i solidności wykonania kotłów.

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. kładzie 
szczególny nacisk na rozwój działalności w 
kierunku zgodnym z priorytetami określo-
nymi w strategicznych dokumentach mię-

dzynarodowych oraz krajowych, realizując 
politykę zrównoważonego rozwoju gospo-
darczego, w tym: „Europa 2020”, Pakiet 
klimatyczno-energetyczny, „Polska 2030”.

SEFAKO współpracuje z firmą Ec-
krohrkessel GmbH z Berlina zakresie 
wsparcia inżyniersko- projektowego 
kotłów narożnikowych „corner 
boiler”. Licencja w swojej intencji 
rozszerza zakres projektowanych 
przez SEFAKO kotłów co do wielko-
ści, parametrów (wydajność od 0,4 
do 290 Mg/h, ciśnienie pary od 8,0 do 
136 bar, temperatura pary przegrza-
nej do 535°C, dla kotłów grzewczych 
do 174 MW), jak i paliw: gaz ziemny, 
olej opałowy, biomasa (drewno, kora, 
torf, słoma, resztki futrzarskie, osady), 
odpady komunalne i przemysłowe, 
specjalne odpady o zwiększonej ilo-
ści chloru i siarki, mieszanki powyż-
szych paliw, odzysk ciepła ze spalin. 

Zasada budowy kotłów narożni-
kowych opiera się na stabilnej pro-
stokątnej ramie, nieogrzewalnych ru-
rach opadowych, samonośnej kon-
strukcji i kompaktowej budowie. Ko-
tły przemysłowe z rurami narożnymi 
dla wytwarzania pary, wody grzew-
czej oraz na olej termiczny są reali-
zowane przez znanych producentów 
na całym świecie z referencjami po-
nad 5 700 wyprodukowanych kotłów 
narożnikowych, głównie w trudnym 
sektorze przemysłowym. Ideę pracy 
kotła narożnikowego przedstawiono 
na rysunku 1. 

5. rury doprowadzające parę 
6. rury przelewowe
7. rury narożnikowe
8. nieogrzewalne rury opadowe

1. walczak
2. rury narożnikowe
3. rozdzielacz
4. rury mieszania

Rys. 1. Idea pracy kotła narożnikowego
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Ciekawym rozwiązaniem stasowa-
nym w konstrukcjach tych kotłów są 
powierzchnie fl agowe parownika w po-
staci U-rurek włączonych w obieg pio-
nowych ekranów - odpowiednika daw-
nych powierzchni grodziowych. 

Korzyści wynikające z zastosowa-
nia kotłów narożnikowych to wysoka 
czystość pary (oddzielanie pary od 
wody następuje również w komorach 
górnych przed walczakiem; zmierzona 
zawartość soli na wylocie z walczaka 
pozwala oceniać zawartość pary na 
wylocie z walczaka na 99,999%, a nie-
dogrzana w stosunku do temperatury 
nasycenia woda z ECO jest podgrze-
wana w walczaku ciepłem kondensu-
jącej się pary, dzięki czemu stabilizuje 
poziom wody w walczaku oraz popra-
wia cyrkulację naturalną kotła), szybki 
rozruch, dobra dynamika kotła (kotły 
narożnikowe mogą być szybko wpro-
wadzane na pełne obciążenie, ponie-
waż wszystkie rury posiadają tempe-

raturę nasycenia, co oznacza, że nie 
poddawane są naprężeniem termicz-
nym; z tego samego powodu bardzo 
gwałtowne zmiany obciążenia są moż-
liwe bez utraty poprawnej cyrkulacji, 
poziom wody i ciśnienie w walczaku 
pozostaje stabilne przy normalnych 
zmianach obciążenia), krótki czas mon-
tażu (sylwetka kotła umożliwia zasto-
sowanie modułów wykonywanych na 
warsztacie), samonośna konstrukcja o 
zwartej sylwetce (kocioł z rurami opa-
dowymi w narożach jest zwartą sa-
monośną bryłą - klatką, a wydłużenia 
termiczne pomiędzy rusztem, a kotłem 
są minimalizowane; łatwiejsze uszczel-
nienie rusztu). 

Skład elementarny węgla stosowa-
nego w energetyce i biomasy jakościo-
wo jest taki sam. Różnice występują w 
udziałach poszczególnych pierwiast-
ków i związków chemicznych. Bioma-
sa zawiera średnio 4x więcej tlenu, 2x 
mniej węgla oraz mniej siarki i azotu. 

Konsekwencją tego składu jest wyso-
ka zawartość części lotnych i wysoka 
reaktywność biomasy. Niekorzystną ce-
chą biomasy jest jej wysoka i zmienna 
zawartość wilgoci oraz związków alka-
licznych. Dodatnią cechą są mniejsze 
zawartości popiołu i siarki. Właściwo-
ści fi zykochemiczne biomasy powodują 
że jest ona paliwem trudnym technolo-
gicznie, znacznie różniącym się od wę-
gla. SEFAKO oferuje kotły biomasowe 
zarówno z rusztem schodkowym, ale 
ciekawszym rozwiązaniem są rusz-
ty wibracyjne. Konstrukcje rusztów 
schodkowych, które były opracowane 
w latach 60 nie nadają się do spalania 
tego typu paliw. Były przeznaczone do 
spalania trocin i wiórów, których zawar-
tość wilgoci była < 25%. Jednym z naj-
właściwszych rozwiązań dla spalania 
tego typu paliw jest ruszt wibracyjny 
chłodzony wodą, który dopuszcza spa-
lanie biomasy o wilgotności do 60% i 
przedstawiony na rys. 2.

Rys. 2. Ruszt wibracyjny chłodzony wodą
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Umożliwia on spalanie wszyst-
kich typów biomas w tym słomy i tor-
fu. Planowane są próby spalania paliw 
alternatywnych (np. RDF) oraz węgla. 
Konstrukcja tego rusztu pozwala na 
stosowanie powietrza podmuchowe-
go o temperaturze do 3000C, co jest 

podstawowym czynnikiem dla realizacji 
procesu spalania tak wilgotnego pali-
wa. Woda ogrzana w procesie chłodze-
nia rusztu może być częścią podgrze-
wacza, parownika lub jako zewnętrzny 
obieg. Ruszt zapewnia wysoko efek-
tywny rozdział powietrza, eliminuje awa-

rie pokładu rusztu. Cechuje go duża 
dyspozycyjność i stabilność spalania 
niezależnie od wielkości obciążenia. 

Ruszt wibracyjny w kombinacji z 
podajnikiem narzutnikowym paliwa 
ma nieocenione zalety w porównaniu 
z tradycyjnymi rozwiązaniami schod-

kowymi. Na palenisko narzutnikowe 
dostarczana jest sterowana ilość pa-
liwa dostarczanego z wykorzystaniem 
podajnika ślimakowego i podawana za 
pomocą narzutnika na tylną powierzch-
nię rusztu. Przechodząc przez płomień 
paliwo zapala się i opada na powierzch-

nię rusztu. 
Ruszt schodkowy posiada obcią-

żalność cieplną 0,65 do 0,7 MW/m2, 
ruszt wibracyjny z narzutnikiem 1,5 
MW/m2. Powyższy wskaźnik ma oczy-
wisty wpływ na wielkość i koszt kotła.

Ruchy wibracyjne rusztu wyrównują 

cząstki paliwa i stopniowo przesuwają 
płonącą masę do zanurzonego w wo-
dzie odżużlacza.

SEFAKO aktualnie jest w trakcie 
realizacji projektu instalacji sprę-
żonego powietrza w układzie ge-
neracji energii elektrycznej i odzy-
sku ciepła z pieców elektrycznych 
huty żelazostopów. Innowacyjny pro-
jekt znamienny jest temperaturą pracy 
czynnika - sprężonego powietrza na 
poziomie 650OC, ciśnienia czynnika 
1,3 MPa, temperatury spalin 800OC. 

Parametry pracy instalacji wyma-
gają zastosowania elementów z auste-
nitycznych chromowo-niklowych stali 
stopowych. Instalacja składa się z re-
kuperatorów i rurociągów wraz z ukła-
dem kompensacji i zawieszeń. 

W ostatnim 10-leciu Fabryka Kotłów 
SEFAKO S.A. wyspecjalizowała się w 
produkcji kotłów do termicznej utyli-
zacji odpadów oraz kotłów opalanych 

Rys. 3. Przykładowy kocioł parowy z rusztem wibracyjnym
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biomasą, stając się ich największym 
producentem w Europie. W ponad 56 
tego typu instalacjach istniejących w 
Europie pracują kotły dla termicznego 
przekształcania odpadów wyproduko-
wane w SEFAKO. Skład pierwiastko-
wy odpadów i spaliny powstające w 
procesie ich spalania charakteryzują 
się powstawaniem korozji chlorowej - 
wysokotemperaturowej. Sprawdzonym 
sposobem ochrony powierzchni ciśnie-
niowych kotła jest pokrycie go stopami 
niklu. SEFAKO w 2011 r. wdrożyło in-
stalację do napawania stopów niklu - 
Inconel 625. 

Marka SEFAKO S.A. rozwija się o 
nowe rodzaje kotłów i uzyskuje atrak-
cyjne rynki sprzedaży - jako dostawca 
kotła do wiodących firm w Unii Eu-
ropejskiej z Niemiec, Skandynawii, 
Francji, Austrii i innych krajów. 

Olej termalny coraz częściej 
używany jest jako czynnik termody-
namiczny w procesach technologicz-
nych w firmach przemysłu drzewnego 
oraz do wytwarzania energii elektrycz-
nej w układach Organic Rankine 
Cycle. SEFAKO oprócz opalanych 
biomasą podgrzewaczy oleju termal-
nego w konstrukcji ścian szczelnych, 
oferuje również podgrzewacze spi-
ralne.

W uzasadnionych przypadkach 
SEFAKO oferuje instalacje bioma-
sowe, w skład których wchodzi 
przedpalenisko, podgrzewacz oleju 
termalnego oraz kocioł parowy. Przy-
kładowa instalacja składa się z przed-
paleniska ceramicznego o wydajno-
sci 17,5 MWt (moc użyteczna), kotła 
olejowego o wydajności nominalnej 
10,1 MWt, kotła parowego o wydaj-
ności 6,1 t/h, z możliwością pracy 10 
t/h, podgrzewacza powietrza, odpy-
lacza tkaninowego, wentylatora wy-
ciągowego spalin, wentylatora recyr-
kulacji spalin. 

Zastosowany w tym układzie pod-
grzewacz oleju jest kotłem olejowym 
pionowym, dwuciągowym, wolnosto-
jącym w kształcie walca. Powierzch-
nie grzejne stanowią rury o wymia-
rze ø88,9x4 mm, nawinięte śrubowo 

na trzy walce o różnych średnicach. 
Czynnik (olej diatermiczny) przepły-
wa 8-ma równoległymi rurami. Tem-
peratura wlotowa oleju wynosi 2550C, 
wylotowa oleju 3150C. Temperatura 
wylotowa regulowana jest za pomo-
cą schładzacza powierzchniowego, 
umieszczonego w przestrzeni wodnej 
kotła parowego. Kocioł parowy w tym 
układzie jest kotłem walczakowym, 
płomieniówkowym, dwuciągowym, 
ogrzewanym spalinami wychodzą-
cymi z kotła olejowego. Temperatu-
ra spalin wlotowych wynosi 4120C. 
Spaliny przepływają przez układ po-
ziomych płomieniówek w układzie 
nawrotnym. 

Fabryka Kotłów SEFAKO S.A. na-
leżąca do grupy Polimex-Mostostal 
jest jednym z 5 największych pro-
ducentów kotłów energetycznych 
w Europie. Potencjał kadrowy oraz 
warsztatowy fabryki pozwala na re-
alizację kompletnych instalacji kotło-
wych poprzez projekt, wytworzenie 
oraz montaż. Oferta SEFAKO obej-
muje jednostki kotłowe parowe i wod-

ne, stosowane w energetyce zawo-
dowej, przemysłowej, a także w tzw. 
małej energetyce - na różne paliwa 
stałe: węgiel, biomasę oraz odpady, 
w tym na odpady komunalne. SEFA-
KO jest również wiodącym producen-
tem kotłów odzysknicowych (HRSG) 
dla bloków opalanych gazem oraz 
elementów ciśnieniowych do wszel-
kiego rodzaju kotłów opalanych pali-
wem stałym, płynnym lub gazowym. 
W 2010 r. została opracowana i przy-
jęta Strategia Zarządu SEFAKO S.A. 
pod nazwą SFK300 obejmująca wy-
twarzanie kotłów w systemie „pod 
klucz” o wydajności od 1 do 300 ton 
pary na godzinę. „Wyspa kotłowa” 
realizowana w procesie projektowa-
nia, prefabrykacji, montażu i urucho-
mienia obejmuje kocioł zasadniczy z 
urządzeniami okołokotłowymi, rusz-
tem, palnikami, odżużlaczem, stacją 
przygotowania i uzdatniania czynni-
ka, rurociągami z armaturą, automa-
tyką kontrolno-pomiarową, izolacją, 
obmurzem, konstrukcją wsporczą, 
częścią budowlaną, odpylaniem, ka-
nałami spalin i kominem. 
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gają w ten sposób bardziej zwarte 
konstrukcje.

Dobór materiału wirnika zależy 
od warunków pracy. Doświadczenia 
eksploatacyjne zarówno z wirnikami 
metalicznymi wykonanymi w techno-
logii tradycyjnej z materiału 1.4593 
NORIDUR DAS, jak i z produkowany-
mi od 2004 wirnikami ceramicznymi 
CPS świadczą o ich wysokiej odpor-
ności na zużycie (rys. 3).

Specjalna konstrukcja komory 
uszczelnienia mechanicznego pomp 
cyrkulacyjnych chroni uszczelnienie 
przed niedostatecznym smarowa-
niem w przypadku obecności stosun-
kowo dużej ilości gazu w tłoczonym 

Mirosława Dyjak-Wojciechowska, Janusz Koczberski, KSB Pompy i Armatura Sp. z o.o.

Nowoczesne pompy dla 
instalacji odsiarczania spalin
W procesie odsiarczania spalin agregaty pompowe tłoczą różnego rodzaju 

zawiesiny - media charakteryzujące się wysoką abrazywnością. Trudne 
warunki eksploatacji w połączeniu z ostrymi wymogami elektrowni w zakresie 
bezawaryjnej pracy stanowią duże wyzwanie dla producentów pomp. W tych 
trudnych zastosowaniach przez lata sprawdzały się tylko pompy wykonane 
w całości z metalu lub urządzenia z wykładzinami elastomerowymi, jednak 
dzięki rozwojowi technologii materiałowej stare rozwiązania są coraz częściej 
zastępowane nowoczesnymi pompami z wykładziną ceramiczną na bazie 
węglika krzemu. 

Koncern KSB, o wieloletnim do-
świadczeniu w produkcji agregatów 
do instalacji odsiarczania spalin, do-
starczył ponad 3000 pomp pracują-
cych w głównych i pomocniczych obie-
gach około 300 instalacji odsiarczania 
na całym świecie - w tym około 300 
pomp z wykładziną ceramiczną (Cera-
mikPolySiC®). W łącznej liczbie pomp 
wyprodukowanych dla instalacji od-
siarczania zawiera się również ponad 
200 pomp cyrkulacyjnych i pomocni-
czych w różnych wykonaniach mate-
riałowych, które w ostatnich 6 latach 
zostały dostarczone dla największych 
inwestycji energetycznych w Polsce.

  Konstrukcja pomp dla 
instalacji odsiarczania 
spalin
Nowoczesne agregaty typosze-

regu KWPK (rys. 1), stosowane w 
procesie odsiarczania spalin do tło-
czenia zawiesin, to jednostopnio-
we, jednostrumieniowe pompy wi-
rowe w zabudowie procesowej z 
promieniowym korpusem spiralnym 
z żeliwa sferoidalnego JS1025. Wy-
kładzina z materiału CeramikPoly-
SiC® (w skrócie CPS) o grubości 
co najmniej 15 mm chroni korpus 
pompy przed korozją i abrazją. Kor-
pus w takim wykonaniu, zaprojekto-

wany metodą elementów 
skończonych, posiada 
zewnętrzne ożebrowanie 
zwiększające sztywność 
pompy (rys. 2). W przeci-
wieństwie do pomp pro-
dukowanych w Amery-
ce, czy Australii - korpus 
pomp KWPK jest podparty 
na odlewanych stopach, 
co umożliwia przeniesie-
nie sił bezpośrednio z ru-
rociągu do fundamentu. 
Zyskują na tym w szcze-
gólności mniejsze pompy 
instalowane w układach 
pomocniczych, które osią-

Rys. 1. Przekrój pompy KWPKC 800-934 fi rmy KSB

Rys. 2. Pompa KWPC 800-934
 wyłożona materiałem

 CeramikPolySiC®, widok od strony ssawnej
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medium. Jej duża objętość i stożko-
wy kształt umożliwiają samoczynne 
odpowietrzanie i oczyszczanie. W 
najcięższych warunkach pracy moż-
liwe jest także wyposażenie komo-
ry uszczelnienia w dodatkowy układ 
płukania (multipoint-injection). 

  Odporność na 
ścieranie materiału 
CeramikPolySiC®

82% masy materiału stanowi węglik 
krzemu w postaci cząsteczek osadzonych 
w osnowie z żywicy syntetycznej, który jest 
elementem kompozytu zapewniającym 
bardzo wysoką odporność na ścieranie.

W celu porównania właściwości 
ściernych różnych materiałów ma-

teriałoznawcy przeprowadzają tzw. 
strumieniową próbę ścierania, która 
polega na poddaniu próbki działaniu 
strumienia zawiesiny. Użyta zawie-
sina jest mieszaniną piasku kwar-
cowego o wielkości ziaren 80 µm 
i wody. Prędkość przepływu cieczy 
wynosi 25 m/s, kąt zderzenia 90°. 
Obciążenie wynikające z parame-
trów testowych znacznie przekracza 
obciążenie rzeczywiste występujące 
podczas eksploatacji pompy.

Wyniki próby (rys. 4) dowodzą, 
że materiał kompozytowy CPS ce-
chuje wyższa odporność na ście-

ranie niż materiał 1.4593 Noridur 
DAS. Wartości uzyskane podczas 
testów laboratoryjnych znajdują po-
twierdzenie w doświadczeniach na-
szego serwisu. Dalsze testy mające 
na celu określenie wytrzymałości na 
rozciąganie i ściskanie, sprawdzenie 
właściwości korozyjnych oraz jako-
ści połączenia między wykładziną 
a korpusem pompy dodatkowo po-
twierdzają niezawodność materiału 
kompozytowego.

  Zalety eksploatacyjne
Dostarczone agregaty to urzą-

dzenia o konstrukcji „back-pull-out”, 
umożliwiającej przesunięcie całego 
zespołu wirującego pompy do tyłu i 

Rys. 4. Wynik testu ścieralności (25 m/s; 90°; 80 µm)

wyjęcie go z korpusu bez koniecz-
ności demontażu silnika. W czasie 
prac konserwacyjnych jednoczęścio-
wy korpus spiralny wykonany z ma-
teriału JS1025 (żeliwo sferoidalne 
GGG 40.3) pozostaje zabudowany 
w rurociągu. Nastawny wspornik ło-
żyska z uszczelnieniem labiryntowym 
umożliwia regulację długiej ukośnej 
szczeliny pomiędzy wirnikiem a kor-
pusem, a tym samym kompensację 
zużycia materiału. Specjalna kon-
strukcja przedniej części hydrauliki 
ogranicza przepływ szczelinowy do 
minimum. 

Dodatkowo eliminacja ssawnej 
ścianki ściernej w pompach cyrkula-
cyjnych pozwala na szybki dostęp od 
strony ssawnej do wszystkich nara-
żonych na ścieranie obszarów pom-
py, prostą weryfikację ich stanu, ła-
twy demontaż wirnika oraz wymianę 
uszczelnienia mechanicznego (kon-
strukcja „front-pull-out”).

Istotną zaletą pomp w wykona-
niu z CPS jest możliwość naprawy w 
miejscu pracy pompy. Kompozyt do-
stępny w opakowaniach różnej wiel-
kości nakładany jest metodą szpa-
chlowania, która w krótkim czasie 
umożliwia usunięcie odprysków, wy-
tarć i innych uszkodzeń, unikając tym 
samym kosztownych przestojów.

Serwis KSB świadczy komplek-
sowe usługi dla pomp pracujących 
w instalacjach odsiarczania spalin - 
od sprawdzenia poprawności monta-
żu i uruchomienia nowych urządzeń 
przez prace konserwacyjne, naprawy 
i rewizje po modułowy program za-
rządzania cyklem życia pompy tzw. 
TPM® - Total Pump Management. 
Nowoczesne Centrum Serwisowe 
KSB w Przyszowicach/k. Gliwic, nie-
opodal skrzyżowania A1 i A4, które-
go otwarcie planowane jest w czerw-
cu 2012 r., będzie przystosowane do 
świadczenia kompleksowych usług 
serwisowych klientom energetycz-
nym.

Rys. 3. Wirnik pompy 
KWPK 800-939 z materiału CeramikPolySiC®
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Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny

Kolejne kroki w procesie 
wdrażania dyrektywy o 
emisjach przemysłowych
Regulacje dotyczące BREFs

Decyzją wykonawczą 2012/119/UE z dnia 10 
lutego 2012 r. Komisja Europejska przyjęła 

dokument ustanawiający zasady odnośnie wskazówek 
dotyczących gromadzenia danych i opracowywania 
dokumentów referencyjnych BAT, o których mowa 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych 
oraz zapewnienia ich jakości. Po Decyzji 2011/C 
146/03 ustanawiającej forum wymiany informacji 
na podstawie art. 13 dyrektywy 2010/75/UE 
w sprawie emisji przemysłowych, wydanej 16 maja 
2011 r., to kolejny, istotny krok Komisji 
na drodze zmierzającej do wdrożenia w życie 
regulacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie 
emisji przemysłowych („Dyrektywa IED”) dotyczących 
wykorzystania instrumentu tzw. BREFs w procesie 
wydawania pozwoleń zintegrowanych.

Kolejne kroki w procesie 
wdrażania dyrektywy o 
Kolejne kroki w procesie 
wdrażania dyrektywy o 
Kolejne kroki w procesie 
emisjach przemysłowych
wdrażania dyrektywy o 
emisjach przemysłowych
wdrażania dyrektywy o 
Regulacje dotyczące BREFs
emisjach przemysłowych
Regulacje dotyczące BREFs
emisjach przemysłowych

Decyzją wykonawczą 2012/119/UE z dnia 10 
lutego 2012 r. Komisja Europejska przyjęła 

dokument 
dotyczących gromadzenia danych i opracowywania 
dokumentów referencyjnych BAT, o których mowa 
w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 
2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych 
oraz zapewnienia ich jakości. 
146/03 
na podstawie art. 13 dyrektywy 2010/75/UE 
w sprawie emisji przemysłowych, 
2011 r., to kolejny, istotny krok Komisji 
na drodze zmierzającej do wdrożenia w życie 
regulacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2010/75/UE z 24 listopada 2010 r. w sprawie 
emisji przemysłowych („Dyrektywa IED”) dotyczących 
wykorzystania instrumentu tzw. BREFs w procesie 
wydawania pozwoleń zintegrowanych.
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  Mechanizm najlepszych dostępnych 
technik w Dyrektywie IED 
Dyrektywa IED ma stanowić lepszą, bardziej skuteczną 

wersję Dyrektywy Rady 96/61/WE z 24 września 1996 r. 
dotyczącej zintegrowanego zapobiegania zanieczyszcze-
niom i ich kontroli, skodyfikowanej Dyrektywą Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/1/WE z 15 stycznia 2008 r. 
dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszcze-
niom i ich kontroli („Dyrektywa IPPC”). Cel pozostał ten 
sam - stworzenie na poziomie UE kompleksowego i zin-
tegrowanego systemu nadzoru nad tymi sektorami dzia-
łalności przemysłowej, które ze względu na skalę lub ro-
dzaj prowadzonych procesów technologicznych mogą w 
sposób istotny wpływać na stan środowiska naturalnego. 
Niektóre z koncepcji Dyrektywy IPPC pozostały te same, 
zmianie uległy natomiast niektóre regulacje w zakresie 
mechanizmów i instrumentów, które mają dopomóc, aby 
cel Dyrektywy IED został osiągnięty. 

I tak w szczególności, utrzymano w Dyrektywie IED 
dobrze zakorzenioną już we wspólnotowych i krajowych 
systemach prawnych koncepcję najlepszych dostępnych 
technik, tzw. BAT-ów, jako standardu, który musi być 
uwzględniony podczas określania warunków emisyjnych 
danej instalacji. Dyrektywa IED wyraźnie stanowi, że pań-
stwa członkowskie mają obowiązek podjąć wszelkie środki, 
aby zapewnić, że instalacje objęte regulacjami Dyrektywy 
są eksploatowane z uwzględnieniem - w szczególności - 
standardów BAT, i dalej, że dopuszczalne poziomy emi-
sji zawarte w pozwoleniach są oparte także na standar-
dach BAT. Podobnie jak w Dyrektywie IPPC Dyrektywa 
IED przewiduje, że warunki pozwolenia zintegrowanego 
powinny „opierać się na najlepszych dostępnych techni-
kach”, ale „bez zalecania jakiejkolwiek techniki czy szcze-
gólnej technologii”. Definicja BAT zawarta w Dyrektywie 
IED powiela przy tym w zasadzie definicję BAT zawartą 
w Dyrektywie IPPC. 

Dyrektywa IED wprowadza natomiast zasadnicze zmia-
ny mające na celu wzmocnienie pozycji dokumentów re-
ferencyjnych BAT, zwanych dokumentami BREFs (BAT 
Reference Documents) („BREFs”), a tym samym i BAT w 
procesie wydawania pozwoleń zintegrowanych. 

  Nowe BREFs w Dyrektywie IED
Dyrektywa IED poświęca BREFs dużo więcej uwagi 

niż Dyrektywa IPPC, zwracając szczególną uwagę na ich 
zawartość merytoryczną, zasady współpracy zmierzającej 
do opracowania (weryfikacji) takich dokumentów i samą 
procedurę ich przyjmowania. A co najistotniejsze, nadaje 
im inną rangę prawną.

W odróżnieniu od Dyrektywy IPPC Dyrektywa IED de-
finiuje termin BREFs. BREFs, zgodnie z Dyrektywą IED, to 
dokument będący wynikiem wymiany informacji, sporządzony 
dla określonych rodzajów działalności i opisujący zwłaszcza 
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stosowane techniki, aktualne poziomy 
emisji i konsumpcji, techniki uwzględ-
niane przy okazji ustalania najlep-
szych dostępnych technik, a także 
tzw. konkluzje dotyczące BAT („Kon-
kluzje BAT”) oraz wszelkie nowe tech-
niki ze szczególnym uwzględnieniem 
kryteriów wymienionych w Załączniku 
III do Dyrektywy IED. Zgodnie z Załącz-
nikiem III, czynniki uwzględniane przy 
ustalaniu BAT to: (1) wykorzystanie 
technologii o niskiej ilości odpadów; 
(2) wykorzystanie substancji stwarza-
jących mniejsze zagrożenie; (3) zwięk-
szanie odzysku i recyklingu substancji 
wytwarzanych i wykorzystywanych w 
procesie oraz odpadów, w stosownych 
przypadkach; (4) porównywalne pro-
cesy, urządzenia lub metody działania, 
które zostały wypróbowane i odniosły 
sukces na skalę przemysłową; (5) po-
stęp technologiczny i rozwój wiedzy; 
(6). charakter, skutki i wielkość emisji; 
(7) terminy przekazania do eksploatacji 
nowych lub istniejących instalacji; (8) 
czas potrzebny do wprowadzenia naj-
lepszych dostępnych technik; (9) zuży-
cie i właściwości surowców (łącznie z 
wodą) wykorzystywanych w procesie 
oraz efektywność energetyczna; (10) 
potrzeba zapobiegania lub ogranicza-
nia do minimum całkowitego wpływu 
emisji na środowisko oraz związanych 
z tym zagrożeń; (11) potrzeba zapobie-
gania wypadkom oraz minimalizowa-
nia skutków dla środowiska; oraz (12) 
informacje publikowane przez między-
narodowe organizacje publiczne.

Konkluzje BAT zawierają elementy 
BREFs i formułują wnioski dotyczące 
najlepszych dostępnych technik, ich 
opisu, informacji służącej ocenie ich 
przydatności, poziomów emisji powią-
zanych z najlepszymi dostępnymi tech-
nikami, powiązanego monitoringu, po-
wiązanych poziomów konsumpcji oraz, 
w stosownych przypadkach, odpo-
wiednich środków w zakresie usuwa-
nia zanieczyszczeń z danego terenu.

Konkluzje BAT będą przyjmowa-
ne w formie decyzji Komisji w ramach 
przyznanych jej uprawnień do stano-
wienia aktów wykonawczych i będą 

aktem prawnie wiążącym. Oznacza 
to związanie organów państw człon-
kowskich w zakresie, jaki jest objęty 
regulacją takiej decyzji. Konsekwent-
nie, określając warunki pozwolenia 
zintegrowanego dla danej instalacji, 
w odróżnieniu od dotychczasowych 
przepisów, według których BREFs 
były jedynie niewiążącym dokumen-
tem referencyjnym przy określaniu 
BAT, obecnie, pod rządami Dyrekty-
wy IED, właściwy organ będzie mu-
siał uwzględnić wymagania zawarte 
w Konkluzjach BAT.

  Procedury 
przyjmowania BREFs
Zgodnie z Dyrektywą IED, w celu 

opracowania, dokonania przeglądu 
oraz - w razie potrzeby - aktualizacji 
BREFs Komisja ma obowiązek zorga-
nizować wymianę informacji między 
„państwami członkowskimi, zainte-
resowanymi branżami, organizacjami 
pozarządowymi promującymi ochronę 
środowiska oraz Komisją”. W celu re-
alizacji tego obowiązku Dyrektywa IED 
zakłada utworzenie forum wymiany 
informacji. Takie forum zostało usta-
nowione wspomnianą wyżej Decyzją 
Komisji z dnia 16 maja 2011 r. Zgodnie 
z Dyrektywą IED, Decyzja przewiduje, 
że członkami forum są państwa człon-
kowskie, organizacje międzynarodowe 
reprezentujące branże zainteresowane 
działaniami wymienionymi w Dyrekty-
wie IED oraz organizacje pozarządo-
we promujące ochronę środowiska. 
Zgodnie z Decyzją, członkowie grupy 
ekspertów Komisji „Forum wymiany 
informacji na temat najlepszych do-
stępnych technik na mocy przepisów 
o emisjach przemysłowych” stali się 
automatycznie członkami forum. Nowi 
członkowie forum, niebędący państwa-
mi członkowskimi, będą powoływani 
przez Dyrektora Generalnego DG ds. 
Środowiska.

Komisja jest zobowiązana do za-
sięgania opinii forum „w sprawie prak-
tycznych ustaleń dotyczących wymia-
ny informacji”, w tym w szczególności 
określenia: (a) tzw. wskazówek doty-

czących gromadzenia danych oraz (b) 
tzw. wskazówek dotyczących opraco-
wywania dokumentów referencyjnych 
BAT oraz zapewnienia ich jakości, w 
tym właściwej zawartości i formatu 
tych dokumentów.

Po uzyskaniu opinii forum Komisja 
podjęła Decyzję wykonawczą ustana-
wiając zasady odnośnie wskazówek 
dotyczących gromadzenia danych i 
opracowywania dokumentów referen-
cyjnych BAT, o których mowa w dy-
rektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2010/75/UE w sprawie emisji 
przemysłowych oraz zapewnienia ich 
jakości. Decyzja określa w szczególno-
ści wytyczne dotyczące: (1) procedu-
ry opracowywania i przeglądu BREFs, 
(2) treści i zakresu BREFs, (3) konklu-
zji dotyczących BAT, (3) organizacji 
wymiany informacji, (4) gromadzenia 
i przekazywania danych, oraz (5) za-
pewnienia jakości procesu opracowa-
nia i przeglądu dokumentów BREFs. 
Decyzja jest aktem prawnie wiążącym.

  Zamiast 
podsumowania…
Prace nad przygotowaniem no-

wych BREF’s i rewizją tych dotych-
czas przyjętych są już w toku. Decy-
zjami wykonawczymi z dnia 28 lutego 
2012 r. Komisja przyjęła Konkluzje BAT 
w odniesieniu do produkcji szkła i w 
odniesieniu do produkcji żelaza i stali. 
Tylko tytułem przykładu, rozpoczął się 
kolejny etap rewizji BREF’s dla du-
żych źródeł spalania. Pytanie, na 
ile nasze środowiska przemysłowe 
są świadome, że maszyna Dyrek-
tywy IED już ruszyła. Stawka jest 
wysoka, bo kształt BREFs może w 
istotny sposób zakreślić granice i 
warunki korzystania ze środowiska 
jakie będą nałożone na poszczegól-
ne instalacje w pozwoleniach zinte-
growanych. 
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Deskowania kształtują inwestycje

ULMA Construccion Polska S.A. • tel.: (22) 506 70 00 • www.ulma-c.pl

Elektrownia w Bełchatowie 
Deskowanie uniwersalne DSD 12/20  
Deskowanie dźwigarkowe ENKOFLEX
Wieże T-60
Schodnia BRIO

Elektrociepłownia Siekierki  
w Warszawie 
Deskowanie ramowe PRIMO 

Elektrownia Pątnów w Koninie 
Deskowanie ramowe ORMA

Deskowanie słupów okrągłych TUBUS
Deskowanie dźwigarkowe ENKOFLEX

Wieże T-60 

Elektrownia w Połańcu
System samowznoszący ATR
Deskowanie ramowe ORMA 

Polub nas na Facebooku
facebook.com/ULMAConstruccionPolska

Oficjalny partner 
KS VIVE Targi Kielce
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Cezary Tomasz Szyjko, dr nauk prawnych, adiunkt, Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi

Kierunki zmian w nowym 
Prawie Gazowym 
i w nowelizacji Ustawy 
o zapasach gazu ziemnego 
W krajach Unii Europejskiej następują zmiany na rynku gazowym, związane 

z jego liberalizacją. Podziemne magazyny gazu ziemnego (PMG) stanowią 
kluczowy element nowoczesnej infrastruktury przesyłowej UE. Polska jest ważnym 
elementem tego systemu, ale nasza infrastruktura energetyczna jest w stanie 
powolnej degradacji. Aby zapewnić sobie bezpieczeństwo energetyczne Europa 
buduje nowy i w pełni zintegrowany wewnętrzny rynek gazu. 

W tym celu UE przyjęła nowy Pa-
kiet Infrastruktury Energetycznej na 
najbliższe lata, a w Polsce trwa deba-
ta wokół projektu ustawy Nowe Pra-
wo Gazowe zawierającego regulacje 
poświęcone sektorowi gazowniczemu 
wyodrębnione z Prawa Energetyczne-

go i innych ustaw. Nowela do Ustawy o 
zapasach wyznacza z kolei nowe kie-
runki rozwoju umożliwiając importerom 
gazu przechowywanie surowca poza 
granicami Polski. 

Czy polskie przedsiębiorstwa ma-
ją szansę zarobić? Ustawa otwiera 

bowiem rynek na nowych graczy, do 
których zaliczyć można np. Gazprom, 
który na potęgę rozbudowuje swoje 
magazyny w Europie. W artykule za-
prezentowano aktualne szanse i bariery 
związane ze strategicznym rozwojem 
nowoczesnych metod podziemnego 

Zużycie gazu w gospodarstwach domowych
Zużycie gazu w przemyśle poza energetyką

Zużycie gazu u innych odbiorców (handel, usługi, pozostali)
Zuzycie gazu w energetyce

Ewentualne pokrycie
energetyki jadrowej

zapotrzebowanie elektroenergetyki
wynikające z zawartych umów

Prognoza Ministerstwa
Gospodarki
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magazynowania gazu w świetle no-
wych propozycji legislacyjnych.

W związku z łupkową rewolucją i 
budową terminala LNG w Świnoujściu, 
zdaniem ekspertów, mogą się pojawić 
rezerwy gazu. Wobec powyższego ro-
śnie strategiczne znaczenie PMG, jako 
gwarancji zapewnienia ciągłości do-
staw. Spowodowane jest to ponadto 
zwiększającym się uzależnieniem nie-
mal wszystkich państw UE od importu 
gazu ziemnego oraz przypadkami wy-
korzystywania tego surowca w celach 
politycznych. Powoduje to konieczność 
utrzymywania zapasów i wymusza bu-
dowanie nowoczesnych technologicz-
nie magazynów strategicznych.  
Magazynowanie w PMG traktowane 
jest jako przedsięwzięcie komercyjne, 
które musi przynieść zwrot poniesio-
nych nakładów i zapewnić określony 
zysk inwestorom. Jest to szczególnie 
istotne w sytuacji, gdy zgodnie polityką 
UE, już nie pojedyncze przedsiębior-

stwa gazownicze (zazwyczaj państwo-
we) będą całkowicie odpowiedzialne 
za bezpieczeństwo dostaw gazu, ale 
kilka lub nawet kilkanaście fi rm w po-
szczególnych krajach. Programy bez-
pieczeństwa i wymogi w zakresie za-
pasów magazynowych na poziomie 
poszczególnych krajów powinny sprzy-
jać tworzeniu i rozwojowi konkurencyj-
nego wewnętrznego rynku gazu UE.

Zdecydowana większość państw 
europejskich uzależniona jest od do-
staw gazu ziemnego z importu. Zwięk-
sza to znaczenie PMG, jako kluczowe-
go elementu systemu gazowniczego, 
optymalizującego jego pracę, zapew-
niającego równoważenie sezonowych 
wahań popytu oraz będących zabez-
pieczeniem w przypadku nagłego prze-
rwania dostaw. W kontekście nowych 
rozwiązań legislacyjnych zmienia się 
rynek usług magazynowania w Europie, 
z zamkniętego i kontrolowanego przez 
państwa i duże koncerny, w kierunku 

modelu wolnorynkowego, na co szcze-
gólny nacisk kładzie UE. W związku z 
tym w niedalekiej przyszłości należy 
oczekiwać również powstania rynku 
komercyjnych usług magazynowania 
w Polsce, podobnie jak dzieje się to w 
innych krajach UE. 

Bezpieczeństwo energetyczne jest 
elementem bezpieczeństwa ekono-
micznego państwa. Rozumiane jest 
ono jako stan braku zagrożenia prze-
rwaniem dostaw paliw i energii. Stan 
ten zapewnia dywersyfi kacja źródeł 
dostaw importowanych paliw (w przy-
padku Polski - ropy naftowej i gazu 
ziemnego), co pozwala na ciągłą pra-
cę systemu energetycznego kraju w 
sytuacji przerwania dostaw z jednego 
źródła. Bezpieczeństwo energetycz-
ne państwa wymaga nie tylko rozpro-
szenia źródeł zużywanych surowców 
energetycznych, ale również tworze-
nia zapasów, które można uruchomić 
w stanie kryzysu.
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Rys. 2. Rynek gazu, a struktura zużycia energii pierwotnej 

1) Gaz, czyli infrastruktura i bezpieczeństwo, „Nowy Przemysł” nr 11 (151) 2010, s. 80.
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  Gaz jako nośnik energii
Gaz ziemny jest coraz ważniejszym 

elementem zaopatrzenia energetyczne-
go UE, pokrywającym czwartą część za-
opatrzenia w źródła energii pierwotnej i 
wykorzystywanym głównie do wytwa-
rzania energii elektrycznej, ogrzewania, 
jako surowiec przemysłowy i jako pali-
wo w transporcie. 1 Wraz ze spadkiem 
produkcji wewnętrznej import gazu rósł 
jeszcze szybciej, co doprowadziło do 
wzrostu zależności od importu i do ko-
nieczności podjęcia kwestii związanych 
z bezpieczeństwem dostaw gazu. Po-
nadto niektóre państwa członkowskie 
znajdują się na tzw. wyspie gazowej ze 
względu na brak infrastruktury połączeń 
z resztą Unii. 

Gaz ziemny jest nośnikiem energe-
tycznym, którego rola w gospodarce 
światowej stale wzrasta. Powodem jest 
nie tylko jego dostępność, ale przede 
wszystkim ww. cenne właściwości z 
punktu widzenia ochrony środowiska. 
Ponadto gaz ziemny ma doskonałe wła-
ściwości palne. Spala się pobierając tlen 
z atmosfery (wytwarzające się spaliny nie 
zawierają popiołów), a powstały w wyniku 
spalania dwutlenek węgla i para wodna 
nie są szkodliwe dla ludzi i środowiska. 
Przy spalaniu gazu emisja tlenków azotu 
jest mniejsza niż przy spalaniu węgla, a 
dalszemu ograniczeniu emisji NOx. Wa-
lory gazu to powszechność, łatwość i 
wygoda transportu (gazociągami, tan-
kowcami/gazowcami w postaci LNG), 
łatwość sterowania i automatyzacji pro-
cesu spalania oraz, co chyba najważ-
niejsze, możliwość osiągnięcia wyższych 
wskaźników sprawności energetycznej w 
porównaniu z urządzeniami zasilanymi 
innymi paliwami.2 

Reasumując, gaz ziemny to idealne 
paliwo w energetyce. Wynika to głów-
nie z: 

  stałej jakości i niezmiennego składu 
surowca;

  możliwości uniknięcia magazynowa-
nia surowca (do pewnego stopnia); 

  wysokiej wartości opałowej; zwięk-
szenia sprawności układu nawet do 
85%;

  obniżenia wydatków związanych z 
ochroną środowiska, w związku z 
mniejszą emisją SO2 i braku odpa-
dów. 3 
Wydobycie gazu ziemnego i jego 

transport na duże odległości to proces 
kosztowny. W związku z tym udział opła-
ty za przesył w cenie, którą płaci odbior-
ca, jest stosunkowo duży. Dodatkowo 
zużycie gazu charakteryzuje się bardzo 
silną zmiennością, a wahania występu-
ją m.in. w cyklach rocznych, tygodnio-
wych i dobowych. Inną bardzo ważną 
funkcją podziemnych magazynów gazu 
jest zapewnienie strategicznej rezerwy w 
przypadku przerwania dostaw z importu, 
co jest szczególnie istotne w przypadku 
państw silnie uzależnionych od dostaw 
gazu ziemnego z zagranicy.

Gaz ziemny może być magazyno-
wany na wiele sposobów, ale najpopu-
larniejszym sposobem jego przechowy-
wania jest wykorzystanie podziemnych 
magazynów. Wyróżnia się trzy główne 
typy podziemnych magazynów gazu:

  w częściowo wyeksploatowanych 
złożach ropy naftowej i gazu ziem-
nego,

  w warstwach wodonośnych,
  w kawernach solnych,
  gaz ziemny może być również prze-

chowywany w nieczynnych wyrobi-
skach kopalń, kawernach skalnych 
oraz w zbiornikach naziemnych.

  Nowe prawo gazowe
21.12.2011 r. Ministerstwo Gospo-

darki zaprezentowało projekt ustawy No-
we Prawo Gazowe zawierający regula-
cje poświęcone przebudowie sektora 
gazowniczego wyodrębnione z Prawa 
Energetycznego i innych ustaw. Nowe 

Prawo Gazowe wprowadzi istotne zmia-
ny do reguł rządzących sektorem gazu w 
2012 r. dostosowując polskie regulacje 
do wymagań wspomnianego Trzeciego 
Pakietu Energetycznego i rozporządzenia 
o bezpieczeństwie dostaw oraz tworzy 
nowe ramy prawne dla procesu uwolnie-
nia rynku gazu. 

Do nowych rozwiązań przewidzia-
nych w projekcie zaliczyć można takie 
instytucje prawne, jak metodologia usta-
lania cen gazu dla odbiorców przemysło-
wych (podlegająca zatwierdzeniu przez 
Prezesa URE), taryfa dla sprzedaży awa-
ryjnej, czy zamknięte systemy dystrybu-
cyjne. Prawo gazowe przewiduje utrzy-
manie administracyjnej regulacji cen gazu 
ziemnego (poprzez obowiązek przedkła-
dania taryf lub metodologii do zatwier-
dzenia przez Prezesa URE), co może 
budzić istotne wątpliwości co do zgod-
ności nowych przepisów z prawem Unii 
Europejskiej.4 Pozostają zatem aktualne 
wszystkie zastrzeżenia sformułowane 
wobec Polski przez Komisję Europejską 
w uzasadnionej opinii z 6 kwietnia 2011 
r., dotyczące naruszenia przez Polskę 
przepisów Dyrektywy 2009/73 w związ-
ku z utrzymywaniem regulowanych cen 
gazu ziemnego. Co więcej, ponieważ 
Projekt Prawa gazowego wprowadza 
osobny mechanizm ochrony odbiorców 
wrażliwych przed zbyt wysokimi cenami 
gazu 5, strona polska nie będzie już mo-
gła argumentować, że ceny regulowa-
ne są niezbędne, aby zapewnić ochro-
nę odbiorców przed nieuzasadnionymi 
cenami gazu. 

W swoich wystąpieniach Komisja Eu-
ropejska zwracała już uwagę na to, że 
istnienie cen regulowanych nie stanowi 
właściwego środka ochrony odbiorców 
wrażliwych. Utrzymywanie w tym samym 
akcie prawnym dwóch równolegle funk-
cjonujących systemów (tj. systemu cen 
regulowanych oraz rozwiązania polega-
jącego na przyznaniu odbiorcom wraż-

2) A. Sikora, Strategiczne aspekty inwestycji opartych o gaz ziemny, wystąpienie na konferencji „Rynek gazu w Polsce”, 1.02.2012, www.ise.com.pl.

3) Ibidem.

4) W. Bigaj, Kancelaria GWJ Gramza, Wawrzynowicz, Jenerowicz Sp. k., wypowiedź na Konferencji 15.02.2012 r. www.adventure.pl

5) Ibidem.

6) R. Przystański, Kancelaria WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k., wypowiedź na Konferencji 15.02.2012 r. www.adventure.pl
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liwym ryczałtu obniżającego ceny ga-
zu) wydaje się nie do zaakceptowania 
dla Komisji Europejskiej. Niezależnie od 
powyższych kwestii, projekt Prawa ga-
zowego powinien zostać uzupełniony 
o zasady prowadzenia rozliczeń w jed-
nostkach energii (kWh), co jest szczegól-
nie istotne w kontekście wprowadzenia 
przez OGP Gaz-System od lipca 2012 r. 
bilansowania systemu przesyłowego w 
jednostkach energii. W opinii adwokata 
Przystańskiego proponowany sposób 
zmiany sprzedawcy zakładający składa-
nie wypowiedzenia umowy do operato-
ra musi budzić zdziwienie. Trzeba mieć 
jednak nadzieję, że szeroko przeprowa-
dzane konsultacje społeczne jak i żywe 
zainteresowanie całego sektora pozwolą 
na wypracowanie rozwiązań, które roz-
poczną rozwój rynku gazu ziemnego w 
Polsce. 6 

Najbardziej rewolucyjne zmiany w 
polskim prawie dotyczą możliwości skła-
dowania zapasów w innych państwach 
UE pod warunkiem istnienia technicznej 
możliwości przesyłu surowca w ciągu 40 
dni. Istotne z perspektywy stabilności 
dostaw jest również zwolnienie z wymo-
gu magazynowania przedsiębiorstw im-
portujących gaz na własne potrzeby. W 
przypadku wielkich zakładów chemicz-
nych, rezygnację z utrzymywania zapa-
sów uznać można za wewnętrzne ryzyko 
fi nansowe spółki i o ile wstrzymanie do-
staw nie przełoży się na wywieranie naci-
sków w celu udostępnienia fi rmie obcych 
rezerw, to zapis taki można uznać za za-
sadny. Zmniejsza on koszty działalności 
wielkich konsumentów gazu poprawiając 
ich konkurencyjność na rynku przy jed-
noczesnym otwarciu rynku na nowych 
eksporterów gazu do Polski.

Według ustawy o zapasach, przed-
siębiorstwa importujące gaz ziemny do 
Polski w celu jego dalszej odsprzedaży 
zobowiązane są do utrzymywania za-
pasów odpowiadających co najmniej 
30-dniowemu średniemu przywozowi. 
Surowiec musi być magazynowany na 

terytorium Europejskiego Obszaru Go-
spodarczego, a w razie konieczności zo-
stać przesłany do Polski w okresie nie 
dłuższym niż 40 dni. Dzięki powyższym 
regulacjom, koncerny energetyczne po-
siadające własne PMG w innych pań-
stwach i zamierzające wejść na polski 
rynek gazu nie są zobowiązane do bu-
dowania bądź wynajmowania przestrzeni 
magazynowych od PGNiG.

  Wymiar europejski 
Do kwestii magazynowania gazu 

ziemnego odnosi się szereg aktów praw-
nych UE, a zwłaszcza tzw. Europejska 
Dyrektywa Gazowa z czerwca 2003 r. 
Zgodnie z nią wolny dostęp (regulowa-
ny lub negocjowany) do magazynów i 
usług towarzyszących jest obowiązkowy. 
Dywersyfi kacja dróg i źródeł zaopatrze-
nia UE w gaz ma zasadnicze znaczenie 
dla poprawy bezpieczeństwa dostaw 
do całej Unii, jak i do poszczególnych 
państw członkowskich. W przyszłości 
bezpieczeństwo dostaw uzależnione bę-
dzie od zmian w strukturze paliw, rozwo-
ju produkcji w Unii i w zaopatrujących ją 
państwach trzecich oraz inwestycji w in-
stalacje magazynowe i w dywersyfi kację 
dróg i źródeł zaopatrzenia w gaz na te-
renie Unii i poza nią, w tym w instalacje 
do skroplonego gazu ziemnego (LNG). 
W związku z tym szczególną uwagę na-
leży zwrócić na działania priorytetowe w 
zakresie infrastruktury określone w komu-
nikacie Komisji z dnia 13 listopada 2008 r. 
zatytułowanym „Drugi strategiczny prze-
gląd sytuacji energetycznej: plan działania 
dotyczący bezpieczeństwa energetycz-
nego i solidarności energetycznej UE”.7 

Biorąc pod uwagę znaczenie gazu 
w koszyku energetycznym Unii, podej-
mowane są wszelkie kroki niezbędne 
do zapewnienia nieprzerwanych dostaw, 
zwłaszcza w przypadku wystąpienia trud-
nych warunków klimatycznych lub na wy-
padek zakłócenia dostaw. Uznaje się, że 
cele te należy realizować poprzez zasto-
sowanie najbardziej opłacalnych środków, 

tak aby nie zaszkodzić względnej konku-
rencyjności tego paliwa w porównaniu z 
innymi. Ale kiedy tworzono Wspólnotę 
Europejską, nie zastanawiano się nad 
wspólną polityką energetyczną i rynkiem 
gazu. Ramy instytucjonalne stworzono 
tylko dla sektora węglowego (Europejska 
Wspólnota Węgla i Stali) oraz dla sektora 
energii atomowej (Europejska Wspólnota 
Energii Atomowej).

Dopiero w 1964 r. państwa człon-
kowskie Wspólnoty Europejskiej podpi-
sały protokół w sprawie podjęcia kroków 
w stronę wspólnej polityki energetycznej, 
a na jego podstawie Rada UE opraco-
wała w 1969 r. wstępne podstawy tej 
polityki z uwzględnieniem znaczenia ga-
zu ziemnego. W wyniku pogłębiającego 
się kryzysu energetycznego 17 grudnia 
1973 r. Rada UE powołała do życia Ko-
mitet Energetyczny, którego zadaniem 
było przygotowanie dla Komisji Europej-
skiej projektów uchwał w zakresie polityki 
energetycznej oraz kontrolowanie wpro-
wadzania w życie przez państwa człon-
kowskie środków polityki energetycznej 
wypracowanych przez WE.

2 grudnia 2010 r. weszło w życie 
Rozporządzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady (UE) Nr 994/2010 z dnia 
20 października 2010 r. w sprawie środ-
ków zapewniających bezpieczeństwo 
dostaw gazu ziemnego i uchylenia dy-
rektywy Rady 2004/67/WE. Na mocy dy-
rektywy po raz pierwszy ustanowiono na 
szczeblu Wspólnoty ramy prawne mają-
ce na celu zapewnienie bezpieczeństwa 
dostaw gazu oraz właściwego funkcjo-
nowania wewnętrznego rynku gazu w 
przypadku zakłóceń w dostawach gazu. 
Dyrektywa ustanowiła Grupę Koordyna-
cyjną ds. Gazu, która wykazała już swoją 
użyteczność, jeśli chodzi o wymianę infor-
macji oraz określanie wspólnych działań 
podejmowanych przez państwa człon-
kowskie, Komisję, branżę gazowniczą 
i odbiorców gazu. Nowe przepisy doty-
czące wewnętrznego rynku energii stano-
wią ważny krok w kierunku zakończenia 

7) np. w odniesieniu do południowego korytarza gazowego (Nabucco, łącznik gazociągowy pomiędzy Turcją a Grecją i Włochami), zróżnicowanych i odpowiednich dostaw LNG dla 
Europy, skutecznego połączenia regionu bałtyckiego, Śródziemnomorskiego Pierścienia Energetycznego oraz stosownych połączeń gazowych na osi północ-południe na obszarze 
Europy Środkowej i Południowo-Wschodniej.
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budowy wewnętrznego rynku energii, a 
jednym z ich wyraźnie określonych celów 
jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw 
energii w Unii. 

  Nowe uprawnienia kontrolne URE:
  prawo kontroli odnośnie wykonywa-

nych obowiązków,
  analiza dokumentów i wyjaśnień 

przedstawionych przez przedsię-
biorstwo energetyczne,

  prawo żądania ustnych i pisemnych 
wyjaśnień, w tym dokumentów do-
tyczących przywozu i dotyczących 
spełnienia obowiązku zapasowego,

  prawo żądania dokumentów po-
twierdzających jakość zapasów,

  prawo żądania dokumentów po-
twierdzających dostępność zapasów, 
w szczególności umów przesyłania 
i dystrybucji.

  inne czynności wynikające z umów 
międzynarodowych i prawa UE:

  prawo wezwania do usunięcia uchy-
bień,

  prawo do jednostronnego podpisa-
nia protokołu kontrolnego.

  Obecny i przyszły 
potencjał Polski
Na dzień dzisiejszy kluczowym 

ogniwem w procesie zapewnienia bez-
pieczeństwa energetycznego Polski 
jest PGNIG S.A., posiadający wszyst-
kie funkcjonujące w Polsce podziemne 
magazyny gazu, wkrótce trafi ą w ręce 
Operatora Systemu Magazynowania, 
którego zadaniem będzie zarządza-
nie wolnymi mocami magazynowy-
mi. Utworzenie OSM ma w założeniu 
zapewnić równy dostęp do istnieją-
cych przestrzeni magazynowych, aby 
przedsiębiorstwa dopiero wchodzące 
na rynek nie spotykały się z odmową 
umotywowaną rezerwacją magazynów. 

W Polsce pierwsze próby magazy-
nowania gazu rozpoczęły się w 1954 
r. w Karpatach w złożu Roztoki (w 
okolicach Jasła). Pojemność 24,18 
mln m3 uzyskano w przedziale ciśnień 
1,27-2,86 MPa. W 1976 r. w zaazo-
towanym złożu gazu ziemnego Tar-

chały utworzono pierwszy w Europie 
magazyn helu. W okresie 17 lat (od 
1976 do 1993 r.) zatłoczono do nie-
go około 5,56 mln m3 helu, który zo-
stał całkowicie odebrany z magazynu. 
Spośród obecnie czynnych podziem-
nych magazynów gazu najwcześniej, 
pod koniec lat 70 XX w., rozpoczęto 
eksploatację PMG Swarzów i PMG 
Brzeźnica. Obecnie w Polsce funkcjo-
nuje sześć podziemnych magazynów 
gazu: pięć w wyeksploatowanych zło-
żach i jeden zlokalizowany w kawer-
nach solnych. 

Polskie podziemne magazyny ga-
zu to: PMG Husów, PMG Strachocina, 
PMG Brzeźnica i PMG Swarzów, które 
znajdują się w południowo-wschodniej 
Polsce, a PMG Wierzchowice zloka-
lizowany jest na Dolnym Śląsku. Na-
tomiast jedyny polski magazyn ka-
wernowy - KPMG Mogilno mieści się 
niedaleko Włocławka, przy gazociągu 
jamalskim. Obecnie wykorzystywa-
ne w Polsce pojemności magazyno-
we oraz moce zatłaczania i odbioru 
nie są wystarczające. W związku z 
tym PGNiG S.A. realizuje intensyw-
ny program rozbudowy podziemnych 
magazynów gazu. Program ten obej-
muje rozbudowę istniejących magazy-
nów (PMG Wierzchowice, PMG Hu-
sów, PMG Mogilno, PMG Strachocina 
i PMG Brzeźnica) oraz budowę no-
wych (PMG Bonikowo, PMG Dasze-
wo oraz KPMG Kosakowo).

  Inicjatywy 
międzynarodowe
Rząd Holandii zapowiedział budo-

wę największego europejskiego maga-
zynu gazu w miejscowości Bergermeer 
na północ od Amsterdamu. Na miejscu 
wyczerpanych złóż ma powstać pod-
ziemny magazyn na 4,1 mld m3 ga-
zu. Jego budowa ma potrwać 3 lata. 
Koncern TAQA z emiratu Abu Zabi nad 
Zatoką Perską ma zainwestować 800 
mln dol. w budowę instalacji, a Gaz-
prom zobowiązał się przekazać 4 mld 
m3 gazu na uruchomienie magazynu w 
zamian za prawo do jego wykorzysta-
nia. W magazynie będzie przechowy-
wany gaz, który do Europy Zachodniej 
będzie dostarczany z Rosji rurą Nord 
Stream przez Bałtyk.

Budowa przestrzeni magazyno-
wych na terytorium państw importu-
jących rosyjski surowiec jest jednym z 
elementów strategii rosyjskiego koncer-
nu. W ostatnich latach Gazprom Export 
zintensyfi kował swoje działania, których 
celem jest budowa podziemnych ma-
gazynów gazu o objętości odpowiada-
jącej 5% rocznego eksportu do Europy. 
W ciągu czterech lat niemal podwoił on 
swoje przestrzenie magazynowe z 1,4 
mld m3 w 2006 do 2,5 mld m3 w 2010.8 

Gazprom oraz niemieckie VNG pla-
nują również budowę PMG Katharina w 
Niemczech, który ma być połączony z 
biegnącym przez Polskę gazociągiem ja-

Tab. 1. Nowe ramy prawne

8) http://weglowodory.pl/europa-magazyny-gazu-gazprom/.



85nr 2(26)/2012

G
AZ

 W
 E

N
ER

G
ET

YC
E

malskim. Jest to szczególnie interesujące 
w kontekście uruchomienia wirtualnego 
rewersu na tym gazociągu. W skrajnym 
wypadku, po uruchomieniu rewersu fi -
zycznego mogłoby dojść do sytuacji, w 
której Polska byłaby zaopatrywana w ro-
syjski gaz przesyłany gazociągiem Nord 
Stream (TPA nie obowiązuje) a następ-
nie OPAL. Wymagane zapasy składo-
wane byłyby na terytorium Niemiec w 
magazynie gazu będącym pod kontrolą 
Gazpromu.

  Podsumowanie i wnioski 
dla Polski
Dywersyfi kacja dróg i źródeł zaopa-

trzenia UE w gaz ma zasadnicze znacze-
nie dla bezpieczeństwa energetyczne-
go UE, jak i do poszczególnych państw 
członkowskich. Pomimo zmian i libera-
lizacji rynku gazowego w Europie rośnie 
znaczenie PMG, jako gwarancji zapew-
nienia tego bezpieczeństwa. Obecnie nie 
ma kraju, który by nie posiadał PMG lub 
nie budował nowych. Większość państw 

w UE jest uzależniona od importu gazu 
ziemnego i zmuszona do utrzymywania 
zapasów i tworzenia magazynów strate-
gicznych na wypadek technicznych lub 
politycznych trudności z dostawami gazu. 
Dostęp do usług magazynowania gazu 
ziemnego ma kluczowe znaczenie w dzi-
siejszych czasach, a podziemne magazyny 
gazu odgrywają bardzo ważną rolę w sys-
temie przesyłu i dystrybucji gazu ziemnego. 
W najbliższej przyszłości bezpieczeństwo 
energetyczne UE będzie zależeć od stra-
tegicznych inwestycji w innowacyjne insta-
lacje magazynowe.

Nowe Prawo Gazowe zmienia regu-
ły rządzące sektorem, dostosowuje pol-
skie regulacje do wymagań Trzeciego 
Pakietu Energetycznego i rozporządzenia 
o bezpieczeństwie dostaw i tworzy ramy 
prawne dla procesu uwolnienia rynku ga-
zu. Nowa ustawa likwiduje koncesje na 
obrót gazem i wprowadza nowy system 
koncesji na sprzedaż gazu. Wprowadza 
możliwość handlu gazem ziemnym w tzw. 
wirtualnym punkcie tworząc ramy praw-

ne dla rynku tradingu gazowego i handlu 
nadwyżkami gazu. Nowa ustawa zmienia 
modele głównych umów stosowanych na 
rynku gazowniczym, uelastycznia zasady 
kształtowania taryf, wprowadza system 
upustów cenowych dla odbiorców wrażli-
wych, nakłada nowe obowiązki na opera-
torów systemowych i na nowo rozdziela 
uprawnienia nadzorcze i regulacyjne nad 
rynkiem gazu.

Projekt ustawy Prawo gazowe jest do-
piero na początkowym etapie prac legisla-
cyjnych. Pozwoli to zapewne na wyelimino-
wanie oczywistych omyłek występujących 
w projekcie takich jak np. brak wskazania, 
iż sprzedaż awaryjna dotyczy tylko sytuacji 
gdy dotychczasowy sprzedawca zaprze-
stał sprzedaży z przyczyn nie leżących po 
stronie odbiorcy (a nie np. z powodu za-
dłużenia odbiorcy). Inne rozwiązania, ta-
kie jak konstrukcja umowy kompleksowej 
przewidująca, iż odbiorca będzie miał za-
warte co najmniej dwie umowy (tj. umowę 
zawierającą postanowienia umowy sprze-
daży i innych umów oraz odrębną umowę 

Elekrociepłownie gazowe Perspektywy instalacji gazowych do 2018 r.

Łączna MOC = 917 MW Łączna MOC = 6000-8000 MW

Istniejące elektrociepłownie gazowe (wybrane powyżej 10 MW)

Planowane elektrownie i elektrociepłownie gazowe (wybrane powyżej 10 MW)

Potencjalne elektrownie i elektrociepłownie gazowe (wybrane powyżej 800 MW) 

Żródło PSE Operator, informacje prasowe 

Władysławowo
11MW

Gorzów
Wielkopolski 65MW 

Kostrzyń 20,7 MW

Zielona Góra
198 MW

Siedlce 13,6 MW

Lublin-Wrtków 235 MW

Starachowice 27 MW

Nowa starzyna 116 MW

Rzeszów 95 MW

Władysławowo
11 MW

Gdańsk
800 MW

Pomorzany 240 MW
Dolna Odra 800 MW

Gorzów Wielkopolski
65 MW

Gorzów Wielkopolski
240 MW

Kostrzyń 20,7 MW

Zielona Góra
198 MW

Głogów 45 MW

Polkowice 45 MW

Wrocław
400 MW

Kędzierzyn
200+840 MW

Katowice
135 MW

Skawina
430 MW Rzeszów 961 MW

Nowa Sarzyna 116 MW

Stalowa Wola
400 MW

Starachowice 27 MW

Puławy 840 MW Lublin-Wrotków 235 MW

Siedlce 50 MW

Siedlce 13,61 MW

Włocławek
400 MW

Warszawa Żerań
450 MW

Bydgoszcz
240 MW

Grudziądz
800 MW

Rys. 3. Obecny stan i potencjał energetyki gazowej w Polsce 
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z operatorem) są co najmniej kontrowersyj-
ne i wymagają analizy co do zasadności 
przyjętego rozwiązania. Również propono-
wany sposób zmiany sprzedawcy zakłada-
jący składanie wypowiedzenia umowy do 
operatora musi budzić zdziwienie. Trzeba 
mieć jednak nadzieję, że szeroko przepro-
wadzane konsultacje społeczne jak i żywe 
zainteresowanie całego sektora pozwolą 
na wypracowanie rozwiązań, które roz-
poczną cywilizowany rozwój rynku gazu 
ziemnego w Polsce.

Znaczenie PMG będzie rosło jako klu-
czowego elementu europejskiego syste-
mu gazowniczego, optymalizującego jego 
pracę, zapewniającego równoważenie se-
zonowych wahań popytu oraz będących 
zabezpieczeniem w przypadku nagłego 
przerwania dostaw. PMG mogą być trakto-
wane jako strategiczne narzędzie zwiększa-
jące bezpieczeństwo energetyczne państw 
lub mogą być przedsięwzięciami komercyj-
nymi, które muszą zapewnić zwrot ponie-
sionych nakładów i przynieść zysk z tytułu 
opłat pobieranych za magazynowanie. W 
państwach, w których znaczna część ga-
zu pochodzi z importu, powinny znajdować 
się zarówno magazyny strategiczne, jak i 
komercyjne. Wydaje się, że należy rozwa-
żyć również różne sposoby fi nansowania 
PMG w zależności od ich funkcji, w tym 
udział państwa w kosztach utrzymania wy-
maganych prawem rezerw strategicznych. 

W Polsce istnieje pilna potrzeba roz-
budowy istniejących pojemności maga-
zynowych. Wynika ona z zaprezentowa-
nych zmian prawnych oraz nieuchronnej 
liberalizacji rynku. W Polsce znajduje się 
wiele struktur geologicznych, które można 
wykorzystać do budowy, zarówno dużych, 
jak i niewielkich, lokalnych PMG. Szacun-
kowe obliczenia pokazują, że ceny, które 
mogłyby być oferowane przez komercyjne 
PMG w Polsce będą konkurencyjne na ryn-
ku europejskim pod warunkiem zapewnie-
nia wykorzystania zainstalowanych pojem-
ności czynnych. Podziemne magazyny z 
pewnością się opłacą polskiej gospodarce. 
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Infrastruktura importowa

Nowe inwestycje umożliwią zwiększenie
importu gazu z nowych źródeł, jak również
eksport krajowych nadwyżek gazu ziemnego
w okresach ich występowania

Infrastruktura przemysłowa

Rozbudowa gazociągów Gaz-System
zlikwiduje wąskie gardło w sieci oraz pozwoli
na sprawne przesyłanie zwiększonego
wolumenu sprzedawanego gazu ziemnego
przez PGNiG

Magazyny gazu

Nowe i rozbudowane magazyny gazu
PGNiG zwiększą elastyczność wydobycia, 
poprawią możliwości rezerwowe kraju, jak też
ułatwią zagospodarowanie produkcji i
ewentualny eksport gazu ziemnego 

Planowane połączenia

Przyszłe zdolności

Istniejące gazociągi

Nowe inwestycje

Nowy
Rozbudowywany
Istniejący

Kosakowo
Daszewo

Mogilno
Bonikowo

Wierzchowice

Swarzów

Brzeźnica Strachocina

Husów

Terminal LNG

ITG

Lwów

Gaz morawia

5,0 mld m3 
2014

3,8 mld m3 
2014

1,0 mld m3 
2010

1,5 mld m3 
2011

0,5 mld m3 
2011

Rys. 4. Planowany rozwój infrastruktury importowej, przesyłowej i PMG 
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niezupełnych w maszynach elektrycznych
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138  Elektrownie wykorzystujące efekt komina 
słonecznego
Zbigniew Plutecki, Krystian Ryszczyk, Instytut Elektrowni i 
Systemów Pomiarowych Wydział Elektrotechniki, Automatyki 
i Informatyki, Politechnika Opolska

139  Diagnostyka stanu naprężeń 
z wykorzystaniem modelowania 
matematycznego i pomiaru przestrzennych 
odształceń
Zbigniew Plutecki, Paweł Sattler, Instytut Elektrowni i Systemów 
Pomiarowych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, 
Politechnika Opolska 

141  Propozycje doboru turbin dla siłowni 
kondensacyjnej capture ready
dr hab. inż. Henryk Łukowicz, prof. nzw. w Pol. Śl., mgr inż. 
Marcin Mroncz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 
Politechnika Śląska

142  Efektywność termodynamiczna 
wprowadzenia przegrzewu wewnętrznego 
w obiegach siłowni kondensacyjnych dużej 
mocy
prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska, dr 
hab. inż. P. Krzyślak, prof. Politechnika Poznańska

144  Analiza integracji układu elektrociepłowni 
z absorpcyjną instalacja wychwytu 
dwutlenku węgla
Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Piotr Łukowicz, 
Politechnika Śląska

146  Analiza pracy układu IGCC zintegrowanego 
z membranową instalacją wychwytu 
dwutlenku węgla
Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Politechnika Śląska

148  Badania relacji pomiędzy stanem wytężenia 
a własnościami magnetycznymi dla stali 
kotłowych
Maciej Roskosz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, 
Politechnika Śląska

149  Method of gas stream identifi cation in boiler 
ducts
Piotr Ostrowski, Marek Pronobis, Leszek Remiorz, Institute of 
Power Engineering and Turbomachinery, Silesian University of 
Technology 

151  Zagadnienia bezpieczeństwa w transporcie 
i składowaniu CO2

Andrzej Rusin, Katarzyna Stolecka, Instytut Maszyn i Urządzeń 
Energetycznych, Politechnika Śląska

152  Analiza wybranych rozwiązań 
technologicznych integracji instalacji 
separacji CO2 z blokami energetycznymi
Tadeusz Chmielniak, Sebastian Lepszy, Katarzyna Wójcik, 
Politechnika Śląska

153  Two mode air and oxy combustion pcb coal 
boiler
Wojciech Adamczyk, Paweł Kozołub, Gabriel Węcel, Ryszard 
Białecki, Instytut Techniki Cieplnej Politechnika Śląska

154  Assessment of IPSEpro extended 
by MATLAB in Steam Turbine Cycle 
optimization
Witold Elsner, Łukasz Kowalczyk, Maciej Marek, Institute of 
Thermal Machinery, Czestochowa University of Technology, 
Poland

156  Modelowanie wychwytu CO2 w technologii 
post-combustion
Dariusz Asendrych, Paweł Niegodajew, Stanislaw Drobniak, 
Instytut Maszyn Cieplnych, Politechnika Częstochowska

158  Testowanie adsorbentów do usuwania CO2 
ze spalin
Anna Majchrzak, Izabela Majchrzak-Kucęba, Dariusz 
Wawrzyńczak, Wojciech Nowak, Instytut Zaawansowanych 
Technologii Energetycznych, Wydział Inżynierii i Ochrony 
Środowiska, Politechnika Częstochowska

159  Zastosowanie układu TG-Vacuum do 
badań regeneracji sorbentów CO2 
w układzie próżniowym
Dominika Bukalak, Izabela Majchrzak-Kucęba, Dawid 
Wawrzyńczak, Instytut Zaawansowanych Technologii 
Energetycznych, Politechnika Częstochowska

160  Adsorbenty węglowe stosowane w 
adsorpcyjnej technice separacji CO2

Dariusz Wawrzyńczak, Wojciech Nowak, Izabela Majchrzak-
Kucęba, Ewelina Balt, Instytut Zaawansowanych Technologii 
Energetycznych, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, 
Politechnika Częstochowska

161  Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 
ze spalania tlenowego
Izabela Majchrzak-Kucęba, Wojciech Nowak, Anna Majchrzak, 
Dariusz Wawrzyńczak, Instytut Zaawansowanych Technologii 
Energetycznych, Politechnika Częstochowska
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162  Konwersja siarki we fl uidalnym spalaniu 
tlenowym 
Grzegorz Krawczyk, Tomasz Czakiert, Waldemar Muskała, Paweł 
Borecki, Sylwia Jankowska, Łukasz Jesionowski, Wojciech Nowak, 
Politechnika Częstochowska

163  Isoconversional kinetic analysis of co-
combustion of sewage sludge with coal in 
O2/CO2 atmosphere
Jurand. Bień, Michał Gandor, Institute of Advanced Energy Technology, 
Czestochowa University of Technology

165  Wpływ metody wyznaczania rozkładów 
ziarnowych materiału inertnego na 
skalowanie zjawisk przepływowych w kotłach 
z cyrkulacyjną warstwą fl uidalną
Jolanta Ziaja, Paweł Mirek, Politechnika Częstochowska

167  Modeling of oxy-combustion in swirl burner
Piotr Warzecha, Andrzej Bogusławski, Institute of Thermal Machinery, 
Czestochowa University of Technology

168  Konwersja azotu w procesie spalania 
tlenowego w cyrkulacyjnej warstwie fl uidalnej
Sylwia Jankowska, Tomasz Czakiert, Waldemar Muskała, Paweł 
Borecki, Grzegorz Krawczyk, Łukasz Jesionowski, Wojciech Nowak, 
Politechnika Częstochowska

170  Analiza cieplno-przepływowa procesu 
oxyspalania węgla
Rafał Kobyłecki, Robert Zarzycki, Zbigniew Bis, Katedra Inżynierii 
Energii, Politechnika Częstochowska

171  Metoda diagnostyki zachowania się kotła 
w warunkach pracy o podwyższonym ryzyku
Rafał Kobyłecki, Robert Zarzycki, Michał Wichliński, Marcin Kratofi l, 
Andrzej Kacprzak, Renata Włodarczyk, Zbigniew Bis, Katedra Inżynierii 
Energii, Politechnika Częstochowska

173  Eksperymentalne określenie strat ciśnienia 
w przepływomierzach kolanowych
Andrzej Mrowiec, Wydział Politechniczny, Państwowa Wyższa Szkoła 
Zawodowa w Kaliszu

174  Some properties of the coal ash
Dorota Nowak-Woźny, Bartosz Urbanek, Wojciech Moroń, Wiesław 
Rybak, Division of Engineering and Energy Technology, Institute 
of Heat Engineering and Fluid Mechanics, Wroclaw University of 
Technology

176  Wpływ szybkości zmian temperatury ścian 
elementów ciśnieniowych kotłów na procesy 
rozruchu
dr hab. inż. Bohdan Węglowski, prof. PK, Katedra Maszyn i Urządzeń 
Energetycznych, Politechnika Krakowska

177  Wykorzystanie egzergii fi zycznej LNG 
w procesach energetycznych
Eliza Roszak, Maciej Chorowski, Wydział Mechaniczno-
Energetyczny, Politechnika Wrocławska

178  Ciśnieniowe spalanie tlenowe wybranych 
paliw stałych
Janusz Lasek, Krzysztof Głód, Jarosław Zuwała, Marek Ściążko, 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

180  Nowa generacja materiałów w kotłach 
na parametry ultra nadkrytyczne
Krzysztof Cieszyński, Pracownia Projektowa Kotłów Nadkrytycznych, 
RAFAKO S.A.

180Wpływ typu węgla i warunków spalania 
(rodzaju atmosfery) na zachowanie się 
węgla w czasie spalania
Krzysztof Czajka, Wojciech Moroń, Krzysztof Razum, Wiesław 
Rybak,
Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, 
Politechnika Wrocławska

182  Obiektywny obraz procesu monitorowania 
inwestycji
Leszek Jerzy Kwiatkowski, Eurol Innovative Technology Solutions 

183  Zrozumieć proces „Carbon Capture” 
- badania procesu wychwytu CO2 ze spalin 
w Programie Strategicznym
Lucyna Więcław-Solny, Aleksander Krótki, Adam Tatarczuk, 
Andrzej Wilk, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

185  Cooling tower noise control, makeup water 
usage reduction and blow-down reuse
Małgorzata Jurkowska, Paulina Wróblewska, Biuro Studiów 
i Projektów Chłodni Energetycznych PROJCHŁOD Sp. z o.o.

187  Wpływu typu węgla i warunków 
spalania (rodzaju atmosfery) na emisję 
zanieczyszczeń
dr Wojciech Moroń, prof. dr hab. inż. Wiesław Rybak, mgr inż. 
Arkadiusz Szydełko , Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki 
Płynów, Politechnika Wrocławska

188  Optimization of ball mill performance for 
coal grinding
prof. Pistun Yevhen P., Zahray V. S., Nykolyn H. A. and dr Roman 
Fedoryshyn. M., Lviv Polytechnic, National University, Lviv, 
Ukraine

190  Normative and technical base for natural 
gas fl owrate measurement and volume 
balance in gas transmission and distribution 
systems
prof. Pistun Yevhen. P. Matiko F. D. Lviv Polytechnic National 
University, Lviv, Ukraine
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192  Analiza wpływu ilości obiegów na 
wzrost mocy i stopnia wykorzystania 
energii geotermicznej w układach 
wieloobiegowych
Radomir Kaczmarek, Aleksander Stachel, Zachodniopomorski 
Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Techniki 
Cieplnej

194  Analiza parametryczna suszenia węgla 
dla wybranych warunków pracy bloku 
energetycznego
Halina Pawlak-Kruczek, Instytut Techniki Cieplnej 
i Mechaniki Płynów, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, 
Politechnika Wrocławska, Zbigniew Plutecki, Instytut 
Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Wydział 
Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika 
Opolska

195  Emisja ze spalania tlenowego węgla 
brunatnego
Halina Pawlak-Kruczek, Marcin Baranowski, Jakub Długosz, 
Michał Ostrycharczyk, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki 
Płynów, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika 
Wrocławska

197  Współspalanie biomasy w atmosferze 
wzbogaconej w tlen
Halina Pawlak-Kruczek, Marcin Baranowski, Michał Czerep, 
Michał Ostrycharczyk, Jacek Zgóra, Instytut Techniki Cieplnej 
i Mechaniki Płynów, Wydział Mechaniczno-Energetyczny, 
Politechnika Wrocławska

199  Analiza porównawcza zastosowania 
czynników MDM, toluenu i R113 
w układach ORC zasilanych spalinami 
z turbiny
Sławomir Wiśniewski, Aleksandra Borsukiewicz-Gozdur, 
Katedra Techniki Cieplej, Wydział Inżynierii Mechanicznej 
i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet 
Technologiczny w Szczecinie

201  Analiza możliwości wykorzystania ciepła 
w adsorpcyjnych procesach wytwarzania 
tlenu
Tomasz Banaszkiewicz, Maciej Chorowski, 
Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika 
Wrocławska

203  Pilotażowa instalacja do plazmowego 
zgazowania odpadowych tworzyw 
sztucznych
Tadeusz Mączka, Włodzimierz Kordylewski, Instytut Techniki 
Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechnika Wrocławska

205  Modern methods of wind speed 
measuring for the wind power industry
Wojciech Radziewicz, Instytut Elektrowni i Systemów 
Pomiarowych, Politechnika Opolska

206  Wpływ zastosowania roztworu kwasu 
cytrynowego jako dodatku do zawiesiny 
absorbera na osiągi mokrej instalacji 
odsiarczania spalin
mgr inż. Tadeusz Fulczyk, inż. Eugeniusz Głowacki,
„ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.- Zakład Ochrony Środowiska, 
mgr inż. Janusz Zdeb, TAURON Wytwarzanie S.A., 
inż. Leszek Wojdanowicz, mgr. Adam Kozera, TAURON 
Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska

207  Numeryczno-eksperymentalna metoda 
oceny zanieczyszczenia popiołem 
przegrzewaczy kotłów
dr inż. Marcin Trojan, dr hab. inż. Dawid Taler, 
prof. PK, Politechnika Krakowska

209  Адаптивные системы вентиляции
А. Мазуренко, Одесский национальный 
политехнический университет, В. Афтанюк, Одесская 
государственная академия строительств 
и архитектуры

210  Совершенствование конструкций 
теплообменных аппаратов
В. Спинов, В. Афтанюк, К. Розов, Одесская 
государственная академия строительств 
и архитектуры 

211  Влияние запыленности на работающих при 
сортировке твердых бытовых отходов
В. Афтанюк, К. Розов, Одесская государственная 
академия строительства и архитектуры

212  Интенсификация работы газовой турбины за 
счет совершенствования аэродинамических 
процессов
А. Мазуренко, В. Арсирий, В. Кравченко, Е. Арсирий, 
Одесский национальный политехнический 
университет

213  Системы отопления с изменяемым 
гидравлическим режимом и баком-
аккумулятором
О. Зайцев, К. Борисенко, Т. Дихтярь, В. Наконечный, 
Национальная академия природоохранного и 
курортного строительства, Крым, г. Симферополь

214  Эффективность теплонасосных систем 
на електростанциях
А. Денисова, В. Бирюк, 
Одесский национальный политехнический 
университет
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Komitet Honorowy Forum Energetyków GRE 2012

  Mgr. inż. Waldemar Pawlak - Wicepremier, Minister Gospodarki
  Prof. Barbara Kudrycka - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  Prof. Krzysztof Kurzydłowski - Dyrektor, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  Prof. Piotr Wach - Senator Rzeczpospolitej Polskiej
  Prof. Jerzy Skubis - Rektor Politechniki Opolskiej
  Dr inż. Henryk Majchrzak - Prezes Zarządu, PSE Operator S.A.

Komitet Problemów Energetyki PAN

  Chmielniak Tadeusz, czł. koresp. PAN - Politechnika Śląska (przewodniczący)
  Chmielewski Andrzej , prof. dr hab. - Instytut Chemii i Techniki Jądrowej
  Chwieduk Dorota, dr hab. - Politechnika Warszawska, Przew. Europ. Stow. Energ. Słonecznej 
  Domański Roman, prof. dr hab. - Politechnika Warszawska
  Dubiński Józef, czł. koresp. PAN - Główny Instytut Górnictwa
  Graczyk Andrzej, prof. dr hab. - Uniwersytet Ekonomiczny - Wrocław
  Kabza Zdzisław, prof. dr hab. inż. - Politechnika Opolska
  Kamrat Waldemar, prof. dr hab. - Politechnika Gdańska
  Kaproń Henryk, dr hab. prof. PL - Politechnika Warszawska
  Kiciński Jan, prof. dr hab. inż. - Instytut Maszyn Przepływowych PAN
  Kolenda Zygmunt, prof. dr hab. - Akademia Górniczo-Hutnicza
  Kozioł Joachim, prof. dr hab. - Politechnika Śląska
  Kozłowski Jan, czł. koresp. PAN - Uniwersytet Jagielloński
  Krzyżanowski Jerzy, prof. dr hab. - Instytut Maszyn Przepływowych PAN
  Lewandowski Janusz, prof. dr hab. - Politechnika Warszawska
  Lubera Dariusz - Prezes Zarządu, Tauron Polska Energia SA
  Łaskawiec Jerzy - Prezes Zarządu, Fabryka Kotłów SEFAKO SA
  Majchrzak Henryk, dr inż. - Prezes Zarządu, PSE Operator SA
  Malko Jacek, prof. dr hab. - Politechnika Wrocławska
  Marecki Jacek, czł. rzecz. PAN - Politechnika Gdańska
  Mikielewicz Jarosław, czł. koresp. PAN - Instytut Maszyn Przepływowych PAN
  Mokrzycki Eugeniusz, prof. dr hab. - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  Ney Roman, czł. rzecz. PAN - Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN
  Nowak Wojciech, prof. dr hab. - Politechnika Częstochowska
  Parczewski Zygmunt, dr inż. - Energsys
  Paska Józef, prof. dr hab. - Politechnika Warszawska
  Pawlik Maciej, prof. dr hab. - Politechnika Łódzka
  Piekacz Jacek - Przewodniczący Komitetu Polskiej Platformy Czystych Technologii Węglowych
  Popczyk Jan, prof. dr hab. - Politechnika Śląska
  Siemek Jakub, czł. rzecz. PAN, Akademia Górniczo-Hutnicza
  Składzień Jan, prof. dr hab. - Politechnika Śląska
  Skorek Janusz, prof. dr hab. - Politechnika Śląska
  Stępień Jan, Czesław , prof. dr hab. - Politechnika Świętokrzyska
  Ściążko Marek, dr hab. inż. - Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  Taler Jan , prof. dr hab. - Politechnika Krakowska
  Tokarski Stanisław - Prezes Zarządu, TAURON Wytwarzanie SA 
  Wańkowicz Jacek, dr hab. - Instytut Energetyki
  Weron Aleksander, prof. dr hab. - Politechnika Wrocławska
  Wójs Kazimierz, prof. dr hab. - Politechnika Wrocławska
  Wrochna Grzegorz, prof. dr hab. - Instytut Problemów Jądrowych 
  Zaporowski Bolesław, dr hab. - Politechnika Poznańska
  Ziębik Andrzej, prof. dr hab. - Politechnika Śląska
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Rada Naukowa Forum Energetyków GRE 2012

  prof. Zdzisław Kabza (przewodniczący) - Politechnika Opolska
  prof. Tadeusz Chmielniak, czł. kor. PAN (przewod. Komitetu Problemów Energetyki PAN) 
- Politechnika Śląska

  prof. Pavel Santarius - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Czechy
  prof. Pavel Kolat - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Czechy
  prof. Frantisek Janicek - Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, Słowacja
  prof. Ivan Imriš - Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja
  prof. Michal Kolcun - Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja
  akademik Anton Mazurenko - Uniwersytet Techniczny w Odesie, Ukraina
  akademik Ałła Denisowa - Uniwersytet Techniczny w Odesie, Ukraina
  prof. L. A. Kiesova - Uniwersytet Techniczny w Kijowie, Ukraina
  prof. E. P. Pistun - Lwowska Politechnika, Ukraina
  prof. A. E. Zariankin - Moskiewski Instytut Energetyczny, Rosja
  prof. G. Bartodziej - Politechnika Opolska
  prof. Maciej Chorowski - Politechnika Wrocławska
  prof. Ludwik Cwynar - Instytut Energetyki
  prof. Stanisław Drobniak - Politechnika Częstochowska
  prof. Zbigniew Gnutek - Politechnika Wrocławska
  prof. Jacek Malko - Politechnika Wrocławska
  prof. Maciej Pawlik - Politechnika Łódzka
  prof. Marek Pronobis - Politechnika Śląska
  prof. Andrzej Rusin - Politechnika Śląska
  prof. Józef Suchy - Akademia Górniczo-Hutnicza 
  prof. Jan Taler - Politechnika Krakowska
  dr hab. inż. Sławomir Zator - prof. Politechniki Opolskiej

Organizatorzy

  Politechnika Opolska, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych
  Dyrektor: dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO 
  Z-ca Dyrektora: dr inż. Michał Tomaszewski 

Zagraniczne Filie Komitetu

  Czechy - Uniwersytet Techniczny w Ostravie - prof. Pavel SANTARIUS 
  Ukraina - Uniwersytet Techniczny w Odessie - akademik Ałła DENISOVA 

Wydawnictwo „Nowa Energia”

  Marusz Marchwiak, prezes
  Dorota Kubek, redaktor naczelna
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  Sesja plenarna:
1. Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytywaniem 

CO2 - prof. Tadeusz Chmielniak
2. Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fl uidalnych zintegrowanych z wychwytywaniem CO2 - prof. 

Wojciech Nowak 
3. Plany rozwojowe PSE - dr inż. Henryk Majchrzak, PSE Operator S.A.
4. Modernizacja bloków 200 MW - L. Wiśniowski, S. Faruga, TAURON Wytwarzanie S.A.
5. Obiektywny obraz procesu monitorowania inwestycji -prof. Zdzisław Kabza, L. J. Kwiatkowski
6. Nowe technologie w kotłach na parametry super nadkrytyczne - A. Sutowicz, RAFAKO S.A.
7. Optymalizacja kosztów dostosowania kotłów do nowych wymagań środowiskowych - zwiększenie roli kogeneracji 

- J. Łaskawiec, prezes zarządu, Fabryka Kotłów SEFAKO S.A.

  Sesje problemowe:
8. Technologie dla wysokosprawnych „zero emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytywaniem CO2

9. Technologie spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fl uidalnych zintegrowanych z wychwytywaniem CO2

10. Nowoczesne technologie energetyczne
11. Postęp w budowie i eksploatacji systemów energetycznych. Praktyczne aspekty pomiarowej weryfi kacji placu budowy - warsztaty
12. Awarie systemów elektroenergetycznych.

  Sesja plakatowa
  Prezentacja fi rm, wystawa

  Praca zbiorowa pod redakcją Wojciecha Nowaka i Tomasza Czakierta zrecenzowana 
przez: prof. prof. Dorotę Chwieduk, Włodzimierza Błasiaka i Ałłę Denysovą.

  Redaktor Naukowy: dr hab. Dorota Chwieduk - prof. Politechniki Warszawskiej.
  Z-ca redaktora Naukowego: dr hab. Zdzisław Szalbierz - prof. Politechniki Wrocławskiej.
  Monografi a wydana przez Politechnikę Częstochowską przy współpracy 
z Międzynarodową Radą Programową Wydawnictwa Energetyka i Środowisko 
w następującym składzie:

1. Prof. Włodzimierz Błasiak - Królewski Instytut Technologiczny w Sztokholmie
2. Prof. Maciej Chorowski - Politechnika Wrocławska
3. Prof. Tadeusz Chmielniak - Politechnika Śląska 
4. Prof. Alla Denisova - akademik Uniwersytet Techniczny w Odessie, Ukraina
5. Prof. Frantisek Janicek - Uniwersytet Techniczny w Bratysławie, Słowacja
6. Prof. Zdzisław Kabza (przew.) - Politechnika Opolska
7. Prof. Michal Kolcun - Uniwersytet Techniczny w Koszycach, Słowacja
8. Prof. Pavel Kolat - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Czechy
9. Prof. Anton Mazurenko - akademik, Uniwersytet Techniczny w Odessie, Ukraina
10. Prof. Eduardo Electo Silva Lora - Uniwersytet Federalny Itajubá, Brazylia
11. Prof. Wojciech Nowak - Politechnika Częstochowska
12. Prof. Mieczysław Poniewski - Politechnika Warszawska
13. Prof. Pavel Santarius - Uniwersytet Techniczny w Ostrawie, Czechy
14. Prof. Jerzy Sąsiadek - Uniwersytet Carleton, Kanada.

„Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fl uidalnych 
zintegrowanych z wychwytem CO2”

 Program ramowy Konferencji
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W kwietniu 2012 r. drukiem Wydawnictwa Politechniki Czę-
stochowskiej wydana zostanie praca zbiorowa „Spalanie tleno-
we dla kotłów pyłowych i fl uidalnych zintegrowanych z wychwy-
tem CO2”, pod redakcją prof. dr hab. inż. Wojciecha Nowaka i 
dr inż. Tomasza Czakierta. Praca nad książką wspierana była 
przez międzynarodową Radę Programową Wydawnictwa Ener-
getyka i Środowisko.

Książka ma charakter przeglądowy i dotyczy kierunków roz-
woju technologii spalania w tlenie po stronie wytwarzania energii 
elektrycznej w elektrowniach węglowych. Aspekty transportu i 
składowania wychwyconego CO2 nie są dyskutowane szcze-
gółowo w tej pracy. Jakkolwiek jest oczywistym, że żadna tech-
nologia wychwytu nie może rozwinąć się na dużą skalę, zanim 
nie będą dostępne odpowiednie metody transportu i magazyno-
wania CO2, z uwzględnieniem aspektów środowiskowych i ak-
ceptacji społecznej - o czym mowa w ostatnim rozdziale książki.

Autorzy kolejnych rozdziałów to pracownicy naukowi Poli-
techniki Częstochowskiej, Politechniki Śląskiej, Politechniki Wro-
cławskiej oraz Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla i Instytutu 
Energetyki, od lat związani z sektorem energetycznym. Intencją 
Autorów była forma opracowania utrzymana w konwencji pod-
ręcznika akademickiego. Z książki skorzystać będą mogli zatem 
studenci, m.in. takich kierunków jak: energetyka, budowa i eks-
ploatacja maszyn, inżynieria środowiska i ochrona środowiska, 
wyższych uczelni technicznych oraz projektanci i użytkownicy 
dużych nowoczesnych elektrowni zawodowych. Zebrany przez 
Redaktorów pracy materiał podzielony został na zagadnienia 
tematyczne, potraktowane szczegółowo w kolejnych rozdzia-
łach książki, mianowicie:

Rozdz. 1. Podstawy spalania tlenowego
Rozdz. 2. Przegląd technologii spalania tlenowego
Rozdz. 3. Podstawy eksploatacji tlenowych bloków ener-

getycznych
Rozdz. 4. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego węgla
Rozdz. 5. Kinetyka i mechanizm ciśnieniowego spalania tle-

nowego węgla
Rozdz. 6. Spalanie tlenowe w kotłach energetycznych
Rozdz. 7. Ciśnieniowe spalanie tlenowe węgla
Rozdz. 8. Emisje zanieczyszczeń gazowych w procesie spa-

lania tlenowego
Rozdz. 9. Wymiana ciepła w procesie spalania tlenowego
Rozdz. 10. Produkcja tlenu na potrzeby spalania tlenowego
Rozdz. 11. Wychwyt CO2 w procesie spalania tlenowego
Rozdz. 12. Analizy systemowe spalania tlenowego węgla
Rozdz. 13. Analizy techniczne spalania tlenowego węgla
Rozdz. 14. Akceptacja społeczna dla technologii spalania 

tlenowego zintegrowanego z wychwytem CO2.
Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana z wychwy-

tem, transportem i składowaniem dwutlenku węgla to nowy kie-
runek badawczy w energetyce, realizowany w kraju w ramach 
Projektu Strategicznego NCBiR (Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju) „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii” 
w ramach Zadania 2 „Opracowanie technologii spalania tleno-
wego dla kotłów pyłowych i fl uidalnych zintegrowanych z wy-

chwytem CO2”. Celem prac realizowanych w tym Zadaniu jest 
wybór oraz opracowanie optymalnych wytycznych procesowych 
i projektowych dla układów tlenowego spalania węgla, stano-
wiących podstawę do budowy w Polsce instalacji demonstracyj-
nych, stworzenie konkurencyjnego na rynku międzynarodowym 
banku wiedzy naukowej i procesowej oraz budowa krajowego 
„know-how” w zakresie technologii tlenowego spalania węgla, 
przygotowanie kadry naukowo-inżynierskiej oraz zaplecza ba-
dawczego dla wsparcia sektora przemysłowego na etapie pro-
jektowania, realizacji inwestycji oraz eksploatacji komercyjnych 
instalacji wykorzystujących procesy tlenowego spalania.

Wydanie książki jest współfi nansowane przez Narodowe 
Centrum Badań i Rozwoju, w ramach Projektu Strategicznego 
PS/E/2/66420/10 „Zaawansowane technologie pozyskiwania 
energii: Opracowanie technologii spalania tlenowego dla ko-
tłów pyłowych i fl uidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”.. . .

The book entitled „Oxy-combustion technology for PC and 
FBC boilers with CO2 capture” edited by Wojciech Nowak, Pro-
fessor and Tomasz Czakiert, PhD is to be published by Czesto-
chowa University of Technology Press, April 2012. The book has 
been written under the supervision of an international Advisory 
Board from the Press of Environmental and Power Engineering.

The Authors of the following chapters are the Scientists wor-
king at polish universities (Czestochowa University of Technology, 
Silesian University of Technology, Wroclaw University of Tech-
nology) and R&D centers (Institute for Chemical Processing of 
Coal, Institute of Power Engineering). The book is divided into 
fourteen chapters, as follows:

Chap. 1. The principles of oxy-combustion
Chap. 2. The review of oxy-combustion technology
Chap. 3. The operation of oxy-fuel units
Chap. 4. The mechanisms and kinetics of oxy-combustion
Chap. 5. The mechanisms and kinetics of pressurized oxy-

combustion
Chap. 6. Oxy-combustion in coal-fi red boilers
Chap. 7. Pressurized oxy-combustion in coal-fi red boilers
Chap. 8. Pollutant emissions from oxy-combustion
Chap. 9. Heat transfer in oxy-combustion
Chap. 10. Oxygen production for oxy-combustion
Chap. 11. CO

2 capture in oxy-combustion
Chap. 12. Systems analyses of oxy-combustion
Chap. 13. Technological analyses of oxy-combustion
Chap. 14. Public acceptance for oxy-combustion techno-

logy with CCS.
The book publishing was fi nancially supported by the Na-

tional Centre for Research and Development, as Strategic Pro-
ject PS/E/2/66420/10 “Advanced Technologies for Energy Ge-
neration: Oxy-combustion technology for PC and FBC boilers 
with CO2 capture”. The support is gratefully acknowledged.

 Streszczenie
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Przywołanie pamięci Profesora 
Gerarda Kosmana (1943-2010) 
- współtwórcy i wieloletniego 
członka Rady Naukowej Forum 
Energetyków GRE
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Prof. dr hab. inż. Gerard Kosman urodził się 29 kwiet-
nia 1943 r. w Rudzie Śląskiej. Całe swoje życie zawodowe 
związał z Politechniką Śląską w Gliwicach. Po ukończeniu 
studiów na Wydziale Mechanicznym Energetycznym w 1967 
r., rozpoczął pracę w Instytucie Maszyn i Urządzeń Energe-
tycznych. Pracę doktorską obronił w 1973 r., natomiast w 
1979 r. uzyskał stopień doktora habilitowanego. Jedenaście 
lat później, w 1990 r. uzyskał nominację profesorską, a od 
1995 r. objął stanowisko profesora zwyczajnego w Instytu-
cie Maszyn i Urządzeń Energetycznych. 

W latach 1985-94 był zastępcą dyrektora Instytutu Ma-
szyn i Urządzeń Energetycznych ds. dydaktyki, a od 1994 
r. pełnił funkcję zastępcy dyrektora ds. nauki. W 1991 r. 
utworzył i został kierownikiem Zakładu Podstaw Konstrukcji 
i Eksploatacji Maszyn Energetycznych. Przez wiele lat był 
również redaktorem Zeszytów Naukowych Politechniki Ślą-
skiej serii Energetyka. W 1990 r. został członkiem Senatu 
Politechniki Śląskiej.

Był wysoko cenionym dydaktykiem, twórcą nowych spe-
cjalności i programów studiów. Wypromował czterech dok-
torów nauk technicznych oraz około 100 magistrów i inży-
nierów. Jeden z jego wychowanków uzyskał tytuł profesora.

Kierunki zainteresowań naukowych Profesora obejmo-
wały szeroko pojęte zagadnienia wytrzymałości, trwałości i 
eksploatacji maszyn energetycznych. Zainicjował i prowa-
dził badania nad metodologią eksploatacji i nowymi meto-
dami diagnostyki maszyn oraz urządzeń energetycznych. 
Jego dorobek naukowy obejmuje ponad 200 publikacji kra-
jowych i zagranicznych, 3 monografie, 4 skrypty uczelniane.

Istotnym obszarem działalności Profesora Kosmana by-
ła współpraca z energetyką zawodową. Na jej potrzeby wy-
konał ponad 150 prac naukowo-badawczych i ekspertyz. 
Współtworzył wiele projektów zastosowanych w instala-
cjach energetycznych, w tym m. in. system komputerowej 
oceny trwałości turbin, system wymuszonego chłodzenia 
turbin. Opracował zasady adaptacji turbin do pracy w zmie-
nionych warunkach oraz zmodernizował warunki eksploata-
cji turbin. W wielu polskich i zagranicznych elektrowniach 
działają opracowane przez Profesora systemy wspomaga-
nia eksploatacji turbin.

Profesor przez wiele lat był aktywnym uczestnikiem i 
członkiem Rad Programowych wielu konferencji energetycz-
nych, w tym również międzynarodowej konferencji Forum 
Energetyków GRE. Prezentowane na tej konferencji refera-
ty dotyczyły m.in. zagadnień monitorowania obciążeń ciepl-
nych [1, 2, 5, 6, 13], modernizacji turbin [3, 4, 7, 8, 11, 12], 
sterowania pracą bloków [9, 10, 14, 16], a także nowych 
technologii energetycznych [15].

Za swoją działalność naukową i dydaktyczną Profesor 
otrzymał wielokrotnie Nagrody Ministra Nauki i Rektora Po-
litechniki Śląskiej. W 1985 r. został uhonorowany Złotym 
Krzyżem Zasługi, a w 1988 r. Odznaką Zasłużonych dla Po-
litechniki Śląskiej. W 2003 r. otrzymał Medal Komisji Edu-
kacji Narodowej.

Profesor Kosman zmarł 23 listopada 2010 r. w wieku 67 
lat. Pogrzeb odbył się dnia 25 listopada na Cmentarzu w 
Rudzie Śląskiej Bielszowicach. Do końca pozostawał aktyw-
ny zawodowo. W ostatniej drodze towarzyszyli Profesorowi 
przedstawiciele władz Politechniki Śląskiej, liczne grono jego 
studentów, wychowanków, współpracowników oraz przed-

stawiciele wielu elektrowni i firm przemysłu energetycznego.
Wybrane referaty prof. Gerarda Kosmana na konferen-

cjach Forum Energetyków GRE:
1. Kosman G., Rusin A.: Zakres monitorowania obciążeń 

cieplnych i wnioskowania o stanie technicznym elemen-
tów turbin, V Konferencja Forum Energetyków GRE 1996

2. Kosman G., Rusin A.: Praktyczna realizacja monitoringu 
wytrzymałościowego turbin parowych, VI Konferencja 
Forum Energetyków GRE 1998

3. Kosman G., Stankiewicz W., Ryguła J.: Kolejne adapta-
cje turbiny do wzrastających potrzeb ciepłowniczych, VI 
Konferencja Forum Energetyków GRE 1998

4. Kosman G., Łukowicz H., Podleska J.: Współpraca tur-
biny ciepłowniczej z członem kondensacyjnym, VI Kon-
ferencja Forum Energetyków GRE 1998

5. Kosman G.: Diagnostyka turbin parowych bez cyfrowej 
rejestracji danych pomiarowych, VII Konferencja Forum 
Energetyków GRE 2000

6. Kosman G., Roskosz M.: Relacje pomiędzy kryteriami 
temperaturowymi i charakterystykami rozruchowymi turbin 
parowych, VII Konferencja Forum Energetyków GRE 2000

7. Kosman G., Rusin A.: Warunki wydłużania okresów mię-
dzyremontowych turbin parowych, VII Konferencja Forum 
Energetyków GRE 2000

8. Kosman G.: Ocena skutków zmiany luzów osiowych w 
turbinie, VIII Międzynarodowe Forum Energetyków GRE 
2002

9. Rusin A., Kosman G.: Blok ograniczeń termicznych tur-
biny z nowymi algorytmami modelowania naprężeń, VIII 
Międzynarodowe Forum Energetyków GRE 2002

10. Rusin A., Kosman G.: Sterowanie rozruchem turbin pa-
rowych w polskiej energetyce za pomocą bloków ogra-
niczeń termicznych, VIII Międzynarodowe Forum Ener-
getyków GRE 2002

11. Kosman G., Kurowicz M.: Badania dynamiki łożyskowań 
tocznych maszyn wirnikowych. IX Międzynarodowe Fo-
rum Energetyków GRE 2004

12. Chmielniak T., Kosman G., Łukowicz H., Roskosz M.: 
Praca turbiny ciepłowniczej po zmianie połączenia wy-
mienników wody sieciowej, IX Międzynarodowe Forum 
Energetyków GRE 2004

13. Rusin A., Kosman G., Taler J., Węglowski B., Majchrzak 
H., Gasiński I.: Układ do automatycznej kontroli naprę-
żeń i oceny stopnia zużycia elementów bloku energe-
tycznego 360 MW, IX Międzynarodowe Forum Energe-
tyków GRE 2004 

14. Kosman G., Chmielniak T., Kosman W.: Możliwości ob-
niżenia kosztów eksploatacji instalacji energetycznych 
wynikające z kryterium efektywności pracy, X Między-
narodowa Konferencja Naukowo-Techniczna GRE 2006

15. Chmielniak T., Kosman G., Łukowicz H., Bełch K.: Siłow-
nie kondensacyjne „Capture Ready”. XI Międzynarodo-
wa Konferencja Naukowo-Techniczna Forum Energety-
ków GRE 2008

16. Kosman G.: Wskaźniki jakości bloków kondensacyjnych z 
dodatkowymi poborami pary dla rankingu jednostek wy-
twórczych w energetyce, XII Międzynarodowa Konferencja 
Naukowo-Techniczna, Forum Energetyków GRE 2010.o
  Andrzej Rusin
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Gerard Lipiński

Struktura organizacyjna realizacji programu strategicznego 
 - „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”

Głównym zadaniem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) 
jest zarządzanie i realizacja strategicznych programów badań 

naukowych i prac rozwojowych, które bezpośrednio przekładają się na 
rozwój innowacyjności. W celu realizacji tego zadania został utworzony Dział 
zarządzania strategicznymi programami badań naukowych i prac rozwojowych 
podlegający bezpośrednio Dyrektorowi - prof. dr hab. inż. Krzysztofowi J. 
Kurzydłowskiemu i kierowany przez dr inż. Dorotę Kościelecką. 

  Programy strategiczne
Strategiczne programy badań naukowych i prac rozwo-

jowych to wysokobudżetowe programy wynikające z polityki 
naukowej i innowacyjnej państwa, służące rozwojowi społecz-
nemu i gospodarczemu Polski. Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju zarządzając realizacją programów strategicznych fi -
nansuje lub współfi nansuje te programy. Program strategiczny 
składa się z projektów służących rozwiązywaniu konkretnych 
problemów technicznych, naukowych lub społecznych. Reali-
zacja programów strategicznych przyczynia się do konsolida-
cji najlepszych zespołów badawczych i integracji środowisk 
naukowych i gospodarczych wokół zagadnień kluczowych 
dla rozwoju kraju.

Program strategiczny „Zaawansowane technologie pozy-
skiwania energii”

Efektem wdrażania przyjętego w 2008 r. Krajowego Pro-
gramu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych było rozpo-
częcie realizacji strategicznego programu badań naukowych 
i prac rozwojowych pt. Zaawansowane technologie pozyski-
wania energii. Program ten ma na celu opracowanie rozwią-
zań technologicznych, których wdrożenie przyczyni się do 
osiągnięcia założeń Strategii 3x20 (poprawa efektywności 
energetycznej o 20%, zwiększenie udziału energii odnawial-
nej do 20% i redukcja emisji CO

2 o 20% w łącznym bilansie 
UE do 2020 r., w odniesieniu do 1990 r.). Wyniki programu 
będą istotnym wsparciem dla wdrożeń wyników badań nauko-
wych i technologii bazujących na głównym polskim surowcu 
paliwowym, jakim jest węgiel, a także na alternatywnych źró-
dłach energii. W ramach programu Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju udzieliło dofi nansowania w wysokości blisko 300 
mln zł wykonawcom 4 zadań badawczych. Realizacja zadań 
badawczych rozpoczęła się w 2010 r. i potrwa do 2015 r.

Nad realizacją całego programu w aspekcie merytorycz-
nym czuwa powołany przez Dyrektora NCBR w 2011 r. Ko-
mitet Sterujący, w którego skład obecnie wchodzą:

  Prof. dr hab. inż. Tomasz Dobski,

  Prof. dr hab. inż. Zdzisław Kabza,
  Mgr inż. Grzegorz Wiśniewski,
  Prof. dr hab. inż. Krzysztof Warmuziński.

Z ramienia NCBR program pt. Zaawansowane techno-
logie pozyskiwania energii jest koordynowany przez mgr 
inż. Gerarda Lipińskiego.

  Zadanie badawcze nr 1 
  Opracowanie technologii dla 
wysokosprawnych, „zero-emisyjnych” 
bloków węglowych zintegrowanych 
z wychwytem CO2 ze spalin
Liderem konsorcjum naukowo-przemysłowego reali-

zującego zadanie badawcze jest Politechnika Śląska, a 
uczestniczą: Politechnika Wrocławska, Politechnika Czę-
stochowska, Politechnika Krakowska, Politechnika Łódzka, 
Politechnika Warszawska, Akademia Górniczo-Hutnicza, 
Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskie-
go PAN, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Tauron Wy-
twarzanie S.A., RAFAKO S.A., Eurol Innovative Technolo-
gy Solutions Sp. z o.o.

Zadaniem badawczym kieruje prof. dr hab. inż. Tade-
usz Chmielniak.

Realizacja zadania badawczego przyczyni się do roz-
woju węglowych technologii energetycznych zarówno 
w krótkiej, średniej jak i długiej perspektywie czasowej. 
W okresie krótko i średnioterminowym uzyskane wyniki 
umożliwią wzrost sprawności, niezawodności i elastycz-
ności cieplnej bloków dużej mocy (co ma istotne znacze-
nie dla szerszego wprowadzenia źródeł odnawialnych 
do systemu energetycznego), przy jednoczesnym speł-
nieniu wymogów ochrony środowiska. W perspektywie 
długoterminowej będzie możliwe radykalne ograniczenie 
emisji dwutlenku węgla w siłowniach węglowych. W tym 
ostatnim przypadku ważne znaczenie będą miały wyniki 
pracy budowanych w projekcie mobilnych instalacji pilo-
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towych usuwania CO2. W pierwszym roku realizacji pro-
jektu, oprócz opracowania narzędzi metodologicznych, 
zbudowano instalacje eksperymentalne, w tym instalacje 
weryfikujące koncepcje nowych metod diagnostycznych. 
Z eksploatacyjnego punktu widzenia ważne wyniki uzy-
skano m.in. w badaniu na obiektach rzeczywistych no-
wych koncepcji ograniczenia emisji SO2. Wyniki projektu 
wspomagając rozwój technologiczny czystych technologii 
węglowych bezpośrednio służą bezpiecznemu technicz-
nie i ekonomicznie dostępowi do energii elektrycznej (z 
wykorzystaniem własnych zasobów paliwowych). W okre-
sie krótkoterminowym nie bez znaczenia jest możliwość 
wykorzystania zdobytej wiedzy we wspomaganiu decyzji 
inwestycyjnych [3].

  Zadanie badawcze nr 2
  Opracowanie technologii spalania 
tlenowego dla kotłów pyłowych 
i fluidalnych zintegrowanych 
z wychwytem CO2

Liderem konsorcjum naukowo-przemysłowego realizują-
cego zadanie badawcze jest Politechnika Częstochowska, a 
uczestniczą: Politechnika Śląska, Politechnika Wrocławska, 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, TAURON Wytwarzanie 
S.A., Eurol Innovative Technology Solutions Sp. z o.o., In-
stytut Energetyki, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjo-
nalna S.A. - Oddział Elektrownia Turów oraz Foster Wheeler 
Energia Polska Sp. z o.o. 

Zadaniem badawczym kieruje prof. dr hab. inż. Woj-
ciech Nowak.

Celem konsorcjum jest osiągnięcie technicznej goto-
wości do demonstracji w skali przemysłowej bloku ener-
getycznego ze spalaniem tlenowym zintegrowanego z 
układem sekwestracji CO2. Prowadzone prace badawcze 
nad procesem spalania tlenowego koncentrują się przede 
wszystkim wokół trzech instalacji pilotowych, zlokalizo-
wanych w Politechnice Częstochowskiej, Instytucie Che-
micznej Przeróbki Węgla i Instytucie Energetyki. Analizy 
techno-ekonomiczne w zakresie układu sekwestracji CO2 
prowadzone są z udziałem dwóch partnerów przemysło-
wych, PGE GiEK Elektrowni Turów oraz Elektrowni Łagisza 
z Grupy TAURON. Kompleksowe ujęcie technologii spa-
lania tlenowego pozwoli spojrzeć na energetykę węglową 
jako na ekologicznie czystą metodę pozyskiwania energii, 
zapewniającą jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne 
kraju. Już teraz wiadomo, że rozwijane w ramach projektu 
technologie towarzyszące spalaniu tlenowemu dostarczą 
wielu innowacyjnych rozwiązań, które mają duże szanse 
zastosowania również w innych gałęziach przemysłu. Mowa 
tu m.in. o technologiach wytwarzania tlenu czy separacji 
i oczyszczania gazów. Przede wszystkim jednak opraco-
wana technologia przyczyni się do dbałości o środowisko 
naturalne, odpowiadając na aktualne wyzwania w zakresie 
ograniczenia emisji CO2 [3].

  Zadanie badawcze nr 3
  Opracowanie technologii zgazowania węgla 
dla wysokoefektywnej produkcji paliw 
i energii elektrycznej
Zadanie badawcze jest realizowane przez konsorcjum 

naukowo-przemysłowe „Zgazowanie węgla”, którego lide-

rem jest Akademia Górniczo-Hutnicza, a członkami Głów-
ny Instytut Górnictwa, Instytut Chemicznej Przeróbki Wę-
gla, Politechnika Śląska, Katowicki Holding Węglowy S.A., 
KGHM Polska Miedź S.A., TAURON Polska Energia S.A., 
TAURON Wytwarzanie S.A., Południowy Koncern Węglo-
wy S.A. oraz ZAK S.A. 

Zadaniem badawczym kieruje prof. dr hab. inż. An-
drzej Strugała.

Głównymi rezultatami ww. zadania będą opracowane 
i zweryfikowane w skali przemysłowej technologie:

  ciśnieniowego zgazowania węgla kamiennego i bru-
natnego w reaktorze fluidalnym przy wykorzystaniu 
dwutlenku węgla, jako czynnika zgazowującego (dla 
potrzeb energetyki i przemysłu chemicznego),

  podziemnego zgazowania węgla kamiennego (dla po-
trzeb energetyki).
Ponadto zostanie opracowana krajowa baza węgla 

kamiennego i brunatnego dla przyszłych procesów zga-
zowania oraz strategia rozwoju tej technologii w Polsce. 
Wdrożenie technologii zgazowania węgla pozwoli w bar-
dziej efektywny sposób wykorzystać posiadane zasoby 
surowców energetycznych, a poprzez dywersyfikację źró-
deł gazu dla przemysłu chemicznego także poprawić bez-
pieczeństwo energetyczne kraju [3]. Zgazowanie węgla 
z uwagi na wyższą efektywność energetyczną i mniejszą 
emisję dwutlenku węgla w porównaniu z klasycznymi tech-
nologiami spalania węgla może ułatwić także wypełnienie 
zobowiązań Polski w zakresie ograniczenia emisji CO2.

  Zadanie nr 4
  Opracowanie zintegrowanych technologii 
wytwarzania paliw i energii z biomasy, 
odpadów rolniczych i innych
Konsorcjum naukowo-przemysłowe realizujące zadanie 

badawcze tworzą Instytut Maszyn Przepływowych PAN 
(lider) oraz ENERGA S.A.

Zadaniem badawczym kieruje prof. dr hab. inż. Jan 
Kiciński.

Efektem prac prowadzonych w zadaniu będą proto-
typowe, innowacyjne instalacje pilotażowe, możliwe do 
wdrożenia w polskich warunkach, co oznacza szansę na 
zyskowny produkt biznesowy. ENERGA będzie testowa-
ła zaproponowane rozwiązania, oceniając ryzyko i opła-
calność zastosowanych technologii, będzie też odpowie-
dzialna za stronę biznesową projektu. W ramach projek-
tu przewiduje się opracowanie kompletnie zmodernizowa-
nych gminnych siłowni kogeneracyjnych, bazujących głów-
nie na lokalnych zasobach OZE. Zaproponowane rozwią-
zania mogą być następnie powielane w innych polskich 
gminach, wychodząc naprzeciw koncepcji gmin samowy-
starczalnych energetycznie. Opracowane zostaną też in-
ne instalacje, w tym m.in. mikrobioogazownie domowe o 
mocy 10-20 kWe, instalacje do zgazowania biomasy w 
złożu stałym o mocy ok. 500 kW, czy instalacje z silni-
kami spalinowymi lub gazowymi do spalania biopaliw do 
efektywnej produkcji energii elektrycznej i cieplnej. Pro-
jekt przewiduje także opracowanie innowacyjnych tech-
nologii wydajnego wytwarzania biopaliw oraz wykorzysta-
nie potencjału energetycznego frakcji organicznej odpa-
dów przemysłu rolno-spożywczego. Będzie to szansa na 
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ekologiczną i niezależną energię dla rolnictwa, małych i 
średnich przedsiębiorstw, gospodarstw domowych i gmin. 
Realizacja zadania badawczego przyczyni się do wzrostu 
bezpieczeństwa energetycznego poprzez dywersyfikację 
źródeł energii w skali mikro [3].

  Przepływ informacji
Bardzo ważnym elementem jest przepływ informacji 

zarówno wewnątrz poszczególnych konsorcjów, jak i na 
poziomie pomiędzy poszczególnymi Liderami zadań ba-
dawczych.

Dotychczas najwyraźniej można było zauważyć wy-
mianę informacji przy okazji seminariów organizowanych 
przez Politechnikę Śląską z udziałem przedstawicieli Li-
derów pozostałych zadań badawczych, Komitetu Steru-
jącego programu oraz NCBR. W sposób naturalny uzu-
pełniające się zadania badawcze nr 1 i 2, mające związek 
ze zmniejszeniem emisji z dużych źródeł energetyczne-
go spalania paliw gazów i pyłów do powietrza pozwalają 
na rozwój współpracy i głęboką, merytoryczną dyskusję 
między Wykonawcami tych zadań.

Dodatkowym elementem było zorganizowane w sie-
dzibie NCBR, w grudniu 2011 r. wspólne seminarium 
prezentujące wyniki osiągnięte we wszystkich zadaniach 
badawczych programu. Wzięli w tym seminarium przed-
stawiciele izb i stowarzyszeń przemysłowych, koncernów 
energetycznych oraz administracji publicznej podejmując 
żywą dyskusję.

  Podsumowanie
Rozwój technologii wychwytu dwutlenku węgla może 

być podstawą do opracowania metod wykorzystania go 
jako surowca dla przemysłu chemicznego lub rolnictwa, 
a także w celu zwiększenia wydobycia paliw węglowodo-
rowych [5]. Spośród badanych metod wychwytu CO2 bar-
dzo interesującą jest metoda biotechnologiczna ze wzglę-
du na relatywnie dużą możliwość pogodzenia jej z celami 
ochrony środowiska szczególnie w świetle konstytucyjnej 
zasady zrównoważonego rozwoju [4] oraz uzyskania ak-
ceptowalności społecznej.

Pierwszoplanowym celem polityki energetycznej Pol-
ski jest wzrost efektywności energetycznej, dlatego prace 
podjęte w zadaniu badawczym nr 1 zmierzające do po-
konania bariery 50% sprawności w klasycznych blokach 
węglowych w pełni korespondują z tym celem.

Bardzo ważnym elementem prac w zadaniu badaw-
czym nr 2 będzie przeprowadzenie analizy akceptowalno-
ści społecznej technologii CCS z uwzględnieniem aspek-
tów ochrony środowiska z udostępnieniem informacji o 
trasach transportowych i miejscach deponowania CO2.

Realizacja programu strategicznego pt. Zaawansowane 
technologie pozyskiwania energii służy osiągnięciu celów 
krajowej polityki energetycznej przy uwzględnieniu kluczo-
wych aspektów ograniczenia negatywnego wpływu sek-
tora wytwarzania energii na środowisko. Osiągane efekty 
prac w programie pozwalają ze spokojem patrzeć nie tylko 
na przyjęte w dyrektywie 2010/75/UE w sprawie emisji 
przemysłowych [2] standardy emisyjne z dużych źródeł 
energetycznego spalania paliw, ale także dają szanse na 
zaproponowanie przed 2016 r. interesujących rozwiązań 

technologicznych w celu osiągnięcia przyszłych wyma-
gań wynikających z konkluzji dotyczących najlepszych 
dostępnych technik (BAT). 

Duże szanse na komercjalizację wyników badań może 
mieć zaproponowanie atrakcyjnych ekonomicznie techno-
logii pozwalających na osiągnięcie standardów emisyjnych 
dwutlenku siarki SO2 lub tlenków azotu na poziomie 30 
mg/Nm3 - takie poziomy emisji już osiągnięto w zadaniu 
badawczym nr 1. Natomiast interesujące dla przemysłu 
wielkości emisji pyłów z instalacji nie powinny przekro-
czyć 5 mg/Nm3. Według ww. dyrektywy wielkość emisji 
powinna być obliczana w temperaturze 273,15 K, pod ci-
śnieniem 101,3 kPa i po odliczeniu zawartości pary wod-
nej w gazach odlotowych, przy znormalizowanej zawarto-
ści O2 wynoszącej 6% dla paliw stałych, 3% dla obiektów 
energetycznego spalania innych niż turbiny gazowe i sil-
niki gazowe wykorzystujących paliwa płynne i gazowe, 
oraz 15% dla turbin i silników gazowych [2]. Można się 
spodziewać, że wymagania związane z BAT dla najwięk-
szych źródeł w przyszłości będą znacznie ostrzejsze niż 
standardy emisyjne zaproponowane dla SO2 i NOx na po-
ziomie 200 mg/Nm3. 

Prace realizowane szczególnie w zadaniach badawczych nr 
1 i 2 wraz z osiągniętymi już pierwszymi wynikami wpisują się 
bardzo dobrze w kierunki ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 
powietrza wyznaczone nie tylko w Polsce, ale także w całej Unii 
Europejskiej. Nieocenionym efektem zastosowania technologii 
niskoemisyjnych będzie poprawa jakości powietrza w Polsce, co 
w konsekwencji będzie miało wpływ nie tylko na zobowiązania 
wynikające z regulacji międzynarodowych, jak i krajowych, ale 
co najistotniejsze na poprawę zdrowia ludności [1].

  Bibliografia:
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trola) (wersja przekształcona) Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 

L 34/17 z 2010 r.
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prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, czł. kor. PAN, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska 

Główne tematy badawcze zadania 1 Projektu Strategicznego 
„Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii” 
w kontekście podstawowych kierunków rozwoju technologii 
energetycznych paliw kopalnych.

W najbliższym 30-leciu kondensacyjne bloki węglowe pozo-
staną zapewne w Polsce ważnymi technologiami wytwarzania 
elektryczności. Ich efektywność (sprawność wytwarzania, dys-
pozycyjność i niezawodność, elastyczność eksploatacji) będzie 
miała decydujące znaczenie dla sprostania wymaganiom UE w 
zakresie dekarbonizacji procesów wytwarzania energii.

Wzrost sprawności jest głównym źródłem zmniejszenia emi-
sji (w tym CO2) i oszczędności paliw. Dalsza eliminacja emisji 
CO2 może zostać osiągnięta przez jego wychwyt ze spalin lub 
zastosowania technologii spalania tlenowego. Obecnie propo-
nowane technologie usuwania CO2 ze spalin są energochłonne, 
co w efekcie prowadzi do istotnego zmniejszenia sprawności 
netto generacji elektryczności. Doskonalenie technologii wy-
chwytu i poszukiwanie optymalnych sposobów ich integracji 
z obiegiem cieplnym warunkuje dalszy rozwój zeroemisyjnych 
bloków węglowych. Pożądana ewolucja technologiczna bloku 
kondensacyjnego w kierunku technologii zero emisyjnej przez 
wzrost sprawności i wychwyt dwutlenku węgla ze spalin wyma-
ga rozwiązania wielu problemów o charakterze systemowym, 
technologiczno-konstrukcyjnym i ekologicznym.

Sformułowany Projekt strategiczny Zaawansowane Technolo-
gie Pozyskiwania Energii zawiera zadania badawcze wspomaga-
jące rozwiązanie tych problemów. Jego głównym zadaniem jest: 

Zwiększenie potencjału polskiej energetyki w rozwiązaniu 
bardzo złożonych zadań wynikających z polityki energetycznej 
UE i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego,

Racjonalne wykorzystanie polskich zasobów paliwowych,
Rozwój polskiej infrastruktury badawczej i potencjału kadro-

wego, które mogłyby tworzyć podstawy zwiększenia polskiego 
udziału w rozwoju technologii energetycznych.

  Cele te są spójne z:

A. Kierunkami rozwoju Czystych Technologii Węglo-
wych w Polsce (Warszawa, 2010 r. Ministerstwo Go-
spodarki), które sformułowano następująco: 

Wniesienie konstruktywnego wkładu w realizację zrównowa-

żonego rozwoju gospodarki poprzez ograniczenie oddziaływania 

energetyki na środowisko, zgodnie ze zobowiązaniami Traktatu 

Akcesyjnego i dyrektywami Unii Europejskiej (główne ramy praw-

ne narzuca dyrektywa o geologicznym składowaniu CO2, dyrek-

tywa o ETS oraz nowa dyrektywa o emisjach przemysłowych),
  Stworzenie warunków dla funkcjonowania mechanizmów 

przystosowujących polską gospodarkę do nowych 

regulacji klimatycznych, także w aspekcie bezpieczeństwa 
energetycznego Polski,

  Wsparcie modernizacji i rozbudowy potencjału polskiej 
energetyki opartej na węglu,

  W odniesieniu do całkowicie nowej dla sektora 
elektroenergetycznego technologii wychwytu i geologicznego 
magazynowania dwutlenku węgla (CCS), wsparcie budowy 
obiektów demonstracyjnych dla przetestowania i ewentualnej 
komercjalizacji produkcji energii elektrycznej, ciepła i/
lub produktów chemicznych z możliwością wychwytu i 
geologicznego składowania CO

2.
  Wsparcie powstawania obiektów 
demonstracyjnych / instalacji dla innych 
czystych technologii węglowych oraz dla 
technologii utylizacji dwutlenku węgla.

B. Krajowym Programem Badań (Założeniami Polity-
ki Naukowo-Technicznej i Innowacyjnej Państwa, Za-
łącznik do uchwały nr 164/2011 Rady Ministrów z dnia 
16 sierpnia 2011 r.), gdzie znajdujemy m. in. stwier-
dzenia: 

Energetyka krajowa wykorzystuje jedne z największych na 
świecie zasobów węgla kamiennego i brunatnego. Z tego względu 
Polska powinna stać się krajem promującym i rozwijającym tech-
nologie czystego węgla. Wykorzystanie węgla do produkcji czystej 
energii elektrycznej, syntetycznych paliw oraz substancji chemicz-
nych wymaga rozwijania bezpiecznych dla ludzi i środowiska tech-
nologii czystego węgla.

W Zadaniu 1 tego projektu: Opracowanie technologii dla wy-
sokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowa-
nych z wychwytem CO

2 ze spalin , sformułowano tematy, których 
rozwiązanie jest ukierunkowane na:

  Opracowanie i weryfi kacja nowych koncepcji wzrostu sprawności 

obiegu siłowni kondensacyjnych (w tym o najwyższych ultra-nadkry-

tycznych parametrach pary), 

  Opracowanie i sprawdzenie w skali pilotowej procesów wychwytu 

CO2 ze spalin,

  Znalezienie rozwiązań technologicznych dla redukcji strat sprawności 

spowodowanych usuwaniem CO2 ze spalin.
Jego podział na grupy tematyczne przedstawia rys. 1, a ogól-

ny schemat powiązań między poszczególnymi grupami zagad-
nień - rys. 2. Punktem wyjścia w sformułowaniu wielu zadań w tym 
zadaniu były wyniki uzyskane w projekcie Zamawianym: Nadkry-
tyczne Bloki Węglowe (syntezę wyników tego projektu zawarto w 
opracowaniach [1-3]).
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  Rezultatem Zadania badawczego 1 
Projektu Strategicznego powinno być:

  Opracowanie metod, technologii i programów zwiększenia efektyw-

ności energetycznej i ekologicznej wytwarzania energii elektrycz-

nej i ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach węglowych oraz 

podwyższenie ich niezawodności i dyspozycyjności,

  Opracowanie dokumentacji technologicznej układów stanowiących 

podstawę do budowy krajowych instalacji demonstracyjnych wy-

chwytu ze spalin oraz bezpiecznego składowania CO2,

  Opracowanie dla warunków krajowych strategicznych kierunków 

rozwoju czystych technologii węglowych do zastosowań w ener-

getyce, w tym bloków 50+. 

Rys. 1. Podział Zadania 1 na grupy tematyczne

Oczekiwane wyniki mają znaczenie dla rozwoju technologii ener-

getycznych zarówno w krótkiej, średniej jak i długiej, perspektywie cza-

sowej. W okresie krótko i średnioterminowym powinny one umożliwić 

wzrost sprawności konwersji energii paliw w blokach dużej mocy przy 

jednoczesnym spełnieniu wymogów ochrony środowiska, a w długo-

terminowym radykalne ograniczenie emisji dwutlenku węgla w siłow-

niach węglowych.

  Powinny wspomagać realizację 
następującej racjonalnej strategii rozwoju:

   Etap I (horyzont l - 2010-2015) - wzrost 
sprawności

 – Modernizacja i instalowanie nowych bloków (odpowiadających 

standardom stateof art) celem poprawy efektywności termo-

dynamicznej i ekologicznej. 
   Etap II ( horyzont 2 - do 2015-17) - dalszy wzrost 
sprawności

 – Decyzje inwestycje powinny uwzględniać nowe stadium 
rozwoju bloku węglowego (blok 50+, inne koncepcje wzro-
stu sprawności, np. suszenie węgla brunatnego, nowe 
sposoby integracji oczyszczania spalin z obiegiem ciepl-
nym).

 – Ewentualna budowa instalacji demonstracyjnych w od-
powiedniej skali
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Rys. 2. Wzajemne powiązanie głównych celów projektu

   Etap III (horyzont 3-po 2020) - synteza 
doświadczeń z instalacji demonstracyjnych, 
wprowadzenie w nowych inwestycjach CCS 
i modernizacja istniejących instalacji w kierunku 
wprowadzenia CCS (dla różnych klas technologii 
z punktu widzenia sposobów usuwania 
dwutlenku węgla).

 – Ustalenie optymalnych kierunków inwestowania w skali 
organizacji energetycznych.

...
Strategic Research Programme ADVANCED TECH-

NOLOGIES FOR ENERGY GENERATION. 
Task 1: Development of technologies for highly effi  cient ze-

ro-emission coal-fi red power units integrated with CO2 capture 
from combustion gas. Outline of the research programme

Abstract. The paper presents the general structure of the 
strategic programme Advanced Technologies for Obtaining 
Energy. More attention was given to Task 1 of the programme: 
Development of technologies for highly effi  cient zero-emission 
coal-fi red power units integrated with CO2 capture from combu-
stion gas. The primary objective of the strategic programme is 
to implement in Poland the new energy policy of the European 
Union, whose main goals are the following: an improvement in 
the effi  ciency of technologies, a reduction in carbon dioxide emis-
sions from power industry technologies, and an increase in the 
share of renewable energy in the production of fuels and energy. 

The outcome of Task 1 of the Strategic Programme should 
be as follows:

 – The development of methods, technologies and program-

mes resulting in an increase in energy- and ecology-re-
lated effi  ciency of the production of electric energy and 
heat in coal-fi red electric, as well as improvement in their 
reliability and availability.

 – The development of technological documentation of sys-
tems that will become a base for the construction of na-
tional demonstration installations for the capture and safe 
storage of CO2 from exhaust gas.

 – Working out Poland-specifi c directions of further develop-
ment towards clean coal technologies to be used in the 
power industry, including 50+ units.
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Plany rozwojowe PSE Operator S.A.

Prezentując plany rozwojowe PSE Operator S.A. w niniejszym referacie 
przedstawiono otoczenie prawne w jakim funkcjonuje Operator Systemu 

Przesyłowego (OSP). Zaprezentowano również aspekty związane ze 
zbilansowaniem przyszłego zapotrzebowania na energię i moc Krajowego Systemu 
Elektroenergetycznego. W tym kontekście omówiono plany PSE Operator S.A. 
w zakresie rozbudowy sieci przesyłowej, rozwoju połączeń transgranicznych 
oraz problemów związanych z przyłączeniami i wyprowadzeniem mocy ze źródeł 
odnawialnych. W ostatnim fragmencie referatu omówiono propozycje OSP 
w zakresie nowych ram prawnych mających umożliwić skuteczną realizację inwestycji.

Plany rozwojowe firmy PSE Operator S.A. konstru-
owane są w oparciu o Wspólnotowe (Europejskie) oraz 
pochodne do nich krajowe ramy prawne. W zakresie roz-
wiązań prawnych obowiązujących Polskę jako członka 
Wspólnoty Europejskiej, należy wymienić zestaw dyrek-
tyw i rozporządzeń Unijnych dotyczących tzw. trzeciego 
pakietu energetycznego, na które składają się: Dyrekty-
wa 2009/72/WE regulująca rozdział działalności dostaw 
i wytwarzania od przesyłu oraz wzmacniająca uprawnie-
nia i niezależność regulatorów krajowych, a także dwa 
rozporządzenia: 714/2009 regulujące warunki dostępu 
do transgranicznej wymiany energii i konstytuujące or-
ganizację operatorów systemów przesyłowych ENTSO-E 
oraz 713/2009 ustanawiające Agencję ds. Współpracy 
Organów Regulacji Energetyki (ACER). Celem „trzeciego 
pakietu energetycznego” jest stworzenie w pełni skutecz-
nego i jednolitego europejskiego rynku energii elektrycz-
nej i rynku gazu. Wdrożenie pakietu ma ułatwić utrzyma-
nie cen na możliwie najniższym poziomie oraz poprawić 
standard usług i bezpieczeństwo dostaw. Trzeci pakiet 
energetyczny wprowadza unbundling, czyli rozdzielenie 
produkcji, dostaw i sprzedaży energii. Zasady dotyczą-
ce rozdziału tych trzech typów działalności powinny sku-
tecznie przyczynić się do eliminacji wszelkich konfliktów 
interesów pomiędzy tymi działaniami, a w szczególności 
zapobiec np. faworyzowaniu przez operatorów sieci do-
starczania energii własnej produkcji (z grup energetycz-
nych, w których skład wchodzi operator) lub utrudniania 
dostępu do sieci konkurentom. Unijny pakiet przewiduje 
trzy podstawowe modele rozdzielenia działalności siecio-
wej od wytwórczej i obrotowej: rozdział właścicielski, nie-
zależnego operatora systemu bądź niezależnego operatora 
przesyłu. Celem powołania Agencji ACER jest wspieranie 

krajowych organów regulacyjnych, a wśród swoich kom-
petencji ma ona m.in.: monitorowanie współpracy regio-
nalnej między operatorami systemów przesyłowych, za-
dania związane z wdrażaniem wytycznych dotyczących 
transeuropejskich sieci energetycznych, w odniesieniu 
do warunków dostępu do infrastruktury transgranicznej 
oraz warunków jej bezpieczeństwa eksploatacyjnego, 
a także monitorowanie i sprawozdawczość dotyczącą 
sektorów energii elektrycznej i gazu ziemnego. Dyrektywa 
2005/89/WE określa zakres działań na rzecz zagwaran-
towania bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej in-
westycji infrastrukturalnych. Pakiet Klimatyczny z grudnia 
2008 r. zawiera tzw. Plan „3x20” dla Państw członkow-
skich na 2020 r., w którym określono następujące cele: 
redukcję emisji gazów cieplarnianych o 20% w stosun-
ku do poziomu z 1990 r., osiągnięcie 20% udziału OZE 
w końcowym zużyciu energii oraz zmniejszenie o 20% zu-
życia energii pierwotnej w stosunku do prognoz na 2010 
r. W zakresie krajowych uwarunkowań należy wymienić 
Politykę energetyczną Polski do 2030 r., która w swoich 
podstawowych kierunkach określa poprawę efektywno-
ści energetycznej, wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw 
i energii, dywersyfikację struktury wytwarzania energii 
elektrycznej poprzez wprowadzenie energetyki jądrowej, 
rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym 
biopaliw, rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii 
oraz ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 
Działając w ramach prawnych przedstawionych powyżej 
PSE Operator S.A. koncentruje się na zapewnieniu bez-
pieczeństwa pracy KSE, rozwoju sieci przesyłowej oraz 
rozwijaniu mechanizmów rynkowych. 

Opisując aspekty związane ze zbilansowaniem przy-
szłego zapotrzebowania na energię i moc Krajowego Sys-
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temu Elektroenergetycznego należy wspomnieć o bez-
względnej konieczności budowy nowych źródeł, które 
mają zapewnić pokrycie prognozowanego wzrostu zapo-
trzebowania na moci energię elektryczną. Z dostępnych 
prognoz wynika, że przewidywany średnioroczny wzrost 
zapotrzebowania na moc i energię elektryczną w kolej-
nych latach kształtuje się na poziomie ok. 2%. W obliczu 
narzuconych na polski sektor wytwórczy wymagań eko-
logicznychw zakresie redukcji CO2, oraz obowiązku wdra-
żania Dyrektywy 2010/75/UE w sprawie emisji przemy-
słowych (IED) konieczne staną się wycofania jednostek 
wytwórczych niespełniających wymagań ekologicznych 
i zużytych technicznie. Barierami w procesie odnawiania 
bazy wytwórczej w KSE mogą być problemy w związku 
z dużym zapotrzebowaniem na środki inwestycyjne, nie-
rozstrzygnięta kwestia przydziału bezpłatnych uprawnień 
do emisji CO2, wymagania ochrony środowiska (koniecz-
ność budowy instalacji CCS) oraz ograniczenia w realizacji 
liniowych inwestycji infrastrukturalnych. W ramach prac 
analitycznych prowadzonych w PSE Operator S.A. rozwa-
żane są różne warianty rozwoju sytuacji bilansowej KSE:

  scenariusz braku nowych mocy wytwórczych przy po-
zostawieniu zdolności importowych na obecnym po-
ziomie,

  tzw. wariant realistyczny (2% średnioroczny przyrost 
zapotrzebowania, przyrost zdolności importowych), 
w którym uwzględniono budowę nowych źródeł wy-
twórczych o łącznej mocy 3,7 GW, dla których pozy-
skano większość pozwoleń administracyjnych oraz 
przystąpiono do postępowań przetargowych na reali-
zację inwestycji,

  tzw. wariant optymistyczny, w którym ponad inwesty-
cje wariantu realistycznego uwzględniono budowę no-
wych źródeł wytwórczych o łącznej mocy 4,6 GW, co 
daje łącznie w tym wariancie 8,3 GW nowych mocy. W 
wariancie optymistycznym rozszerzono listę jednostek 
wytwórczych o jednostki, dla których trwa faza pozy-
skiwania decyzji administracyjnych lub dla których trwa 
faza przygotowania do postępowań przetargowych na 
realizację inwestycji.
W ocenie PSE Operator S.A. dla zapewnienia bezpiecz-

nej pracy KSE niezbędna jest budowa co najmniej 6,5 GW 
nowych mocy wytwórczych. Brak budowy nowych źródeł 
wytwórczych spowoduje w horyzoncie średniookresowym 
(w ciągu najbliższych kilku lat) brak możliwości pokrycia 
zapotrzebowania na energię elektryczną i moc szczytową. 
Dla zapewnienia bezpiecznej pracy KSE wymagana jest 
konsekwentna i terminowa realizacja zamierzeń inwesty-
cyjnych w zakresie budowy nowych źródeł oraz rozbudo-
wy sieci elektroenergetycznej. 

W przedstawionym powyżej kontekście PSE Opera-
tor S.A. zobowiązany jest do opracowywania Planu roz-
budowy infrastruktury przesyłowej. Spółka opracowała 
Plan Rozwoju Sieci Przesyłowej (PRSP) w horyzoncie 
2025 r., w którym skoncentrowano się na realizacji na-
stępujących celów: 

  wzroście bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej, 
  przyłączeniu i wyprowadzeniu mocy z OZE (przede 

wszystkim z farm wiatrowych) oraz z nowych elek-
trowni systemowych,

  budowie połączeń transgranicznych. 
PRSP został w zakresie lat 2012-2016 uzgodniony 

przez Prezesa URE. Do 2025 r. obejmuje on szacunkowe 
nakłady w wysokości ok. 23 mld zł, natomiast do 2016 r. 
w wysokości 8,2 mld zł, przede wszystkim na przyłącze-
nia i wyprowadzenia mocy z nowych konwencjonalnych 
i odnawialnych jednostek wytwórczych. Dla zapewnienia 
bezpiecznej pracy sieci przesyłowej oraz przyłączenia 
i wyprowadzenia mocy z nowych konwencjonalnych jed-
nostek wytwórczych do końca 2016 r. należy wybudować 
blisko 1 500 km linii NN.

Planowane efekty realizacji inwestycji w okresie 2012-
2016 przedstawiają się następująco:

  budowa 1377 km nowych torów linii 400 kV,
  modernizacja 1250 km istniejących torów linii 400 kV,
  budowa 115 km nowych torów linii 220 kV,
  modernizacja 842 km istniejących torów linii 220 kV,
  zainstalowanie autotransformatorów 400/220 kV 

o łącznej mocy 2500 MVA,
  zainstalowanie autotransformatorów 400/110 kV 

o łącznej mocy 8610 MVA,
  zainstalowanie autotransformatorów 220/110 kV 

o łącznej mocy 3345 MVA.
Schemat sieci przesyłowej z inwestycjami planowanymi 

do realizacji w latach 2012-2016 zaprezentowano na rys 1.
Realizacja opisanych powyżej zamierzeń zapewni nie-

zawodną, a więc bezpieczną i efektywną pracę KSE w ho-
ryzoncie średnioterminowym i stanowić będzie bazę dla 
dalszych inwestycji rozwojowych w systemie przesyłowym, 
w tym inwestycji w ramach projektu integracji paneuro-
pejskiego rynku energii ze szczególnym uwzględnieniem 
przyłączeń odnawialnych źródeł energii.

Ważnym elementem integracji europejskiego rynku 
energii jest rozbudowa połączeń transgranicznych. Ce-
lem rozbudowy połączeń transgranicznych jest poprawa 
bezpieczeństwa pracy krajowego systemu elektroener-
getycznego oraz poprawa konkurencyjności krajowego 
rynku energii elektrycznej poprzez zwiększenie zdolno-
ści eksportowych i importowych zarówno na przekroju 
synchronicznym jak i na połączeniach asynchronicznych. 
W tym zakresie PSE Operator S.A. zrealizuje na północ-
no-wschodnim przekroju asynchronicznym budowę tzw. 
układu Litwa, który ma zapewnić integrację Państw Bałtyc-
kich z unijnym rynkiem europejskim za sprawą wzmocnie-
nia połączeń międzysystemowych. Układ Litwa stanowić 
bowiem będzie część tzw. Pierścienia Bałtyckiego (Baltic 
Ring). W wymiarze krajowym realizacja projektu zapew-
ni poprawę jakości i niezawodności zasilania odbiorców 
energii elektrycznej w północno-wschodnich obszarach 
Polski. I etap Projektu obejmuje 11 zadań inwestycyj-
nych, których realizacja ma nastąpić do 2015 r. Wśród 
tych zadań znajduje się budowa połączenia transgranicz-
nego (2-torowa linia 400 kV do granicy Państwa wraz 
z niezbędną rozbudową stacji Ełk). Zrealizowanie etapu 
umożliwi przesył mocy z Litwy do Polski w wielkości do 
500 MW. Planowane nakłady inwestycyjne wyniosą ok. 
1,9 mld zł. II etap Projektu obejmuje 8 zadań inwestycyj-
nych, których realizacja ma nastąpić do 2020 r. Zreali-
zowanie etapu umożliwi przesył mocy w obu kierunkach 
w wielkości do 1000 MW. Planowane nakłady inwesty-
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cyjne wyniosą ok. 1,15 mld zł. Poziom dofinansowania 
projektu z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko, w I etapie, wynosi ok. 720 mln zł. Na przekroju 
synchronicznym, na granicy z Niemcami planowana jest 
instalacja przesuwników fazowych na linii 400 kV Miku-
łowa - Hagenverder, i po przebudowie na napięcie 400 
kV na linii Krajnik - Vierraden. Celem inwestycji jest re-
dukcja i kontrola przepływów karuzelowych z północnych 
Niemiec poprzez Polskę, wschodnie Czechy i Słowację 
do południowych Niemiec, Austrii i Włoch. Przyczyni się 
to, poprzez ograniczenie konieczności zmian konfiguracji 
sieci przesyłowej oraz zmian w profilu generacji, do po-
prawy bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz 
zapewni wzrost zdolności wymiany międzynarodowej 

(w kierunku importowym 500 MW, w kierunku eksporto-
wym 1500 MW) na przekroju synchronicznym (Polska 
- Niemcy/Czechy/Słowacja). Ponadto, po 2020 r. planowa-
na jest budowa III połączenia z Niemcami, zapewniająca 
wzrost zdolności wymiany międzynarodowej (w kierunku 
importu o 1500 MW, w kierunku eksportu 500 MW), co 
poprawi bezpieczeństwo pracy na zachodnim przekroju 
i spowoduje dalszą integrację rynków. Na granicy wschod-
niej planowana jest odbudowa niepracującego od 1993 
r. połączenia 750 kV Rzeszów-Chmielnicka. Rozpoczęto 
prace nad ponownym wykorzystaniem połączenia - anali-
zowane są różne warianty jego pracy, w tym zastosowanie 
stacji konwerterowej prądu stałego. W 2011 r. uruchomio-
ne zostały przetargi na zdolności przesyłowe na istnie-
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SCHEMAT SIECI PRZESYŁOWEJ
z wyróżnionymi inwestycjami planowanymi w latach 2012-2016
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Rys. 1. Schemat sieci przesyłowej z inwestycjami planowanymi do realizacji w latach 2012-2016 
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jącej linii 220 kV Zamość (Polska) - Dobrotwór (Ukraina). 
Zdolności są udostępniane w kierunku importowym do 
systemu polskiego, z mocą rzędu 200 MW. Analizowane 
są również możliwości nawiązania współpracy z Białorusią 
poprzez odbudowę na napięciu 400 kV niepracującego 
od 2004 r. połączenia Białystok (Polska) - Roś (Białoruś) 
oraz z Obwodem Kaliningradzkim przez budowę nowego 
połączenia 400 kV Elbląg (Polska) - Mamonowo (Obwód 
Kaliningradzki). PSE Operator S.A. ocenia, iż na granicy 
południowej z Republiką Czeską i Słowacją w najbliższych 
latach nie będzie konieczna rozbudowa istniejących po-
wiązań, które aktualnie składają się z dwutorowej linii 400 
kV Dobrzeń - Albrechtice i Wielopole - Nosovice, dwu-
torowej 220 kV Kopanina/Bujaków - Liskovec na granicy 
z Czechami oraz dwutorowego połączenia 400 kV Krosno 
Iskrzynia - Lemesany na granicy ze Słowacją. Realizacja 
opisanych powyżej inwestycji zabezpieczy potrzeby KSP 
w horyzoncie średnio i długookresowym w zakresie wy-
mogów stawianych przez Komisję Europejską dotyczą-
cych budowy wspólnego paneuropejskiego rynku energii.   

W zakresie odnawialnych źródeł energii PSE Operator 
S.A. podejmuje działania mające na celu wypełnienie wy-
magań określonych w dokumentach rządowych - Polity-
ce Energetycznej Polski do 2030 r. oraz Krajowym planie 
działań w zakresie energii ze źródeł odnawialnych (da-
lej: KPD). Obecnie moc farm wiatrowych przyłączonych 
w KSE wynosi około 2000 MW. OSP oraz Operatorzy 
Systemów Dystrybucyjnych określili warunki przyłączenia 
dla farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 16 GW (w tym 
OSP na około 6,2 GW), w tym zawarli umowy o przyłą-
czenie dla farm wiatrowych o mocy ponad 9 GW (w tym 
OSP około 2,5 GW). Suma powyższych mocy znacznie 
przewyższa poziom wynikający ze wskaźników przyjętych 
w dokumentach rządowych, tj. zarówno w Polityce Ener-
getycznej Polski, jak i KPD. Należy podkreślić, że budowa 
tylko połowy wymienionych powyżej mocy pochodzących 
z farm wiatrowych zapewni spełnienie wymagań sta-
wianych Polsce w pakiecie klimatycznym. Przyłączenie 
do systemu źródeł wiatrowych rodzi potrzeby związane 
z wyprowadzeniem mocy i bilansowaniem systemu. Dla 
zilustrowania możliwości bilansowych KSE można wska-
zać, że obecnie w średnich warunkach pracy systemu 
w okresie jesienno-zimowym, w dni robocze, przy zapo-
trzebowaniu w tzw. dolinie zapotrzebowania na poziomie 
ok. 15,5 tys. MW, przy uwzględnieniu możliwości regula-
cyjnych systemu oraz generacji zdeterminowanej w źró-
dłach konwencjonalnych, istnieje możliwość pracy farm 
wiatrowych z łączną mocą na poziomie ok. 5 tys. MW. 
Przyjmując, że równocześnie maksymalnie ze względu 
na warunki wiatrowe może pracować w całym kraju 70% 
farm wiatrowych, moc farm wiatrowych przyłączonych 
do systemu elektroenergetycznego może wynosić ok. 7,1 
tys. MW. W obecnym Planie Rozwoju Sieci Przesyłowej 
w horyzoncie 2025 r. dużą część inwestycji w infrastruk-
turę przesyłową stanowią inwestycje związane z przy-
łączeniem i wyprowadzeniem mocy ze źródeł odnawial-
nych. Rozwój sieci przesyłowej zaplanowany w aktualnym 
PRSP umożliwi również przyłączenie do 2020 r. morskich 
farm wiatrowych o mocach wskazanych w KPD, tj. 500 

MW. Zdaniem PSE Operator S.A., warunki techniczne po 
realizacji zaplanowanego do 2020 r. rozwoju sieci prze-
syłowej pozwolą na przyłączenie i wyprowadzenie mocy 
z morskich farm wiatrowych o mocach do ok. 1000 MW.

W zakresie energetyki jądrowej PSE Operator S.A. jest 
przygotowany do realizacji celów określonych w Polity-
ce Energetycznej Polski do 2030 r. Po określeniu osta-
tecznej lokalizacji pierwszej elektrowni jądrowej oraz jej 
mocy spółka wykona prace analityczne mające na celu 
określenie docelowej rozbudowy systemu przesyłowego 
w horyzoncie długookresowym zapewniającej bezpieczne 
przyłączenie i wyprowadzenie mocy z bloków jądrowych.

W zakresie rozbudowy liniowej infrastruktury elektro-
energetycznej został zidentyfikowany szereg problemów 
wpływających przede wszystkim na czas realizacji zadań 
inwestycyjnych. Należą do nich: długotrwały okres pozy-
skiwania decyzji administracyjnych (decyzji środowiskowej, 
prawa do dysponowania nieruchomością, pozwolenia na 
budowę), trudności z lokalizacją linii przesyłowych (brak 
miejscowych planów zagospodarowania (dalej: mpzp), 
problemy ze zmianą/uchwalaniem mpzp), brak jednoli-
tego sposobu ustalania rekompensaty za ustanowienie 
służebności przesyłu. Spółka z uwagą śledzi prace nad 
propozycjami nowych rozwiązań pozwalających wyelimi-
nować bariery występujące w zakresie rozbudowy liniowej 
infrastruktury elektroenergetycznej. Konieczne jest stwo-
rzenie skutecznych mechanizmów prawnych w zakresie 
lokalizacji infrastrukturalnych inwestycji sieciowych celu 
publicznego - wprowadzenie „ustawy o korytarzach prze-
syłowych”. Celem proponowanej ustawy jest stworzenie 
odpowiednich i stabilnych warunków dla realizacji inwe-
stycji w zakresie budowy, eksploatacji oraz modernizacji 
infrastruktury technicznej, niezbędnej do zapewnienia 
nieprzerwanego dostarczania energii elektrycznej, ga-
zów, ciepła, ropy naftowej i produktów naftowych, wody, 
a także odbioru ścieków. Głównymi założeniami ustawy 
są: oszczędne gospodarowanie gruntami przeznaczonymi 
na korytarze przesyłowe (grupowanie urządzeń przesyło-
wych, synergia wykorzystania majątku Skarbu Państwa), 
uregulowanie „prawa drogi” dla istniejącej i nowej infra-
struktury (powstanie służebności przesyłu z mocy prawa, 
także dla posadowionych już urządzeń), jednoznaczne 
uregulowanie kwestii wyceny służebności przesyłu oraz 
zaszłości związanych z dotychczasowym użytkowaniem, 
wprowadzenie ustawowego algorytmu równoważącego 
interesy właścicieli nieruchomości i przedsiębiorstw. Brak 
szybkich działań w zakresie stworzenia nowych rozwią-
zań pozwalających wyeliminować bariery występujące 
w zakresie rozbudowy liniowej infrastruktury elektroener-
getycznej negatywnie wpłynie na zapewnienie bezpiecznej 
pracy KSE i efektywnego funkcjonowania rynku energii.
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prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Politechnika Częstochowska

Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fl uidalnych
zintegrowanych z wychwytem co2

Artykuł ma charakter przeglądowy i dotyczy kierunków rozwoju 
technologii spalania w tlenie po stronie wytwarzania energii elektrycz-
nej w elektrowniach węglowych. Aspekty transportu i składowania 
wychwyconego CO2 nie będą przedyskutowane szczegółowo w tej 
pracy. Jakkolwiek jest oczywistym, że żadna technologia wychwytu 
nie może rozwijać się na dużą skalę, zanim nie będą dostępne odpo-
wiednie środki transportu i magazynowania CO2 z uwzględnieniem 
aspektów środowiskowych i akceptacji społecznej. 

Rosnąca świadomość zmian klimatu doprowadziła do wzrastają-
cej aktywności badań w obszarze technologii ograniczających emisję 
CO2. Według bieżącego stanu wiedzy emisje CO2 wymagają znaczne-
go zmniejszenia, aby ograniczyć globalne ocieplenie. Unia Europejska 
ostatnio zapowiedziała cel zmniejszenia o 20%, oparty na emisjach z 
1990 r. do 2020 r. Oczekuje się, że w innych krajach także wzrosną 
starania łagodzenia CO2.

Odkąd przewidziano, że energie: odnawialna i jądrowa dostarczą 
tylko część światowego zapotrzebowania na energię w następnych 
dekadach, paliwa kopalne pozostaną kluczowym źródłem energii. 
Spośród wszystkich paliw kopalnych, węgiel ma największe zasoby i 
pokazuje szeroki globalny podział zapasów. To ciągłe wykorzystanie 
węgla zapewnia dywersyfi kację dostaw energii i w ten sposób chroni 
bezpieczeństwo dostaw szczególnie w krajach, które nie posiadają wła-
snego gazu ziemnego i zasobów ropy naftowej. Z drugiej strony, emi-
sje CO2 z elektrowni węglowych są obecnie prawie dwa razy większe 
niż z elektrowni opalanych gazem ziemnym w cyklu kombinowanym.

  Istnieją trzy fundamentalne drogi 
zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych 
pochodzących z wytwarzania energii 
elektrycznej. 

  Po pierwsze, wzrost wydajności energii zarówno w produkcji jak i 
konsumpcji energii elektrycznej.

   Po drugie, zmiana na źródła energii o mniejszej emisji CO2, takie 
jak: gaz ziemny, energia jądrowa i w szczególności źródła odna-
wialne. 

  Po trzecie, wychwytywanie i magazynowanie produkowanego 
CO2 z elektrowni węglowych (tzw. CCS).
To ostatnie działanie pozwoliłoby na ciągłe wykorzystanie węgla i 

innych paliw kopalnych ze znacznych zmniejszenia emisji gazów cie-
plarnianych. Już od lat 80. prowadzone są dyskusje nad wychwyty-
waniem i składowaniem CO2, ale brak zachęt ekonomicznych tak jak 
niepewności polityczne i prawne ograniczyły to wdrożenie. Pomimo 
aspektów technicznych i ekonomicznych, kwestie bezpieczeństwa i 
kwestie regulacyjne w odniesieniu do transportu i składowania CO2 
pozostają niejasne. Obecnie, pomysł wychwytywania i składowania 
dwutlenku węgla nie był realizowany na dużą skalę.

Wychwytywanie i magazynowanie CO
2 z dużych źródeł punkto-

wych może być skutecznym środkiem do zmniejszenia globalnej emi-
sji gazów cieplarnianych. CCS ma możliwość magazynowania więk-
szej części wytwarzanego CO2 w formacjach geologicznych, zamiast 
wpuszczenia go do atmosfery.

  Metody wychwytywania CO2 dzieli się na trzy 

główne grupy:

  separacja CO2 po procesie spalania (post-combustion capture),
  separacja CO2 przed procesem spalania (pre-combustion capture),
  spalanie w atmosferze tlenowej (oxy-fuel combustion).

Na obecnym etapie rozwoju nie można wskazać, która spośród 
tych technologii ma największy potencjał, aby zmniejszyć koszty wy-
chwytywania. Ponieważ każda z tych technologia posiada odmienne 
podejście do wychwytywania CO

2, potrzeby badań i rozwoju są inne 
na każdej drodze.

Mimo, że technologia CCS doprowadzi do wzrostu zużycia paliw 
kopalnych ze względu na nieuchronny spadek sprawności procesu, 
osiągnięcie znaczącej redukcji emisji gazów cieplarnianych jest do tej 
pory zdecydowanie lepsze od potencjału, który jest możliwy poprzez 
wzrost sprawności bloków energetycznych.

Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana z wychwytem, 
transportem i składowaniem dwutlenku węgla to nowy kierunek ba-
dawczy w energetyce realizowany w kraju w ramach Projektu Stra-
tegicznego NCBiR „Zaawansowane technologie pozyskiwania 
energii” w ramach Zadania 2 „Opracowanie technologii spalania 
tlenowego dla kotłów pyłowych i fl uidalnych zintegrowanych 
z wychwytem CO2”.

Celem prac realizowanych w ramach tego zadania jest wybór oraz 
opracowanie optymalnych wytycznych procesowych i projektowych 
dla układów oxy-spalania węgla, stanowiących podstawę do budo-
wy w Polsce instalacji demonstracyjnych, stworzenie konkurencyjne-
go na rynku międzynarodowym banku wiedzy naukowej i procesowej 
oraz budowa krajowego know-how w zakresie technologii oxy-spala-
nia węgla, przygotowanie kadry naukowo-inżynierskiej oraz zaplecza 
badawczego dla wsparcia sektora przemysłowego na etapie projek-
towania, realizacji inwestycji oraz eksploatacji komercyjnych instalacji 
wykorzystujących procesy oxy-spalania.

  Zadanie obejmuje następujące prace 
badawczo-rozwojowe:

  Badania kinetyki i mechanizmu oxy-spalania węgla celem uzy-
skania podstawowych danych kinetyki i mechanizmu spalania w 
środowisku tlenowego spalania i współspalania w warunkach ci-
śnienia atmosferycznego i podwyższonego.

  Przeprowadzenie eksperymentalnych badań technologicznych w 
skali wielkolaboratoryjnej i półtechnicznej co pozwoli na określe-
nie zakresu paramentów procesowych dla badań oxy-spalania w 
instalacjach pilotowych.

  Badania technologiczne operacji i procesów jednostkowych, w tym 
zachowanie się siarki w procesie spalania tlenowego w kotłach 
pyłowych, wiązanie SO2 w procesie oxy-spalania w cyrkulacyjnej 
warstwie fl uidalnej, badania nieizotermicznego, jednoczesnego 
procesu kalcynacji oraz siarczanowania drobnozmielonych sorben-
tów wapniowych w warunkach wysokotemperaturowej recyrkula-
cji spalin, badania emisji NOX ze spalania tlenowego i dodatkowo 
Hg dla węgla kamiennego i brunatnego, pracę kotła pyłowego w 
warunkach technologii OXY - sprawność kotła, badania tworze-
nia się osadów i ryzyka korozji wysokotemperaturowej, badania 
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technologiczne spalania pyłu węglowego.
  Badania nad optymalizacją parametrów oxy-spalania węgla w skali 

pilotowej, w tym zademonstrowanie procesu fl uidalnego oxy-spa-
lania w skali pilotowej w jednostce CFB o mocy 0,1 MWt, zade-
monstrowanie procesu fl uidalnego oxy-spalania w skali pilotowej w 
jednostce o mocy 0,2 MWt, zademonstrowanie procesu fl uidalne-
go oxy-spalania w skali pilotowej w jednostce PC o mocy 0,5 MWt 
pozwalające na zweryfi kowanie kinetycznych i termodynamicz-
nych modeli procesu oxy-spalania węgla, opracowanie założeń 
badawczo-rozwojowych dla instalacji demonstracyjnej CFB i PC.

  Badania technologiczne oxy-spalania w skali pilotowej, w tym ba-
dania technologiczne fl uidalnego oxy-spalania w skali pilotowej, 
badanie emisji NOX w cyrkulacyjnej warstwie fl uidalnej, badania 
procesu utylizacji osadów ściekowych w warunkach.

  Oxy-spalania, badania technologiczne pyłowego oxy-spalania z 
recyrkulacją spalin w skali pilotowej, badania technologiczne ci-
śnieniowego oxy-spalania w skali pilotowej.

  Badania usuwania CO2 ze strumienia gazów, w tym badanie i opty-
malizacja procesu membranowego usuwania CO2 mające na celu 
w szczególności wytwarzanie o wysokiej jakości, badanie i opty-
malizacja procesu wychwytywania CO2, przy zastosowaniu inno-
wacyjnego rozwiązania opartego o absorbcję fi zyko-chemiczną.

  Produkcja tlenu na potrzeby oxy-spalania węgla, w tym komplek-
sowe opracowanie rekomendacji i rozwiązań technicznych instala-
cji rozdziału powietrza do wykorzystania w procesach oxy-spalania 
węgla o różnych wydajnościach i przy różnych zawartościach tlenu 
w mieszaninie gazów, opracowanie koncepcji oraz projektu tech-
nicznego pilotowej instalacji rozdziału powietrza, budowa pilotowej 
instalacji zasilania tlenem, opracowanie założeń projektowych dla 
wykonania w kraju demonstracyjnej instalacji oxy-spalania węgla, 
opracowanie wytycznych technologicznych do wykonania do-
świadczalnej instalacji do wytwarzania tlenu z użyciem gęstych 
membran perowskitowych na potrzeby procesu oxy-spalania 
węgla, opracowanie koncepcji i założeń technicznych instalacji 
wytwarzania tlenu metodą kriogeniczną zoptymalizowanej pod 
względem techniczno-ekonomicznym dla wymagań pilotowej 
instalacji oxy-spalania węgla, opracowanie rekomendacji i zało-
żeń projektowych dla instalacji demonstracyjnej tlenowej meto-
dą zmiennociśnieniową, synteza materiałów perowskitowych, 
wytworzenie z nich membran tlenowych oraz wykonanie badań 
uzyskanych membran, testowanie zestawów membran z wyko-
rzystaniem zaprojektowanego i wykonanego stanowiska badaw-
czego - opracowanie wytycznych technologicznych do budowy 
doświadczalnej instalacji do produkcji tlenu.

  Symulacje numeryczne oraz analizy systemowe oxy-spalania, w 
tym analiza głównych aspektów nadkrytycznych bloków energe-
tycznych pracujących w warunkach spalania w tlenie dla zastoso-
wań związanych z wprowadzeniem nowych kotłów i modernizacją 
jednostek istniejących, walidacja modelu matematycznego układu 
oxy-spalania z analizą procesową (symulacyjną i doświadczalną) 
wykorzystania azotu z tlenowni do podsuszania paliwa, opraco-
wanie i weryfi kacja numerycznego modelu oraz analiza procesowa 
układu adsorpcyjnej separacji CO2 ze spalin, analiza systemowa 
integracji procesu adsorpcyjnej separacji CO2 ze spalin z układem 
bloku energetycznego, z uwzględnieniem procesu przygotowa-
nia CO2 do transportu oraz możliwości odzysku ciepła z procesu 
sprężania, analiza skumulowanego zużycia energii i egzergii zinte-
growanego układu oxy-spalania - opracowanie algorytmu i kodu 
komputerowego, systemowa analiza ekologiczna zintegrowanego 
układu oxy-spalania oparta o wskaźniki kosztu termoekologiczne-

go oraz zrównoważonego rozwoju w pełnym cyklu istnienia - LCA, 
analiza ekonomiczna zintegrowanego układu oxy-spalania wraz 
z analizą wrażliwości oraz określenie granicznych wartości tech-
niczno-ekonomicznych, symulacja procesu wymiany ciepła w ko-
tłach, identyfi kacja i ocena ryzyka związanego z wyborem układu 
wytwarzaniem energii elektrycznej zintegrowanego z oxy-spala-
niem, tlenownią i sekwestracją CO2, modelowanie matematyczne 
i obliczenia numeryczne procesu spalania pyłu węglowego w róż-
nej skali, symulacje stanów ustalonych pracy kotła i optymalizacja 
rozkładów ziaren w procesie fl uidalnego oxy-spalania, symulacje 
RANS i LES przepływu i spalania w instalacjach pilotowych kotła 
PC oraz CFB, modelowanie numeryczne emisji zanieczyszczeń 
dla spalania tlenowego i powietrznego.

  Dla utrzymania bieżącej spójności prac zespołów odpowiedzial-
nych za poszczególne moduły opracowane zostanie środowisko 
VR (wirtualnego modelowania) stanowiące szkielet integracyjny dla 
całości zasobu wiedzy projektu. Aktywne wskazanie identyfi ko-
walnych w modelu VR modułów (zespołów) projektowych otwie-
ra ich źródłowe środowisko aplikacyjne z pełną swobodą edycji 
topologii i uaktualnienia ich obrazu w modelu VR.

  Wstępne Studium Wykonalności /WSW/ obiektu demonstracyj-
nego 30 MW, w tym koncepcja technicznej obiektu, harmono-
gram i koszty realizacji, opłacalność przedsięwzięcia, możliwości 
fi nansowania i ryzyko.
Study of the oxy-combustion technology for pulverized and fl uidi-

zed bed boilers integrated with CO
2 capture....

Carbon capture and storage (CCS) of CO2 from large energy so-
urces can be the eff ective solution to decrease the global release of 
greenhouse gases. CCS has the possibility of storing the large amo-
unt of produced CO

2 in geological formations. 

Three main technology options of CO2 reduction are:
  separation CO2 after the combustion process (post-combustion 

capture),
  separation CO2 before the process (pre-combustion capture),
  combustion in oxygen atmosphere (oxy-fuel combustion).

One cannot show on the present stage of the technology deve-
lopment, which among these technologies has the largest potential to 
reduce costs and energy needed to run the process of carbon cap-
ture and storage. Therefore, there is a need for intensive R&D since 
each of these technologies has the diff erent approach to capture CO2.

Although the CCS technology causes increasing fuel consump-
tion because of the inevitable decrease of the process effi  ciency, the 
achievement of the signifi cant reduction of greenhouse gases is until 
now a better solution than the potential which is possible through the 
increase of power effi  ciency.

The technology of coal combustion in oxygen integrated with 
capture, transportation, processing and storing of CO2 is presently 
under detailed investigations in Poland within the Strategic Project of 
National Center for Research and Development (NCBIR) „Advanced 
technologies of energy production” within Task 2 „Study of the oxy-
combustion technology for pulverized and fl uidized bed boilers inte-
grated with CO2 capture”.

The paper discusses the current state-of-the art of the oxy-fuel 
combustion development addressing the problem of oxy-fuel concept, 
components and performance.
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Leszek Wiśniowski, Sebastian Faruga, TAURON Wytwarzanie S.A.

Modernizacja bloków 200 MW 
w TAURON Wytwarzanie S.A. 

  Obecnie w fazie budowy znajdują się:
  blok ciepłowniczy o mocy 50,8 MWe i 106 MWt w 

ZEC Bielsko-Biała z kotłem fluidalnym i akumulato-
rem ciepła,

  jednostka wytwórcza OZE w Elektrowni Jaworzno III 
- Elektrownia II (50 MW), z kotłem fluidalnym opala-
nym biomasą.
Kilka innych projektów znajduje się aktualnie w fazie 

przedrealizacyjnej. 
Decyzje o budowie nowych bloków poprzedzone zo-

stały analizą zasadności techniczno-ekonomicznej dalszej 
eksploatacji istniejących bloków, z uwzględnieniem przy-
szłych wymogów środowiskowych. Szczególną uwagę po-
święcono analizie bloków 200 MW, stanowiących podsta-
wę produkcyjną Spółki. TAURON Wytwarzanie S.A. posia-
da 10 jednostek tego typu, 6 eksploatowanych jest w Ja-
worznie, natomiast pozostałe 4 pracują w Łaziskach. Po-
mimo przepracowanych 200-250 tysięcy godzin ich stan 
techniczny jest dobry, głównie dzięki przeprowadzonym w 
latach 90. modernizacjom oraz wykonywanym cyklicznie 
remontom. Elementy tych bloków są wykonane w spraw-
dzonej i ogólnie dostępnej technologii lat 70. Duże zna-
czenie ma także wyposażenie tych bloków w „mokrą” in-
stalację odsiarczania spalin, pozwalającą na spełnienie 
przyszłych norm emisji. Po przeanalizowaniu wszystkich 
aspektów technicznych, prawnych i przeprowadzeniu analiz 
ekonomicznych w 2007 r., Zarząd podjął decyzję o prze-
dłużeniu czasu pracy bloków 200 MW do 2030 r. 

Wydłużenie eksploatacji bloków 200 MW uwarunko-
wane jest poprawą efektywności, zwiększeniem trwało-
ści elementów bloków oraz dostosowaniem do nowych 
przepisów o emisjach przemysłowych mających obowią-
zywać po 2016 r. Ze względu na planowany czas pracy 
do około 350 tysięcy godzin, niezbędne jest także opra-
cowanie i uzgodnienie programu kontroli i badań elemen-
tów kryterialnych. 

Pierwszym etapem projektu przedłużenia pracy bloków 
200 MW było określenie optymalnego zakresu modernizacji. 
Analizę stanu technicznego wszystkich elementów bloków 
jak i urządzeń pozablokowych przeprowadzili specjaliści 
TAURON Wytwarzanie S.A. przy wsparciu specjalistycznych 
firm diagnostycznych. Zakresy określono indywidualnie dla 
każdego bloku, adekwatnie do stanu technicznego jego 
elementów. Opracowano także harmonogram 150-dnio-
wych postojów bloków w latach 2011-2016.

Przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska, a w 
szczególności dyrektywa UE 2001/80/WE oraz Rozporzą-
dzenie Ministra Środowiska z 20 grudnia 2005 r. w sprawie 
standardów emisyjnych z instalacji Dz. U. 260, poz. 2181, 
nakładają obowiązek ograniczenia od 1 stycznia 2018 r. 
emisji tlenków azotu z tych źródeł do poziomu poniżej 200 
mg/Nm3. Na wszystkich kotłach w Elektrowni Jaworzno 
III zainstalowane były palniki niskoemisyjne, natomiast na 
blokach 200 MW w Elektrowni Łaziska do redukcji emisji 
NOx wykorzystano własną technologię polegającą na stop-
niowaniu mieszanki pyłowo-powietrznej. Zastosowywane 
technologie pozwalają na spełnienie obowiązujących ak-
tualnie standardów, natomiast osiągane wskaźniki emisji 
niestety znacznie odbiegają od poziomu, który pozwoliłby 
pracować tym blokom po 2017 r. W związku z powyższym, 
podjęto decyzję o dostosowaniu kotłów do obniżenia stę-
żenia NOx do wymaganego poziomu, wykorzystując do te-
go celu postoje związane z remontami modernizacyjnymi.

Realizację rozpoczęto od przeprowadzenia postępo-
wań przetargowych na zasadzie Prawa zamówień publicz-
nych odrębnie dla każdej elektrowni. W obu przypadkach 
nie było ograniczeń co do technologii odazotowania, na-
tomiast jednym z wymogów zawartych w SIWZ w Elek-
trowni Jaworzno III była wymiana palników niskoemisyj-
nych na nowe. Z tego powodu wynika diametralnie różne 
(pod względem technologii) rozstrzygnięcie przetargów.

W przetargu w Elektrowni Jaworzno III najkorzystniej-
szą ofertę złożyło konsorcjum firm Fortum Power and Heat 
Oy oraz ZRE Katowice S.A. Technologia zakłada połącze-
nie metod pierwotnych, poprzez zastosowanie palników 
niskoemisyjnych najnowszej generacji HT-NR3 i dwustop-
niowego systemu dysz OFA oraz metody wtórnej niekatali-
tycznej SNCR. Metoda niekatalityczna SNCR opiera się na 
wtrysku do komory paleniskowej czynnika redukującego. 
Jako reagent wykorzystany jest w tym przypadku mocznik 
w postaci 32,5% roztworu wodnego. 

W Elektrowni Łaziska w wyniku postępowania prze-
targowego podpisano umowę z konsorcjum firm Strabag 
AG oraz Strabag Sp. z o.o. Redukcja emisji tlenków azotu 
z obecnego poziomu będzie realizowana metodą katali-
tyczną SCR, czyli wtrysk amoniaku do II ciągu kotła przed 
katalizatorem. Ze względu na fakt, że optymalny zakres 
temperatury dla pracy katalizatora występuje w miejscu 
usytuowania podgrzewacza wody, projekt zakłada jego 
podzielenie oraz zabudowanie konstrukcji wsporczej do 

W Grupie TAURON realizowany jest obecnie program odbudowy mocy 
wytwórczych, który przewiduje do 2020 r. oddanie do eksploatacji łącznie 

około 2 GW. Pierwszym etapem programu było uruchomienie w 2009 r. bloku 
na parametry nadkrytyczne o mocy 460 MW w Elektrowni Łagisza.
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przeniesienia dodatkowych obciążeń. 
Realnym efektem przeprowadzenia inwestycji na 

wszystkich blokach 200 MW będzie redukcja emisji o 
około 5 000 ton tlenków azotu rocznie.

Na realizację opisanych inwestycji TAURON Wytwa-
rzanie S.A. pozyskał dofinansowanie z Narodowego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ra-
mach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2007-2013. 

Zgodnie z harmonogramem modernizację bloków 200 
MW rozpoczęto w 2011 r. Prace na bloku nr 2 w Elektrow-
ni Jaworzno III zostały już zakończone, natomiast moder-
nizacja bloku nr 12 w Elektrowni Łaziska zostanie zakoń-
czona do końca marca 2012 r. 

W trakcie ruchu regulacyjnego bloku nr 2 w Elektrowni 
Jaworzno III wystąpiły problemy techniczne uniemożliwia-
jące osiągnięcie zakładanego efektu. W związku z tym, w 
celu zapewnienia bardziej równomiernego rozkładu gęsto-
ści mieszanki pyłowo-powietrznej na poszczególne palniki, 
zabudowane zostały rozbijacze strugi. Przeprowadzono 
także zmiany konstrukcyjne rozdzielaczy. Zmianie uległ 
również układ dozowania mocznika, głównie pod wzglę-
dem umiejscowienia dysz wtryskowych oraz systemu re-
gulacji. Wymierne efekty przyniosły także prace związane 
z regulacją układu sterowania podawania paliwa i powie-
trza do kotła. W wyniku przeprowadzonych prac osiągane 
aktualnie stężenia tlenków azotu bez podawania reagen-
ta nieznacznie przekraczają poziom 200 mg/Nm3. Zakła-
damy, że po wprowadzenia mocznika do komory paleni-
skowej stężenie NOx za kotłem spadnie znacznie poniżej 
tego poziomu.

Zakresy remontów modernizacyjnych dla poszczegól-
nych bloków różnią się, dlatego dalszy opis został oparty 
o przykład zakończonego już remontu bloku nr 2 w Elek-
trowni Jaworzno III.

  Do najważniejszych elementów 
zakresu modernizacji kotła należą:

  wymiana ekranów parownika, wraz z ich dostosowa-
niem do nowych palników niskoemisyjnych i dysz OFA,

  wymiana II-go stopnia przegrzewacza pary wtórnej,
  wymiana podgrzewacza wody,
  modernizacja obrotowych podgrzewaczy powietrza 

polegająca na zastosowaniu: nadążnych uszczelnień 
promieniowych, układu rozruchu z „miękkim startem” 
oraz koszy emaliowanych w rejonie zimnego końca,

  modernizacja wentylatorów młynowych, polegała na 
całkowitej wymianie korpusów, układów wirujących 
oraz napędów wentylatorów. Zmianie uległ także spo-
sób regulacji ilości podawanego powietrza. Aparaty 
kierownicze zostały zastąpione układami regulacji pręd-
kości obrotowej opartymi na przemiennikach często-
tliwości,

  modernizacja zespołów młynowych. W celu zwiększe-
nia żywotności elementów mielących zastosowano 
napawanie pierścienia miażdżącego trudnościeralną 
napoiną. Zmodernizowano korpus odsiewacza, ze-
wnętrzny układu regulacji docisku oraz elementy opo-
rowe młyna,

  modernizacja osprzętu wewnętrznego walczaka,

  modernizacja odżużlacza oraz opancerzenia leja żuż-
lowego kotła. 

  Dla turbiny bloku nr 2 zaplanowano 
następujący zakres prac:

  wymiana uszczelnień wewnętrznych części wysoko-
prężnej turbiny na szczotkowe cofające. Efektem mo-
dernizacji jest wzrost sprawności oraz wydłużenie 
trwałości osiągnięte dzięki eliminacji możliwości wy-
stąpienia ich przytarć podczas rozruchu i zmniejsze-
nia wartości luzów uszczelnień wewnętrznych do „zera” 
przy pracy turbiny,

  modernizacja układu oleju lewarowego oraz układu od-
sysania oparów olejowych. Celem modernizacji jest za-
gwarantowanie pracy urządzeń objętych modernizacją 
do czasu zakończenia eksploatacji bloku nr 2, tj. do 
2028 r. Dodatkowym efektem jest zmniejszenie potrzeb 
własnych układu, zminimalizowanie ryzyka wybuchu 
wodoru i poprawa pracy łożysk turbiny, 

  modernizacja regeneracji wysokoprężnej i niskopręż-
nej turbiny. dla zagwarantowania ich pracy do czasu 
zakończenia eksploatacji bloku nr 2 z dostosowaniem 
do obecnych warunków ich pracy, 

  modernizacja stacji redukcyjno-schładzającej RS2, w 
celu uzyskania wymaganej regulacyjności w zakresie 
10-100%,

  wymiana części elementów głównych rurociągów pa-
rowych po wykonaniu szczegółowych badań diagno-
stycznych mająca na celu zapewnienie ich pracy do 
350 tys. godzin.
W zakresie automatyki zrealizowany został szereg za-

dań inwestycyjnych obejmujący najbardziej istotne i wy-
eksploatowane komponenty, nieposiadające już wsparcia 
sprzętowego i programowego. Modernizacja dotyczyła 
głównie części systemowych układu automatyki, bez istot-
nej ingerencji w aparaturę obiektową. 

W związku z planowanym czasem pracy bloku do około 
350 tysięcy godzin, podjęto decyzję o wykorzystaniu po-
stoju związanego z realizacją modernizacji do przeprowa-
dzenia kompleksowych badań diagnostycznych. Program 
badań został opracowany w taki sposób, aby jego wyni-
ki dawały bardzo dokładną wiedzę na temat stanu tech-
nicznego elementów bloku w perspektywie następnych 17 
lat pracy. Wyniki badań wprowadzono do programu infor-
matycznego LM System Pro firmy Pro Novum, służącego 
do zarządzania wiedzą o stanie technicznym elementów 
bloków energetycznych oraz nadzoru diagnostycznego.

Realizacja programu modernizacji oraz monitorowanie 
stanu technicznego elementów kryterialnych według za-
łożonego planu, pozwoli na bezpieczną pracę bloków do 
zakładanego terminu wycofania z eksploatacji.

Przeprowadzony w okresie 27-29 marca ruch prób-
ny instalacji odazotowania spalin na  boku nr 2 w Elek-
trowni Jaworzno III zakończył się wynikiem pozytywnym.
Podczas pracy kotła z podaniem mocznika do komory pale-
niskowej poziom stężenia NOx w spalinach nie przekraczał 
180 mg/Nm3 przy równoczesnym dotrzymaniu wszystkich 
wymaganych w kontrakcie parametrów.
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Michał Tomaszewski, Michał Krawiec, Politechnika Opolska

Review of overhead power lines monitoring methods 

Many methods of power lines monitoring have been 
elaborated. The created technologies are in different sta-
ges of advancement. Among parameters connected with 
the exploitation of overhead lines, monitored by means 
of different techniques, it is possible to distinguish the 
following groups:

  conductors temperature monitoring methods,
  conductors pull, slack monitoring methods,
  weather conditions present directly in the line area 

monitoring methods, 
  conductors and other line construction elements icing 

monitoring methods,
  other monitoring methods (the state of line construc-

tion elements, galloping, aeolian vibrations).
In addition, monitoring methods can be divided into 

invasive and non-invasive ones from the point of view of 
their mode of action. A large group of accessible methods 
requires interference into the power network elements cau-
sing the necessity of temporary line disconnection. The 
use of monitoring based on non-invasive solutions which 
do not cause difficulties in the network operation is purpo-

seful. The use of devices acting in a determined distance 
from the line (lower the probability of damage occurrence 
due to atmospheric discharge) is an advisable solution. 

The most commercial solutions are focused on measu-
ring the temperature of conductors e.g [BaT10, BaS09, 
HuZ10, Omn12, Pol12, Pro12, TeH06] and weather con-
ditions near overhead lines e.g. [DeN04, Pro12, Edm12, 
BaS10, Pol12]. When these parameters are known, it is 
possible to calculate parameters of the line work. The line 
monitoring makes it possible to increase efficacy of the 
energy transfer without the necessity of big investment 
outlays (dynamic indication of current load for a specific 
line). Costs connected with the monitoring implementa-
tion are smaller in comparison with costs of building new 
sections of the line. 

Another group of solutions is a direct registration of 
the slack and/or the conductor pull.  Nowadays, there are 
several types of solutions of this type. The most advanced 
methods have been presented in  [LiG06, BaK06, Edm12]. 

In the mountainous areas and in the regions where 
extreme weather conditions can occur, measuring the li-
ne icing size becomes very important. Weather stations 
most frequently do not allow to measure the icing direc-
tly, thus it is necessary to implement dedicated devices 
for its measuring. The latest breakdowns of the power ne-
twork in Poland (in the region of Szczecin in 2008, in the 
Krakow - Czestochowa Upland in 2010) show that the 
monitoring of the transmission lines icing is necessary. 

The construction of intelligent power transmission li-
nes, the so-called “smart grid”, is slowly becoming re-
ality. Controlling current line parameters and predicting 
their dynamics are essential elements of such networks. 
Such actions are supported by the monitoring of the po-
wer lines work parameters and constant informing the 

Fig. 1. Example of monitoring – architecture of the distributed 
monitoring system of overhead transmission 

line with fi ber bragg grating sensor network [HuZ10]

The literature concerning the monitoring of power lines is becoming richer and 
richer. Many different technologies have been elaborated and the technological 

development has been gradually lowering costs 
of its implementation and exploitation. An appropriately confi gured system of 
monitoring can support actions of exploitation services, the network diagnosis and 
makes it possible to counteract power lines breakdowns. The monitoring of lines can 
increase the level of the country’s energy security and it will result in appropriate and 
regular power supplies to end users. 
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network’s controller by means of modern communication 
means (GSM, the Internet). In view of the development 
of the energy sector towards renewable energy sources, 
the monitoring makes it possible to control the work of 
the power network better and supports the possibilities 
of its management. ...

Literatura dotycząca monitoringu linii elektroenerge-
tycznych jest coraz bogatsza, opracowano wiele różnych 
technologii, a rozwój technologiczny sukcesywnie obniża 
koszty jego wdrożenia i eksploatacji. W artykule podję-
to próbę klasyfikacji istniejących metod monitoringu na-
powietrznych linii elektroenergetycznych. Budowa inteli-
gentnych sieci przesyłowych tzw. „smart grid” powoli sta-
je się rzeczywistością. Istotnym elementem sieci tego ty-
pu jest kontrola bieżących parametrów linii oraz progno-
zowanie ich dynamiki. Działania takie wspiera monitoro-
wanie parametrów pracy linii elektroenergetycznych oraz 
stałe informowanie dyspozytora sieci przy wykorzystaniu 
nowoczesnych środków komunikacji (GSM, Internet). W 
aspekcie rozwoju sektora energetycznego w kierunku źró-
deł odnawialnych monitoring pozwala na lepszą kontrolę 
nad pracą sieci elektroenergetycznej oraz wspiera moż-
liwości zarządzania nią.
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Fig. 2. Examples of sensors used in the monitoring of overhead 
power lines: a) temperature sensor [TeH06] b) vibration recorder 

[Fis12], c) vision camera - “sagometer” [Edm12]
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Instrument for icing measurement on overhead power 
line conductors

Every electrical grid contains a number of overhead power 
lines which are exposed to a diff erent weather conditions. In 
particular, there are pressures from icing of the conductors and 
other parts of the overhead power line. Due to the susceptibili-
ty of icing on overhead power lines have been made scientifi c 
research in the area of minimize or mitigate their infl uence [e.g. 
AdD06, FeM08, Cig344, Cig438, ToB11].

The literature on the monitoring of icing on overhead power 
lines is getting richer, many diff erent monitoring methods were 
developed [Cig438, LaB08, FiS06, PoK98] and the technological 
progress successively reduced the cost of its implementation and 
operation. In this paper the instrument for the icing measurement 
is described including the measurement results.

  Instrument for the icing measurement
For the purpose of monitoring of icing on overhead power li-

nes there was developed a measurement station based on stra-
in gauge measurement of weight. Fig. 1 presents the diagram of 
the acquisition process of the icing data.

Icing monitoring device for the overhead power lines consists 
of an aluminum construction to which are embedded strain gau-
ges connected directly with a sample of a real conductor with a 
length of 1 meter. The measuring system consists of a strain gau-
ges data recorder, transmitter, receiver and writer of the monitoring 

results. The measurement results are transmitted between the 
transmitter and the receiver wirelessly, at specifi ed time intervals, 
using the GSM technology. The device allows measurement of 
the current weight of the conductor along with appearances of 
ice. It is useful that the device was located in close proximity to 

 

Recorder Transmitter Receiver

Strain gauge 1

Strain gauge 2
Data Base

Fig. 1. Diagram of the data acquisition process of icing on overhead power  lines

Fig. 2. Long term icing measurement 15.12.2011
- 25.12.2011 (interval 15 minutes)

In this paper, preliminary measurement results of ice loads obtained by the 
measuring station confi rmed its functionality. Based on measurements of icing, it is 

appropriate to build a monitoring system for overhead power lines in a defi ned area 
encompassing part of the power grid. The device can be used to provide the data 
applied to determine the current locations of places of potential risk or increasing 
of the current capacity of the overhead power line.In the next winter season more 
devices installations and monitoring of icing for real overhead power lines are 
scheduled.
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the overhead power lines and parallel position to the conductors.

  Results of ice measurements
The prototype developed in the Institute of Power Plants 

and Measuring Systems was tested in the winter season of 
2011/2012. Fig. 2 presents a part of the long term measure-
ments (15.12.2011-25.12.2011). The graph shows the measu-
rements noise due to wind pressure on the sample conductor. 
The fi gure shows the direct measurements of icing on the po-
wer conductor sample calculated using the smoothing function. 
The applied function replaces each channel value by the weigh-
ted arithmetic mean calculated for a given value and a specifi ed 
number of values of neighboring. To eliminate the disruption of 
the next measurements the station will be equipped with dedi-
cated mechanical dampers.

Fig. 3 presents the results of icing measurement from 20:00 
on 16.01.2012 to 10:00 on 18.12.2012 every minute were re-
gistered with parallel measurement re-
sults of temperature, air humidity and 
wind speed. During the measurement 
the ice loads grows in diff erent speeds. 
On 17.01.2012 at 8:30 an icing load on 
the conductor sample registered by the 
measurement instrument was weight of 
75 g. At that time, air temperature was 
-0,6°C, air humidity was 96% and there 
was no wind. After that the icing began 
to grow from 1:00 when the air tempera-
ture was -2°C. When temperature pas-
sed through zero almost all ice have ra-
pidly melt. Icing load was again growing 
at 14:00 when the air temperature was 
0,3°C and was regularly growing up till 
4:00 o’clock on the next day.

In a short period of time ice growing 
and melting cycles may occur several ti-
mes. The biggest ice growing was in the 
evening and in the morning. With incre-
asing of temperature the ice is melting 
in a violent manner (for the presented 
data ice loads melts totally in 1 hour).

...
Problem rozległych awarii sieci elektroenergetycznych powo-

dowanych przez ekstremalne warunki atmosferyczne zaczyna 
w Polsce narastać. W celu zapobiegania awariom i ich skutkom 
celowe jest monitorowanie bieżących parametrów określających 
warunki atmosferyczne występujące na terenie Polski. W artykule 
przedstawiono stanowisko do pomiaru oblodzenia osadzające-
go się na fragmencie przewodu linii elektroenergetycznej wraz 
z bieżącymi wynikami pomiarów wykonanych w sezonie zimo-
wym 2011/2012. 
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Fig. 3. Icing measurement from 20:00 on 16.01.2012 to 10:00 on 
18.12.2012 (interval 1 minute) with the parallel measurements 

of selected weather conditions 

Fig. 4. Examples of ice loadings on a overhead power conductor sample
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The aims and tasks of exploitation services in the scope 
of mitigation the infl uence of weather loads 
on power transmission lines

The significance of electric energy for all areas of life, 
particularly for the public security in all its dimensions, 
has been increasing. As it has been proven in [BaT08a, 
BaT08b] counteracting dangers caused by extreme we-
ather phenomena is the important energy security element 
of the country. Apart from breakdowns (damages to one 
or several network elements) it is possible to expect se-
rious damage to network elements causing the lack or li-
mitation of power supply in significant areas (concerning 
thousands of people for the period exceeding 24 hours). 
A serious breakdown can cause a social crisis [Cig244]. 
Due to the overhead power lines’ susceptibility to weather 
loads, many scientific analyses were carried out in order to 
minimize their influence [FeM08, Cig344, Cig438, LeC04].

In the scope of power system, it is necessary to be 
well prepared for works in case of serious breakdowns 
so as to limit their technical and social effects . 

The main aims and tasks of exploitation services 
have been listed below: 

  Aim. 1. Increasing the resistance of 
exploited lines to icing 

  1.1 Determining areas and lines endangered with 
icing. 

  1.2 Monitoring the power transmission lines icing 
phenomena.

  1.3 Verifying specific lines from the point of view of:

a. collision with trees,

b. mechanical resistance of wires, stretcher con-
structions, foundations and insulators,

c. determining bays and critical constructions (of the 
highest potential danger of breakdown occurrence).

  1.4 Technical and economic analysis of improving 
the critical elements condition possibilities.

  Aim. 2. Reducing effects of the line 
breakdown caused by icing at the 
power system operator’s level 

  2.1 Ensuring the N-1 criteria meeting in winter con-
ditions.

  2.2 Analysing the probability of the N-2 state occur-
ring in winter conditions and its effects.

  2.3  Ensuring SE stability keeping in any N-2 state. 
The N-2 state cannot be developed towards the “blac-
k-out” type breakdown.

  2.4  Meeting other conditions of power supply con-
tinuity and security determined in the PSE-Operator 
S.A. (Polish Electricity Network Operator) policy con-
ditions. 

  Aim. 3. Reducing duration of breaks 
in power supply after the winter 
breakdown of the line (states: N-2, 
N-3) 

  3.1. Organizing the crisis management structure 
[ToB11].

  3.2.  Technical equipment for acting in crisis states.
  3.3.  Simulation of crisis states in power system. Tra-

ining and verification of crisis management structures.
 

  Aim. 4. Increasing the national 
power system resistance to serious 
breakdowns caused by extreme 
weather conditions 

  4.1.  Improvement of the national power system struc-
ture by constructing different 400 kV lines and recon-
structing specific 220 kV lines in order to ensure a 
minimum power supply in the N-2 state. 

  4.2.  The construction of a line of increased resistan-
ce to winter load: 

a. individual technical conditions for lines in the en-
dangered areas,

b. using bundle conductors,

c. using high-temperature conductors,

d. other anti-icers (in chosen, particular situations).
The presented outline of possibilities of counteracting 

the influence of weather loads on power transmission lines 
as well as aims and tasks of exploitation services is the 
author’s own concept of solving the problem. The main 
aim of its creation is systematizing the task which makes 
it possible to undertake further (appropriately planned) 
analyses and actions resulting from them. 

The basis of all actions aiming at counteracting we-
ather loads on a specific power line is an appropriate 
identification of a technical state of the line with detailed 
consideration of its mechanical parameters. 

In Polish conditions, there is no reason to construct 
lines completely resistant to extreme weather loads. In 
case of newly designed lines, it is realistic to: use bun-
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dle conductors in order 
to counteract icing and 
use high-temperature 
conductors making it 
possible to reduce the 
time of ice surface cre-
ation. Due to economic 
reasons, in the scope 
of existing power trans-
mission lines, possibi-
lities of increasing the 
resistance of the exi-
sting power transmis-
sion lines to winter lo-
ads are l imi ted and 
amount to: strengthe-
ning of masts and fo-
undat ions const ruc-
tions, decreasing of the 
slack by increasing the 
pull, changing of wires 
and insulators into ele-
ments of an increased 
mechanical resistance 
in a specific section or 
part of an power line, 
limitation of access to 
endangered areas be-
low the line.
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W artykule przedstawiono zarys możliwości przeciw-

działania wpływowi obciążeń atmosferycznych na linie 
przesyłowe oraz cele i zadania służb eksploatacyjnych. 

Głównym celem jego postania jest usystematyzowanie za-
gadnienia, które pozwala na podjęcie dalszych (odpowied-
nio zaplanowanych) analiz i wynikających z nich działań.

Podstawą wszelkich działań zmierzających do prze-
ciwdziałania obciążeniom atmosferycznym na określoną 
linię elektroenergetyczną jest poprawnie przeprowadzona 
identyfikacja stanu technicznego linii ze szczegółowym 
uwzględnieniem jej parametrów mechanicznych. W wa-
runkach polskich nie ma uzasadnienia dla budowy linii 
odpornych w całości na ekstremalne obciążenia atmos-
feryczne. W polskich warunkach dla nowoprojektowanych 
linii realne jest: stosowanie przewodów wiązkowych dla 
przeciwdziałania oblodzeniu oraz stosowanie przewo-
dów wysokotemperaturowych pozwalających na reduk-
cję czasu tworzenia się powłoki lodowej. Ze względów 
ekonomicznych, w zakresie istniejących linii przesyło-
wych, możliwości wzmocnienia odporności istniejących 
linii przesyłowych na obciążenia zimowe są ograniczone 
i sprowadzają się do: wzmocnienia konstrukcji masztów 
i fundamentów, zmniejszenie zwisu poprzez zwiększenie 
naciągu, wymianę przewodów i izolatorów na elementy  
o zwiększonej wytrzymałości mechanicznej w określonej 
sekcji lub odcinku linii elektroenergetycznej, ograniczenie 
dostępu do miejsc zagrożonych pod linią. 

 

MITIGATION
THE INFLUENCE

OF WEATHER LOADS 
ON POWER 

TRANSMISSION 
LINES

Aim 1
Increasing the resistance of 

exploited lines to icing 

Aim 3
Reducing duration of breaks 

in power supply after the 
winter breakdown of the line 

(states: N-2, N-3 …)   

Aim 2
Reducing effects of the 
line breakdown caused  
by icing at the power 

system operator 's level  

Aim 4
Increasing the national 

power system 
resistance to serious 

breakdowns caused by 
extreme weather 

conditions 

Fig. 1. The aims of exploitation services in the scope 
of mitigation the infl uence of weather loads on power transmission lines
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Bogdan Ruszczak, Michał Tomaszewski, Politechnika Opolska

Upcoming changes in investment support system 
of renewable energy sources in Poland

Poland and other European countries according to 
the arrangement adopted in 2008 the so-called Climate 
and Energy Package (or 3x20 Package) decided to incre-
ase production of energy from renewable energy sources 
(RES). One of the approved targets of the package is to 
reach the share of 20% of RES in the total Europe Union 

(EU) energy consumption, and it is to be achieved up to 
2020. However, all EU Member States are free to decide 
how to boost the energy sector and how to encourage 
investors to transfer into projects based on technologies 
driven by the energy of sun, wind, biomass, biogas and 
geothermic energy instead of fossil fuels. 

Investments in RES are based on new technologies, 
and often on innovative processes, therefore their ef-
fects are not so easy to plan (4). These investments are 
of long-term perspective and their risk is significantly hi-
gher. In general, if one looks closer into efficiency of RES 
projects, they are less efficient than investments in fossil 
fuels concerning power plants (coal, natural gas or petro-
leum); thus, there is a need of government-driven initiati-
ves to make RES investments more attractive. 

There is a variety of instruments that could be used 
by governments to subsidize renewable electricity. Tho-
se instruments, called the market-based instruments, can 
be divided into two different groups. The investment sup-
port including: grants, tax exemptions or reductions in the 
purchase of goods. The second group, called operating 
support, covers price subsidies, green certificates, tender 
schemes and tax exemptions or reductions in the produc-
tion of electricity [3]. The characteristic of the two most 
popular instruments is presented in the table.

According to another criterion, one distinguishes pri-
ce-based and quantity-based market instruments, which 

are calculated on various basis.
The price-based market instruments include: feed-in 

tariffs (introduced in most of EU countries, e.g.: Germany, 
France), investment grants (applied in Cyprus, the Czech 
Republic, Hungary), tax exemptions (applied in many EU 
Member States: e.g.: Finland, the Netherlands), premiums 

(granted in Spain and Slovenia) and investment incentives 
(also in many Member States: e.g. Austria, Greece). On 
the contrary, quantity-based market instruments, which 
cover: green certificates (issued in many countries: e.g.: 
Belgium, Italy), purchase obligation (applied in numero-
us EU countries, including: UK and Sweden) and tender 
schemes (introduced only in Denmark and France). There 
are also some additional national support programs such 
as special campaigns in Germany or the Czech Republic 
to provide support for both production and assembly of 
solar systems.

The recent picture of the Polish energy system reve-
als quite complex system of support of RES. There are 
currently four instruments applied:

  Purchase obligation - which gives advantage to RES 
projects, producers do not have to deal witch mar-
ket demand,

  Feed-in tariffs - announced every year by the Energy 
Regulatory Office of Poland (ERO),

  Green Certificates (from 2005) - can be issued by ERO 
or sold on the Polish Power Exchange,

  Tax exemptions (excise tax) - limited to low capaci-
ty systems.
There is a discussion started recently by the Polish Mi-

nister of Economy, who considers withdrawal of purcha-
se obligation of energy produced from RES and in fade 
out in the long run system of Feed-in tariffs and/or Green 

Advantage Disadvantage

Quota system with 
Tradable Green 
Certifi cates

  Flexible and market oriented
  Stimulate technological innovation
  Coherent with competition policy
  Easy to enlarge to other countries

  Higher insecurity for investors
  Volatile prices
  Higher transaction costs

Feed-in Tariff   Eff ective in promoting new investments
  Low transaction cost
  Stable framework
  Low investment risk

  Non cost effi  cient, hard to avoid 
high profi ts

  Non market oriented premiums 
better than fi xed process

Tab. 1. Advantages and disadvantages of feed in tari� s and quota based support systems [1]
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Certificates (it is not yet specified). The rumour started 
by this dispute could in short-term hinder the process of 
planning of RES investments and capital acquisition. If 
those plans are implemented, RES projects will become 
unprofitable in the nearest future.

However, the support system is subject to changes. 
The two of instruments implemented in Poland: Feed-in 
tariffs and Green Certificates are changing dynamically. 
The Feed-in Tariffs announced by the Polish government 
are connected with the prices of preceding year, so they 
are higher every year. Also prices of Green Certificates 
are still growing. The illustration above shows the predic-
tion of prices of Green Certificates on the basis of stock 
data. Prices of Green Certificates are still lower than pri-
ces of similar instruments in western countries, but the 
increase gives the opportunity to improve return rates of 
RES investments in the following years.

Renewable energy support system gives also the op-
portunity to implement external effects into account of ef-
ficiency of energy projects. It allows to give premiums to 
RES investors, and charge operators of traditional power 
plants for environment pollution. The most strict example 
of the tool that could be used is the system of issuing 
green certificates - they are given to producers of energy 
driven by RES, and they have to be bought by fossil fu-
el based producers. This is the simplest way to connect 
areas, usually hidden in economic analysis, but still im-
portant to distinguish.

Nowadays, it is hard to compete for RES projects, so 
support system is the only way to develop the expansion 
of its instruments into direction of increasing effective-
ness. Example of countries with highly developed sectors 
of renewable energy are the benchmark to be followed by 
others. It is not enough to implement support tools, they 
have to be regulated appropriately to be useful. Efficient 
policy in that area can catalyze many positive dividends 
on social, environmental and competitive grounds and is 
critical to reach 20% of renewables in the total energy 
consumption in the next few years. 

...
Polska i inne kraje europejskie, zgodnie z umową przy-

jętą w 2008 r. (Pakiet klimatyczno-energetyczny 3x20), 
postanowiła zwiększyć produkcję energii ze źródeł odna-
wialnych (OZE). Jednym z zakładanych celów zawartych 
w pakiecie jest uzyskanie udziału 20% OZE w całkowitym 
zużyciu energii w UE do 2020 r. Istnieje wiele instrumen-
tów, które mogłyby zostać wykorzystane przez rząd do 
subsydiowania odnawialnych źródeł energii. Instrumenty 
te generalnie można podzielić na dwie grupy: wsparcie 
inwestycji oraz wsparcie operacyjne. W artykule przed-
stawiono aktualny, dość złożony, stan systemu wsparcia 
OZE istniejący w Polsce oraz hipotetyczne kierunki jego 
przyszłych zmian. Celowe jest przeprowadzenie analiz, 
których wynikiem będzie ocena efektowności realizacji 
wybranych scenariuszy inwestycyjnych w OZE przy za-
stosowaniu określonych instrumentów wsparcia w Polsce. 
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Fig. 1. Projection of price index of Property Rights Market on Polish Power Exchange [2]
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Rekonstrukcja słupa energetycznego 
na podstawie chmury punktów

Techniki skaningu laserowego 
mogą znaleźć zastosowanie 

podczas inwentaryzacji infrastruktury 
energetycznej [2]. Dane pozyskane 
metodą skanowania laserowego z 
odpowiednią gęstością próbkowania 
pozwalają uzyskać dokładną informację 
na temat geometrii słupa, linii 

przesyłowych oraz obiektów znajdujących 
się w ich bezpośrednim sąsiedztwie [1].
Integracja chmury punktów pozyskanej 
ze skaningu laserowego z danymi 
pozyskanymi metodami termowizyjnymi 
i fotogrametrycznymi mogą stanowić 
podstawę procesu decyzyjnego podczas 
diagnostyki sieci [3].

  Metodologia pomiaru
Pomiary wykonano skanerem Trimble FX fi rmy Trimble. Ska-

ner ten cechuje się bardzo dobrymi parametrami takimi jak 200 
tyś punktów na sekundę oraz zasięgiem do 60 m przy pojedyn-
czym obiegu skanowania. Czas wykonania pojedynczego ska-
nowania wynosi około 15 min. Obiektem pomiarowym był słup 
przelotowy dwutorowy serii Z52. Z powodu dużych gabarytów 
obiektu oraz w celu uzyskania możliwie dużo informacji o jego 
geometrii wykonano 6 sesji pomiarowych z różnych pozycji. Lo-
kalizację poszczególnych sesji przedstawiono na rys 1. Poszcze-
gólne stacje integrowane są ze sobą na zasadzie pomiaru odle-
głości do punktów referencyjnych. Uzyskana chmura punktów 
pozwala na pełne zwymiarowanie elementów słupa. Podczas 
odtwarzania geometrii słupa niepowodzeniem zakończyło się 
odtworzenie obiektów będących w ruchu takich jak izolatory czy 
też przewody poruszane wiatrem. Chmury punktów odpowie-
dzialne za ich geometrię cechowały sią zbyt dużym szumem co 
skutecznie uniemożliwia odtworzenie ich geometrii precyzyjnie.

  Odtwarzanie modelu
Etap odtwarzania geometrii jest procesem półautomatycz-

nym polegającym na segmentacji poszczególnych elementów z 
chmury punktów przez operatora oraz dopasowywania do nich 
brył prostych [3]. Podejście takie pozwala na eksport uzyskane-
go modelu do środowisk inżynierskich typu CAD gdzie można 
wykonać dalszą analizę. Przykład odtworzenia badanego obiek-
tu przedstawiono na rys 2. Drugą możliwością, która daje dużo 
większą precyzję jest odtwarzanie elementów na bazie ich prze-
kroju uzyskanego z chmury punktów. Metoda ta wymaga jednak 
pokrycia punktami wszystkich płaszczyzn skanowanego obiektu 
aby precyzyjne odtworzenie przekroju było możliwe. Uzyskane w 
ten sposób przekroje mogą zostać wyeksportowane w postaci 
trójwymiarowych polilinii na bazie których można wygenerować 
przestrzenne siatki odpowiadające skanowanym płaszczyznom. 

Rys. 1. Pozycje wykonywania pomiarów

Rys. 2. Fragment rekonstrukcji słupa 
po lewej chmura punktów po prawej model bryłowy
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. . .
The paper presents an example of using laser scanning 

for the geometry reconstruction of the Z52 series power pole. 
Reconstruction of the geometry was based on 6 scans ma-
de from diff erent positions to get the large amount of informa-
tion about the shape of individual elements. The paper also 
presents the scanning techniques limitations for the moving 
objects. Where the noise in many cases prevent the geome-
try reconstruction of the test object. Proposed two methods 
of the point cloud geometry reconstruction based on the so-
lid primitives and the profi le extraction. Solid model was cre-
ated based on the acquired point cloud which can be edited 
in the CAD environment. 
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Praca współfi nansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

  Aplikacja systemu pomiarowego
W pomiarach wykorzystano kamerę termowizyjną Va-

rioCAM Head, w której można zainstalować jeden z trzech 
obiektywów: standardowy, szerokokątny oraz teleobiektyw. 
Parametry techniczne obiektywów są takie, że albo możliwe 
jest uchwycenie całości konstrukcji nośnej np. słupa, ale 
wtedy uzyskuje się standardową, czyli stosunkowo niską 
rozdzielczość obrazu (320x240 pikseli) wykonując pomiar 
z dużej odległości, albo korzystając z teleobiektywu uzy-
skuje się obrazy szczegółów linii, bez wglądu na całość 
konstrukcji. Artykuł przedstawia metodę uzyskiwania ter-
mogramów o dużych rozdzielczościach (powyżej 1 Mpx) 
przy użyciu kamery wyposażonej w teleobiektyw umiesz-
czonych na obrotnicy. 

W artykule [2] została opisana aplikacja wykonująca 

Mirosław Lasar, Sławomir Zator, Politechnika Opolska

Termogramy wysokiej rozdzielczości wielkogabarytowych 
elementów systemu elektroenergetycznego

Linie elektroenergetyczne przechodzą 
okresowe kontrole, podczas 

których sprawdza się kompletność 
konstrukcji, stan izolatorów, osprzętu 
oraz przewodów. Oprócz dokumentacji 
w postaci fotografi cznej lub materiałów 
wideo wykorzystuje się także kamery 
termowizyjne, przy użyciu których 

diagnozować można połączenia 
przewodów czy izolatory [1]. Proponuje 
się także wykorzystać termogramy do 
diagnostyki kompletności konstrukcji. 
Obraz termowizyjny pozwala dokonać 
fi ltracji w taki sposób, aby widoczne były 
tylko interesujące z diagnostycznego 
punktu wiedzenia obiekty czy elementy.

Rys.1. Fragment aplikacji w LabVIEW 
do konwersji pliku tekstowego do postaci grafi cznej
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serię pomiarów przy użyciu obrotnicy dwuosiowej firmy 
THORLABS, która była sterowana poprzez moduł Com-
pactRIO Real-Time Controller. Aplikacja sterująca została 
napisana w środowisku LabVIEW. System nie był wówczas 
przygotowany do pracy w terenie.

Łączenie serii termogramów wymagało ich konwersji 
najpierw do postaci jawnej (temperatury) przechowywa-
nej w pliku tekstowym, a następnie do postaci obrazu w 
odcieniach szarości (rys. 1), z zachowaniem informacji o 
temperaturze. Następnie wykorzystane zostało dedyko-
wane oprogramowanie do łączenia panoram z uwzględ-
nieniem korekty dystorsji. Kolejnym etapem było kolejne 
przekształcenie pliku wynikowego z postaci graficznej do 
postaci liczbowej. Oprogramowanie do konwersji, podob-
nie jak aplikacja sterująca, zostało napisane w środowi-
sku LabVIEW. 

Zaproponowana metoda pozwala na składanie sekwencji 
termogramów w jeden termogram o wysokiej rozdzielczo-
ści. Termogram o rozdzielczości do 1,3 Mpx można prze-
glądać w dedykowanym oprogramowaniu kamery. Przykła-
dowy otrzymany termogram słupa Z52 przedstawia rys. 2.

Przyspieszenie i ułatwienie analizy termogramu pod 
kątem obecności elementów konstrukcyjnych jest znacz-
nie ułatwione, gdy nastąpi odfiltrowanie z obrazu tła, co w 
przypadku termogramów jest o tyle ułatwione, że tempe-
ratura konstrukcji jest wyższa od temperatury nieboskłonu. 
Przetworzony obraz można porównać z wzorcem, w trybie 
2D, albo korzystając z metod fotogrametrycznych zrekon-
struować model 3D słupa.

  Podsumowanie
Opracowana metoda pozwala na wykonywanie termogra-

mów obiektów wielkogabarytowych, takich jak konstrukcje no-
śne, linii energetycznej, czy też innych elementów infrastruk-
tury technicznej energetyki, a termogramy charakteryzują się 
rozdzielczością typu HD. Prowadzone są prace nad stworze-
niem jednorodnego środowiska, które pozwalałoby uzyskiwać 
wynik końcowy w krótkim czasie.

. . .
Technical conditions do not provide high-resolution thermo-

grams of large electroenergetic objects (bearing structures silho-
uette, complete image of power line span, transformer station). 
Developed a method for creating accurate thermal images using 
a thermal imaging camera with precise biaxial turntable which 
is controlled automatically. Under fi eld conditions it is often im-
possible to use this type of equipment (measurements of the 
hand, measurements performed by fl ying machines) or distortion 
of the functioning guiding system by things (distortion) such as 
strong wind, errors, application errors. For the purpose of dia-
gnosing and monitoring it is useful to create a high-resolution 
thermal image showing the entire object.

  Literatura
[1] Minkina W.: Pomiary termowizyjne - przyrządy i metody, Wydaw-

nictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 

[2] Zator S., Lasar M.: Uzyskiwanie termogramów wysokiej rozdziel-

czości, PAK 2011 nr 12, s. 1480-1482. 

Praca współfi nansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Rys. 2. Termogram słupa przelotowego Z52 
złożony z sekwencji termogramów standardowych
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Gospodarka materiałowa 
w przedsiębiorstwie energetycznym 

W artykule przedstawiono problematykę zapasów materiałowych w istniejącym 
przedsiębiorstwie energetycznym gdzie, nic się nie zmieniło od czasów minionej 

przeszłości.

Pełne magazyny do dnia dzisiejszego są powodem dumy i gwarancją wykonania 
planu. Kupuje się do dnia dzisiejszego np. duże ilości łożysk przewyższając 

zapotrzebowanie. Do dziś w niejednym magazynie leżą zakurzone zapasy - jako 
wspomnienie minionej przeszłości.

W wielu przedsiębiorstwach nadal utrzymuje się wysokie zapasy materiałowe 
wymuszone tym razem niepewnością co do potrzeb produkcyjnych będących 

pochodną nieprzewidywalnego popytu na produkty. Tego typu kłopoty z zapasami 
to ,,specjalność,, nie tylko polskich przedsiębiorstw ani też przedsiębiorstw innych 
krajów mających za sobą podobne do naszych przemiany gospodarcze.

Można też śmiało powiedzieć że zapasy są nadal proble-
mem ogólnoświatowym. Mimo różnych rozwiązań organizacyj-
nych , stosowania coraz bardziej funkcjonalnych systemów in-
formatycznych i telekomunikacyjnych wspierających przepływy 
materiałowe i towarowe, wciąż zbyt wysokie stany zapasów są 
jednym podstawowym problemów, z którymi zmagają się współ-
cześni menadżerowie. Zapas materiałowy czy to w postaci części 

zapasowych do urządzenia technicznego czy też samego 
surowca jest przykładem logistycznych ,,sprzeczności,,.

Im większy jego poziom, tym wyższy poziom obsługi klienta 

tym większa pewność obsłużenia popytu. Zatem wciąż potrzebne 
są umiejętności racjonalnego rozstrzygania tej sprzeczności mimo 
posiadania nowoczesnych systemów informatycznych wspoma-
gających rozwiązania różnych złożonych procesów planistycznych 
i decyzyjnych w sferze zarządzania zapasami, warto znać mecha-
nizmy, na bazie których wykonywane są obliczenia. Choćby po 
to, żeby wprowadzić poprawne dane i właściwie interpretować 
otrzymane wyniki.

  Zapotrzebowanie zależne i niezależne 
w teorii zapasów materiałowych 
Zarządzanie zapasami w logistyce zależą od przyjętych za-

sad przepływu informacji i materiałów pomiędzy podmiotami 
uczestniczącymi w tych przepływach

Zapotrzebowanie niezależne - to zapotrzebowanie nie po-
zostające w związku z innymi zapotrzebowaniami na dany ele-
ment np. element wynikający z serwisu. Zapotrzebowanie to 
jest prognozowane. Niezależność zapotrzebowania wynika z 
faktu że zapotrzebowanie to powstaje poza przedsiębiorstwem 

energetycznym. Zaś zapotrzebowanie zależne to zapotrzebowa-
nie wynikające na wyroby złożone bez udziału prognozowania.

  Zapotrzebowanie niezależne zapasami 
materiałowymi

W przypadku zapasu materiałowego pokrywającego zapo-
trzebowanie niezależne jest zapas zabezpieczający utrzymy-

Dostawca
Magazyn

materiałów
Magazyn
wyrobów

Hurtownia

Rys. 1. Przepływy materiałów
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wany dla pokrycia zmienności popytu. Wielkości opisujące ten 
proces składają się z:

  analizy zmienności zapotrzebowania,
  prognozy popytu,
  czasu cyklu uzupełnienia,
  kosztów uzupełniania i utrzymania zapasu.

W oparciu o znajomość pewnych relacji między nimi ustala 
się zasady uzupełniania i utrzymywania zapasów materiałowych 
co w późniejszym czasie pozwala na zdefi niowanie systemu od-
nawiania zapasów i reguł sterujących nimi. Wspomniane związki 
pozwalają na stworzenie procesu zarządzania zapasami mate-
riałowymi a zarazem stwarza system zmiennych do podejmo-
wania decyzji związanych z poziomem zapasu zabezpieczają-
cego w przedsiębiorstwie energetycznym. 

  Zarządzanie zapasami materiałowymi
Zarządzanie zapasami materiałowymi w warunkach zapo-

trzebowania niezależnego i zależnego różni się zarówno, jeśli 
chodzi o uwarunkowania jak i sposób działania. Zagadnienia 
te są objęte odrębnymi zasadami postępowania i procedurami 
realizacyjnymi. Zarządzanie zapasami materiałowymi w warun-
kach zapotrzebowania niezależnego w klasycznej teorii zapa-
sów jest ujęte, zaś zarządzanie zapasami w warunkach zapo-
trzebowania zależnego jest ujęte w ramach planowania potrzeb 
materiałowych.

Zapas materiałowy czy też towarowy niezależnie od lokaliza-
cji czy też składowania dzieli się na : część rotującą i nierotują-
cą. Część cykliczna -rotująca to zapas materiałowy związany z 
dostawami na bieżące potrzeby, zaś część nierotująca stanowi 
zapas zabezpieczający ale często zapas ten jest zapasem nad-
miarowym podwyższający koszty zmienne i nie wnoszący żadnej 
wartości dla całego procesu utrzymania zapasów materiałowych.

Reasumując celem zarządzania zapasami materiałowymi w 
przedsiębiorstwie energetycznym jest:

  ekonomiczne kształtowanie zapasu cyklicznego,
  wyznaczanie uzasadnionego wymaganym poziomem ob-

sługi poziomu zapasu zabezpieczającego,
  eliminowanie zapasu nadmiernego.
  w podstawie musi spełniać tzw. kryterium minimalizacji łącz-

nego kosztu jego uzupełnienia i utrzymywania. Ekonomiczną 
wielkość zamówienia określa tzw. wzór Harrisa [2]:

gdzie:
  EWZ - ekonomiczna wielkość zamówienia,
  PP0 - planowany popyt w rozważanym okresie,
  kuz - koszt związany z zamówieniem,
  C - cena zakupu,
  u0 - wskaźnik okresowego kosztu utrzymania zapasu ma-

teriałowego.

  Podsumowanie
W praktyce zarządzanie zapasami materiałowymi jest procesem 

ciągłym obejmującym wiele cykli uzupełnienia zapasu, uwzględnie-
nie efektu skali czasowej i ilościowej pozwala dostrzec skuteczność 
przedstawionych metod obliczeniowych i sposobów postępowania.

Przyjmowane procedury odnawiania zapasu odnoszące się do 
dobranych modeli prognostycznych odnosi się często nie do wnio-
skowania na podstawie pojedynczych zdarzeń lecz całego proce-
su. Wiele koncepcji opartych na określonych rozwiązaniach natu-
ry organizacyjnej wspierane dodatkowo nowoczesną technologią 
informatyczną i komunikacyjną pozwalającą wdrażać systemy au-
tomatycznego zbierania danych i informacji o łańcuchach dostaw 
jak również elektroniczna gospodarka oferująca wymianę danych 
i informacji oraz skuteczniejsze moduły prognostyczne pozwala-
ją przewidzieć rzeczywiste zapotrzebowanie i minimalizować po-
trzebę utrzymywania zapasów zabezpieczających nie eliminują 
obowiązujących kanonów i formuł służących do obliczania zapa-
sów materiałowych.

Przedstawione rozważania oraz wypracowane właściwe re-
guły kształtowania i odnawiania zapasów wspomagane rachun-
kiem optymalizacyjnym pozwalają osiągnąć po czasie właściwe 
poziomy obsługi, przy niskich kosztach i oszczędnym zaangażo-
waniu kapitału. . . .

The article presents the issues of material inventories in 
the existing energy company where nothing has changed sin-
ce the days past.

 The full magazines, until today, have been the pride 
and guarantee of the plan's implementation.

Still, until the present day, a large number of purchases are 
being made, such as, for example bearings, which exceed the 
demand. Even today, in many warehouses there are dusty re-
serves - as a remembrance of the past.

  Literatura:
[1] Krawczyk S. :Zarządzanie procesami logistycznymi, PWE, War-

szawa 2001.

[2] Wolski Z.: Funkcje i metody prognozowania w procesach logi-

stycznych, PWE, Warszawa 2001.

Rys. 2. Struktura zapasu materiałowego
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*PP0
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Intensity of solar radiation for identifi cation the position 
of photovoltaic installation

Nowadays the world copes its energy needs mainly through the 
exploitation of fossil fuels. The imminent exhaustion of fossil energy 
sources and concerns about the environment led to increased inte-
rest in renewable energy. The main argument justifying the need for 
increasing the share of energy generated from renewable sources 
in the global energy balance is the progressive deterioration of the 
environment, resulting from emissions of greenhouse gases libera-
ted during the combustion of fossil fuels. One of the many so-called 
energy. "clean energy" is energy captured from solar radiation. The 
constant rise in popularity of photovoltaic systems both within Europe 
and around the world greatly infl uenced the reduction of production 
costs elements constituting the photovoltaic (PV) installation. Price of 
PV modules drops systematically and decreased to 2.6 USD/W [2] 
at the end of 2009 year. Prices for photovoltaic systems diff er greatly 
depending on several factors: system size, location, terms and con-
ditions for connecting solar to the grid. In Poland, the present price 

of modules is around the 20 zł/Wp modules and so the cost for a 
typical system with a power of 2 kWp will be about 40 000 zł. Ho-
wever, remember that even fi ve years ago the cost of such a system 
would be less than two times higher [3,7]. 

Selecting the installation location of the photovoltaic system sho-
uld take into account factors that will aff ect its effi  cient operation. 
These are among others:

  local weather conditions (particularly intensity of solar radiation),
  photovoltaic installation technology,
  the costs of the lease or purchase of land,
  the availability of electricity network infrastructure (including the 

terms and costs of grid connection),
  local energy costs,
  local demand for electricity,
  local support for the fi nancing of investments in renewable 

energy.

Fig. 2. The intensity of solar radiation for locations in Opole and Wroclaw 
(data for the period 01.06.2011 - 10.06.2011)



126 nr 2(26)/2012
FO

R
U

M
 E

N
ER

G
ET

YK
Ó

W
 G

R
E 

2
0

1
2

A very important factor is the insolation that exists at the spe-
cifi ed location. In Poland, the largest value of intensity of solar 
radiation occurs in the coastal zone - an average of about 950 
kWh/m2 the least solar radiation reaches the south Polish - aro-
und the Silesia region amounts to 895 kWh/m2 [2,8]. Analyzing 
the situation looks like sunshine regionally, where we also deal 
with areas where there are such large industrial introducing lar-
ge amounts of particulates into the atmosphere (less solar ra-
diation reaches the earth's surface), and areas where there is 
a lack of factors aff ecting the decrease of intensity of solar. Al-
though these diff erences are small but over the operation of a 
photovoltaic system (ie approximately 20 years), a small diff e-
rence insolation is the economic signifi cance.

For the purposes of this article, to determine the extent of 
diff erences in regional and local insolation, conducted an ana-
lysis of solar radiation for diff erent sets of measurement data. 
The fi rst set of data is personal observations recorded in the 
period from April to September 2011 in Opole, using the au-
thor's installation (Fig. 1). The values of sunshine in Opole were 
measured using a specially designed measuring system based 
on a small photovoltaic cell and a pre-calibrated analog-digital 
converter connected to a computer application. Join the analog 
signal is converted into a digital signal which is then stored by 
the computer in a database. 

The second set of the data provided by the Ministry of Trans-
port, Construction and Maritime recorded on the Wroclaw airport 
[5]. These data have been prepared for the purpose the calcu-
lation of energy in buildings. These data are normalized to stan-

dard EN ISO 15927:4 text fi les containing typical meteorological 
years, and developed on the basis of statistical data and climate 
data for the Polish territory. For typical meteorological years built 
of months selected from diff erent calendar years were interpo-
lated spline curves of all three-level meteorological parameters 
for the last eight hours last day of the preceding month and the 
fi rst eight hours the fi rst day of next month. Both data sets we-
re analyzed and visualized in an DIADEM National Instruments. 
Part of the data shown in fi g. 2.

Analyzing the data of solar radiation in Opole and Wroclaw 
can be seen that these values are diff erent, although the distan-
ce between the locations under consideration is not great. This 
fact confi rms the earlier assumption that in every region there 
are diff erent values for solar radiation.

The low value of sunlight, combined with inadequate envi-
ronment photovoltaic system, will result in lower performance. 
Ineffi  cient operation resulting in lower energy production and thus 
lower profi ts. When selecting a location for the photovoltaic sys-
tem is appropriate to use the measurements of solar radiation 
coming from all available sources. Comparison and analysis of 
diff erent types of data gives a more information about sunshine 
in the selected location.

It is expedient to develop a computer tool supporting the se-
lection of photovoltaic power plant location takes into account 
the particular local measurements of solar radiation.. . .

W artykule przedstawione została tematyka związana z do-
borem lokalizacji zarówno małych systemów fotowoltaicznych 
pracujących na potrzeby pojedynczego gospodarstwa domo-
wego, jak i systemów o większych mocach podłączonych do 
sieci energetycznej. Jeden z istotnych aspektów doboru opty-
malnej lokalizacji dla systemu fotowoltaicznego jest nasłonecz-
nienie jakie występuje w miejscu powstania takiego systemu. 

Artykuł zawiera wyniki lokalnych pomiarów natężenia pro-
mieniowania słonecznego (występującego w Opolu) zestawione 
z pomiarami regionalnymi pomiarami nasłonecznienia (zanoto-
wanymi na lotnisku we Wrocławiu).
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Fig. 1. Author's installation for the measurement of solar radiation
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LED diodes light’s capacity research
LEDs (Light Emitting Diodes) are very popular electronic 

elements now. They are used for signalization and lighting. 
LED displays can show the numbers or letters and LED scre-
ens are mounted in modern TV sets. The electroluminescen-
ce’s phenomenon was discovered in 1907 by H.J. Round and 
M.Labs but LED diodes as a electronic components appeared 
in 1962 as a red color diodes. Later green and yellow colors 
were also evaluable. In 2006 a blue color LED was presen-
ted and quickly appear on the market. Soon also white color 
LED appeared as a blue LED diode with phosphor converting 
monochromatic light from a blue to white. Nowadays many 
colors and sizes of LED diodes are evaluable. Main colors 

are shown in table 1.
Led Diodes are very popular because they need less ener-

gy than light bulbs, are evaluable in many colors and have 
long lifetime up to 100000 hours while for typical light bulb it 
is about 1000 hours. Also the prices of the LED diode’s are 
lower than light bulbs. Another advantage of the LED diodes 
is their low temperature of working. While typical light bulb 
could achieve temperature above 100’C the LED diode is still 
cold. Only high power diodes (P>1W) emitting warm, but it’s 
amount is lower than for light bulbs.

  Research
For research high effi  ciency white diode was used. The 

relationship between light intensity, voltage and current in-
tensity was tested. The results are shown in table 2 and in 
fi g. 1, 2 and 3.

  Summary
As results of research shown the relationship between 

Color Wavelength [nm] Material

INFRARED >760 GaAs

RED 610-760 GaAsP

ORANGE 590-610 GaAsP

YELLOW 570-590 GaAsP

GREEN 500-570 InGaN

BLUE 450-500 ZnSe

VIOLET 400-450 InGaN

ULTRAVIOLET <400 AlGaN

WHITE Broad spectrum Blue diode with phosphor

Tab. 1. Typical LED diode’s colors with light wavelengths and materials

U [V] I [mA] E [lx]

2,43 0,009 1

2,5 0,031 2

2,58 0,182 10

2,6 0,28 13

2,62 0,35 20

2,65 0,57 32

2,68 0,85 47

2,7 1,11 61

2,74 1,6 86

2,77 2,15 113

2,82 3,18 277

2,88 4,38 365

2,9 5,26 407

2,93 6,34 490

2,97 7,45 572

2,98 7,99 590

3,01 9,56 670

3,03 10,29 720

3,05 11,29 766

3,07 12,17 811

3,09 13,29 863

3,12 14,18 903

3,12 15,16 947

3,17 17,31 1427

3,22 20,4 1596

Tab. 2. Results of research



128 nr 2(26)/2012
FO

R
U

M
 E

N
ER

G
ET

YK
Ó

W
 G

R
E 

2
0

1
2

voltage and current intensity for white LED is nonlinear. The 
current starts fl owing for voltage 2,43 V and quickly increases 
to 20 mA. Also the relationship between voltage and light 
intensity is nonlinear. It starts from 2,43 V and raises quickly 
to 1596 lx. The relationship between current intensity and 
light intensity is almost linear. When the current intensity is 
bigger than zero the light intensity start raising. This results 
show that for LED driving more important is current intensi-
ty than the voltage. The bigger current is fl owing the bigger 
light intensity is emitted.

...
Artykuł przedstawia wyniki badań aktualnie produkowa-

nych diod LED o podwyższonej jasności. Jak pokazały ba-
dania natężenie światła uzyskanego z diody jest ono wprost 
proporcjonalne do natężenia prądu przez nią płynącego, przy 
czym światło pojawia się zaraz po przekroczeniu zerowego 
prądu. Charakterystyki I=f(U) oraz E=f(U) są nieliniowe.

  Literature
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sults: Roung 7 of product Testing.U.S. Departmentof Energy. Fe-
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Nowadays produced light sources’ comparing

For household’s lighting many kinds of sources are evaluable at present. There are 
typical light bulbs, compact fl uorescent lamps, halogen lamps, LED Lamps and 

neon lamps. Each kind has its own advantages and disadvantages. In order to save 
energy many modern constructions and new materials are applied. Good example 
could be the LED Lamp where new materials allowed to achieve high effi ciency.

  Light sources used in a households 
As was mentioned above at present there is some possi-

bilities of light producing in a typical household. The oldest are 
light bulbs which are mounted from glass, metal and tungsten 
fi lament. They are chip and evaluable in many shapes and for 
diff erent voltages. Their main disadvantages are big energy 
consuming, strong heating (sometimes is useful) and low effi  -
ciency - up to 4%. Their average lifetime is about 1000 hours. 
Similar construction have halogen lamps but inside of the glass 
bulb there is a special gas, not vacuum. Also their dimensions 
are smaller than for light bulbs and operating temperature is hi-
gher - up to 200’C. Fluorescent lamps have another construc-

tion. They contain the glass tube with two electrodes and electric 
circuit which produces high voltage. The light is producing by 
gas included in glass tube with special fl uorescent layer. Their 
advantages are higher effi  ciency (up to 30%) and low operating 
temperature. Their main disadvantage is blinking eff ect, which 
could be partly eliminated by mounting more than one lamp in 
common casing. One of the newest constructions are compact 
fl uorescent lamps. They are built from small glass tube witch 
gas and electronic circuit which contains AC/DC converter and 
DC/high frequency converter. High voltage with high frequency 
makes the gas shining. Their main advantages are low opera-
ting temperature, longer lifetime (up to 15000 hours) and high ef-
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fi ciency (up to 60%). Their disadvantages are long start time (full 
effi  ciency is achieved after 1 or 2 minutes), higher dimensions 
(comparing to light bulb) and fast decreasing of the lifetime toge-
ther with often switching on and off . The last construction is a LED 
lamp. It contains some high power LEDs and AC/DC converter. 
Switching times are very short (up to 200ns) and the lifetime is 
about 20000 hours. This the smallest lighting element. LED ele-
ments are produced even as a SMD and could have area of 1mm2. 
Diff erent parameters for some light sources were placed in table 
1. There are placed lamps with similar light intensity about 650 
lm. The total cost was calculated in PLN for 2000 working hours 
(usually assumed as a medium time of working during one year) 
for energy price equal 0,45 PLN/kWh.

  Summary
As was shown in table 1 the lowest annually cost of lighting 

is for compact fl uorescent lamp (24 PLN). This is calculated ac-
cording the producer’s catalog data. For this type of lamps ve-
ry important is switching frequency. If this lamp is switched very 
often its lifetime decreases sharply. For example in typical house-
hold they are not suitable for working in bathrooms. The second 
position (31 PLN) has fl uorescent lamp. This type is used since 
many years and is very useful for lighting shops, supermarkets, 

garages etc. At home it is used rather ra-
rely because of its blinking feature. Next 
position (48,70 PLN) is for halogen lamp. 
This type is often used in a households 
in wardrobes, bathrooms, corridors and 
other places. Usually low voltage (12V) 
lamps are used, so the special transfor-
mers are necessary. Next position (59 
PLN) is for light bulb. This type is the chi-
pest and the oldest on the market so it 
is the most popular. As the calculations 
show this is not the economy way of li-
ghting. The last position (218 PLN) is for 
LED lamp. High power LEDs are still very 
expensive so up to now their prices are 
not compete to the other solutions. This 

is the newest technology and if the prices went down this type 
would be useful in many applications....

Artykuł przedstawia porównanie kosztów zakupu i użytkowa-
nia dostępnych aktualnie na rynku źródeł światła możliwych do 
zainstalowania w typowym gospodarstwie domowym. Przepro-
wadzone analizy pokazują, iż obecnie najtańsze są świetlówki 
kompaktowe a najdroższe moduły z diodami LED. 
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Source type
Effi  -ciency
[%]

Life-time
[h]

Light 
intensity

[lm]

Price
[PLN]

Energy 
cost (for 
2000 h)

[PLN]

Total cost
(for 2000 
h)

[PLN] 

Light bulb (60W) 4 1000 710 2*2,50 54 59,00

Halogen lamp(43W) 6 2000 630 10 38,70 48,70

Fluorescent lamp(10W) 25 16000 650 22 9,00 31,00

Compact fl . lamp(10W) 60 10000 600 15 9,00 24,00

LED lamp (12W) 20 25000 650 208 10,80 218,80

Sollar cells’ research
Solar cells are nowadays used in many electronic and 

electric devices. They are mounted in watches, calculators, 
garden lights, road signs’ lighting systems and many others. 
In high power applications they are used for producing energy 
in solar power plants. Solar cells are very useful especially 
when there is no possibility to supply devices from energy 
web (for example for supplying devices mounted in satelli-
tes) or when connection with this web is very expensive (for 
example for road sign’s lighting outside the cities). The amo-
unt of solar energy per year for Poland is shown in figure 1.

As is easy to observe in figure 1 the medium solar ener-
gy per year is between 950 kWh and 1081 kWh. The energy 
distribution during the year is not the same in each month. 
About 80% of this energy is supplied during the 6 spring-
summer months when the sun shines up to 16 hours per day.
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Fig. 1. The amount of solar energy per year for Poland [1]
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  Sollar cells 
Nowadays there are many kinds of materials used 

for solar cel ls’ construction. They have different pri-
ces and different efficiencies. Some of them are shown 
in f igure 2.

  Solar cell research 
During research the amorphous solar cell was used. 

For different l ight intensity the voltage received from 
the cel l  was tested. As was shown in f igure 3 from 
0 Lx to about 300 Lx the characterist ic is nonl inear. 

Above 300Lx it become l inear. Max voltage 1813mV 
was achieved for max l ight intensity 1200Lx. The mi-
nimum voltage 726mV was achieved for l ight intensi-
ty equal 10Lx. 

  Summary
The amorphous solar cel ls are very popular and 

chip. They are mounted in many electrical devices such 
as calculators, garden lamps, watches and many others. 
As the research shown for light intensity above 300 Lx the 
voltage raises very slowly and the characteristic is almost 
linear. It shows that this type of solar cell could be used 
for supply low power devices only when the light intensi-
ty is on medium or high level. For low level light intensity 
the voltage decrease very quickly.

...
W artykule przedstawiono przegląd aktualnie dostęp-

nych na rynku ogniw słonecznych i porównano ich parametry. 
Przeprowadzono również badania ogniw amorfi cznych, które są 
najpopularniejsze w tańszych zastosowaniach. Badania poka-
zały, iż zależność otrzymanego napięcia od natężenia światła 
padającego na ogniwo jest początkowo nieliniowa lecz powy-
żej 200lx staje się charakterystyką liniową z niewielkim kątem 
wznoszenia. Oznacza to, iż już dla 200lx ogniwo to uzyskuje 
ok. 90% swojej wydajności. Oznacza to, iż już przy stosunkowo 
słabym oświetleniu dostarcza ono prawie maksymalną wartość 
energii co tłumaczy jego popularność w wielu zastosowaniach.

  Literature
[1] http://www.energia-odnawialna.pl/wykorzystanie_es.htm 

[2] National Renewable Energy Laboratory (USA) report - 12/2011. 

 Voltage [mV] 

Light intensity [Lx] 

Fig. 3. Voltage and light

 intensity relationship for amorphous solar cell

Fig. 2. Develop of the solar cells’ construction [2]
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Data visualization for transmission lines maintenance
This implementation shows, that Google maps, commonly 

used for touristic purposes, may provide benefi ts in industrial 
and academic applications. A simple interface and scripts may 
provide a useful tool for those who analyze the system life cycle 
and make decisions in the maintenance area within the trans-
mission lines system.

  Introduction
Involving appropriate tools for transmission lines mainte-

nance is a very important task, for the subject of the operation 
consists of many elements spread on a vast area. Proper han-
dling of the network, requires a lot of eff ort from those, who are 
involved in analyzing the failure incidents, planning inspections 
and repairs or replacements of individual components.

Periodical diagnostics on transmission lines must be sub-
jected to many items such as - insulators, supporting structu-
res, cables. Having them in working state requires an indivi-
dual approach, each element has its own parameters which 
determine state of degradation. The number and distinction of 
occurring events and failures requires proper processing and 
presentation. A graphical visualization is one of the best ways 
to interpret maintenance data and show the results of analysis, 
including detailed images with data fi ltered with desired criteria. 

  Maintenance data visualization
The most important input data, that is considered in 

maintenance analysis are: type and age of the component, 
its provenance, operating time, repairs undertaken, occur-
red failures, and repairs undertaken, costs of the opera-
tion and information concerning the location - landsca-
pe shape, weather etc. The way such data is presented 
is a key factor in the decision making process - it has to 
be detailed but should also be filtered by inquiries, more-
over - a possibility of displaying processed information, 
the result of the analysis should be available along with 
the input information.

The authors of this paper propose following approach in 
providing tools for such applications: the input information is 
stored in databases, a system of inquiries produces data for 
a econometric model, which provides statistics, rankings, etc. 
Such variety of information is placed in a simple manner as a 
layer on satellite maps provided by Google. The accuracy of 
the maps is high enough to determine location of every single 
item in the system. Together with geometrical and color mar-
kings, the user has the possibility to read detailed information, 
when points on a selected item. Such presentation is much mo-
re “user friendly” and makes the perception of main problems 
much easier than reading and understanding loads of tabular 
data and diagrams. Moreover, an experienced recipient may 
notice complex relationship between separate factors when 
put together as separate layers in the image, such as failure 
rate as a function of location.

Based on GoogleApi interface, a programmer may design 
a clear and simple interface in order to present desired data, 
collected dynamically from databases or xml, xls and txt fi les. 
Fig. 1. Shows supporting structures with makers in color de-
pending on the type of their construction. When clicked, a full 
description about occurred failures, repairs undertaken, their 
costs, date etc. is provided. Along with the supporting struc-
tures, the spans have been defi ned as objects on the maps 
in order to enable presenting data regarding to their sections. 
Applying fi lters to the data provide information regarding only 
a specifi c variable (e.g. time period, responsible operator, ma-
nufacturer, incident date etc.). Such approach is very fl exible 
- only the available input data limits the visualization, virtually 
all cross-questions are possible....

Odpowiednie przedstawienie danych eksploatacyjnych linii 
energetycznych jest sprawą kluczową by zapewnić odpowied-
nią politykę diagnostyczną. Ponieważ ilość czynników wpływa-
jąca na eksploatację jest bardzo duża, ich wizualizacja może 
być kłopotliwa. W artykule przedstawiono sposób w jaki można 
przedstawić wiele danych dotyczących sieci energetycznych z 
wykorzystaniem technik internetowych. 

Key words: maintenance, data visualization, maps, trans-
mission lines, google api.
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Fig. 1. Data visualization on the map
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Lcc modelling for the transmission lines maintenance
  Introduction
The accountancy and incidents registration systems, com-

monly used by industry corporations, enable the estimation of 
average values for key annual parameters. Re-garding to Trans-
mission System Operator it is necessary to incorporate analytical 
methods in order to determine information concerning a given 
transmission lines set:

  Line ranging base on given criteria
  Adjusting the maintenance policy to the line importance
  Scheduling time and range of maintenance based on a eco-

nometric model
Each transmission line, regarded as a system, is diff erent - it 

has unique economical value, availability, costs etc. Furthermore, 
every single line is heterogeneous due to its operation and main-
tenance history and the impact of local impact (weather incidents 
such as: thunders, winds, icing etc.). All lines cause diff erent eco-
nomical eff ects when failure occurs or for other reasons they are 
turned off  from operating, also handling the accident may require 
individual time and cost for each of them.

  Life cycle cost
For above mentioned (and other) reasons it is important to 

incorporate components to the econometric model, which take 
into account the impact and importance of a single line to whole 
transmission system. Useful in that application might appear the 
Life Cycle Cost (LCC) model. LCC (also referred to as "owner-
ship cost") may be defi ned as the total cost of a system or pro-
duct to be incurred over its anticipated useful life in research and 
development, construction, production, operation, maintenance 
and support, retirement and disposal (fi g. 1).

  Implementation of the LCC in an 
econometrical model for the transmission 
lines
The econometric model can provide estimation of:

  Sensitivity to failure incidents and selection of proper handling 
(insurance, own reserve fund, modernization investments),

  Real cost structure for specifi ed line,
  Economical effi  ciency of line modernization and operating ti-

me to next modernization.
Implementation of the model to a collection of line, together 

with a long-term fore-cast of loads enables computer aided inve-
stments decision making based on a possible decision rating on 
multiple economical criteria.

...
Konieczne jest zróżnicowanie sposobu eksploatacji (obsługi) 

każdej linii zależnie do jej znaczenia dla wyniku ekonomicznego 
i ciągłości zasilania. Model ekonometryczny zawierający analizę 
kosztów cyklu życia linii (LCC) umożliwia sporządzenie rankingu 
linii wg określonych kryteriów, dopasowanie sposobu obsługi linii 
do jej znaczenia (kategoryzacja linii), wyznaczenie termonów i za-
kresu odnowy na podstawie modelu ekonometrycznego.
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Fig. 1. Components of LCC Model [1, 2]
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Wykorzystanie zdjęć wirtualnych do diagnostyki elementów 
linii elektroenergetycznych

Składające się z wielu różnego typu elementów linie elektroenerge-
tyczne wymagają ciągłej diagnostyki, w celu sprawdzania stanu poszcze-
gólnych elementów, w szczególności elementów składających się na kon-
strukcje wsporcze oraz izolatory. Słupy energetyczne, w szczególności linii 
WN, mogą ulegać różnego rodzaju uszkodzeniom, od mechanicznych, 
w tym celowych uszkodzeń, do spowodowanych korozją. Podobnie jak 
linie, uszkodzeniom ulegają również izolatory, głównie wskutek starzenia 
spotęgowanego czynnikami atmosferycznymi. Fakty te powodują, że 
wykonywane są planowe inspekcje linii, po których dokonuje się napraw 
i koniecznych konserwacji, głównie w celu powstrzymania korozji. Wyko-
nywanie ściśle określonych czynności według ustalonego harmonogramu 
generuje koszty, nie zawsze przyczyniając się do poprawy stanu konstruk-
cji. Przykładem może być malowane nieskorodowanych elementów lub 
całych nieposiadających uszkodzeń konstrukcji. Ponadto planowe oglę-
dziny poszczególnych słupów są czasochłonne i kosztowne. Sposobem 
obniżenia kosztów i przyspieszenia diagnostyki mogłaby być wstępna 
diagnostyka wykonana w sposób zautomatyzowany.

  Proponowana metodologia identyfi kacja
Opisana w artykule metoda diagnostyczna wykorzystuje zdjęcia 

uzyskane z aparatu fotografi cznego bądź z kamery wideo poszczegól-
nych elementów konstrukcyjnych linii. Na potrzeby artykułu skupiono się 
na konstrukcji wsporczej słupów. Często na zdjęciach można zauważyć 
braki w konstrukcji lub zmiany barwy, świadczące o występującej korozji. 
Wystąpienie takich stanów klasyfi kuje obiekt do dokładniejszych oglę-
dzin i podjęcia decyzji dotyczących zakresie naprawy bądź konserwacji. 
Wykonanie przez specjalistę analizy kilkunastu zdjęć jednego słupa i jego 
osprzętu zajmuje trochę czasu, ale problem pojawia, gdy należy poddać 
analizie kilka tysięcy zdjęć. Aby to zadanie ułatwić i przyspieszyć autorzy 
zaproponowali rozwiązanie technologiczne do automatycznego procesu 
wykonywania wstępnej analizy zdjęć. 

Ponieważ wszystkie elementy składowe konstrukcji są znane i opisa-
ne w dokumentacji technicznej, to można ją zamodelować trójwymiarowo 
w środowisku wirtualnym CAD. Konstrukcje składają się z powtarzalnych 
elementów, z których modelować można różne typy słupów, nadając im 
unikatowe oznaczenia. Taki model stanowi wzorzec, dla którego tworzo-
ne są serie wirtualnych zdjęć, z którymi będą porównywane rzeczywiste 
zdjęcia metryczne. Zaproponowana metoda może być stosowana do 
różnego rodzaju konstrukcji, o ile dysponować się będzie jej szczegółową 
dokumentacją techniczną. Alternatywnym rozwiązaniem może być utwo-
rzenie modelu na podstawie pomiarów wykonanych skanerem laserowym. 
Metoda identyfi kacji, oparta na porównaniu różnicowym wykonanym dla 
zdjęć monochromatycznych oraz ich składowych chromatycznych ze 
zdjęciem wykonanym.

Na zdjęciach metrycznych dobrze są widoczne uszkodzenia oraz 
braki w konstrukcji. Należy jednak odpowiednio zinterpretować takie zdję-
cie, tak aby algorytm był w stanie stwierdzić istniejące braki. Pierwszym 
etapem, jaki jest wykonywany w procesie analizy jest ustalenie pozycji 
aparatu, z której zostały wykonane zdjęcia. Następnie dokonuje się ana-
lizy zdjęć. Identyfi kowane są poszczególne elementy składające się na 
konstrukcję słupa. Dzięki znanym parametrom technicznym oraz przyjętej 

skali na zdjęciu program może przyporząd-
kować wymodelowane wcześniej elementy 
kolejnym elementom zdjęcia, dzięki czemu 
zostaje utworzony model słupa. Posiadając 
dwa modele - jeden wzorowy a drugi obiek-
tu badanego, można dokonać porównania 
ich budowy. Dzięki analizie porównawczej 
zastosowanej w tej metodzie możliwe jest 
określenie, które elementy są uszkodzone, 
a których elementów brakuje w konstrukcji. 
Po wstępnej diagnozie możliwe jest podjęcie 
dodatkowej diagnozy przy poszczególnych 
słupach, które wytypowała opisana metoda 
(algorytm jej działania obrazuje rys. 1).

  Wnioski
Z ekonomicznego punktu widzenia 

utrzymanie sprawności sprzętów nie może 
sprowadzać się jedynie do cyklicznych na-
praw. Potrzebne jest ciągłe diagnozowanie 
w sposób zautomatyzowany. Zaproponowana metoda ma za zadanie 
ułatwić oraz przyspieszyć proces wykrywania uszkodzeń w elementach 
linii elektroenergetycznej. Dzięki szybkiej identyfi kacji uszkodzeń możliwe 
będzie podjęcie dalszych decyzji remontowych. Metodę można zaimple-
mentować do analizy materiału już zebranego, jak także dzięki urządze-
niom mobilnym możliwe będzie prowadzenie diagnozowania podczas 
wykonywania zdjęć w czasie rzeczywistym....

In this paper presents an automatic method to perform diagnostics 
supporting structures of high voltage using the metric images. Diagnosis 
of the line is an important point of their actions. Diagnostic and determine 
which parts of the structure in need of repair or replacement is time consu-
ming and expensive. Algorithm proposed in the article helps you to deter-
mine the status of columns by analyzing images of the reference models 
made on the basis of technical documentation. With uses the method, 
it is possible to analyze data previously collected. It is possible to perform 
measurements and diagnostics in real time during the investigation. Works 
in online mode allows you to quickly assess the columns to be subjected 
to further process analysis.
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Rys. 1. Algorytm działania 
zaproponowanej metody
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Rafał Gasz, Sławomir Zator, Politechnika Opolska

Możliwości poprawy efektów diagnostycznych metodami 
fotogrametrycznymi w identyfi kacji 
elementów elektroenergetycznych

Prowadzenie diagnostyki jest podstawą prawidłowego 
funkcjonowania instalacji elektroenergetycznych. Obecnie 
prowadzona jest nie tylko diagnostyka mająca na celu wy-
krycie awarii, ale także prowadzi się ją w celu przewidzenia 
potencjalnych awarii lub uszkodzeń. Szczególnie narażo-
ne są na uszkodzenia elementy napowietrznych linii prze-
syłowych. Nawet ciągłe monitorowanie konstrukcji wspor-
czych nie zapewni jednak ochrony przed niespodziewanymi 
uszkodzeniami, jak zerwania linii czy uszkodzenie konstrukcji 
wsporczych np. w wyniku działania ekstremalnych warunków 
atmosferycznych. Może jednak przyczynić się do ogranicze-
nia ich skutków. Cykliczne co kilkuletnie, planowe kontrole 
poszczególnych elementów może nie być wystarczające by 
zapewnić poprawne funkcjonowanie linii. Z drugiej strony 
zbyt częste inspekcje podnoszą koszty eksploatacyjne. W 
związku z tym testowano nowe zautomatyzowane techni-
ki pomiarowe do celów diagnostycznych. Jedną z nich jest 
metoda fotogrametryczna. Uzyskane nią rezultaty nie były 
zadowalające, w zawiązku z czym poszukiwano metod po-
prawy jej skuteczności. 

  Poprawa efektów działania metody 
fotogrametrycznej
Podstawą procesu diagnostyki jest identyfikowanie ele-

mentów konstrukcji oraz ich stanu. Dane na temat obec-
ności i wyglądu elementów można otrzymać przy pomocy 
metod fotogrametrycznych, które pozwalają otworzyć geo-
metrię 3D z nałożoną chromatyką obiektów. Dysponując 
modelem 3D możliwa jest identyfikacja poszczególnych je-
go elementów, np. elementów konstrukcji wsporczych, izo-
latorów czy osprzętu.

Metoda fotogrametryczna generuje chmurę punktów opi-
sującą diagnozowany obiekt, co przy dostatecznej jej gęsto-
ści pozwala zidentyfikować na jej podstawie poszczególne 
elementy. Dzięki temu możliwe jest wykrycie braków w kon-
strukcji, które mogą osłabić jej wytrzymałość, co w konse-
kwencji może być powodem uszkodzenia linii. W analogicz-
ny sposób można diagnozować stan izolatorów, pod kątem 
wykrywania wyszczerbień lub ubytków.

Aby uzyskać jak najlepsze odwzorowanie elementów na-
leży w odpowiedni sposób wykonać zdjęcia, tak aby kolejne 
zdjęcia były wykonane dla kątów obrotu nie przekraczającego 
30Ø. Z przeprowadzonych badań wynikło, że na podstawie 
części analizowanych zdjęć nie jest możliwe uzyskanie od-
powiednio gęstej chmury punktów lub wiele punktów zostało 
błędnie wyznaczonych, w przypadkowych punktach prze-
strzeni. Powodowały je „szumy na zdjęciach” lub różnego 
rodzaju zakłócenia tła, spowodowane np. zmianą natężenia 
oświetlenia. W związku z tym poszukano metod polepszenia 
jakości uzyskiwanej chmury punktów. Zaproponowano kilka 
metod, w tym sposobu wykonywania zdjęć.

Zwiększenie liczby wykrytych punktów można uzyskać 
stosując proste metody jak poprawienie kontrastu zdjęć, wy-
ostrzenie krawędzi, czy konwersji zdjęcia do skali szarości. 
Dzięki takim metodom uzyskano o około 10% więcej punk-
tów, niż z tymi samymi zdjęciami bez jakichkolwiek obróbek.

Innym testowanym sposobem poprawienia ilości otrzyma-
nych punktów było doświetlanie fotografowanych obiektów 
różnego rodzaju maskami. Jak pokazano w tabeli 1 najlep-
sze efekty uzyskano wykonując doświetlanie przypadkowym 
tekstem oraz wzorem typu siatka. Dobre wyniki otrzymano 
także przy zmianie barwy doświetlanego wzoru. Najlepsze 
wyniki uzyskano wykonując doświetlenia wzorem o kolorze 
czerwonym. Doświetlanie można zrealizować korzystając z 
projektora lub nakładając filtr na oświetlający reflektor. Istnieje 
także możliwość dościelania wiązką światła laserowego. Tą 
metodą uzyskuję się wzór na tyle gęsty oraz odpowiednio 
kontrastowy, że algorytm bez większych problemów radzi 
sobie z znajdowaniem obiektu oraz wykrywaniem kolejnych 
punktów. Problemem jest uzyskanie wzoru o odpowiednio 
dużej mocy z pojedynczej wiązki lasera.

...
In this paper discusses the potential for improve diagno-

stic outcomes photogrammetric methods. Currently, diagno-
sis is an important part in the operation of power lines. New 
methods are develops to ensure the best possible network 
performance. Authors present ways to improve photogram-
metric methods for their implementation in the initial diagno-
sis of the elements of power lines. The basic method that 
has been shown to improve is to change the existing ima-
ges. Best results could be analyzed in the pictures in gray-
scale. If the images is not performs, there is the possibility 
of lighting the subject. Lighting improves the mapping of po-
ints from these images. The article present that a significant 

Metoda poprawy Zwiększona ilość otrzymanych 
punktów [%]

zdjęcie w skali odcieni szarości 10

usuniecie tła 20

doświetlanie obiektów światłem

strukturalnym

linie poziome 25

linie pionowe bez zmian

siatka 110

tekst 75

Tab. 1. Wyniki poprawy otrzymanych liczby punktów 
różnymi metodami
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Zdzisław Kabza, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska,
 Lesław Jerzy Kwiatkowski, Eurol Innovative Technology Solutions 

Techniki weryfi kacji topologii infrastruktury technicznej 
elektrowni z wykorzystaniem hybrydowych sesji pomiarowych

Złożoność infrastruktury technicznej elektrowni wymaga zastą-
pienia tradycyjnych dyskretnych pomiarów geodezyjnych staran-
nie zaplonowanymi sesjami hybrydowych pomiarów masowych. 

Ich szkielet stanowią pomiary skaningu laserowego. W ob-
szarze całej elektrowni najefektywniejszą technologią jest obec-
nie wykorzystanie systemów mobilnych. Tworzą je zintegrowane 
układy par skanerów laserowych średniego zasięgu (tj. około 600 
m) uzupełnione układem czterech kamer fotogrametrycznych 
oraz rejestracją wideo. Pozycjonowanie w trakcie jazdy zapew-
niają systemy GPS z poprawkami na naziemne stacje bazowe. 
Komplementarne pozycjonowanie w przypadku utraty kontaktu 
satelitarnego umożliwia wysokiej precyzji system inercyjny. Reje-
struje on składowe przyspieszeń i sił odśrodkowej analogicznie 
jak ma to miejsce w rakietach kluczących, które osiągają zada-
ny cel przy kompletnie pasywnym, nienamierzalnym zachowaniu 
się ich elektroniki. Przestrzenne obrazy satelitarne lub skaningu 
lotniczego pozwalają ulokować obszar elektrowni w szerszym 
kontekście jej otoczenia obejmując linie przesyłowe, szlaki komu-
nikacyjne oraz otoczenie urbanistyczne. Dla akwizycji topologii 
wnętrza bloków wykorzystuje się stacjonarny skaning laserowy 
oferujący znacznie wyższe rozdzielczości i dokładności. Typowe 
korelowanie kolejnych stanowisk zapewniają obiekty charakte-
rystyczne rozpoznawalne przez system. Podniesienie dokład-
ności pozycjonowania możliwe jest dzięki kolekcjom rozloko-
wanych markerów o zadanych współrzędnych zdefi niowanych 
w lokalnym układzie współrzędnych. Optymalne jest wspiera-
nie pozycjonowania przez zastabilizowanie na blokach repery 
osnowy precyzyjnej. 

Dojrzałe sformułowane zapisy Specyfi kacji Istotnych Warun-
ków Zamówienia wymagają od generalnego realizatora cyklicz-
nego weryfi kowania przejmowanych przez inwestora partii za-
sobu projektowego. Dodatkowymi atrybutami proponowanego 
podejścia są możliwości zarejestrowania ewolucji topologii placu 
budowy oraz retrospekcyjne odtworzenie stanów przesłoniętych. 
Tak przygotowany zasób powinien być na etapie przekazywa-

nia służbom eksploatacyjnym uzupełniony o zintegrowane z nim 
dane opisowe obejmujące zerową diagnostykę oraz wyjściowe 
cechy eksploatacyjne. Zaproponowane rozwiązanie umożliwia 
przeprowadzanie ilościowej analizy stanów pośrednich instalacji 
oraz dostarcza retrospektywnego materiału faktografi cznego do 
rozstrzygania narastających kontrowersji pomiędzy inwestorami 
a generalnymi realizatorami. Taki sposób monitorowania inwesty-
cji jest dedykowane dla instalacji energetycznych, chemicznych 
i innych instalacji przemysłowych o złożonej topologicznie infra-
strukturze technicznej. Istnieją obszary implementacyjne, dla któ-
rych wykorzystanie proponowanych rozwiązań daje spotęgowa-
ne profi ty techniczno-ekonomiczne. Jednym z nich z pewnością 
są relokacje kompletnych instalacji, czy linii technologicznych.

Do redukcji modelu obiektowego dedykowanej weryfi kacji 
topologii konieczne jest przeprowadzenie analizy związanych z 
nim metod i własności aplikacji CAD, w którym zostały zapro-
jektowane. W wypadku środowiska wieloaplikacyjnego typowe-
go dla złożonych projektów zespól autorski zakłada konwersję 
do najbardziej standardowego środowiska AutoCAD i oparcie 
wszystkich poczynań optymalizacyjnych o motor grafi cznych tej 
aplikacji. Przykładowym problemem jest rozstrzygnięcie ścieżki 
redukcji modelu 3D z zachowaniem cech bryłowych bądź próba 
konwersji do modeli siatkowych (powierzchniowych), znacznie 
łatwiejszych do programowego konfrontowania z chmurami punk-
tów. Oddzielnym zagadnieniem jest kwestia redukcji i konwer-
sji sięgających setek GB chmur punktów skaningu laserowego. 
Pośród preferowanych tendencji wyłaniają się dwie zasadnicze 
grupy. Jedną z nich są ortogonalnie ekstrahowane interpolowane 
przekroje, zaś drugą próba to sięgnięcia po elementarne mode-
le powierzchniowe uzyskane dzięki triangularyzacji. Najnowsze 
tendencje skłaniają się ku doskonaleniu procesu automatycznej 
detekcji obiektów typu „prymitywy” (bryły elementarne) z towa-
rzyszącą mu redukcją zakresu chmury. Realizacja powyższego 
zadania wpływa na wymogi sprzętowe oraz pojemość zewnętrz-
nych nośników pamięci systemów komputerowych. Ograniczenia 

impact on the quantity and density of point clouds is crisp 
select the appropriate model for the illumination. For best 
results, fill the form of an irregular pattern in random texts 
or reticular pattern.

  Wnioski
Jak przedstawiono w artykule, istnieje możliwość popra-

wy jakości danych uzyskanych z metod fotogrametrycznych mo-
gących zapewnić automatyczną diagnostykę geometrycznego 
stanu obiektów elektroenergetycznych. Na podstawie analizy 
zdjęć możliwe jest wykrywanie elementów konstrukcyjnych, a 
dzięki temu proces diagnostyki może zostać przyspieszony. Przy 
pomocy zaproponowanych metod poprawy efektów działania 

rekonstrukcji modelu, istnieje możliwość otrzymania poprawne-
go modelu, a na jego podstawie dalsza ocena stanu konstrukcji.

  Literatura 
[1] Borowiec N., „Reconstructing bulding model based on integrating 

lidar data and cadastral maps”, Archiwum Fotogrametrii, Kartografi  i 

Teledetekcji, vol. 21, 2010.

[2] Piszczek M., Ryniec R. Kowalski M., „Stanowisko do modelowania 

hybrydowego”, PAK, vol. 57, nr 11/2011.
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jednosesyjnych aplikacji typowych dla tej klasy zadań skłaniają 
rozpatrzeniu rozwiązań wielosesyjnych i/lub wielowątkowych, co 
może zdecydowanie ograniczyć wielodobowe dziś sesje prze-
twarzania, proporcjonalnie do zaangażowanych sesji i wątków.

Dynamika rejestrowanych zmian placu budowy często stoi 
w sprzeczności z racjonalną cyklicznością sesji skaningowych. 
Najefektywniejszą obecnie techniką uzupełniających pomiarów 
masowych jest fotogrametria. Jej precyzja jest związana ze stale 
rosnącymi rozmiarami matryc oraz postępującą redukcją aberra-
cji sferycznych i chromatycznych układów optycznych. Obecnie 
stosowane algorytmy preferują rejestrowanie pozycji oraz stało-
ogniskowość układów optycznych. Pojawiają się jednak wersje 
beta oprogramowań, które podejmują pierwszą próbę skorelo-
wania obrazów jedynie w oparciu o rozpoznanie automatyczne 
fragmentów map rastrowych. Intencją zespołu autorskiego jest 
redukowanie interakcji z aplikacjami wymagające manualnego 
wskazania wspólnych punków i krawędzi. Alternatywne podej-
ścia będą bazowały na wykorzystaniu skorelowanych punktów 
chmur skaningu laserowego bądź projekcji wzorów strukturalnych 
wspomagających automatyczne korelowanie kolejnych obrazów. 
Finalnym efektem jest możliwość wydłużenia cykli skaningowych 
bez utraty możliwości wymaganego rejestrowania lokalnych 
stanów pośrednich z zachowaniem metrycznej przestrzenno-
ści. Współczesne rozwiązania sprzętowe obejmują integrację 
współosiową bądź softwerową integrację uchwytów kamer cy-
frowych. Najwyższy poziom integracji osiąga się dla sztywnych 
konfi guracji układów mobilnych.

Koniczność cyklicznego konfrontowani materiału projekto-
wego z akwizycją topologii placu budowy i wprowadzenia jego 
wymaganych korekt to istota proponowanego rozwiązania. O 
skali wykorzystania zaproponowanej technologii decyduje czy-
telność raportowania procesu weryfi kacji topologii. Przeniesienie 
efektów prac do standardowych środowisk CAD-owskich, gene-
rowanie profi li, rzutów i przekrojów, czy ilustrowanie rejestrowa-
nych zmian geometrii to podstawowe komponenty przekazywanej 

wiedzy. Dzisiejsze raportowanie koncentruje się na udokumen-
towaniu stanu końcowego, zamykającego cykl realizacyjny. Do-
brze rozumiane dzisiaj są pojęcia dokumentacji powykonawczej 
oraz poprawek na rysunkach typu „red corex”. Informacja ta nie 
dostarcza żadnej informacji o ewolucji placu budowy, kluczo-
wej dla obiektywnego udokumentowania procesu realizacyj-
nego. Proponowane rozwiązania wprowadzają nową jakość w 
postaci udokumentowania kolejnych kroków realizacyjnych, w 
których często następuje nieodwracane przesłanianie stanów 
chwilowych. Metryczne zarejestrowanie tych stanów pozwala 
na rozstrzyganie dotyczących ich kontrowersji oraz obiektywną 
weryfi kację materiału projektowego, np. wielkośrednicowych izo-
lowanych rurociągów, bądź jakichkolwiek układów cieplnych czy 
mechanicznych zamkniętych w niedostępnych przestrzeniach. 
Uczestnicy warsztatów będą mogli aktywnie operować na zre-
alizowanych przez zespół autorski przykładach poczynając od 
mechanizmów integracyjnych łączących logistykę, modelowanie 
3D oraz pomiarową weryfi kację przestrzeni, aż po pełne zdetali-
zowane spektrum zasygnalizowanej powyżej problematyki i osa-
dzone w przykładowych realiach polskiej energetyki zawodowej....

Power plant technical infrastructure complexity requires sub-
stitute of traditional discontinuous geodetic measurement with 
carefully planned sessions of hybrid mass measurements. The 
most important among they are mobile systems, laser scanners 
and photogrammetric systems.

Investors more and more frequently demand cyclic verifying 
of documentation to accept it. For this verifi cation indispensable 
is dedicated reduction of CAD 3D model.

Participants of workshops will have a opportunity to opera-
te on authors team cases of global integration and mass topo-
logy verifi cation. It is a nice chance that they will see their own 
power plants. 

Zbigniew Plutecki, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska

Badanie wpływu temperatury i wilgotności powietrza na 
emisję wyładowań niezupełnych w maszynach elektrycznych

Pomiary c iągłe emis j i  wyładowań n iezupełnych 
(wnz)  metodami on- l ine rea l izowane są w ramach 
diagnostyki stanu izolacj i  uzwojeń generatorów oraz 
coraz częśc ie j  również innych ważnych napędów 
elektrycznych sektora energetycznego i  przemysłu 
ciężkiego [2]. 

W ar tyku le  zos taną  p rzedstaw ione wyn ik i  ba-
dań  w łasnych  w zak res ie  oceny  wp ływu  wybra -
nych w ie lkośc i  m ik rok l imatu  na  emis ję  wnz ,  k tó-
re  wykonano  pop rzez  rozbudowan ie  i s tn i e j ące j 
ins ta lac j i  moni toru jące j  s tan wyładowań jednego 
z napędów krytycznych cementowni o pomiar ciągły 
temperatur i  wi lgotności powietrza mierzonych w bez-
pośrednim otoczeniu maszyny. Poniżej przedstawiono 
zarys tej  anal izy i  ważniejsze wnioski . 

  Metodyka Badań
Pomiary wyładowań niezupełnych podczas pracy silnika 

wykonano przy użyciu autorskiej aparatury profesora Sła-
womira Szymańca z Politechniki Opolskiej [3]. W badanym 
obiekcie pomiary prowadzone są od ponad 2 lat w cyklu 24 
godzinnym z przerwami technologicznymi. Mierzone para-
metry wyładowań niezupełnych to: intensywność wyładowań 
(PDI), amplituda wyładowań (Qmax) oraz liczba impulsów 
wyładowań w ciągu 1 sekundy (PPS). 

Układ pomiarowy rozbudowano o wysokiej klasy stacjo-
narny analizator Multilog On-line System IMx-S firmy SKF 
służący do diagnostyki ciągłej. Analizator jest wyposażony 
w 16 wejść analogowych i 8 cyfrowych z możliwością jed-
noczesnego pomiaru wszystkich kanałów do częstotliwo-
ści 40 kHz. Do miernika podłączono między innymi 4 ter-
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morezystory do pomiaru temperatury powietrza i 4 czujniki 
rezystancyjne do pomiaru wilgotności względnej powietrza. 
Czujniki zabudowano przy kanałach wentylacyjnych silnika 
(2 na ssaniu i 2 na wylocie z obudowy silnika). Strumień po-
wietrza chłodzącego silnik mierzono miernikiem Testo 435. 
Pomiar wielkości mikroklimatu w otoczeniu pracującego sil-
nika dokonano miernikiem MM-01. 

  Wybrane Wyniki Badań
Okresowa praca badanego silnika powoduje, że w istot-

ny sposób zmieniają się warunki w jakich on pracuje. Silnik 
podczas pracy emituje ciepło bezpośrednio do hali. Przy 
obciążeniu na poziomie 70÷100% emisja ciepła przez silnik 
na drodze konwekcyjnej wymiany ciepła wynosi 35÷40kW. 
Powoduje to, że przy jednoczesnej pracy dwóch silników, 
temperatura powietrza w hali nie rzadko przekracza 45oC. 
Wzrost temperatury powietrza podczas przepływu przez silnik 
zmienia się wraz ze zmianą temperatury w pomieszczeniu. 
W zakresie temperatur 0÷20oC średnio wzrasta ona o 10oC. 

Podczas pracy silnika w lecie obserwuje się związek 
między wzrostem temperatury a zmniejszeniem się amplitu-
dy wyładowań, współczynnik korelacji osiąga 80÷90%. Po 
przekroczeniu jednak temperatury 35oC trend się zmienia 
i następuje wzrost wyładowań. Podczas pracy silnika zimą 
wzrost temperatury powietrza w zakresie 0÷20oC powoduje 
wzrost amplitudy wnz. Natomiast chwilowy spadek tempe-
ratury z 20 do 15oC generuje dwukrotny wzrost amplitudy 
wnz. Powyżej 30oC następuje bardzo wyraźne nasilenie się 
intensywności wyładowań. Podobny wzrost obserwuje się, 

gdy temperatura powietrza spada poniżej 20oC. Obserwo-

wany jest również wpływ wilgotności względnej powietrza 
na intensywność wnz. Spadek poniżej 40% i wzrost powyżej 
65% generuje wzrost emisji wnz. Liczba impulsów również 
zależy od wielkości mikroklimatu. Wraz ze wzrostem tem-
peratury powietrza spada ilość impulsów (rys. 1). Podobnie 
dzieje się, gdy wzrasta zawartość wilgoci w powietrzu (rys. 2).

Przeprowadzone badania wskazują, że średnie miesięcz-
ne amplitudy wnz są dużo niższe w okresie zimowym (5÷10 
mV). W okresie letnim wynoszą 10÷30 mV. Jeśli porówna 
się jednak maksymalne amplitudy to większe wartości osią-
gane są w okresie zimowym. Przyczyną może być zjawisko 
termodyfuzji powietrza [1].

  Podsumowanie 
Przedstawiona w artykule tematyka obejmuje zagadnie-

nia z zakresu diagnostyki maszyn elektrycznych wysokiego 
napięcia oraz analizy zjawisk cieplno-przepływowych jakie 
towarzyszą pracy tych urządzeń. 

Z przeprowadzonych badań wynika między innymi, że 
w pomieszczeniach napędów wysokiego napięcia, powinny 
panować ściśle określone warunki klimatyczne, gdyż mają 
one bezpośredni wpływ na wielkość i charakter emisji wy-
ładowań niezupełnych. Dla badanego obiektu wymagane 
warunki pracy to: temperatura powietrza 20÷30oC i wilgot-
ność 40÷65%.

  Case study the influence of 
temperature and humidity on the 
emission of partial discharge in 
electrical machine...
The article presents the results of diagnostic measure-

ments partial discharge from winding insulation in electrical 
machinery, which were made using on-line method. This pa-
per describes the results of experiments and acquired expe-
rience in monitoring of winding insulation in high power and 
high voltage electrical machines. The author show measu-
rement techniques employed in their research. Sample me-
asurements results are presented along with their analysis. 
The authors use SKF monitoring systems to measure: vibra-
tions, temperature, humidity as major factors affecting par-
tial discharge from winding insulation in electrical machines. 

  LITERATURA
[1] Plutecki Z.: Analiza wpływu mikroklimatu na emisję wyładowań 

niezupełnych w maszynach elektrycznych, Zeszyty Problemowe - 

Maszyny Elektryczne, 2011 Nr 90 (2/2011), 2011, s. 35-40, 

rys.,  bibl iogr. 12 poz.

[2] Plutecki Z.,  Szymaniec S.:  Pomiary i  monitor ing stanu 

izolacj i  uzwojeń maszyn elektrycznych w przemyśle - do-

świadczenia własne. Zeszyty Problemowe - Maszyny Elek-

tryczne, 2011 Nr 89 (1/2011), 2011, s. 33-38, rys.,  bibl iogr. 

13 poz. 

[3] Szymaniec S.:  Diagnostyka stanu izolacj i  uzwojeń i  sta-

nu łożysk si ln ików indukcyjnych klatkowych w warunkach 

przemysłowej eksploatacj i .  Studia i  Monograf ie z. 193, 

Wyd. Pol i techniki  Opolskiej ,  Opole 2006. 

Rys. 3. Wpływ temperatury na liczbę impulsów wnz

Rys. 4. Wpływ zawartości wilgoci 
w powietrzu na liczbę impulsów wnz
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Elektrownie wykorzystujące efekt komina słonecznego

W dzisiejszych czasach bardzo duży nacisk nakłada się na 
ograniczenie emisji CO2 oraz innych szkodliwych produktów 
do atmosfery powstałych w wyniku konwencjonalnej produkcji 
energii, jakim jest spalanie węgla.

Jednym z kilku naturalnych, a zarazem niewyczerpalnym 
źródłem energii jest Słońce. Znanych jest kilka metod wykorzy-
stania bezpośredniej konwersji promieniowania słonecznego na 
energię elektryczną. Najbardziej rozpowszechnionymi są: ogni-
wa fotowoltaiczne, siłownie parowe z kolektorami słonecznymi, 
silniki Stirlinga z parabolicznymi czaszami ogniskującymi oraz 
kominy słoneczne. W artykule przedstawiono wybrane zagad-
nienia związane z budową kominów słonecznych oraz wyniki 
obliczeń numerycznych opisujących zjawiska cieplno-przepły-
wowe, które przeprowadzono w programie ANSYS / FLUENT.

  Zasada Działania Komina Słonecznego
Zasada działania wieży słonecznej jest stosukowo 

prosta. W dzień powietrze pod dużym szklanym dachem 
ulega ogrzaniu poprzez bezpośrednie działanie promieni 
słonecznych w wyniku czego ciepłe powietrze unosi się 
i wędruje do jego centralnej części czyli komina. Im wyż-
szy komin tym występuje większa różnica ciśnień co po-
woduje większą prędkość przepływu powietrza. Ogrzane 
powietrze unoszące się w kominie napędza umieszczo-
ne w środku turbiny. Położenie turbin względem komina 
może być różne w zależności od prędkości powietrza w 
poszczególnych częściach elektrowni (rys.1). 

Wieża słoneczna może działać całodobowo dzięki 
zastosowaniu pod powierzchnią kolektora akumulatorów 
ciepła jakimi są rurki wypełnione wodą. W ciągu dnia są 
one nagrzewane, a w nocy gdy nie ma bezpośredniego 
działania promieni słonecznych woda oddaje ciepło i pod-
grzewa powietrze znajdujące się w kolektorze co sprawia, 
że komin słoneczny może działać w stanie ciągłym. Do 
największych zalet komina należy zaliczyć: wykorzystywa-

nie darmowego źródła energii jakim jest Słońce jego bez-
osobową obsługę oraz jak już wspomniano całodobową 
pracę. Bardzo ważnym warunkiem wykorzystywania te-
go typu produkcji energii elektrycznej są uwarunkowania 
klimatyczne, aby inwestycja miała sens należy wybierać 
obszary o najwyższym rocznym nasłonecznieniu. 

Prototyp komina słonecznego w średniej skali został 
wybudowany w 1982 roku w Hiszpanii. Instalacja składała 
się z komina o wysokości 195 m i średnicy 10 m. Śred-
nica kolektora wynosiła 244 m o całkowitej powierzch-
ni 46 tys. m2. Na wyjściu uzyskano moc 50 kW. Aktual-
nie budowana jest wieża słoneczna w Australii o mocy 
200 MW. Do wyprodukowania takiej mocy potrzebny jest 
komin o wysokości 1000 m o średnicy kolektora 7 km. 
Koszt budowy komina słonecznego w Australii szacuje 
się na 750 milionów dolarów.

Rys. 1. Budowa komina słonecznego

Rys. 2. Rozkład temperatury

Rys. 3. Rozkład prędkości powietrza
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Elektrownie wykorzystujące efekt komina słonecznego

  Wybrane Wyniki Obliczeń 
W wyniku przeprowadzonych symulacji można stwier-

dzić, że najwyższe prędkości powietrza w kominie wy-
stępują na wysokości od 160 do 300 m, przy całkowi-
tej wysokości komina 1035 m i średnicy 5022 m (rys. 3). 
Maksymalna osiągana prędkość w kominie wynosi ponad 
7 m/s. Rozkład zmiany temperatury (rys. 2) jest bardzo 
podobny do rozkładu powietrza. Im bliżej środka tym tem-
peratura się zwiększa czego powodem jest także więk-
sza prędkość przepływającego powietrza, która powoduje 
wzrost temperatury. 

  Podsumowanie
Z przeprowadzonych obliczeń numerycznych wynika, 

że najlepszym miejscem do zabudowy turbin będą dolne 
partie komina słonecznego, ponieważ właśnie w tej czę-
ści występują najwyższe prędkości przepływu powietrza 
co pozwala na najefektywniejsze wykorzystanie projek-
towanych turbin. Z analizy dostępnych materiałów do-
tyczących istniejących i nowoprojektowanych kominów 

słonecznych wynika, że zabudowę turbin lokalizuje się 
ze względów technicznych w kanałach skośnych u pod-
stawy wlotu do komina. 

  Power stations which use a solar chimney 
eff ect . . .
The review of the direct solar radiation conversion to 

electrical energy methods was accomplished in this ar-
ticle as well as the possibility to apply those systems in 
the electroenergetical systems. Moreover, on the basis 
of this review the solar chimney systems were presented 
more widely: the mechanism of operation and the clima-
tic conditions were described, the econimic and technical 
profits of alternative energy sources were pointed. The 
autor's results of the simulation researchconducted in the 
ANSYS programme and the most favorable location to as-
semble turbines were presented as well. 

Zbigniew Plutecki, Paweł Sattler,
 Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki, Politechnika Opolska 

Diagnostyka stanu naprężeń z wykorzystaniem modelowania 
matematycznego i pomiaru przestrzennych odształceń

Jednym z obszarów wykorzystania komputerowego wspo-
magania projektowania może być diagnostyka stanu naprężeń 
strategicznych instalacji technologicznych narażonych na zmien-
ne odkształcenia złożone wywołane na przykład dużą różnicą 
temperatur, rozciąganiem czy skręcaniem. Przeprowadzone od-
powiednio wcześniej obliczenia wytrzymałościowe symulujące 
stan naprężeń i odkształcenia przy różnych warunkach pracy 
instalacji można porównywać z pomiarem odkształceń rzeczy-
wistych i na jego podstawie dokonać oceny współczynników 
bezpieczeństwa. Ta metoda dzięki monitorowaniu odkształceń 
rzeczywistych za pomocą skanera przestrzeni 3D może stanowić 
układ kontroli rozruchu lub bezpiecznego wyłączania instalacji [1]. 

W artykule zostanie przedstawiona metoda diagno-
zowania stanu naprężeń elementów instalacj i techno-
logicznej (energetycznej) na podstawie zaimplemento-
wanego modelu oraz wykonanych badań symulacyjnych 
w środowisku SolidWorks Simulaton Xpress oraz po-
miaru rzeczywistych odkształceń tych elementów z wy-
korzystaniem laserowego skaningu 3D. Poniżej przed-
stawiono przykład wykorzystania tej metody do oceny 
stanu naprężeń jednego ze strategicznych przewo-
dów rurowych instalacj i  transportującej pył węglowy 
w elektrowni. 

  ZAŁOŻENIA I UPROSZCZENIA 
Zamodelowano stan odkształcenia postaciowego i wynikające-

go z niego stanu naprężeń w wyniku skręcenia pyło-przewodu ce-
Rys. 1a) Rozmieszczenie układu sił 
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lem wyznaczenia dopuszczalnych odkształceń oraz wyznaczenia 
dopuszczalnych przemieszczeń. Dla potrzeb analizy poczyniono 
następującego założenia i uproszczenia: przyjęto model pyło-prze-
wodu jako prosty odcinek rury od długości 5 i 10 m, średnicy nomi-
nalnej DN500 i grubości ścianki 20 mm, materiał rury - stal węglowa 
podwyższonej jakości.

  WŁAŚCIWOŚCI METODY, ANALIZA 
I WYNIKI
Proponowaną metodą inwentaryzacji w dużych instalacjach 

takich jak pyłoprzewody jest przestrzenne skanowanie laserowe. 
Coraz częściej staje się ona alternatywą dla metody tradycyjnej, w 
której pojawiają się takie problemy jak dostępność obiektu czy od-
powiednia dokładność i szczegółowość pomiarów a także szyb-
kość tworzenia dokumentacji. Osiągana obecnie dokładność po-
miarów metodami laserowymi wynosi ok. 0,6 mm przy odległości 
pomiaru do 60 m [3].

Kolejny element analizy obejmuje wpływ momentu skręcają-
cego na odkształcenie poprzez zamodelowanie rury a następnie 
obciążenie jej siłą rozciągającą oraz momentem rozciągającym [2]. 
Na rys. 1a przedstawiono schemat układu sił dla pyło-przewodu 
o długości l=10 m, strzałkami zielonymi oznaczono punkty stałe 
- umocowania, strzałkami fi oletowymi siły działające na pyło-prze-
wód. Oprogramowanie umożliwia również wyznaczenie naprężeń 
statycznych, odkształceń, oraz statycznego przemieszczenia czę-
ści rury [rys.1b, 1c].

Ta część analizy wykazała, że naprężenia skręcające w rurze 
oraz uzyskiwane przemieszczenia części środkowej rury liniowo 
zależą od momentu skręcającego. 

Przy odkształceniach rzędu 5÷6 mm osiąga się dopiero współ-
czynnik bezpieczeństwa na poziomie 1.

  Podsumowanie 
Podsumowując, znając obliczeniową charakterystykę stanu 

naprężeń badanego obiektu oraz dokonując pomiaru odkształceń 
rzeczywistych np. metodami scaningu laserowego można wyzna-
czyć aktualny stan naprężeń obiektu rzeczywistego. Badany obiekt 
o grubości ścianki rzędu 20 mm i długości 10 m ma dużą zdolność 
do przenoszenia obciążeń skręcających. Rura jest w stanie bez-

piecznie przenieść moment rzędu 400÷500 kNm przemieszczając 
się nawet 5,4÷6 mm. Rzeczywiste przemieszczenia można mierzyć 
przyrządami o minimalnej dokładności rzędu 1mm, lecz wówczas 
prawidłowa ocena stanu będzie możliwa z dużym błędem. Dla ba-
danego obiektu 1 mm przemieszczenia to moment skręcający rzędu 
78 kNm. Za pomocą prezentowanej metody może być realizowana 
kontrola jakości pyło-przewodów przy pomiarach odkształceń a tak-
że zmiany kształtu powierzchni spowodowanych uszkodzeniami.

  Diagnostics of stress with the use of 
mathematical modeling and measurement 
of space deformation...
The article presents a method for diagnosing the state of stress 

in process plant elements (energetics installation) on the basis of 
simulation tests carried out in the CAD environment and the actu-
al deformation measurements on these elements using 3D laser 
scanning. This paper describes an example of using this method 
to evaluate the state of stress in one of strategic installations pipes 
for transporting the coal dust in the plant.

  LITERATURA
[1] Komorowski J., Szteke W., Zajączkowski P.: Obliczenia i pomiary na-

prężeń występujacych 

[2] w rurociągach energetycznych, Laboratorium Badań Materiałowych 

IEA - POLATOM, Świerk 2010, str. 82-87

[3] SolidWorks 2010, Instrukcja użytkownika

[4] Trimble 2012, Trimble FX Controller software - user guide. 

Rys. 1. b) statyczne przemieszczenie środkowej 
części rury w wyniku skręcaniamimośrodowego

Rys. 1. c) statyczne przemieszczenie części rury - widok z góry
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Propozycje doboru turbin dla siłowni kondensacyjnej 
capture ready

Ciągły rozwój technologiczny jest powodem antropogenicznej 
zmiany klimatu. Na świecie prowadzi się wiele prac dotyczących 
zapobieganiu ociepleniu klimatu. Unia Europejska wprowadza 
coraz to ostrzejsze normy dotyczące emisji gazów cieplarnia-
nych, nakazując redukcję emisji dwutlenku węgla, która ma być 
realizowana przez obowiązek „CCS ready”. Nowo projektowane 
siłownie cieplne o mocy powyżej 300 MWe muszą spełniać wy-
magania „capture ready”, czyli gotowość do rozbudowy o instala-
cję wychwytu i sprężania CO2. W chwili obecnej problemem jest 
brak komercyjnych instalacji separacji dwutlenku węgla, mogą-
cych pracować przy dużych strumieniach masowych czynnika.

W artykule analizowano blok węglowy na parametry nadkry-
tyczne o mocy 900 MWe (rys. 1). Blok jest obiegiem wyjściowym 
przyjętym w Strategicznym Programie Badań „Zaawansowane 
technologie pozyskiwania energii” - zadanie nr 1: „Opracowa-
nie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” blo-
ków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin”. 
Blok podano szczegółowej analizę dotyczącej określenia licz-
by wylotów z części SP i NP turbiny. Obecnie w turbinach na 
wysokie parametry pary stosuje się jedno lub dwuprzepływową 
część średnioprężną co jest związane z zmniejszeniem przekro-
ju wylotowego. Natomiast części niskoprężne buduje się dwie 

lub trzy dwuprzepływowe w celu ograniczenia straty wylotowej. 
Analizowano możliwości integracji instalacji wychwytu CO2 

metodą absorpcji chemicznej. Zaproponowana metoda jest 
wysoce energochłonna, dlatego przedstawiono analizę ener-
gochłonności sorbentów (rys. 2).. . .

The newly-designed thermal power stations with a capacity 
exceeding 300 MWe have to meet “capture ready” requirements, 
i.e. they have to be ready to be extended with CO2 capture and 
compression systems as soon as commercial carbon dioxide 
separation systems which can operate with large working agent 
mass fl ows appear. For the process of CO2 separation by me-
ans of chemical absorption, heat has to be delivered in amounts 
that depend on the sorbent energy consumption. The source 
of this heat is the steam extracted from the turbine. The steam 
extraction involves a change in the conditions of the turbine ope-
ration, and for this reason the turbine will have to be redesigned. 

The paper presents an analysis of a 900 MWe coal-fi red 
power plant with supercritical parameters after its integration 
with a CO2 separation system. It presents the turbine change 
variants resulting from the need to feed the separation system 
with steam with constant pressure. The possibility of adding 
extra stages at the outlet of the intermediate-pressure part is 
analysed, and the number of these stages and their basic geo-
metry are determined. It is suggested that a backpressure tur-
bine feeding the CO2 separation system should be added. A 
method of adjusting the pressure of the steam heating the sor-
bent is presented. The paper also includes an analysis of the 
operation of the low-pressure part after the separation system 
is added. The possibility of improving the turbine effi  ciency after 
the removal of one LP part is assessed.

An evaluation of the plant operation indices for the analysed 
variants of the turbine redesign is presented.
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Rys. 1. Struktura obiegu na parametry nadkrytyczne

Rys. 2. Energochłonność sorbentów

W artykule określono możliwości 
poboru pary niezbędnej do 

regeneracji sorbentu oraz przedstawiono 
warianty zmian w turbinie wynikające 
z konieczności pobory pary 
o stałym ciśnieniu. Zaprezentowano 
ocenę wskaźników pracy bloku dla 
analizowanych wariantów przebudowy 
turbiny.
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prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Politechnika Śląska, dr hab. inż. P. Krzyślak, prof. Politechnika Poznańska

Efektywność termodynamiczna wprowadzenia 
przegrzewu wewnętrznego w obiegach 
siłowni kondensacyjnych dużej mocy
Idea wprowadzenia przegrzewu wewnętrznego w obiegu 

cieplnym może być przedstawiona tak jak na rys. 1. Przedsta-
wiono tu dwa obiegi cieplne dla maszyn typu 215 MW. Na sche-
macie opisanym literą A przedstawiono blok 215 MW bez prze-
grzewu wewnętrznego. Na rysunku opisanym literą B przedsta-
wiono schemat z przegrzewem wewnętrznym. W układzie B pa-
ra pobierana z upustów turbiny nie jest bezpośrednio kierowana 
do wymienników regeneracyjnych tak jak w układzie A. regene-
racji jest. Przed skierowaniem pary do układu ona ochładzana w 
wymienniku oddając ciepło przegrzania wymienniki w układzie 
regeneracji, natomiast 3 oznacza przegrzew wewnętrzny. Na 

rys. 2 przedstawiono wyniki obliczeń dla kilu instalacji. Do obli-
czeń wybrano bloki pracujące (215, 360 i 460 MW) oraz bloku 
o mocy 600 MW, dla którego przyjęto strukturę technologiczna 
charakterystyczną dla obecnego stanu techniki.

Z przedstawionych tam wyników obliczeń wynika, że przy-
rosty sprawności są tym większe im większa jest moc bloku. 
Dla mocy 600 MW są już istotne i wynoszą 1 punkt procentowy.

W obecnym etapie badań przedmiotem analizy jest ocena 
nowej technologii dla zmiennego obciążenia oraz analiza eko-
nomiczna.

1

2 2

2 2

1

3

A

B

 

Rys. 1. Obieg cieplny bez przegrzewu (A) i z przegrzewem (B)
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. . .
Thermodynamic effi  ciency of the internal superheating ap-

plication in the power plants 
Summary. In the paper the new concept (fi g. 1) of regene-

ration system in the power plant heat cycles has been disscu-
sed. The results of the calculation have shown the effi  ciency 
of the new solution (fi g. 2).
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Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Piotr Łukowicz, Politechnika Śląska

Analiza integracji układu elektrociepłowni 
z absorpcyjną instalacja wychwytu dwutlenku węgla

W pracy analizie poddano integrację bloku elektrociepłow-
ni na parametry nadkrytyczne z instalacją wychwytu dwutlen-
ku węgla wykorzystującą metodę absorpcji chemicznej. Wy-
niki obliczeń dla bloku zintegrowanego (blok B) odniesiono 
do wyników uzyskanych na podstawie symulacji pracy blo-
ku nie wyposażonego w instalację wychwytu (blok A). Ana-
liza dotyczyła bloków typu „greenfield”, niezależnie od roz-
patrywanego wariantu, projektowanych dla uzyskania mo-
cy brutto na poziomie 320 MW. Maksymalna moc cieplna 
bloków wynikała z przyjętego minimalnego przepływu pa-
ry przez część niskoprężną turbiny, która jest koniczna dla 
zapewnienia odpowiednich warunków chłodzenia. Założo-
no, iż w trybie pracy ciepłowniczej przez części niskopręż-
ne musi przepływać co najmniej 10% nominalnego strumie-
nia pary (podczas pracy na czystą kondensację). Opracowa-
ny model bloku elektrociepłowni pozwala na analizę pracy 
przy zmiennym obciążeniu. Podczas prowadzonych analiz 
zmiana obciążenia wynikała z przyjętej charakterystyki zapo-
trzebowania na ciepło oraz charakterystyki temperaturowej 
sieci ciepłowniczej. Założono, że obciążenie kotła dla obu 
wariantów układów jest stałe. Założono, iż blok elektrocie-
płowni wyposażony jest w turbinę upustowo-kondensacyj-
ną pięciokadłubową z jedną częścią wysokoprężną, dwie-
ma średnioprężnymi (w tym jedną dwuprzepływową asyme-
tryczną) oraz dwiema częściami niskoprężnymi dwuprzepły-
wowymi. W bloku pracują cztery wymienniki regeneracyjne 
niskoprężne, trzy wysokoprężne, schładzacz pary, konden-
sator, odgazowywacz oraz dwa parowe wymienniki ciepłow-
nicze zasilane parą z wylotów asymetrycznej części turbiny. 

Separacja dwutlenku węgla w bloku energetycznym 
związana jest ze spadkiem sprawności wytwarzania energii 
elektrycznej. W przypadku bloku wyposażonego w instala-
cję absorpcyjną spadek sprawności związany jest przede 
wszystkim z koniecznością zasilania w ciepło kolumny de-
sorpcyjnej. Źródłem ciepła w przypadku bloków kondensa-
cyjnych może być turbina parowa, z upustu której dla celów 
instalacji wychwytu pobierana może być para o odpowied-
nim ciśnieniu. W przypadku elektrociepłowni ilość pary, któ-
ra może być pobierana dla celów desorpcji jest ograniczo-
na z uwagi na wykorzystywanie pary upustowej dla celów 
ciepłowniczych. W prowadzonej analizie dla zaspokojenia 
potrzeb instalacji wychwytu zdecydowano się na przewy-
miarowanie poszczególnych części turbiny parowej. Zało-
żono, że para dla celów instalacji separacji pobierana jest 
z przelotni turbiny parowej usytuowanej pomiędzy częścią 
średnioprężną jednoprzepływową, a częścią średniopręż-
na dwuprzepływową. Para charakteryzująca się wysokim 
ciśnieniem celem dostosowana do wymogów procesu de-
sorpcji zostaje rozprężona w dodatkowej turbinie przeciw-
prężnej. Dla spełnienia dwóch warunków, tj. uzyskania dla 

trybu projektowego mocy elektrycznej równej 320 MW oraz 
zapewnienia odpowiedniej ilości pary wynikającej z zapo-
trzebowania na ciepło kolumny desorpcyjnej (założono za-
potrzebowanie na ciepło na poziomie 3 MJ/kg wychwycone-
go CO2 przy stopniu odzysku na poziomie 90%), konieczne 
było przewymiarowanie nie tylko samej turbiny parowej, ale 

również kotła parowego. Zmiany mocy kotła parowego oraz 
mocy efektywnej poszczególnych części turbiny parowej w 
ujęciu procentowym w stosunku do układu pracującego bez 
instalacji wychwytu przedstawiono na rys. 1.

Na rys. 2 przedstawiono wyniki obliczeń mocy w pali-
wie, mocy elektrycznej oraz strumieni ciepła (w tym mocy 
cieplnej podstawowego wymiennika ciepłowniczego) pro-
dukowanych w obrębie obu układów w funkcji temperatu-
ry otoczenia. Przyjęcie odpowiedniego uporządkowanego 
wykresu temperatur otoczenia oraz scałkowanie zależno-
ści z rys. 2 pozwoliło na określenie dla dowolnego okresu 
wielkości wykorzystanej ilości energii paliwa (Ech_R) oraz 
wielkości produkcji energii elektrycznej (Ech_R) oraz ciepła 
(QR). Odpowiednie charakterystyki tych wielkości dla obu 
układów w funkcji czasu pracy elektrociepłowni w roku po-

Rys. 1. Stosunek mocy kotła parowego oraz mocy efektywnych 
poszczególnych części turbiny parowej bloku A oraz bloku B 
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kazano na rys. 3. Na rys. 4 z kolei pokazano w tym samym 
ujęciu sprawności średnioroczne: wytwarzania energii elek-
trycznej (ηel_R), wytwarzania ciepła (ηq_R) oraz ogólną (ηel+q_R).

Integracja instalacji wychwytu zgodnie z przedstawio-
nymi założeniami przyczynia się do znacznych spadków 
sprawności średniorocznych (ogólnej dla realnych czasów 
pracy powyżej 5000 h na rok na poziomie powyżej 10 punk-
tów procentowych). Dla ograniczenia spadku sprawności 
brutto badanego rozwiązania istotne jest wykorzystanie 
ciepła chłodzenia sprężanego dwutlenku węgla oraz w tym 
zakresie odpowiednia optymalizacja.

Przedstawione w artykule wyniki zostały uzyskane w 
badaniach współfinansowanych przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 - Stra-
tegiczny Program Badawczy - Zaawansowane technologie 
pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla wyso-
kosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zinte-
growanych z wychwytem CO

2 ze spalin.

...
This paper presents the results of the thermodynamic 

analyses realized for the concept of the integration of a 
heat and power plant working at the supercritical steam 
parameters with a absorption carbon capture installation. 
The calculations were made basing on the model of a he-
at and power plant with the determined structure and the 
determined characteristic parameters. The model allows 
for the determination of the characteristics of the opera-
tion of a plant with changing load, resulting from changing 
heat demand during the year. Evaluation of the concept of 
the integration was made based on the indicators of annual 
average performance. 
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 Schemat układu IGCC przyjęty do analiz przedsta-
wiony jest na rys. 1. W analizach założono, że separacja 
CO2 z gazu syntezowego prowadzona jest z wykorzysta-
niem membran polimerowych. Rozważano wpływ różnych 
czynników na parametry pracy oraz skład gazu surowego 
powstającego w generatorze. Szczegółowo analizowa-
no układ turbiny gazowej oraz możliwości i ograniczenia 
w związku ze spalaniem gazu syntezowego. Rozważano 
również możliwość integracji układu turbiny gazowej z in-
stalacją kriogenicznej separacji powietrza. W celu prowa-
dzenia analiz zbudowano model poszczególnych instalacji 
wchodzących w skład układu IGCC, tj. model generatora 
gazu oraz układu oczyszczania gazu syntezowego, model 
membranowej separacji CO2, model instalacji turbiny ga-
zowej oraz model części gazowo-parowej. Modele te zbu-
dowano w komercyjnych programach Aspen Plus, Gate 
Cycle oraz przy użyciu własnych kodów obliczeniowych.

Rezultatem modelowania nitki gazu syntezowego jest uzyska-
nie następujących strumieni oraz składów gazów za membraną:

  re tenta t  (gaz bogaty  w wodór ) :  16,67 kg/s ; 
(CO2)=0,0551, (H2)=0,8505, (N2)=0,0376; (CO)=0,0523, 
(H2O)=0,0045,

  permeat (gaz bogaty w CO2): 55,98 kg/s; (CO2)=0,9409, 
(H2)=0,0457, (N2)=0,0016; (CO)=0,0116, (H2O)=0,0002.

Permeat jest doprowadzany do instalacji sprężania CO2 
przed transportem, natomiast retentat trafia do układu 
turbiny gazowej. Ze względu na fakt, że typowe turbiny 
gazowe nie są przystosowane do spalania gazu tak bo-
gatego w wodór jak otrzymany gaz syntezowy, konieczne 
jest rozcieńczanie gazu, które w opisywanych badaniach 
realizowane było poprzez mieszanie retentatu z azotem 
pochodzącym z układu separacji tlenu z powietrza. W arty-
kule przeprowadzono analizę mającą na celu identyfikację 
ograniczeń wynikających ze stosowania gazu syntezowe-
go w układach turbin gazowych. Określono również wpływ 
stopnia zmieszania gazu z azotem na pracę turbiny oraz 

sprawność układu turbiny. Analizowano także wpływ stop-
nia integracji instalacji turbiny gazowej oraz ASU. 

Rezultaty analiz wykazują, że membrany szczególnie 
nadają się do wykorzystania w układach IGCC ze względu 
na wysokie ciśnienie gazu syntezowego będące siła napę-
dową procesu separacji. Otrzymywany gaz syntezowy jest 
pod wysokim ciśnieniem, co umożliwia jego bezpośrednie 
spalanie w turbinie gazowej. Wyniki analiz pokazują, że 
wykorzystanie gazu syntezowego wiąże się jednak z trud-
nością uzyskania wymaganych parametrów pracy turbiny 
gazowej (tj. granicznej temperatury materiału łopatek eks-
pandera, temperatury płomienia i wskaźnika określającego 
położenie punktu pracy sprężarki od linii pompażu). Dla ła-
godzenia niekorzystnych skutków spalania gazu syntezo-
wego rozpatrzono takie metody jak zmiana kąta nachyle-
nia łopatek kierowniczych, zmniejszenie temperatury spalin 
opuszczających komorę spalania. 

Na podstawie rezultatów modelowania określono wpływ 
poszczególnych elementów zintegrowanego układu IGCC 
na spadek sprawności układu. Wpływ ten został zdeter-
minowany wykorzystując wskaźniki potrzeb własnych δi, 
określanych z zależności: 

(1)
gdzie: Ni oznacza moc potrzeb własnych i-tego ukła-

du, a Nel,g moc elektryczną całego bloku.
Obliczone wskaźniki potrzeb własnych dla poszcze-

gólnych układów zostały wykorzystane do wyznaczenia 
sprawności netto bloku, uwzględniającej potrzeby wła-
sne części parowo-wodnej, a także obecność instalacji 
separacji tlenu oraz wychwytu CO2, zgodnie z formułą:

(2)

Technologia układów gazowo-parowych zintegrowanych ze zgazowaniem (IGCC) 
oraz instalacją wychwytu CCS jest postrzegana jako jedna z przyszłościowych 

metod, mająca przyczynić się do redukcji emisji CO2 do atmosfery. Idea działania 
układów IGCC polega na zgazowaniu węgla w generatorze w celu uzyskania 
palnego gazu, który po oczyszczeniu jest spalany w turbinie gazowej.

Łukasz Bartela, Anna Skorek-Osikowska, Politechnika Śląska

Analiza pracy układu IGCC zintegrowanego 
z membranową instalacją wychwytu dwutlenku węgla 

δi =
Ni

Nel,g

ηel,net= ηel,gross (1 - ∑δi)
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Na podstawie zbudowanego modelu układu zintegro-
wanego ze zgazowaniem węgla i membranową instalacją 
wychwytu CO2 oraz analiz przeprowadzonych na poszcze-
gólnych elementach tego układu można wysunąć następu-
jące wnioski:

   membranowa instalacja wychwytu CO2 jest szczególnie 
predysponowana do wykorzystania w układach IGCC ze 
względu na wysokie ciśnienie gazu procesowego,

   dla wykorzystania dostępnych turbin gazowych istnie-
je konieczność rozcieńczania gazu syntezowego oraz 
przystosowania instalacji turbiny do spalania gazu o pod-
wyższonej zawartości wodoru, jednak jak pokazują ob-
liczenia, niezależnie od poczynionych modyfikacji i tak 
mogą wystąpić problemy z dotrzymaniem granicznych 
parametrów pracy turbiny,

   w celu uzyskania maksymalnych sprawności konieczna 
jest integracja turbiny gazowej z instalacją produkcji tle-
nu oraz optymalizacja techniczna całego układu IGCC.

Praca naukowa finansowana przez Ministerstwo Na-
uki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na naukę w latach 
2009-2012, jako projekt badawczy nr 3605/B/T02/2009/37.

...
In the paper the thermodynamic analysis of the integra-

ted gasification combined cycle (IGCC) plant with the use 
of coal gasification in the oxygen atmosphere and membra-
ne carbon dioxide capture installation implemented before 
combustion process was made. The analysis was conduc-
ted for the system with the determined structure. For the 
purpose of the analysis the assumptions concerning the 
basic operation parameters and the model of the plant we-
re made. For modeling of the process gas generation, an 
Aspen software was used, for gas turbine calculations an 
in-house code was implemented and for the water-steam 
cycle a GateCycle program was used. During the calcula-
tions for the determination of the system net efficiency the 
energy intensity ratios, defined for individual processes, we-
re determined. 

Rys. 1. Schemat układu IGCC zintegrowanego z wychwytem CO2



148 nr 2(26)/2012
FO

R
U

M
 E

N
ER

G
ET

YK
Ó

W
 G

R
E 

2
0

1
2

Maciej Roskosz, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

Badania relacji pomiędzy stanem wytężenia a własnościami 
magnetycznymi dla stali kotłowych

Prezentowane wyniki są fragmentem prac, których celem jest 
opracowanie nieniszczącej metody oceny stanu materiału elemen-
tów maszyn energetycznych. Skupiono się na metodach opartych 
na zmianach poziomu namagnesowania elementów oraz na zmia-
nach efektu Barkhausena. Założono, iż wzajemne uzupełnianie się 
tych metod pozwoli na wystarczająco dokładne dla praktyki przemy-
słowej określenie rozkładu naprężeń i deformacji oraz stopnia zużycia. 

Istnieje ścisły związek pomiędzy magnetycznymi i mechanicznymi 
własnościami materiałów ferromagnetycznych. Wpływ naprężenia na 
własności magnetyczne opisuje efekt magnetomechaniczny (Villari'e-
go) [1, 2]. W ferromagnetyku, znajdującym się w polu magnetycznym, 
pod wpływem naprężeń zmienia się stopień namagnesowania. Zmiany 
te zależą od rodzaju materiału, natężenia pola magnetycznego, historii 
magnesowania, odkształcenia i temperatury [1-3]. Magnetostrykcja 
(efekt Joule'a) [1] to zmiana kształtu i rozmiarów obiektu podczas ma-
gnesowania. W określonym zakresie natężeń pola magnetycznego i 
naprężeń efekt Villariego jest odwrotnością efektu Joule'a. Na skutek 
działania efektu magnetomechanicznego, naprężenia mechaniczne 
wpływają na anizotropię energii domen magnetycznych, najczęściej po-
wodując zmiany przenikalności. Kierunek tej anizotropii zależny jest od 
magnetostrykcji. Dla materiałów z dodatnią magnetostrykcją momenty 
magnetyczne dążą do ustawienia się równolegle do kierunku naprę-
żenia rozciągającego a prostopadle do ściskającego. W materiałach 
o ujemnej magnetostrykcji zachodzą zjawiska przeciwne, momenty 
magnetyczne dążą do ustawienia się prostopadle do kierunku naprę-
żenia rozciągającego a równolegle do ściskającego [4, 5]. Naprężenia 
zewnętrzne zmieniają położenie granic domen typu „nie - 180°” oraz 
zwiększają szerokość granic typu „180°”. W skali makro (średnia dla 
dużej liczby dowolnie zorientowanych domen), dla materiałów z do-
datnią magnetostrykcją, przy naprężeniach współosiowych z polem 
magnetycznym, przenikalność rośnie przy działaniu naprężeń rozcią-
gających i zmniejsza się dla naprężeń ściskających [6]. 

Własne magnetycznego pola rozproszenia (WMPR) ferromagne-
tyka jest wynikiem działania efektu magnetomechanicznego, efektu 
wypływu strumienia magnetycznego spowodowanego nieciągłościami 
lub niejednorodnością struktury materiału oraz wywołanego wzajemny-
mi relacjami tekstury magnetycznej z dyslokacjami i ich akumulacją [3]. 

Efekt Barkhausena wywołany jest skokowym ruchem granic do-
men magnetycznych. Ruch granicy następuje z prędkością bliską 
prędkości dźwięku. Szybkie zmiany kierunku namagnesowania w 
obszarze przemagnesowanym są źródłem impulsu zmian indukcji 
magnetycznej wewnątrz materiału a także impulsu pola magnetycz-
nego na powierzchni materiału [7]. 

Badano płaskie próbki z lokalnym przewężeniem wykonane ze 
stali kotłowych (P265GH, 15HM, 16Mo3, T/P24). Próbki były obcią-
żane za pomocą maszyny wytrzymałościowej. Pomiary WMPR oraz 
efektu Barkhausena, w zależności od potrzeb, prowadzone były pod 
obciążeniem, po odciążeniu w maszynie wytrzymałościowej oraz po-
za maszyną. 

Zarówno zmiany namagnesowania jak i zmiany efektu Barkhau-
sena, będące skutkiem działania naprężeń, mogą posłużyć jako sy-

gnały diagnostyczne pozwalające określić stan wytężenia elementów 
ferromagnetycznych. 

Składowa styczna WMPR równoległa do działania obciążeń roz-
ciągających charakteryzuje się dobrą korelacją z naprężeniami. Efekt 
znacznej zmiany wartości WMPR po przekroczeniu granicy plastyczno-
ści, umożliwia opracowanie metody określania obszarów odkształco-
nych plastycznie. Zdefi niowanie wartości kryterialnych dla gradientów 
WMPR jest możliwe dla elementu o danej geometrii, wykonanego z 
określonego tworzywa, przy określonej wartości obciążenia oraz ze-
wnętrznego pola magnetycznego [8, 9]. Wartości i rozkłady gradien-
tów składowych RMF dobrze się korelują, zarówno jakościowo jak i 
ilościowo, z wartościami i rozkładami odkształcenia plastycznego oraz 
naprężeń resztkowych [10]. 

W zakresie odkształceń sprężystych wartości skuteczne napięcia 
efektu Barkhausena oraz energii dobrze korelują z naprężeniami czyn-
nymi. Stwierdzono również wpływ stopnia odkształcenia plastycznego 
na efekt Barkhausena. 

  Podziękowanie
Niektóre przedstawione w artykule wyniki zostały uzyskane w 

badaniach współfi nansowanych przez Narodowe Centrum Badań i 
Rozwoju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 - Strategiczny Program 
Badawczy - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opra-
cowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków 
węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin....

The paper presents the results of studies related to the determina-
tion of the impact of active and residual stress, as well as of the eff ect 
of plastic strain on changes in the magnetic properties of boiler steels. 
It is concluded that changes in magnetisation and in the Barkhausen 
eff ect may both be used as diagnostic signals to evaluate the stress 
state of ferromagnetic materials.
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Introduction: Measurements of gas fl ux in pipelines belong to 
the basic operation in manufacturing or processing technologies 
[1, 2, 3] and can be carried out by means of various methods. 
In particular, velocity of gas fl ow in pipeline with diameters below 
1.0 m can be assessed indirectly, by measurement of pressure 
diff erential across a standardized throttling piece. In case of clo-
sed-loop channels with rectangular cross-sections or for pipeli-
nes with diameters above 1.0m a built-up pressure tube (Prandtl 
tube) is recommended in standards to measure fl uid fl ow at n*m 
points of the fl ow cross-section, which is a non-steady method 
and virtually unsuitable for practical applications. The inconvenien-
ce of measurement unsteadiness has been partially resolved by 
development of averaging Pitot tubes [6], whereas some 
studies, for instance [7], outline applicability of that me-
asurement technique to power engineering. 

The paper presents a concept how to design a gas 
fl ow meter together with the associated measuring me-
thod so that the device would be applied to large size 
ducts with both rectangular and circular cross-sections 
and would enable installation on short straight segments 
of ducts with low velocities of conveyed utilities. Such a 
fl ow meter can be applicable to air and fl ue gas pipeli-
ne systems in power engineering and HVAC systems. 

  Description of the gas fl ow meter
The idea for measurement of gas fl ux is based on the 

fact that for a uniform and quasi-fl at velocity profi le that is very ne-
ar the average fl ow rate of the utility across the duct cross section 
the linear velocity of the fl uid can be measured across the duct 

cross-section with use of a spot sensor, e.g. a Pitot (Prandtl) tube 
or a thermal fl ow meter, where the velocity is measured at a single, 
discretionally selected point of that section. Then the gas fl ux is to 
be calculated as a product of the measured average velocity and 
the cross-section area of fl ow with a fl at profi le. Another benefi t 
from such a measurement method is the possibility to achieve a 
substantial growth of the linear velocity, thus the measured va-
lue of overpressure is also increased. The next advantage of the 

proposed method, which is decisive for operational benefi t of the 
device, is its capability to maintain pressure loss at the accepta-
ble level of only several percents, which can be achieved by ap-
propriate selection of geometrical dimensions for the fl ow meter. 

  Results of test measurements
Prior to construction of the measurement workbench it was 

practicable to carry out a wide series of model tests with use of 
the ANSYS software with the aim to simulate various design pro-
fi les and shapes of the measurement orifi ce constriction. Adhe-
ring to two basic criteria, i.e. the criterion of the minimum pres-
sure drop across the constriction nozzle and the criterion of the 
design simplicity, the nozzle was designed as combination of 

three components, namely the fi rst 
confusor with the converging angle 
of 30º, the confusor with the conver-
ging angle of 1.5o and the diff user 
with the fl are angle of 12.5o, where 
the fl ow restriction factor of the orifi -
ce was (0,3.0,4)B. 

Measurements were carried out 
on the dedicated test bench, that 
was provided with a radial fan, a 
feeding ducts with the rectangular 
cross-section 170x300 mm made up 
of a galvanized sheet and the fl ow meter nozzle (as above). Are-
as of cross-sections where split into 36 mutually equal elements 
and values of local fl ow velocities were measured in geometrical 
centers of each element. The table1 summarizes w36 average 
values for measurements of air velocity for the full measurement 
profi le (36 measurement points) as well as the w4 average valu-
es for 4 central measurement points together with the calculated 
pattern ratio w36/w4. 

  Uncertainty of measurements with use of a 
pitot (prandtl) tube for a volumetric fl ow of 
gas with constant composition
Example for calculation of uncertainties (when the standard devia-

Piotr Ostrowski, Marek Pronobis, Leszek Remiorz, Institute of Power Engineering and Turbomachinery, Silesian University of Technology 

Method of gas stream identifi cation in boiler ducts
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Fig. 1. Diagram of a gas fl ow meter

Confi guration Location Average velocity, m/s Ratio = 
w36/w4

2 without a
baffl  e plate

Cross-Section II w36  w4

33.602 33.577 1.029

3 with a 
baffl  e plate

Cross-Section II 21.876 20.616 1.061

Cross-Section III 26.611 26.486 1.035

Tab. 1.

 d mm

0.929% 250

0.889% 500

0.511% 1000

0.510% 2000

Tab. 2.

.∆ν
ν

.
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tion is used as the measure) for the fl ux of gas volume with constant 
composition (for p=200Pa and ps=105Pa).

The MATLAB software was used to calculate fl ow and pressure 
drops for the 2nd and 3rd confi gurations. 

  Examples of industrial applications
The method of single-point measurements was used for air condi-

tioning ducts at an automotive manufacturing plant (on-line measure-

ments for thermal balance carried out in accordance with requirements 
of the ISO:50001:2011 standards [9]), on a test bench at an Accredi-
ted Laboratory as well as within the system of secondary (reheated) air 
distribution of a steam boiler (pendant). 

  Summary 
The study presents the method for single-point measurements of 

air or fl ue gas fl ow in a central point of a fl at cross-section. Shapes and 
dimensions of the measuring section were initially examined with use of 
numerical models and results from modelling were use to design a test 
bench. Measurements for air velocity profi les were carried out across se-
lected planes of the duct and the results were shown in the form of velocity 
isolines and the normalization coeffi  cient. The normalization coeffi  cient for 
the throttling piece without a baffl  e plate ranged from =1.003 to=1,029, 
whilst for the throttling piece with a baffl  e plate was =1.035..1,061. The 
measurements results were also substituted as boundary conditions for 
the numerical model where velocity profi les were determined for the en-
tire measurement segment together with calculation of pressure drops. 
For the duct with the dimensions of 300 x 170 mm down the pressure 
drop down the measurement segment without a baffl  e is p=92Pa (for 
the velocity of 10.17 m/s), whilst for the arrangement with a baffl  e plate 
p=70Pa / (for the velocity of 6.84 m/s). In addition, the uncertainty of the 
single-point measurements with use of the Pitot (Prandtl) tube was eva-
luated for an equivalent pipeline with round cross-section. For diameters 
d 1000 mm the measurement uncertainty is about 0.5%. The obtained 
results enable to state that the proposed method for single-point measu-
rements of air (or fl ue gas) fl ow, after introduction of the correcting factor, 
meets requirements imposed to operative on-line measurements and my 
be applied to short ducts with rectangular ducts with the equivalent dia-
meter > 1000 mm. It should be also added that the measuring kit can be 
installed on both new ducts and the ones that already have been in use 
with really modest investment expenses. 

The authors anticipated further experiments, fi eld tests and model 
examinations of the proposed fl ow-meter....

W prezentowanym artykule zamieszczono omówienie układu pomia-
rowego strumienia gazu (powietrza lub spalin), przewidzianego szczególnie 
do stosowania w kanałach prostokątnych o krótkich odcinkach prostych 
i o znacznych wymiarach poprzecznych (powyżej 1 m). Pomiar prowa-
dzony jest w przewężonym odcinku kanału jednopunktowym czujnikiem 

(np. rurką Prandtla). Metodę pomiarową można zastosować zarówno w 
nowoprojektowanych, jak i eksploatowanych kanałach powietrza i spalin 
w instalacjach m.in. klimatyzacji i wentylacji oraz kotłów energetycznych.
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Fig. 2 Results from modeling – section across the fl ow part of the normalizing segment and the chart for pressure drops down the fl ow meter 
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Zagadnienia bezpieczeństwa 
w transporcie i składowaniu CO2

Pomimo pewnych kontrowersji i dyskusji związanych z oceną rzeczy-
wistych przyczyn obserwowanych zmian klimatycznych wnioski i zalece-
nia zapadające zarówno na forum ONZ, jak i Unii Europejskiej wskazują na 
konieczność ograniczenia emisji dwutlenku węgla. W przypadku naszego 
kraju problem ten dotyczy przede wszystkim energetyki opartej w zdecydo-
wanej większości o węgiel kamienny. Opracowano szereg technologii wy-
chwytu tego gazu a obecnie trwają badania m.in. nad zmniejszeniem ich 
energochłonności. Bardzo ważnym aspektem opracowanych technologii 
wychwytu CO2 ze spalin jest ich bezpieczeństwo. 

  Regulacje prawne dotyczące CO2
Międzynarodowe przepisy dotyczące wychwytu i składowania dwutlen-

ku węgla związane są z szerszymi regulacjami dotyczącymi zmian klimatycz-
nych sformułowanymi na Konferencji ONZ dotyczącej Środowiska i Rozwoju 
w Rio de Janeiro w 1992 r., a następnie uzupełnionymi Protokołem z Kioto 
z 1997 r. Opierając się na tych dokumentach Komisja Europejska opubliko-
wała w 2006 Europejską Strategię na rzecz zrównoważonej, konkurencyj-
nej i bezpiecznej energii, a w 2007 r. kierunki strategii Unii w zakresie energii, 
w których wśród priorytetów wymienia walkę ze zmianami klimatycznymi 
poprzez redukcję emisji CO2. 

Kolejnym dokumentem jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2009/31/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie geologicznego składo-
wania dwutlenku węgla. Reguluje ona szereg działań związanych z techno-
logiami CCS w tym m.in. problem pozwoleń na poszukiwanie i składowanie 
CO2, zagadnienia eksploatacji składowiska, a także odpowiedzialności za 
jego stan i bezpieczeństwo po zamknięciu, kontroli składowisk, zagadnienia 
dostępu stron trzecich do sieci transportowych i składowisk CO2, współpracy 
transgranicznej i odpowiedzialności w tym zakresie państw członkowskich. 
Odbiciem w/w uregulowań europejskich w prawodawstwie krajowym jest 
przede wszystkim zmiana ustawy Prawo geologiczne i górnicze.

  Ryzyko techniczne technologii CCS
Ocenę ryzyka związaną z technologią wychwytu i składowania dwutlenku 

węgla należy przeprowadzać dla każdego etapu tego procesu tzn.: wychwytu 
CO2, transportu, zatłaczania oraz składowania [1÷4]. Poszczególne systemy 
usuwania CO2 mogą różnić się technologiami wychwytu gazu, metodami 
jego transportu, czy też sposobem składowania. Oceniając ryzyko należy 
uwzględnić zarówno czynniki społeczne, ekonomiczne, a także techniczne 
i geologiczne mające bezpośredni bądź pośredni wpływ na poziom ryzyka 
całej technologii CCS. Zgodnie z definicją ryzyka dla każdego scenariusza 
zdarzenia niebezpiecznego należy oszacować prawdopodobieństwo jego 
wystąpienia oraz jego konsekwencje. Z uwagi na złożoność procesu wy-
chwytu CO2 i możliwe różnorakie stany jego oddziaływania konsekwencje 
zdarzeń niebezpiecznych mogą być wyrażane za pomocą jednostek pie-
niężnych ale także jako zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz w postaci 
konsekwencji środowiskowych.

Głównym ryzykiem związanym z podziemnym składowaniem CO2 
jest wyciek tego gazu z miejsca składowania, jego migracja w inne warstwy, 
a w końcu wyciek do atmosfery. Formacje geologiczne, w których składo-
wany jest CO2 składają się z wielu warstw o różnej grubości, porowatości i 
przepuszczalności oraz różnym składzie chemicznym. Wszystkie te czynniki 
decydują o możliwości bezpiecznego składowania CO2. Ryzyko środowi-

skowe dotyczy przede wszystkim wycieku CO2, który przedostając się do 
atmosfery niweluje efekt działań zmierzających do obniżenia stężenia tego 
gazu w atmosferze. Ponadto migrujący w strukturach geologicznych dwutle-
nek węgla może zanieczyścić zbiorniki czystej wody. Niebezpiecznym może 
również okazać się przedostanie CO2 do złóż węglowodorów, a także poten-
cjalne zainicjowanie aktywności sejsmicznej danych struktur geologicznych.

Ryzyko zdrowotne związane z oddziaływaniem CO2 na zdrowie ludzi i 
zwierząt dotyczy z jednej strony skutków wysokiego stężenia CO2, a z drugiej 
skutków obniżenia stężenia tlenu. Dwutlenek węgla w wyższych stężeniach 
negatywnie oddziaływuje na zachowania i zdrowie człowieka. 

Transport naziemny wysokoprężnymi rurociągami stanowi najefek-
tywniejszą formę przesyłu dwutlenku węgla. Dane statystyczne dotyczące 
awaryjności rurociągów transportujących gaz ziemny, a także dane doty-
czące awaryjności rurociągów z CO2 wskazują, że częstotliwość awarii w 
przeliczeniu na jednostkę długości rurociągu oraz jednostkę czasu jest w 
obu przypadkach podobna chociaż dane statystyczne dotyczące rurocią-
gów CO2 są znacznie uboższe. Dane te wskazują, że głównymi przyczy-
nami uszkodzeń rurociągów CO2 były nieszczelności zaworów, zła jakość 
spoin, korozja i czynniki zewnętrzne takie jak uszkodzenia spowodowane 
przez błędy ludzkie w czasie prowadzenia wykopów w pobliżu rurociągów. 

  Wnioski
Istotnym elementem technologii CCS jest zapewnienie odpowiedniego 

bezpieczeństwa dla ludzi środowiska w sąsiedztwie miejsc składowania ale 
też wzdłuż sieci rurociągów transportujących CO2. Z uwagi na brak odpo-
wiednich norm i przepisów regulujących bezpieczeństwo tych technologii 
konieczne jest prowadzenie szerokich badań pozwalających w sposób wia-
rygodny określić zasięg stref, w obrębie których w przypadku awarii i wycieku 
CO2, przebywający tam ludzie a także zwierzęta narażeni będą na ryzyko 
utraty zdrowia lub życia. ...

The capture and storage of CO2 in geological formations i.e CCS tech-
nology is now considered to be one of the main options for achieving deep 
reduction in greenhouse gas emissions. This process involves four stages: 
capture of CO

2 from the power plant, transmission to the storage site, injec-
tion into the geological reservoir and storage. In the paper the example of 
CCS hazards are discussed. Technical evidence suggests that CCS tech-
nology has accident potential.
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Analiza wybranych rozwiązań technologicznych integracji 
instalacji separacji CO2 z blokami energetycznymi

Jednym z interesujących układów integracji separacji CO2 
z siłowniami energetycznymi jest system zbudowany z siłowni 
węglowej, układu separacji absorpcyjnej i układu turbiny gazo-
wej z kotłem wodnym zasilanej gazem ziemnym. Najistotniejsze 
cechy tego układu to możliwości uzyskania stosunkowo niskich 
wartości emisji CO2 w porównaniu do układów z. Istotną wadą 
tego rozwiązania jest cena paliwa gazowego i konieczność do-
prowadzeni go do siłowni węglowej.

Rozwiązanie, które w istotny sposób może zwiększy spraw-
ność całego sytemu, może być układ gazowo-parowy jako źró-
dła ciepła do separacji CO2. Emisja ze spalania gazu ziemne-
go jest niższa w porównaniu do poprzedniego układu, jednak 
układy te mogą charakteryzować się wyższą emisja określoną 
dla całego sytemu ze względu na niższą sprawność całkowita 
układu gazowo-parowego. 

Cechy przedstawionych układów takie jak konieczność do-
starczenia dużych ilości paliwa gazowego, czy też konieczność 
budowy siłowni z poborem pary z turbiny w przypadku siłowni 
bez dodatkowych układów produkujących ciepło do procesu 
desorpcji, spowodowały, że w pracy rozważono również wpływ 
wykorzystania kotła wodnego opalanego węglem do produkcji 
ciepła do procesu desorpcji.

Analiza termodynamiczna obejmuje określenie niezbędnych 
parametrów instalacji dostarczania ciepła do instalacji separacji 
CO2 z siłowni kondensacyjnej opalanej węglem o mocy 1000 
MW. W szczególności wyznaczono sprawność wytwarzania 
energii elektrycznej, moc elektryczną, emisje CO2 i emisje jed-
nostkowe dla całego systemu.

Analiza ekonomiczna obejmuje wyznaczenie nakładów in-
westycyjnych związanych z budową rozpatrywanych systemów 

oraz wyznaczenie granicznej ceny sprzedaży energii elektrycznej 
zapewniającej opłacalność systemu. Wyniki analiz porównano 
do układu siłowni kondensacyjnej bez separacji CO2. . . .

Chemical absorption is an eff ective and often used method 
of gas separation in chemical industry. This method is also often 
taken into account when considering systems of carbon cap-
ture from fl ue gases of coal fi red power plants. This process is 
very energy-intensive and signifi cantly reduces the performance 
of the power plant. Thus it seems appropriate to seek external 
sources of heat for the purpose of carbon capture installation.

In the paper, the integration of a coal-fi red power plant with 
the gas turbine combined heat and power system for carbon 
capture and storage (CCS) installation has been analyzed. 

The parameters of the gas unit, which fully meets the needs 
of CCS for the 900 MW coal power plant with supercritical pa-
rameters, have been determined. 

There have been examined two variants of the gas unit:
  natural gas fi red gas turbine with water boiler,
  natural gas fi red gas steam cycle with 1-pressure heat reco-

very steam generator.
Also a system with coal fueled water boiler as a heat sour-

ce was considered.
The parameters of these analysis have been compared 

with parameters of power plant working without an external 
heat source.

Specifi ed rate of avoided emissions, and economic analysis 
of the project have been determined. 

Wykorzystanie paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej związane jest 
z emisja zanieczyszczeń i dwutlenku węgla do atmosfery. Jednocześnie jednym 

z głównych założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej jest ograniczenie emisji 
CO2. Ze względu na duży udział produkcji energii elektrycznej w elektrowniach 
węglowych w Polsce, istotne są badania różnych metod separacji CO2 ze spalin. 
Jedną z metod separacji CO2 ze spalin jest metoda absorpcyjna. W technologiach 
tych wykorzystuje się sorbenty takie jak amoniak lub aminy w procesie absorpcji 
CO2 ze spalin. Regeneracja sorbentu, połączona z wydzielaniem CO2, przebiega 
w podwyższonych temperaturach, co wymaga dostarczenia odpowiednich ilości 
ciepła. Ta cecha absorpcyjnych metod usuwania CO2 sprawia, że układy siłowni 
energetycznych charakteryzują się znacznie niższymi sprawnościami w porównaniu 
do siłowni bez separacji CO2. W artykule przedstawiono rozwiązania technologiczne 
integracji siłowni energetycznych z układem wychwytu CO2, w których do układu 
separacji CO2 ciepło dostarczane jest z dodatkowego układu w postaci układu 
z turbiną gazową, układu gazowo-parowego lub układu kotła węglowego.
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Two mode air and oxy combustion pcb coal boiler 

Power plants are the largest carbon-dioxide emitters. In 
order to decrease the CO

2 emission, a carbon capture and 
storage (CCS) and oxy combustion technology has been 
introduced. In this combustion technology air is replaced 
by recirculated flue gases mixed with oxygen. Flue gases 
in the oxy-combustion technique contain mainly carbon-
dioxide and water vapor. The flame temperature depends 
on the ratio of the flue gas that is recirculated back to the 
combustion chamber. This temperature is also determined 
by the fraction of the supplied oxygen, which is mixed to-
gether with the recirculated gas. The heat transfer strongly 
affects the overall combustion process. Heat radiation is 
the dominant mechanism of the heat exchange inside the 
combustion chamber. The presence of the water vapor and 
carbon-dioxide directly influences the level of a heat flux 
transferred to the boiler walls. The effect of radiative heat 
transfer in the oxy combustion technology is even more im-
portant in comparison to a standard coal combustion in the 
air atmosphere due to high concentration of optically active 
species (CO2 and H2O). 

The pulverized coal combustion in the air and oxy atmo-
sphere was modeled using the commercial CFD, namely An-
sys Fluent. The simulations were performed for the geome-
try of the pulverized coal boiler OP-650 installed at Kozieni-
ce power plant. Three cases were calculated with different 
oxidizer compositions and mass fluxes. The air combustion 
case represent operation parameters of the boiler at 100% 
thermal input. Two additional cases simulated the oxy com-
bustion regime, where oxidizer contain recirculated flue ga-
ses mixed with pure oxygen. Two levels of the oxygen con-
centration have been selected for calculations (24% and 
30% volume base). 

In the numerical model the turbulence effects were si-
mulated using the k-model with standard wall functions ac-
tivated. The Discrete Ordinate (DO) method was used to 
account for the radiative heat transfer. The Weighted Sum 
of Gray Gasses (WSGG) model was used to describe ra-
daitive properties of the flue gases. The particle radiation 
interaction model was applied to include the radiation influ-
ence on coal and ash particles. In both investigated cases 
(air and oxy combustion) similar chemistry models based on 
the standard two step reaction Eddy Dissipation Model were 
used. The propagation of the coal and ash particles in the 
combustion chamber was modeled using Lagrangian refe-
rence frame called Discrete Phase Model (DPM). The coal 
drying, devotalization and char combustion is then activated 
during the particle travel through hot gases.

All the CFD simulations were carried out to evaluate the 
thermal response of the combustion chamber to different 
oxidizer parameters. Performed simulations of the coal com-
bustion in the air and oxy atmosphere show some differen-

ces between both technologies. The lower temperature in 
the combustion chamber has been obtained for the first oxy 
combustion case (24% of oxygen in the recirculated gas) 
due to higher heat capacity of the flue gases (CO2 instead 
of N

2). The resulting value of heat flux at the walls also has 
been decreased for this case. Even an increase in emissi-
vity of the flue gases due the high concentration of CO2 did 
not compensate the effect of lower temperature. In the se-
cond oxy combustion case the oxygen concentration in re-
circulating gases is increased to 30%. Thus the mass flux of 
oxidizer has been reduced which leaded to the increase in 
temperature and heat flux at the combustion chamber walls. 
Obtained temperature and heat flux profiles at the combu-
stion chamber walls are for this case very similar to the ca-
se of air atmosphere combustion.

Analyses of both oxy cases show that increase of O2 con-
centration in the oxidizer reduces specific heat and emis-
sivity of flue gases, hence the combustion chamber atmo-
sphere gets more similar to the air combustion. However, 
the increase of O2 is limited for the safety reasons to the le-
vel of 30%. The further study is required in order to analyze 
the convective part of the boiler response when changing 
the combustion regime. ...

Celem tej pracy jest oszacowanie wpływu zmiany proce-
su spalania, z powietrznego na tlenowe, na parametry pra-
cy istniejącego kotła. Zmiana gęstości, pojemności cieplnej 
oraz własności radiacyjnych spalin w porównaniu do spa-
lania powietrznego może w znacznym stopniu wpłynąć na 
przepływ oraz pole temperatury w komorze spalania, a to 
bezpośrednio wpłynie na strumień ciepła oddawany do ekra-
nów. W oparciu o kocioł OP-650 zainstalowany w elektrowni 
Kozienice zbudowano model numeryczny, a następnie prze-
prowadzono symulację za pomocą komercyjnego kodu CFD. 
Przeanalizowano trzy przypadki, spalanie powietrzne oraz 
spalanie tlenowe z dwoma zawartościami tlenu 24% oraz 
30%. W przypadku 24% zawartości tlenu, temperatura w ko-
morze spalania spadła ze względu na większą pojemność 
cieplną spalin oraz zwiększony strumień spalin. Strumień od-
dawanego ciepła spadł również, pomimo zwiększonej emi-
syjności spalin spowodowanej większą koncentracją CO2. 
Zwiększenie zawartości tlenu w utleniaczu do 30% powodu-
je zmniejszenie strumienia spalin. Skutkiem tego jest wzrost 
temperatury oraz strumienia ciepła. Zwiększenie zawartości 
tlenu w utleniaczu zmniejsza pojemność cieplną strumienia 
spalin oraz ich emisyjność co powoduje, że atmosfera w ko-
morze spalania ma zbliżone parametry termiczne jak przy 
spalaniu powietrznym. 
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Assessment of IPSEpro extended by MATLAB 
in Steam Turbine Cycle optimization

Super critical steam plant design is rapidly becoming 
the preferred solution for reduction of CO2 emission. Cur-
rent status of the technology achieves efficiencies of 
45%(LHV basis) with live steam parameters limited at 
about 300bar and 600°C. This limit is mainly imposed 
by the materials of the high-pressure turbine. However, 
prospects of technology development aim at 700°C and 
higher pressures in the near future. The transition to ultra-
supercritical parameters is a clear qualitative change as 
it could give rise to net efficiency of electricity generation 
by 7-8 percentage points [1]. However, such a techno-
logy requires development of new high-temperature ste-
el and overcoming the problem of very high steam bleed 
temperatures and the exergy loss in HP and IP regenera-
tive heaters. The last problem was 
solved by Elsam Company, which 
proposed to move the hot IP turbine 
bleeds to a separate turbine named 
tuning turbine. The initial step in 
each case is thermodynamic cycle 
optimization, aimed at improving of 
the high pressure and intermediate 
pressure modules.

Present investigations concern 
numerical optimization of ultra-su-
percritical coal-fired power plant ba-
sed on new technology AD700 [1]. 

The basic structure and set of parameters are shown in 
Fig.1 and Table 1 respectively.The calculations were done 
with the use of heat- and mass-balance commercial so-
ftware package IPSEpro [2] combined with MATLAB [3]. 
IPSEpro software allows for the basic optimisation, which 
relies on calculations of all possible combinations of se-
lected variables, which is however very time consuming. 
The second significant drawback of this solution is the 
possibility of calculations for a maximum of two variables 
only. That is why, it was decided to use in the optimisa-
tion process MATLAB environment and its Optimization-
Toolbox, which provides widely used algorithms for stan-
dard and large-scale optimization [3]. These algorithms 
solve both constrained and unconstrained continuous and 

Fig. 1. Structure of ultra-supercritical coal-fi red power plant

Thermal effi  ciency                           53.79      %    Mass fl ux                             611.92             kg/s

Gross power production effi  ciency 52.03     %    Temperatures                      700/720           C

Power production by generator       900       MW  Pressures                           350/75              bar

Total power production                     856       MW  Condenser temperature   330                    C

Tab. 1. Basic parameters of ultra-supercritical coal-fi red power plant
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discrete problems. The connection 
between IPSEpro and MATLAB was 
made using PSExcel and a special 
macro file, which allows for fluent da-
ta exchange in both directions. Such 
programs configuration ensures low 
time consumption, freedom in number 
of considered variables and full con-
trol of IPSEpro software. For the sa-
ke of given analysis function fmincon 
has been chosen. Basically that func-
tion consists of several factors like: 
x = fmincon (fun, x0, A, b, Aeq, beq, 
lb, ub, nonlcon, options, P1, P2) (1).

The task was the optimisation of 
a bleed pressure (p1) and exit pres-
sure (p2) of HP turbine, its aim was 
to achieve maximum efficiency. For 
the starting point nominal parameters 
shown in Table 1 as well as pressu-
re equal p1 = 134.61 bar and p2 = 
79.74 bar have been chosen. The re-
sults are shown in Fig. 2. In Fig. 2 the 
charts presents the surface of thermal 
efficiency η t obtained for the range 
of bleed pressure 110<p1<170 bar 
and for exit pressure 62<p2<102 bar. 
The black point on the graph (Fig. 2a) 
shows the optimal value ηt = 53.82%, 
which was obtained for p1=157 bar 
and p2=81 bar. Similar results were 
obtained for gross power production 
efficiency ηgpp (Fig. 2b), where opti-
mal value ηgpp = 52.17%, was obta-
ined for p1=202 bar and p2=95 bar 
and for total power (Fig. 2c), where 
optimal value Pt = 909,44 MW, was 
obtained for p1=112 bar and p2=100 
bar. It should be emphasized that the 
time of calculation takes about five 
minutes in comparison with standard 
computations for all configurations, 
which takes over one hour.
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Fig. 2. Result for pressure optimization for HP turbine section.
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Modelowanie wychwytu CO2 w technologii post-combustion

Ciągły wzrost emisji dwutlenku węgla jest jednym z 
kluczowych problemów dzisiejszej energetyki. Pośród 
rozwijanych obecnie metod wychwytu i sekwestracji CO2 
(carbon capture & storage - CCS), jako najbardziej obie-
cującą technologię uznać należy metodę "post-combu-
stion" (schemat instalacji pokazano na rys. 1). Polega 
ona na przepuszczaniu spalin przez absorber, w którym 
dwutlenek węgla jest absorbowany chemicznie przy uży-
ciu wodnego roztworu monoetanoloaminy (MEA). Kolumna 
absorbera wypełniona jest materiałem porowatym, który 
dzięki zwielokrotnieniu powierzchni kontaktu mediów za-
pewnia efektywny przebieg reakcji pochłaniania. Sorbent 
z wychwyconym dwutlenkiem węgla trafia następnie do 
desorbera, w którym pod wpływem dostarczonego ciepła 
dochodzi do jego uwolnienia.

W pracy przedstawiono wyniki wstępnych badań zmie-
rzających do utworzenia numerycznego modelu absorpcji 
CO2, tj. złożonego procesu fizyko-chemicznego, na który 
składają się hydrodynamika gazowo-cieczowej mieszani-
ny 2-fazowej w złożu porowatym, reakcja chemiczna jak 
również efekty cieplne będące skutkiem jej egzotermicz-
nego charakteru. Model numeryczny absorbera modelu-

je instalację pilotową CCS, zaprojektowaną w Instytucie 
Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Wyniki badań 
eksperymentalnych prowadzonych z wykorzystaniem tej 
instalacji posłużą do weryfikacji modelu numerycznego.

Płaski osiowosymetryczny nieustalony model procesu 
absorpcji został utworzony w środowisku komercyjnego 
oprogramowania ANSYS FLUENT. Dla opisu preciwbież-
nego przepływu dwu-fazowego zastosowano model dwu-
płynowy typu Euler-Euler. Obydwa media biorące udział 
w procesie, tj. spaliny oraz sorbent aminowy zamodelo-
wano przy uwzględnieniu dokładnych składów obydwu 
mieszanin oraz rzeczywistych własności materiałowych, 
w tym ich zależności od temperatury. Reakcję pochłania-
nia CO2 przez wodny roztwór MEA zamodelowano przy 
użyciu pojedynczej reakcji równowagowej. Wlot spalin do 
absorbera znajduje się u dołu kolumny, wylot na górze, 
a przepływ spalin sterowany jest nadciśnieniem na do-
locie. Sorbent generowany jest w źródle umieszczonym 
ponad złożem porowatym, a jego przepływ wymuszany 
jest jedynie grawitacją.

Wyniki wstępnych badań objęły testy hydrodynami-
ki przepływu przez złoże porowate jak również przebieg 

 

absorber desorber 

ciepło 

wymiennik 
ciepła 

CO2 oczyszczone 
spaliny 

spaliny 
  

Rys. 1. Schemat instalacji wychwytu CO2 w technologii post-combustion
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reakcji pochłaniania CO2 oraz towarzyszących procesów 
wymiany ciepła. Na rys. 2 przedstawiono wyniki obliczeń 
w postaci ciśnienia statycznego (rys. 2a), udziału obję-
tościowego sorbentu (rys. 2b) oraz udziału masowego 
dwutlenku węgla w spalinach (rys. 2c). Dla każdego z 
parametrów obok map konturowych (znajdujących się po 
prawych stronach) pokazane są skale wartości. Jak można 
zauważyć w kolumnie absorbera zachodzi znaczny spa-
dek ciśnienia, będący efektem oporów przepływu w zło-
żu porowatym, zajmującym ok. 80% wysokości kolumny. 
Udział objętościowy fazy ciekłej w złożu porowatym (rys. 
2b) osiąga poziom ok. 1%, co zapewnia swobodny prze-
pływ spalin przez złoże przy jednoczesnym zapewnieniu 
znacznej powierzchni kontaktu pomiędzy fazami. Ponad 
złożem porowatym faza ciekła nie występuje, gdyż gra-
witacyjnie spływa ona ze źródła umieszczonego tuż po-
nad złożem. Z kolei w dolnej części absorbera udział fa-
zy ciekłej wyraźnie się obniża na skutek przyspieszenia 
wobec zmniejszonych oporów przepływu. Zachodząca w 
kolumnie reakcja absorpcji prowadzi do stopniowego ob-
niżania się zawartości CO2, którego stężenie masowe w 
spalinach wynosi na dolocie 10%. Po przepłynięciu przez 
złoże porowate zawartość dwutlenku węgla w spalinach 
spada do poziomu ok. 0.5%, co oznacza ok. 95%-ową 
efektywność wychwytu.

Zaprezentowane w pracy wstępne wyniki badań sy-
mulacyjnych wykazują dobrą zgodność z rezultatami ba-
dań eksperymentalnych. Oznacza to, iż opracowany mo-
del numeryczny jest w stanie odwzorować rzeczywiste 
działanie kolumny absorbera i zachodzące w nim złożone 
procesy fizyko-chemiczne.

Praca wykonana w ramach projektu „Opracowanie 
technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” blo-
ków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze 
spalin”, nr umowy SP/ SP/E/1/67484/10....

The paper deals with the numerical modelling of car-
bon dioxide capture from flue gases in the post combu-
stion method, the most preferred option among the carbon 
capture and storage (CCS) technologies. The process is 
performed by means of a chemical absorption of CO

2 by 
aqueous solution of monoethanolamine in the absorber 
column filled in with the porous material ensuring the en-
larged contact area between fluids.

The complex flow system including multi-phase coun-
tercurrent streams with chemical reaction and heat transfer 
is considered to resolve the CO2 capture. The Euler-Euler 
model was applied to treat the gas-liquid system and the 
simplified single-reaction chemistry has been adopted to 
describe the CO2 absorption.

The simulation model follows the pilot CO2 capture in-
stallation available in the Institute for Chemical Processing 
of Coal in Zabrze. The preliminary results of the compu-
tations showed the realistic behaviour of the model under 
development. The simulation results have been found to 
be fully consistent with available experimental observa-
tions proving the relevance of the model. 

   

a) c) b) 

[kPa] [%] [%] 

Rys. 2. Mapy konturowe ciśnienia statycznego (a), udziału objętościowego fazy ciekłej (b) oraz udziału masowego CO2 w spalinach (c)
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Testowanie adsorbentów do usuwania CO2 ze spalin 

Badania oceny pojemności sorpcyjnej i profili sorpcji/de-
sorpcji są badaniami wstępnym przed sprawdzeniem tych 
sorbentów w laboratoryjnej instalacji adsorpcyjnej. Wytypo-
wane na podstawie badań na instalacji PSA adsorbenty sta-
nowić będą wypełnienie w adsorpcyjnej mobilnej instalacji 
separacji CO2 w Elektrowni Łagisza. Badania sorpcji dwu-
tlenku węgla zostały przeprowadzone na następujących ko-
mercyjnych adsorbentach fizycznych: zeolit 4A (syntetyczny 
sorbent cząsteczkowy typu 4A; glinokrzemian sodu) produk-
cji Soda Polska Ciech Zakład Produkcyjny Soda Mątwy, wę-
glowe sito molekularne MSC - 3K typ 162 produkcji JAPAN 
TAKEDA, AC - węgiel aktywny z łupek orzecha kokosowe-
go (ACTICARBONE NCL 6X16) produkcji CECA ARKEMA 
GROUP. Z uwagi na fakt poszukiwania skutecznych adsor-
bentów CO2 bardzo istotna jest ocena ich pojemności sorp-
cyjnej, czasu potrzebnego do osiągnięcia równowagi oraz 
pojemności desorpcji. Celem wyboru najefektywniejszego 
sorbentu do separacji CO2 ze spalin w instalacji adsorpcyj-
nej, w pierwszym etapie wykonane zostały izotermy adsorp-
cji pojedynczych składników CO2, N2 oraz O2 na sorbencie 
węglowym oraz zeolitowym, w temperaturze 30°C i 50°C. 
Kolejno, poprzez badania określono właściwości fizykoche-
miczne adsorbentów CO2 oraz opracowano charakterystyki 
sorpcyjne (pojemność sorpcyjna, profile adsorpcji/desorpcji) 
dla wytypowanych sorbentów w zależności od składu mie-
szaniny gazów - zawartości CO2 i temperatury. Badania pro-
wadzono z wykorzystaniem metod termograwimetrycznych 
(analizatora TGA/SDTA 851e), które powszechnie stosuje 
się do oceny pojemności sorpcyjnej próbek adsorbentów 
względem CO2. Badania sorpcji/desorpcji CO2 prowadzo-
no z wykorzystaniem odpowiednio dobranego programu 
temperaturowego. Ziarna próbek węgla aktywnego i mole-
kularnego sita węglowego o masie ok. 10 mg ogrzewano 
do 100°C w atmosferze azotu. Sorbenty utrzymywano w tej 
temperaturze przez ustalony czas. W przypadku granulek 
zeolitu komercyjnego 4A przeprowadzono proces dehydra-
tacji w 400°C. Kolejny etap badań stanowił izotermiczny 
proces sorpcji przeprowadzany w temperaturze 25°C oraz 
50°C, przy ciśnieniu atmosferycznym. Proces sorpcji prze-
biegał z wykorzystaniem czystego 100% CO2 z przepływem 
50cm3/min oraz z wykorzystaniem gazów modelujących spa-

liny kotłowe o różnej zawartości CO2: 90% CO2, 5% O2, 5% 
N2; 50% CO2, 10% O2, 40% N2; 40% CO2, 10% O2, 50% N2; 
30% CO2, 10% O2, 60% N2; 30% CO2, 20% O2, 50% N2; 20% 
CO2, 10% O2, 70% N2. Tak prowadzone badania dostarczy-
ły informacji na temat wpływu stężenia CO2 w stosowanych 
mieszankach gazowych na pojemność sorpcyjną. Dzięki pro-
wadzeniu procesu w dwóch różnych temperaturach ocenio-
ny został także wpływ temperatury na pojemność sorpcyjną 
badanych adsorbentów w zależności od składu mieszaniny 
gazów. Pojemność sorpcyjna podana została w mg CO2/g 
adsorbentu. Dla wszystkich sorbentów badania prowadzono 
zarówno w formie ziaren (węgiel aktywny AC, molekularne 
sito węglowe MSC) jak i w formie granulek (zeolit 4A). Wy-
bór tej postaci adsorbentów (szczególnie w przypadku ze-
olitów) wpłynął na uzyskane wartości pojemności sorpcyjnej, 
nie mniej jednak był istotny z punktu widzenia ich stosowa-
nia najpierw w laboratoryjnej a następnie mobilnej pilotowej 
instalacji adsorpcyjnej. Forma proszkowa zeolitów nie jest 
proponowana do tego typu instalacji. . . .

Testing materials, which are used for CO2 removal from 
flue gas, is the main idea of this paper. Removing CO

2 was 
tested by adsorption. Inorganic porous materials such as 
zeolites, activated carbon and carbon molecular sieves we-
re used for physical adsorption. The appropriate conditions 
for adsorbents were optimalized. Thermogravimetric ana-
lyzer was used for testing new experimental methods. Te-
sts conducted in order to collect information about the CO2 
adsorbent for use in the PSA adsorption system. Sorption 
capacity of adsorbents depending on gas composition and 
temperature were examined. The study was carried out using 
100% CO2 and modeling flue gas mixture. 

Praca naukowa współfinansowana przez Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju, jako Projekt Strategiczny 
PS/E/2/66420/10 „Zaawansowane technologie pozyski-
wania energii: Opracowanie technologii spalania tlenowe-
go dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wy-
chwytem CO2”. 

Niniejszy referat poświęcony jest badaniom wykonanym w ramach 
Projektu Strategicznego, Części Zadania Badawczego 4 „Badania 

usuwania CO2 ze strumienia gazów”, etap 4.2. „Testowanie 
i optymalizacja adsorbentów do usuwania CO2 z wykorzystaniem metod 
termograwimetrycznych - TGA (badania laboratoryjne)”. Celem pracy jest 
testowanie i optymalizacja adsorbentów do usuwania CO2 z wykorzystaniem 
metod termograwimetrycznych - TG.
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Adsorpcja zmiennociśnieniowa z zastosowaniem próż-
ni podczas etapu regeneracji złoża (VPSA) jest odmianą 
techniki PSA. Dzięki obniżonemu ciśnieniu podczas etapu 
regeneracji złoża (poniżej ciśnienia atmosferycznego) gaz 
w etapie adsorpcji nie musi być znacznie sprężany przez 
co proces jest efektywny i opłacalny. Obecnie technologia 
VPSA z powodzeniem stosowana jest w procesach pro-
dukcji tlenu. 

W pracy przedstawione zostały badania nad możliwo-
ścią zastosowania układu TG- Vauum do badań procesu 
adsorpcji/desorpcji zmiennociśnieniowej z zastosowaniem 
próżni w etapie regeneracji (VPSA). Układ ten składa się z 
termowagi TGA/SDTA 851e oraz specjalnie dobranego ze-
stawu próżniowego Vacuum. Układ ten stanowi innowacyj-
ne rozwiązanie konstrukcyjne, które jest połączeniem kla-
sycznej analizy termicznej oraz pompy próżniowej. Na rys. 
1 zamieszczony został schemat przedstawiający instalację 
w wyszczególnieniem głównych jej elementów.

Badania z zastosowaniem metod termograwimetrycznych 
prowadzone były pod kątem sprawdzenia możliwości rege-
neracji adsorbentu w warunkach próżni. Ocenie poddana 
została również pojemność sorpcyjna materiałów oraz ich 
selektywność względem CO2. Proces adsorpcji prowadzony 
był z zastosowaniem mieszaniny gazowej symulującej ga-
zy spalinowe (15% CO

2, 6%O2, 79% N2). Jako adsorbenty 
zastosowano komercyjny zeolit 4A oraz węgiel aktywny z 
łupek orzecha kokosowego. Zeolity to typowe adsorbenty 
mikroporowate. Charakteryzują się dobrymi właściwościami 
adsorpcyjnymi w warunkach niskiego ciśnienia, a co za tym 
idzie wysoką zdolnością adsorpcji w przypadku małych stę-
żeń substancji adsorbowanej. Adsorbenty te ponadto cha-
rakteryzują się brakiem uporządkowanego rozkładu porów. 
Bardzo ważną cechą charakterystyczną zeolitów jest ich 

odporność na wysokie temperatury, gdyż nawet wtedy nie 
zmieniają swoich właściwości sorpcyjnych. Węgiel aktyw-
ny swoją silnie rozwiniętą powierzchnię właściwą zawdzię-
cza strukturze porowatej, której utworzenie jest wynikiem 
przekształcenia materiału wyjściowego. Struktura porowata 
składa się w większości z silnie adsorbujących mikroporów 
oraz z kanałów transportowych tak zwanych mezoporów.

Oba adsorbenty poddano procesowi dehydratacji przed 
procesem sorpcji. Proces sorpcji przeprowadzony został w 
temperaturze 30°C. Proces regeneracji adsorbentu prze-
prowadzony został przy obniżonym ciśnieniu (30 mbar, 50 
mbar, 100 mbar). Wyniki przedstawiono w postaci profili 
sorpcji/ desorpcji.

Rezultaty przeprowadzonych badań potwierdziły możli-
wość wykorzystania układu TG-Vacuum do badań procesu 
regeneracji sorbentów dwutlenku węgla.

Badania zostały przeprowadzone prowadzone w ramach 
Projektu Strategicznego „Zaawansowane technologie po-
zyskiwania energii". Celem badań jest wytypowanie adsor-
bentu o najkorzystniejszych właściwościach do testowania 
na laboratoryjnej instalacji VPSA.

Key words: sorbents, carbon dioxide, regeneration, va-
cuum.

...
Pressure swing adsorption is a process widely used in 

the separation of gas mixtures. It is characterized by low-
energy effort and shorter cycles. Studies on the develop-
ment of this technology are focused on the recovery of high 
purity carbon dioxide with a high degree of recovery, redu-
cing demand for the adsorbent and the energy required for 
separation. Pressure swing adsorption using a vacuum is 
now successfully used in the production processes of oxy-
gen. In this paper we presented studies on the use of the 
vacuum system TG-Vacuum test the regeneration of carbon 
sorbents. Position to conduct studies of the adsorption pro-
cess consists of thermobalance TGA / SDTA 851e Mettler-
Toledo, and specially chosen Vacuum System.

Podziękowania: Praca naukowa współfinansowana 
przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Projekt 
Strategiczny „Zaawansowane technologie pozyskiwania 
energii: „Opracowanie technologii dla wysokospraw-
nych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zinte-
growanych z wychwytem CO2 ze spalin” (Umowa nr 
SP/E/1/67484/10). 

Dominika Bukalak, Izabela Majchrzak-Kucęba, Dawid Wawrzyńczak, Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, 
Politechnika Częstochowska

Zastosowanie układu TG-Vacuum do badań regeneracji 
sorbentów CO2 w układzie próżniowym

Rys. 1. Stanowisko do badań procesu adsorpcjid esorpcji TGVacuum

Rys. 1. Stanowisko do badań procesu adsorpcji/desorpcji TG-Vacuum



160 nr 2(26)/2012
FO

R
U

M
 E

N
ER

G
ET

YK
Ó

W
 G

R
E 

2
0

1
2

Dariusz Wawrzyńczak, Wojciech Nowak, Izabela Majchrzak-Kucęba, Ewelina Balt,
 Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych, Wydział Inżynierii i Ochrony Środowiska, Politechnika Częstochowska

Adsorbenty węglowe stosowane w adsorpcyjnej 
technice separacji CO2

W ciągu ostatnich lat ukazało się wiele raportów potwier-
dzających wzrost światowego zapotrzebowania na energię 
elektryczną, w produkcji której dominującą rolę będzie na-
dal odgrywał węgiel. Zatem rosnące zużycie paliw kopalnych, 
przyczyniające się do większej emisji gazów cieplarnianych 
do atmosfery, w tym dwutlenku węgla, wymaga wprowadza-
nia regulacji wymuszających podjęcie odpowiednich działań 
zapobiegawczych. W tym celu przyjęte przez Unię Europejską 
wytyczne dotyczące ochrony klimatu wymagają opracowania 
technologii, które oprócz spełnienia norm ochrony środowiska, 
zapewnią jednocześnie bezpieczeństwo energetyczne przy ra-
cjonalnych kosztach wytwarzania energii.

Wśród najbardziej znanych technologii wychwytywania dwu-
tlenku węgla wyróżnia się: wychwytywanie dwutlenku węgla 
przed procesem spalania, po procesie spalania oraz spalanie 
w tlenie. Badania prowadzone w skali pilotowej pokazują, że 
metody spalania w tlenie są postrzegane jako perspektywicz-
ne w produkcji energii elektrycznej. Pojawiły się również kon-
cepcje oczyszczania dwutlenku węgla z procesu spalania w 
atmosferze wzbogaconej tlenem za pomocą bloku schładzania 
oraz separacji pozostałego CO2 zawartego w gazach poproce-
sowych. Istnieje również tendencja modernizacji istniejących 
już bloków energetycznych, przystosowując je do spalania w 
atmosferze wzbogaconej tlenem, czy spalania tlenowego z 
recyrkulacją spalin.

Jako metodę separacji dwutlenku węgla ze spalin pocho-
dzących ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem 
oraz z gazów poprocesowych z bloku schładzania zapropo-
nowano metodę adsorpcyjną opartą na stałych sorbentach. 
W procesie adsorpcji stosuje się różnego rodzaju materiały, 
takie jak: zeolity, adsorbenty syntezowane na bazie popiołów 
lotnych, materiały mezoporowate, węgle aktywne oraz adsor-
benty węglowe z biomasy, adsorbenty o strukturze metaloor-
ganicznej, adsorbenty modyfi kowane przez impregnację róż-
nego rodzaju związkami, itp.

W przeprowadzonych badaniach porównano zdolność se-
paracji dwutlenku węgla z gazów spalinowych pochodzących 
ze spalania węgla w atmosferze wzbogaconej tlenem na węglu 
aktywnym z łupin orzecha kokosowego oraz węglowym sicie 
molekularnym MSC-3K. Węgle aktywne zawierają pory o sze-
rokim zakresie rozmiarów i nie wykazują żadnej selektywności 
przy adsorpcji cząsteczek o zróżnicowanych wielkościach. Ta-
ka sytuacja nie występuje w przypadku węglowych sit moleku-
larnych zawierających drobne ultramikropory, przez które mo-
gą przenikać mniejsze cząsteczki. Utrudnione jest natomiast 
wnikanie cząsteczek o większych rozmiarach.

W badaniach stosowano dwukolumnową instalację ad-
sorpcji zmiennociśnieniowej - PSA. Zastosowana miesza-
nina gazów spalinowych zawierała 30% CO2, 10% O2 oraz 
60% N2, zaś średni strumień gazu zasilającego złoże wynosił 
około 90 cm3/min. Konfi guracja cyklu obejmowała etapy: sprę-
żania, adsorpcji, wyrównania ciśnienia, rozprężania współprą-
dowego oraz przeciwprądowego, jak również płukania złoża 
gazem po procesie adsorpcji. Proces adsorpcji prowadzono 
przy różnych ciśnieniach wynoszących: 150 kPa abs., 250 kPa 
abs. oraz 350 kPa abs. w ciągu: 300, 600 oraz 900 sekund. 
Regeneracja złoża odbywała się poprzez obniżenie ciśnienia 
do ciśnienia atmosferycznego i płukanie złoża gazem po pro-
cesie adsorpcji, którego udział wynosił około 15%, 30% oraz 
45% strumienia gazu zasilającego złoże. Otrzymane wyniki 
pozwoliły określić średnie stężenie dwutlenku węgla w pro-
dukcie wzbogaconym oraz sprawność procesu separacji CO2 
z gazu zasilającego.

Przeprowadzone badania potwierdziły, że przy niższych ci-
śnieniach procesu adsorpcji (150 kPa abs.), zaobserwowano 
wyższe średnie stężenie dwutlenku węgla w produkcie wzbo-
gaconym w przypadku węglowego sita molekularnego niż wę-
gla aktywnego. Wzrost ciśnienia (do 350 kPa abs.) wpłynął 
bardziej korzystnie na proces realizowany na węglu aktywnym. 
Z kolei odzysk CO2 z gazu zasilającego, dla czasu adsorpcji 
wynoszącego 300 s, był o około 10% wyższy dla węglowego 
sita molekularnego niż dla węgla aktywnego. Dłuższy czas ad-
sorpcji - 900 s spowodował, że wartość odzysku CO2 z gazu 
zasilającego pomiędzy dwoma sorbentami jest porównywalna.

...
The paper presents the results of separation of carbon dio-

xide from simulated mixture of fl ue gas, coming from enriched 
oxygen coal-fi red combustion, on activated carbon and carbon 
molecular sieve. The investigations were conducted in the two-
bed pressure swing adsorption (PSA) installation. The eff ects 
of adsorption pressure and purge gas fl ow rate on mean con-
centration of carbon dioxide in enriched product and the effi  -
ciency of the separation of CO2 from feed gas were determined.

Praca naukowa współfinansowana przez Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju, jako Projekt Strategiczny 
PS/E/2/66420/10 „Zaawansowane technologie pozyskiwania 
energii: Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów 
pyłowych i fl uidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”. 
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Izabela Majchrzak-Kucęba, Wojciech Nowak, Anna Majchrzak, Dariusz Wawrzyńczak, Instytut Zaawansowanych Technologii 
Energetycznych, Politechnika Częstochowska

Stałe adsorbenty w oczyszczaniu CO2 
ze spalania tlenowego

W technologii spalania tlenowego obok jednostki wytwarzania 
tlenu (ASU) oraz kotła z układem oczyszczania spalin, niezbędnym 
ogniwem jest jednostka sprężania i oczyszczania CO2 (CPU - car-
bon dioxide purifi cation unit) [1]. W przypadku spalania paliwa w tle-
nie w stosunku do spalania w powietrzu uzyskuje się strumień gazu 
o znacznie mniejszej objętości, składający się głównie z CO2 o wy-
sokim stężeniu, pary wodnej, N

2 (pozostałego z procesu separacji 
powietrza) i O2 (pochodzącego z nadmiaru utleniacza). Taki skład 
spalin powoduje, że separacja CO2 z tego strumienia jest łatwiej-
sza i mniej energochłonna niż w przypadku separacji ze spalin po 
procesie konwencjonalnego spalania w powietrzu. Obecna w spa-
linach para wodna może być łatwo usunięta poprzez chłodzenie i 
kondensację strumienia gazu w efekcie czego otrzymujemy gaz o 
wysokim stężeniu CO

2 (80-90% obj. suchych spalin) [2]. 
Z punktu widzenia sprężania i oczyszczania strumienia CO

2 ze 
spalania tlenowego istotna jest zarówno zawartość procentowa CO2 
w spalinach, jak i obecność innych składników gazowych, będących 
w tym wypadku zanieczyszczeniami. Obok głównego składnika czyli 
CO2, spaliny ze spalania tlenowego zawierają: H2O, N2, O2 oraz wy-
stępujące w mniejszych ilościach NOx, SOx, Hg, CO i cząstki sta-
łe. W dodatku recyrkulacja spalin ze spalania tlenowego prowadzić 
może do „akumulacji” zanieczyszczeń w kotle jeśli nie zostaną one 
usunięte przed recyrkulacją. W efekcie końcowym stężenie takich 
zanieczyszczeń jak NOx czy SOx w spalinach ze spalania tlenowe-
go może być znacznie wyższe niż w spalinach ze spalania węgla w 
powietrzu [2]. Wprowadzenie układu oczyszczania strumienia CO2 
pochodzącego ze spalania węgla w tlenie oraz zwiększenie jego 
odzysku do 99% jest niezbędne do uzyskania statusu tzw. „zero-
emisyjnej” elektrowni/elektrociepłowni w przypadku spalania tleno-
wego [1]. W jednostce CPU do sprężania i oczyszczania CO2 pro-
ponowana jest metoda kriogeniczna, ale w łańcuchu oczyszczania 
CO2 wykorzystywana jest także technika membranowa oraz tech-
nika adsorpcyjna. W przypadku tej ostatniej istotną rolę odgrywają 
stałe adsorbenty takie jak węgle aktywne czy zeolity. Aby móc mó-
wić o zerowej emisji CO2 w procesie spalania tlenowego niezbędne 
jest podjęcie działań związanych między innymi z zastosowaniem 
procesów adsorpcyjnych w jednostce CPU. Działania te wiążą się 
z odzyskiwaniem CO2 z gazu upustowego z instalacji kriogenicznej, 
będącego elementem instalacji CPU. Stężenie CO2 w gazie upusto-
wym wynosi od 30 do 40% obj., a jego ciśnienie to 24-34 bar. Wy-
sokociśnieniowy gaz upustowy z instalacji kriogenicznej przepusz-
czany jest przez jednostkę VPSA (próżniowej adsorpcji zmiennoci-
śnieniowej). Zastosowanie tej jednostki pozwala na odzyskiwanie 
strumienia bogatego w CO2 o czystości około 80% obj. Strumień 
ten jest następnie recyrkulowany i mieszany z surowym CO2 przed 
jednostką sprężania CO2. Całkowity odzysk CO2 kształtuje się na 
poziomie 99% obj. W celu uzyskania statusu zero-emisyjnej elek-
trowni spalania tlenowego, obok układu odzysku CO2 z gazu upu-
stowego z instalacji kriogenicznej, proponowany jest także układ do 
usuwania SOx/NOx/Hg. W układzie tym proponuje się stosowanie 
węgla aktywnego do bezpośredniego utlenienia SO

2 i NO (do SO3 

i NO
2). W rozwiązaniu tym spaliny są sprężane do 25-35 bar i prze-

puszczane przez 2-kolumnowy adsorpcyjny układ z wypełnieniem 
w postaci węgla aktywnego. Regeneracja adsorbentu odbywa się 
poprzez przemywanie wodą. W rezultacie produkowany jest roz-
cieńczony kwaśny strumień zawierający kwas siarkowy i azotowy. 
Po usunięciu SOx/NOx spaliny są następnie suszone, przepuszcza-
ne przez złoże węgla i wprowadzane do komory schładzania [2]. W 
zakresie rozwoju adsorpcyjnego procesu VPSA istotnym elemen-
tem jest zidentyfi kowanie adsorbentów tolerujących obecne w stru-
mieniu CO2 ze spalania tlenowego składniki takie jak: SOx, czy NOx. 
Niezbędne są oczywiście także dalsze badania w celu wyboru opty-
malnych adsorbentów. ...

In the oxy-fuel technology, in addition to the oxygen generation 
unit (such as an ASU - Air Separation Unit), a necessary link is the 
Carbon Dioxide Purifi cation Unit (CPU). Aside from the main com-
ponent, that is CO2, the oxy-fuel combustion gas contains also H2O, 
N2, O2 and, occurring in smaller amounts, NOx, SOx, Hg, CO and 
particulate solids. In addition, recycling of the oxy-fuel combustion 
gas may lead to an "accumulation" of pollutants in the boiler, unless 
they are removed prior to recycling. Ultimately, the concentration of 
pollutants, such as NO

x or SOx in the oxy-fuel combustion gas may 
be considerably higher than in combustion gas from burning coal 
in air. Introducing the oxygen coal combustion CO2 stream into the 
purifi cation system and increasing the carbon recovery rate to 99% 
is necessary for obtaining the so called “zero-emission” status of an 
oxy-fuel combustion electric power/thermal-electric power station. In 
the CPU, the cryogenic method is proposed for CO2 compression 
and purifi cation; however, a membrane and an adsorption techni-
ques are also used in the CO2 purifi cation chain. In the case of the 
latter, a key role is played by solid adsorbents. The present paper fo-
cuses on the role of solid adsorbents in the process of purifying CO2 
originating from combustion in an oxygen atmosphere, which is ac-
complished in the Carbon Dioxide Compression and Purifi cation Unit. 

Praca naukowa współfi nansowana przez Narodowe Centrum 
Badań i Rozwoju, jako Projekt Strategiczny PS/E/2/66420/10 „Za-
awansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie tech-
nologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fl uidalnych zinte-
growanych z wychwytem CO2”.
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Konwersja siarki we fl uidalnym spalaniu tlenowym

W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na instalacji pilotowej 
CFB 100 kW, które stanowiły podstawę do analizy procesu konwersji siarki 

w procesie oxy-spalania. Analiza obejmuje zjawisko przejścia palnej siarki do 
związków SO2, SO3 i H2S oraz interakcje między tymi związkami. W ramach badań 
skupiono się przede wszystkim na wpływie stężenia tlenu w mieszankach gazowych 
O2/CO2 na proces konwersji.

Rys. 1. Stopień konwersji S - 21% O2     Rys. 2. Stopień konwersji S - 25% O2
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Rys. 3. Stopień konwersji S - 30% O2     Rys. 4. Stopień konwersji S - 35% O2
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  Eksperyment
Instalacja pilotowa, na której przeprowadzono badania, skła-

da się z komory paleniskowej o wysokości ok. 5 m i średnicy 
wewnętrznej 0,1 m, połączonej z gorącym cyklonem o średnicy 
wewnętrznej 0,25 m. Odseparowany w cyklonie materiał war-
stwy zawracany jest do komory paleniskowej układem nawro-
tu, składającym się z rury opadowej o średnicy wewnętrznej 
0,075 m i nie-mechanicznego syfonu. Szczegółowy opis insta-
lacji zamieszczono w [1].

W przeprowadzonych testach, jako gazu fl uidyzującego/ 
utleniacza użyto mieszanek O2 z CO2, o różnych udziałach tle-
nu 21, 25, 30, 35%-obj., symulując tym samym recyrkulację 
spalin. Stosunek gazu pierwotnego do wtórnego wynosił 70/30.

Paliwem w czasie badań był węgiel kamienny z KWK Ja-
nina, podawany w sposób ciągły, podajnikiem zlokalizowanym 
na układzie nawrotu pomiędzy syfonem i komorą paleniskową.

Średnie wartości temperatur mierzonych wzdłuż wysokości 
komory paleniskowej oscylowały w zakresach od 1030-1155K 
do 1143-1222K, w zależności od stopnia wzbogacenia tlenem 
gazu wlotowego, z kolei, gradient ciśnienia w tym obszarze utrzy-
mywany był na stałym poziomie ok. 2500 Pa.

Detekcja większości składników spalin prowadzona była ana-
lizatorem gazów DX-4000 fi rmy Gasmet, gdzie pomiar oparty 
jest na metodzie FTIR (transformata Fouriera w podczerwieni). 
Do pomiaru stężenia H2S zastosowano analizator ECOM J2KN z 
elektrochemiczną celą pomiarową. Pomiarów składu spalin doko-
nywano wzdłuż komory paleniskowej w 4 portach pomiarowych.

Na podstawie wyników badań obliczone zostały stop-
nie konwersji (CR) siarki palnej do: SO

2 - (CRS->SO2), SO3 - 
(CRS->SO3), H2S - (CRS->H2S), według metodyki zamieszczonej w [2].

Porównanie wartości odpowiednich współczynników na 
kolejnych poziomach komory paleniskowej pozwoliło prze-
śledzić przebieg konwersji danego składnika, od etapu od-
gazowania paliwa do postaci w której odprowadzany jest on 
do atmosfery.

Wyniki badań pokazują, że konwersja siarki zachodzi głów-

nie w kierunku jej utleniania do SO2, a szybkość konwersji 
zwiększa się w miarę wzrostu udziału tlenu w mieszankach 
gazowych. Podczas testów przy 21% stężeniu O2 nie zaob-
serwowano obecności H2S, natomiast ok. 1% SO2 zostało 
lokalnie utlenione do SO3. SO3 pojawia się również przy 25% 
stężeniu O2. W miarę przesuwania się w kierunku wylotu kil-
ku procentowa część siarki konwertuje do H2S. W testach 
z 30 i 35% udziałem O2 nie pojawia się SO3, natomiast wy-
stępują znaczne ilości H2S, co jest trudne do wytłumaczenia, 
gdyż panujące warunki powinny raczej sprzyjać obecności 
SO3. We wszystkich przeprowadzonych testach wystąpiło 
zjawisko redukcji tlenków siarki, co biorąc pod uwagę brak 
stosowania sorbentu, należy łaczyć ze zjawiskiem samood-
siarczania, występującego na skutek reakcji tlenków siarki ze 
związkami alkalicznymi zawartymi w popiele.

Praca naukowa była współfinansowana przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Projekt Strategiczny 
PS/E/2/66420/10 „Zaawansowane technologie pozyskiwania 
energii: Opracowanie technologii spalania tlenowego dla ko-
tłów pyłowych i fl uidalnych zintegrowanych z wychwytem CO2”.. . .

This paper presents the study on sulfur conversion in oxy-fuel 
coal combustion in a pilot scale CFB 100kW facility. The analy-
sis includes transformation of combustible sulfur into SO

2, SO3 
and H2S and their interactions under diff erent O2 concentrations 
in O2/CO2 gaseous mixture. Measurements have been carried 
out in 4 control points along the combustion chamber. Results 
show, that combustible sulfur transforms mainly to SO2, and 
conversion rate grows with higher O2 concentration in gaseous 
mixes. Presence of SO3 and H2S, as well as self-desulfurization 
has been noticed in some tests.

  LITERATURA
[1] T. Czakiert i in., 21 Int. Conf. FBC., 2012, w druku.

[2] T. Czakiert i in., Fuel Proc. Tech. 91, 2010, pp. 1617-23. 

Jurand Bień, Michał Gandor, Institute of Advanced Energy Technology, Czestochowa University of Technology

Isoconversional kinetic analysis of co-combustion of sewage 
sludge with coal in O2/CO2 atmosphere

Municipal sewage sludge is not a typical fuel, it is a by-product of 
wastewater treatment. Their chemical composition is not constant but 
variable, strictly dependent on the type of treated wastewater, the me-
thod of purifi cation and treatment processes for sludge treatment. Usually, 
sludges are characterized by: high hydration, a high content of minerals 
matter and a high content of volatile compounds. Recycling in agricultu-
re, landfi lling, composting and incineration are the four sludge disposal 
methods which are currently used. The limitations facing landfi lling and 
agriculture use lead to the expectation that the role of incineration will 
increase. The co-combustion of sewage sludge together with coal un-
der the appropriate conditions seems interesting [1-3]. Currently, com-
bustion technology in modifi ed atmosphere with oxygen, called “oxy-
combustion” or “oxy-fi ring”, is regarded as one of the key technologies 
for “clean coal technologies”. In contrast to conventional combustion, 
where the oxidizing agent is a mixture of air in the technology of oxy-fi -

ring oxidizing agent is oxygen, whose concentration is higher than the 
concentrations in air. Strong interest in this technology is due to higher 
energy conversion and the possibility of a direct carbon sequestration. 
In this work, thermogravimetric analysis was carried out to investigate 
the mechanism and kinetics of the co-combustion of fuel blends cre-
ated on the basis of coal and municipal sewage sludge in a modifi ed 
gaseous atmosphere O2/CO2. 

The experimental material was a bituminous coal and sewage sludge 
from municipal wastewater treatment plant serving over 250.000 RLM. 
The material’s ultimate and proximate analyses are shown in table 1. Co-
al and dried sludge was milled and sieved. Particles less than 200 m 
was used. Three samples were prepared, where sewage sludge was 
mixed with coal in the proportion of 10, 30 and 50 (wt%). The samples 
are called later S10, S30 and S50.
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Tests were performed as dynamic (non isothermal) using a thermo-
gravimetric analyzer (TGA/SDTA 851e, Mettler-Toledo). Samples of total 
mass of 10* 10-6 kg were used and heated from ambient temperatu-
re to 1000oC. The conditions in which the experiment was conducted, 
consisted of two variable parameters: four diff erent gas mixtures (20, 40, 
60, 80% oxygen, rest: carbon dioxide) and three heating rates: 10, 20 
and 40oC/min. Kinetic analysis were carried out using Flynn-Wall-Ozawa 
method which is based on the following equation [4]

For constant degree of conversion (α) ln β vs 1/T obtained at se-
veral heating rates yields a straight line. The slope of the lines allows 
evaluation of the apparent activation energy. The plot of ln β vs 1/T cor-
responding to several degree of conversion (α) is shown in fi gure 1 for 
S10 for two diff erent atmosphere. The values of the calculated apparent 
activation energies at diff erent constant values of degree of conversion 
are shown in fi gure 2. 

It could be seen from the received results that the apparent acti-
vation energy decreases with the degree of conversion. The shape of 

the curve is nearly the same for S10 as well as for S50 blend. Howe-
ver the initial value of activation energy is higher for S50. The average 
value of activation energy for S10 and for the percentage of oxygen 
at 20, 40, 60 and 80% are respectively 75.86 kJ / mol, 179.34 kJ / 
mol, 239.83 kJ / mol and 282.46 kJ / mol. Also, with increasing parti-
cipation of municipal sewage sludge in the fuel mixture the activation 
energy increases.

...
W artykule przedstawiono wyniki badań kinetyki spalania 

mieszanek paliwowych na bazie osadów ściekowych oraz 
węgla kamiennego w atmosferze O2/CO2. Badania prze-
prowadzono dla trzech mieszanek o udziale masowym osa-
dów ściekowych odpowiednio: 10%, 30% oraz 50%. Każ-
dorazowo badaniom poddawano próbkę o masie 10*10-6 
kg 1%. Badania wykonano za pomocą termograwimetru 
TGA/SDTA 851e fi rmy Mettler-Toledo prowadząc jednocze-

sną rejestrację danych w zakresie ubytku masy próbki oraz tem-
peratury próbki w ściśle kontrolowanych warunkach. Badania prowadzo-
no jako nie izotermiczne w zakresie temperatury do 1000oC przy trzech 
współczynnikach nagrzewu: 10, 20 oraz 40oC/min. Przeprowadzono 
analizę krzywych TG oraz DTG. Do wyznaczania paramertów kinetycz-
nych procesu skorzystano z metody izokonwersyjnej Flynn-Wall-Ozawa.

Praca naukowa współfi nansowana przez Narodowe Centrum Ba-

dań i Rozwoju, jako Projekt Strategiczny PS/E/2/66420/10 „Zaawan-
sowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii 
spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fl uidalnych zintegrowanych 
z wychwytem CO2".
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C [%] H [%] O [%] N [%] S [%] M [%] A [%] V [%]

Sewage 
sludge

29,85 4,89 15,99 3,88 1,44 7,89 36,06 46,70

Coal 59,30 5,17 11,27 1,10 1,50 12,64 9,02 29,24

Tab. 1. Ultimate and proximate analysis of sewage sludge and coal (wt%, daf)
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Jolanta Ziaja, Paweł Mirek, Politechnika Częstochowska

Wpływ metody wyznaczania rozkładów ziarnowych 
materiału inertnego na skalowanie zjawisk przepływowych
w kotłach z cyrkulacyjną warstwą fl uidalną

Skalowanie hydrodynamiki cyrkulacyjnej warstwy flu-
idalnej (CWF) jest zadaniem o dużym stopniu złożono-
ści nie tylko od strony fizycznej, ale przede wszystkim 
od strony przygotowania eksperymentu. Charakter zja-
wisk przepływowych obserwowanych w CWF nie pozwa-
la na sformułowanie uniwersalnej zależności funkcyjnej, 
która w sposób wystarczająco dokładny wiązałaby pa-
rametry przepływowe z charakterystyką materiału inert-
nego. W tej sytuacji, jedną z wielu metod wykorzystywa-
nych do laboratoryjnego badania hydrodynamiki CWF jest 
metoda podobieństwa dynamicznego, której podstawo-
wym problemem jest odpowiedni dobór gęstości i skła-
du frakcyjnego materiału cyrkulującego w układzie. O ile 
w przypadku doboru gęstości ziaren wykorzystać można 
znane w literaturze kryteria podobieństwa dynamiczne-
go, o tyle przy wyznaczaniu składu frakcyjnego materia-
łu przeznaczonego do badań laboratoryjnych potrzebna 
jest wiedza na temat rozkładu ziarnowego materiału cyr-
kulującego w kotle. Tak więc przygotowanie badań mo-
delowych wiąże się koniecznością znalezienia odpowie-
dzi na pytanie, jaką metodę analizy wybrać przy określa-
niu rozkładu wielkości cząstek (PSD) materiału inertnego 
tak aby odzwierciedlić stan hydrodynamiki kotła na sta-
nowisku modelowym. 

Jeden ze sposobów rozwiązania tego problemu pole-
ga na określeniu rozkładów frakcyjnych materiału inert-
nego pobranego z wysokości 8,3 m konturu cyrkulacyj-
nego i przeprowadzeniu szeregu testów sprawdzających, 
celem wyłonienia najbardziej odpowiedniej metody okre-
ślania PSD próbki materiału inertnego [1].

Celem pracy jest przedstawienie wyników analizy PSD 
w zależności od zastosowanej metody. Podstawą opisy-
wanych badań jest porównanie ze sobą wyników analizy 
sitowej na sucho z metodą dyfrakcji laserowej. Z uwagi 
na fakt, że średnice ziaren materiału sypkiego występu-
jącego w kotle CFB 966MWth zmieniają się w szerokim 
zakresie, rozkłady ziarnowe próbek materiału inertnego 
pobranego z kotła na wysokości 8,3 m [2], wyznaczano 
za pomocą dwóch metod: dyfrakcji laserowej dla ziaren 
z przedziału 0÷1000 µm, z wykorzystaniem analizatora 
Mastersizer 2000 E oraz analizy sitowej, dla ziaren o śred-
nicach większych od 1000 µm.

Na rys. 1 przedstawiono rozkłady wielkości ziaren 
wyznaczone przy użyciu dwóch metod: analizy sitowej i 
dyfrakcji laserowej, tej samej próbki materiału inertnego 
pobranego z komory paleniskowej kotła na wysokości 8,3 
m dla pełnego obciążenia kotła. Wartości średnic ziaren 
przedstawione zostały na rys.1 jako wartości względne, 
odniesione do maksymalnej średnicy ziarna. Zaobserwo-
wano wyraźne różnice w rozkładach ziarnowych materiału 
inertnego. Jak wynika z rys. 1 metoda dyfrakcji laserowej 
określa PSD w szerszym zakresie pomiarowym niż meto-
da analizy sitowej. Dla potwierdzenia wpływu wyboru me-
tody wyznaczania PSD materiału inertnego na skalowa-
nie zjawisk przepływowych przeprowadzono badania na 
stanowisku modelowym kotła, pracującego w Elektrowni 
Łagisza na parametry nadkrytyczne o mocy 960 MWth, 
wykonanym w skali 1/20 z pleksiglasu z zachowaniem 
podobieństwa geometrycznego. W trakcie badań reje-
strowano spadki ciśnienia wzdłuż wysokości komory pa-

W artykule dokonano porównania dwóch metod wyznaczania rozkładów 
ziarnowych materiału inertnego - metodę analizy sitowej i metodę dyfrakcji 

laserowej. Uzyskane wyniki pozwoliły wskazać najbardziej odpowiednią metodę 
wyznaczania rozkładów ziarnowych reprezentatywnej próbki materiału inertnego, 
wykorzystanego podczas skalowania zjawisk przepływowych na stanowisku 
laboratoryjnym. W artykule przedstawiono rezultaty badań laboratoryjnych, 
przeprowadzonych na stanowisku modelowym kotła fl uidalnego pracującego 
w Elektrowni Łagisza o mocy 960 MWth, wykonanym w skali 1:20 z zachowaniem 
podobieństwa geometrycznego. Badania przeprowadzono dla przeskalowanego 
materiału pobranego z wysokości 8,3 m konturu cyrkulacyjnego w stanie pełnego 
obciążenia kotła. Dla odzwierciedlenia warunków hydrodynamicznych panujących 
w komorze paleniskowej wykorzystano materiały o odpowiednio dobranej gęstości 
i składzie frakcyjnym. 
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leniskowej w punktach pomiarowych, 
odpowiadających punktom pomiaru 
ciśnień w kotle rzeczywistym. Mate-
riałem wykorzystywanym do badań 
były mikrokulki szklane o gęstości 
rzeczywistej p=2500kg/m3.

Uzyskane wartości spadku ciśnie-
nia przeliczono na wartości gęstości 
zawiesiny, przy czym wartości gęsto-
ści zawiesiny skorygowane zostały 
wartościami wynikającymi z różnicy 
gęstości pomiędzy gęstością powie-
trza oraz gęstością spalin. Na rys. 2 
pokazano rozkłady gęstości zawie-
siny materiału sypkiego dla pełnego 
obciążenia kotła przy stosunku PA/
SA=1.86. Wartości gęstości zawiesi-
ny pokazane na rys. 2 przedstawiono 
w postaci bezwymiarowej. Na rys. 2 
przedstawiono porównanie rozkładów 
gęstości zawiesiny uzyskane dla PSD 
materiałów określonych za pomocą 
metody analizy sitowej i metody dy-
frakcji laserowej z rozkładem zareje-
strowanym w kotle CFB 966MW¬th 
w stanie pełnego obciążenia. 

Z uzyskanych rozkładów wynika, 
że najlepszym dopasowaniem wzglę-
dem rozkładu zarejestrowanego w ko-
tle charakteryzuje się próbka materiału 
inertnego, która została wyznaczona 
za pomocą metody dyfrakcji laserowej.

Praca naukowa była współfinan-
sowana przez FLEXI BURN CFB Ty-
tuł projektu: Development of High-
Efficiency CFB Technology to Provide 
Flexible Air/Oxy Operation for a Po-
wer Plant with CCS, Grant Agreement 
number: 239188.
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The article compares two methods 

of determining the particle size distri-
butions PSD of inert material - the me-
thod of sieve analysis and laser diffraction method. The 
obtained results allowed to indicate the most appropriate 
method for determining the PSD of a representative sam-
ple of inert material, used in the scaling of flow phenome-
na in the laboratory. The article presents the results of la-

boratory tests carried out on the scaling model of the 966 
MWth fluidized-bed boiler operating in the Lagisza Power 
Plant, made on a scale of 1:20 while preserving the geo-
metrical similarity. 
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Nowadays coal plays in Poland an important role in electrici-
ty production due to its large reserves. To reduce the emission 
during coal combustion one may carry out the combustion pro-
cess in oxygen environment. This method is well known as an 
oxy-combustion [1, 2]. During oxy-fuel combustion, oxygen is 
separated from air (typically averaged of 95% purity of oxygen) 
and mixed with recycled fl ue gas (RFG). In oxy-combustion a 
lower emission of NOx is achieved by removing nitrogen from 
oxidizer. In this case as a combustion products become mostly 
CO2 and water vapor. Flue gas is then purifi ed and recirculated 
to the combustion chamber. Combustion process carried out in 
O2/CO2 mixture diff ers from air combustion due to diff erences in 
gas properties such as higher density and higher heat capacity 
of CO2 compared to N2. Development of oxy-fuel combustion 
technology can be supported by numerical methods - Compu-
tational Fluid Dynamics (CFD).

The paper presents results of numerical simulations of pu-
lverized coal combustion process in swirl burner. In numerical 
simulation it is important to have fi ne mesh resolution in the re-
gion of the burner exit, where the fl ame is located. Mesh sensi-
tivity tests have been done to ensure that the grid size has no 
infl uence on the results. Numerical simulations have been per-
formed for the oxyfuel test facility located at the Institute of He-
at and Mass Transfer at RWTH Aachen University [3]. The test 
rig is a vertical, cylindrical furnance with a length of the combu-
stion chamber of 2.1 m and an inner diameter of 0.4 m. Pulveri-
zed coal enters combustion chamber together with the primary 
air. Mass fl ow rate of fuel and air are 6.5 kg/h and 17.6 kg/h re-
spectively. Secondary air mass fl ow rate is 26.6 kg/h and is high-
ly swirled with the swirl number of 1.2. Pulverized coal is simula-
ted as a discrete phase with particle size distribution 0.9 - 123Øm.

Figure 1 shows comparison of axial velocity, tangential ve-
locity and temperature at axial distance of x=0.05m from the 
burner exit. Results obtained in Institute of Thermal Machinery 
(IMC) were compared to experimental data (black circles) and 
numerical results of Toprov et al. (black lines). As it can be seen, 
results for both axial and tangential velocities give good agre-
ement. Results for temperature distribution diff ers from expe-
rimental data. First the temperature is overpredicted up to the 
radius R=0.024 and then is higly underpredicted in the range 

of radius R=0.025-0.051m. This is also the case for results of 
group of Toprov et al. The reason for that could be combustion 
mechanism used in simulation. 

The work reported in the present paper has been supported 
by the Polish research project „Zaawansowane technologie po-
zyskiwania energii - Opracowanie technologii spalania tlenowe-
go dla kotłów pyłowych i fl uidalnych zintegrowanych z wychwy-
tem CO2”. Project number is SP/E/2/66420/10.
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W artykule przedstawione zostały wyniki symulacji numerycz-

nej spalania pyłu węglowego w atmosferze modyfi kowanej O2/
CO2 w palniku wirowym. W obliczeniach numerycznych jedną z 
podstawowych rzeczy jest uniezależnienie otrzymanych wyników 
od zastosowanej siatki punktów węzłowych. W pierwszej kolej-
ności należy upewnić się, iż siatka na której wykonane zostaną 
obliczenia numeryczne posiada odpowiednie zagęszczenie. Sy-
mulacje numeryczne przeprowadzone zostały dla geometrii pal-
nika wirowego, którego stanowisko pomiarowe zlokalizowanego 
w Instytucie Wymiany Ciepła i Masy na uniwersytecie RWTH 
Aachen w Niemczech [3]. Stanowisko pomiarowe składa się z 
rury opadowej o długości 2.1 m oraz średnicy wewnętrznej 0.4 
m. Palnik zlokalizowany jest w górnej części układu pomiarowe-
go dla którego stopień zawirowania wynosi 1.2. 

Piotr Warzecha, Andrzej Bogusławski, Institute of Thermal Machinery, Czestochowa University of Technology

Modeling of oxy-combustion in swirl burner

Fig. 1. Axial velocity (a) tangential velocity (b) and temperature (c) at axial distance x=0.05m from the burner
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Konwersja azotu w procesie spalania tlenowego 
w cyrkulacyjnej warstwie fl uidalnej

W artykule zaprezentowano wyniki badań procesu oxy-spalania, 
przeprowadzonych na instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fl uidalną 

(CFB), na podstawie których dokonano analizy mechanizmów konwersji 
N-paliwowego do NO, NO2, N2O, NH3 oraz HCN. Niniejsze testy ukierunkowane 
były przede wszystkim na ocenę wpływu stężenia tlenu w mieszankach gazowych 
O2/CO2 na formowanie/redukcję zawiązków azotu.

  Eksperyment
Aby dokonać oceny w zakre-

sie formowania/redukcji związków 
azotu w atmosferach gazowych 
O2/CO2 przeprowadzono serię te-
stów na instalacji pilotowej CFB o 
mocy 0,1 MWt. Konstrukcja instala-
cji została szczegółowo opisana w 
[1]. Jako gazu fluidyzującego użyto 
mieszanek O2/CO2, o różnych udzia-
łach tlenu: 21, 25, 30 i 35%-obj., sy-
mulując w ten sposób recyrkulację 
spalin, przy stosunku gazu pierwot-
nego do wtórnego 70/30. Do badań 
użyto węgla kamiennego, o zawar-
tości azotu w zakresie 0,85-0,90%, 
z PKW ZG Janina. 

W zależności od udziału tlenu w 
atmosferze gazowej O2/CO2, śred-
nie wartości temperatur mierzonych 
wzdłuż wysokości komory paleni-
skowej wahały się w zakresach od 
1030-1155K do 1143-1222K. Gra-
dient ciśnienia utrzymywany był na 
stałym poziomie ok. 2500Pa.

Pomiar składników spalin prowadzony był za pomo-
cą analizatora gazów DX-4000 firmy Gasmet, opartego 
na pomiarze metodą FTIR (transformata Fouriera w pod-
czerwieni). 

Wśród mierzonych składników gazowych oprócz NO, 
NO2, N2O, NH3 i HCN, rejestrowano również CO2, CO, H2O 
i O2 niezbędne w procesie obróbki danych oraz grupę wę-
glowodorów (CH4, C2H6, C3H8, C4H10, CHOH, C2H4, C3H6) 
z uwagi na ich reaktywność z tlenkami azotu. Pomiaru 
składu spalin dokonano w 4 portach, rozmieszczonych 
wzdłuż wysokości komory paleniskowej: 0,43 m, 1,45 m, 
2,50 m oraz 4,88 m od rusztu. Przystosowanie instalacji 

do prowadzenia wielopoziomowego sondowania składu 
gazów spalinowych wewnątrz komory paleniskowej, reali-
zowane równolegle z rejestracją wybranych parametrów 
procesowych (temperatura, ciśnienie), umożliwiło przepro-
wadzenie globalnej analizy procesu konwersji azotu pali-
wowego na kolejnych etapach jego termicznego rozpadu.
 

Analizę emisji związków azotu oparto na podstawie 
zmian wartości stopieni konwersji (CR) azotu cząstecz-
kowego (Nfuel) do: NO - (CRN -> NO), NO2 - (CRN -> NO2), N2O 
- (CRN ->N2O), NH3 - (CRN -> NH3), HCN - (CRN -> HCN), wyliczo-
nych według metodyki opisanej w [2]. Zastosowanie stopni 
konwersji pozwoliło na bezpośrednie porównanie wyników 
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otrzymanych dla atmosfer gazowych o różnym 
udziale tlenu. Porównanie wartości odpowied-
nich współczynników na kolejnych poziomach 
komory paleniskowej pozwoliło prześledzić prze-
bieg konwersji danego składnika, od momentu 
odgazowania paliwa do chwili, w której odpro-
wadzany jest on do atmosfery.

  Wyniki
Uzyskane wyniki jednoznacznie wskazują 

na to, że niezależnie od stężenia tlenu w mie-
szance O2/CO2, N-paliwowy utleniał się głów-
nie do NO i N2O, a jego konwersja do NO2 by-
ła nieznaczna (za wyjątkiem dolnej redukcyjnej 
strefy przy niskich udziałach tlenu w gazie wlo-
towym). Ponadto wraz ze wzrostem udziału tle-
nu w mieszance O2/CO2 wyraźnie spadał sto-
pień konwersji azotu cząsteczkowego do NH3 i 
HCN, przy czym obecność NH3 związana była 
bardziej z dolną częścią komory paleniskowej, 
a HCN z jej górną częścią. Zauważono również 
występowanie mechanizmu redukcji, głównie 
NO, najprawdopodobniej do N2.

Rysunki 1-4 przedstawiają zależności i od-
działywania pomiędzy związkami zawierającymi 
w swym składzie N-paliwowy.

Praca naukowa była współfinansowana przez 
Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, jako Pro-
jekt Strategiczny PS/E/2/66420/10 „Zaawanso-
wane technologie pozyskiwania energii: Opraco-
wanie technologii spalania tlenowego dla kotłów 
pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wy-
chwytem CO2”.
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This paper presents the study on nitrogen 

conversion in oxy-fuel coal combustion in a pi-
lot scale CFB 0,1 MW

th facility. The analysis in-
cludes conversion of N-fuel into NO, NO2, N2O, 
NH3 and HCN and their interactions under diffe-
rent O2 concentrations: 21, 25, 30, 35%-vol. in 
O2/CO2 gaseous mixture. Measurements have 
been carried out in 4 control points along the 
combustion chamber. Results show that fuel-N 
is oxidized mainly to NO and N2O, whereas, the 
conversion to NO2 is relatively low. The values 
of nitrogen conversion ratio to both: NH3 and 
HCN visibly decline with an increase in O2 con-
centration in gaseous mixtures. The reduction 
of NO is noticed as well. 
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Analiza cieplno-przepływowa procesu oxyspalania węgla

Dla zapobieżenia potencjalnemu efektowi cieplarnianemu, spowo-
dowanemu przez wzrost koncentracji CO2 w atmosferze, przewiduje się 
ograniczenie emisji tego gazu. Efektywną drogą do realizacji tego celu 
jest m.in. zastosowanie tzw. oxyspalania w atmosferze O2/CO2. Pod-
stawowym problemem oxyspalania paliw stałych w kotłach energetycz-
nych jest jednak wysoka szybkość reakcji przebiegającej bez obecno-
ści azotu z powietrza, który moderuje temperaturę spalania. Oxyspa-
lanie realizowane w konwencjonalnym kotle energetycznym wymaga 
więc przekonstruowania komory paleniskowej, szczególnie wtedy, gdy 
przewidywane jest spalanie w tlenie o wysokiej czystości, ze względu 
na wysoką temperaturę spalania i związaną z tym konieczność zasto-
sowania czynnika moderującego tę temperaturę jak również warun-
ki wymiany ciepła.

W niniejszym artykule dokonano analizy przedpaleniska cyklonowe-
go dla celów realizacji procesu oxyspalania pyłu węglowego. Koncepcja 
nowego sposobu organizacji oxyspalania w warunkach przepływu za-
wirowanego w przedpalenisku cyklonowym oparta jest o wykorzysta-
nie pokazanej na rys. 1 zależności adiabatycznej temperatury spalania 
od współczynnika nadmiaru tlenu przy różnych krotnościach recyrku-
lacji. Zależność ta przedstawia wyniki obliczeń teoretycznych przepro-
wadzonych dla węgla kamiennego, przy założeniu tej samej tempe-
ratury tlenu i recyrkulowanych spalin oraz całkowitego współczynnika 
nadmiaru tlenu λ=1,05.

Obszar zakreskowany na rys. 1 przedstawia przewidywany zakres 
temperatur które panować będą w przedpalenisku cyklonowym. Po-
równanie tego zakresu z przebiegami zmian wartości temperatury adia-
batycznej dla różnych krotności recyrkulacji spalin, wyznacza możliwe 
zakresy pracy przedpaleniska.

Dla utrzymania w przedpalenisku przyjętego zakresu temperatury 
możliwe są co najmniej dwa warianty jego pracy. Pierwszy to intensyw-
na recyrkulacja strumienia spalin w ilości co najmniej 200% ilości spalin 
wilgotnych powstających ze spalania założonego węgla. Drugi, propo-

nowany w niniejszym artykule, polega na rozdzieleniu komory cyklono-
wej na dwie części.

Do górnej części podawane jest paliwo transportowane z młyna 
(np. wentylatorowego) strumieniem spalin o temperaturze zależnej od 
właściwości i rodzaju węgla (np. węgiel brunatny - spaliny pobierane z 
komory paleniskowej, węgiel kamienny - spaliny pobierane z drugiego 
ciągu, lub mieszanka obu rodzajów spalin). Dla utrzymania właściwych 
warunków termicznych w tej części komory cyklonowej, do spalania po-
dawany będzie tlen w ilości podstechiometrycznej. Ponieważ w tej czę-
ści komory realizowane będą głównie procesy nagrzewania, suszenia i 
odgazowania wprowadzanego, wstępnie podgrzanego węgla, dla zbi-
lansowania zapotrzebowania, dostarczane będzie ciepło z dolnej części 
komory cyklonowej, gdzie przewidziano spalanie pozostałości koksowej 
napływającej grawitacyjnie z części górnej. Ponieważ w dolnej części 
komory cyklonowej przewidziano także topienie popiołu, niezbędną do 
tego wysoką temperaturę winno zapewnić spalanie pozostałości kok-
sowej w atmosferze czystego tlenu podawanego z dużym nadmiarem 
(około 1,5-1,6), koniecznym dla ograniczenia nadmiernego wzrostu 
temperatury. Nadmiarowy tlen przepłynie następnie wraz ze spalinami 
powstałymi w części dolnej do górnej części komory cyklonowej, gdzie 
mieszając się z intensywnie wydzielanymi z paliwa częściami lotnymi 
zapewni ich poprawne spalanie.

Dla uzyskania całkowitego i zupełnego spalania przewidziano dostar-
czanie uzupełniającej ilości tlenu do kanału, łączącego przedpalenisko 
cyklonowe z komorą paleniskową kotła. Dla ograniczenia obciążenia 
cieplnego obu części komory cyklonowej (szczególnie dolnej), prze-
widuje się taką konstrukcję komory oraz organizację w niej przepływu 
paliwa i spalin aby znaczną ilość części lotnych oraz unoszone drobne 
ziarna węgla i pozostałości koksowej spalać na wylocie z kanału łączą-
cego komorę cyklonową z kotłem. Taka organizacja procesu spalania 
przyczyni się do poprawy współczynnika wymiany ciepła wywiązane-
go wskutek spalania do membranowych ścian parownika tworzącego 
komorę paleniskową kotła.

Zaproponowana i skrótowo przedstawiona w niniejszym artykule 
nowa koncepcja organizacji procesu oxyspalania w przedpalenisku 
cyklonowym stwarza korzystne warunki do znacznego obniżenia stru-
mienia recyrkulowanych spalin, poprzez:

  intensywne odgazowanie wprowadzanego paliwa i odrębne spa-
lanie pozostałości koksowej oraz części lotnych i gazów powsta-
jących w ewentualnym procesie zgazowania części paliwa oraz

  stopniowane dostarczanie tlenu....
The paper deals with the analysis of a model compact cyclone fur-

nace designed for the oxycombustion of coal dust. The combustion pro-
cess was assumed in order to provide the conditions for suffi  cient fuel 
burnout, low emission of SO2 and NOx, and effi  cient capture of the ash. 
Accordingly, novel concept of the oxycombustion process was propo-
sed in the system where favorable conditions for signifi cant reduction 
of the fl ue gas recirculation are provided due to 1/ graduated supply of 
oxygen, and 2/ intensive devolatilization of the fuel and separate com-
bustion of gases and the fi xed carbon. 

Rys. 1. Wpływ współczynnika nadmiaru tlenu oraz krotności 
recyrkulacji spalin na wartość adiabatycznej temperatury spalania.

 nsw = strumień spalin wilgotnych, KR = Krotność Recyrkulacji
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Metoda diagnostyki zachowania się kotła w warunkach 
pracy o podwyższonym ryzyku

Badania przeprowadzono dla prób współspalania wę-
gla z wybranymi paliwami (w tym z grupy biomasy leśnej 
oraz agromasy), których współspalanie może powodować 
m.in. intensywne tworzenie się osadów na powierzch-
niach ogrzewalnych, aglomerację złoża, itp., prowadzące 
w konsekwencji nawet do awaryjnego odstawienia kotła. 
Udział masowy paliw współspalanych z węglem mieścił 
się w zakresie od około 7% do 17%. Zestawienie wyni-
ków analizy technicznej paliw spalanych w trakcie kolej-
nych testów przedstawiono w tabeli 1.

W celu zbadania potencjalnego wpływu wybranych 
konfiguracji strumienia paliwa na stan powierzchni ogrze-
walnych kotła opracowano prototypową sondę pomiarową, 
składającą się z rury głównej o średnicy 34 mm i wykonaną 
ze stali żaroodpornej, na której umieszczono pierścienie 
pomiarowe wykonane z fragmentów rur wybranych po-
wierzchni ogrzewalnych. Sondę umieszczano na ścianie 
bocznej kotła w strefie bezpośrednio przed opływem po-
ziomych rur pęczka końcowego przegrzewacza pary. Po 
zakończeniu każdego testu sonda była wyjmowana i chło-
dzona w warunkach otoczenia, a następnie transportowa-
na do laboratorium i poddawana szczegółowej analizie.

Na rys. 1 przedstawiono porównanie wpływu rodzaju 
paliwa na względną szybkość korozji wybranych próbek 
wykonanych ze stali P91. Wyniki wskazują, że w bada-
nym kotle najwyższej szybkości korozji należy oczekiwać 
w przypadku współspalania mułu węglowego, kolejne 
„trudne” paliwa to mieszanina słonecznika i zrębek oraz 
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W artykule przedstawiono metodę 
bezpośredniego diagnozowania 

i oceny zachowania się kotła w 
warunkach ruchowych (‘quasi on-site’), 
charakteryzujących się podwyższonym 
prawdopodobieństwem wystąpienia 
konieczności awaryjnego odstawienia 
kotła. Metoda została pozytywnie 
zweryfi kowana w trakcie prac 
przeprowadzonych na rzeczywistym 
obiekcie - kotle z cyrkulacyjną warstwą 
fl uidalną dużej mocy (>100 MWe). 
Obciążenie kotła podczas wszystkich 
testów wynosiło 100%.
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agromasa. Najbardziej pożądanym paliwem do współspa-
lania są zrębki drzewne, w których przypadku względna 
szybkość korozji jest prawie dwukrotnie niższa (test 3) niż 
podczas spalania mułu (test 4).

W podsumowaniu przedstawionych wyników prób prze-
mysłowych można stwierdzić że:

  Dokonany wybór materiału sondy oraz jej konstrukcja 
zostały pozytywnie zweryfikowane w warunkach pracy 
kotła przy pełnym obciążeniu.

  Wyniki przeprowadzonych prób przemysłowych oraz 
badań laboratoryjnych wykazały, że rodzaj paliwa istot-
nie wpływa na stan powierzchni ogrzewalnych.

  Zestawione na rys. 1 wyniki szacowania względnej 
szybkości korozji wybranych próbek stali P91 w zależ-
ności od rodzaju współspalanego paliwa wykazały, iż 
spośród przebadanych paliw najwyższej szybkości ko-
rozji należy w pierwszej kolejności oczekiwać w przy-
padku współspalania mułu węglowego, a następnie 

mieszaniny słonecznika i zrębek oraz agromasy (su-
szu owocowego). Najbardziej pożądanym paliwem z 
punktu widzenia ograniczenia korozji są zrębki drzew-
ne - względna szybkość korozji jest w tym przypadku 
(test 3) prawie dwukrotnie niższa niż podczas spala-
nia mułu (test 4). ...
The paper describes a method of direct‘at the plant’ 

(i.e. ‘quasi on-site’) diagnostics and assessment of boiler 
behavior at aggravated risk of emergency shutdown. The 
diagnostics is performed with the use of a special pro-
be that has been designed by the authors. The method 
was successfully tested at a real large scale (>100 MWe) 
circulating fluidized bed boiler. During the measurement 
campaign the boiler was cofired with coal and various 
biomass/agromass fuels. The share of the biomass and 
agromass in the fuel mixture was between 7 and 17%.

Te
st 

1
Te

st 
2

Te
st 3

Te
st 4

Te
st 5

0,5

1,0

1,5

2,0

Ag
ro

m
as

a:
su

sz
 o

w
oc

ow
y

M
uł

 w
ęg

lo
wy

Zr
ęb

ka
le
śn

aPe
le

t z
e 

sł
on

ec
zn

ika
+ 

zr
ęb

ka
 le
śn

a,
 5

0/
50

P
ele

t
ze

 s
ło

ne
cz

ni
ka

 
W

zg
lę

dn
a 

sz
yb

ko
ść

 k
or

oz
ji [

-]

 

stal: P91; wydajność kotła: 100%

Rys. 1. Porównanie względnej szybkości korozji wybranych próbek stali
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Eksperymentalne określenie strat ciśnienia 
w przepływomierzach kolanowych

W artykule przedstawiono wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych 
zastępczego współczynnika oporów miejscowych przepływomierzy kolanowych 

w funkcji średniego względnego promienia gięcia R/d i liczby Re.

Podczas przepływu cieczy rzeczywistej w przewodach 
prostoliniowych powstają opory przepływu spowodowane 
lepkością cieczy. Na pokonanie tych oporów zużywana 
jest pewna część energii płynącej strugi, którą nazwa-
no stratami hydraulicznymi ponieważ ulega rozproszeniu 
głównie w postaci wydzielonego w czasie przepływu cie-
pła. Straty te podzielono na straty liniowe i straty miej-
scowe (lokalne) występujące w tych miejscach przewo-
du, gdzie występują zaburzenia w normalnym rozkładzie 
profilu prędkości. W celu wyznaczenia miejscowych strat 
ciśnienia przepływomierzy kolanowych wykonano cztery 
przepływomierze ze stali nierdzewnej z kalibrowanych rur 
o wewnętrznej średnicy d = 11,2 mm. Badane przepły-
womierze zbudowano z kolan zakrzywionych pod kątem 
90º, połączonych z prostymi odcinkami przed i za kola-
nem, tworząc badane elementy przepływowe (przepływo-
mierze), które następnie oznaczono jako K1...K4 (rys. 1).

Przeprowadzono przepływowe badania hydrauliczne, 
gdzie mierzono strumień masy cieczy (wody) qm prze-
pływającej przez układ pomiarowy metodą wagową, oraz 
stratę ciśnienia ps (w punktach odległych o L od końca i 
początki zakrzywienia) na przepływomierzu jako całości, 
przetwornikiem różnicy ciśnień. Wyniki pomiarów i obliczeń 
zależności zastępczego współczynnika strat miejscowych 
badanych przepływomierzy kolanowych od względnego 
promienia gięcia R/d i liczby Reynoldsa, dla przepływu 
wody przedstawiono w postaci wykresu (rys. 2).

Z wykresu (rys. 2) widzimy że zastępczy współczynnik 
oporów miejscowych przepływomierzy przyjmuje najmniej-
sze wartości dla względnego promienia gięcia R/d = 2,3 
(K2) w przebadanym zakresie przepływu przy liczbie Rey-
noldsa 5000 < Re < 30000. Podsumowując przeprowa-
dzone badania możemy stwierdzić, że istnieje optymalne 
ze względu na minimalizacje strat ciśnienia, zakrzywienie 
przepływomierz kolanowego. ...

The paper presents results of experimental studies 
equivalent local resistance coefficient of elbow flow me-
ters as a function of average relative radius R/d and Rey-
nolds number.

 

Rys. 1. Budowa przepływomierza kolanowego

Oznaczenie 
przepływomierza

Względny 
promień R/d

K1 1,70

K2 2,30

K3 3,53

K4 5,93
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Rys. 2. Zależność współczynnika strat miejscowych od R/d i Re 
dla przepływomierza kolanowego 90°
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Some properties of the coal ash

The formation of sintered ash and slag deposits on heat 
exchange surfaces in coal fi ring, is a very important problem. 
The massive built-up of ash deposits force to interrupt the ener-
gy conversion for cleaning the elements of the boilers.Such pa-
rameters as viscosity and surface tension (both temperature de-
pendent) of the ash particles, govern the rate of sintering accor-
ding with the model proposed by Frenkel [1]. Rassk [2] showed 
that small particles would require shorter times to form a sub-
stantial sinter bond than the particles with the same viscosity 
and larger diameter. When temperature increases, the viscosi-
ty as well as line tension decrease. In Frenkel model the slag-
ging tendency is proportional to the ratio line tension/viscosity. 

The conventional empirical indices relating to ash deposi-
tion are widely employed, they frequently give misleading results 
and their reliability is poor. Ash fusion standard temperature 
(AFT) systems, can mitigate some of the problems associated 
with the standard AFT test [3, 4]. The ash fusion test (AFT) is 
still widely used to assess the deposit characteristic of coal in 

combustion systems and initial deformation temperature (IDT) 
is accepted as the temperature where ash softens and beco-
mes sticky, allowing further slag formation. The ash fusion test 
has poor accuracy. It is a subjective, wholly empirical test, ba-
sed on observations rather than measurements, which gives 
no direct indication of the propensity of heated ash to become 
sticky and cause furnace slagging. 

In this paper are presented the results of mechanical, ther-
mal and electrical measurements of the ash samples prepared 
from coal. It was made some correlation between the ashes 
sintering temperature and electrical resistivity of the samples 
[2, 5, 6]. The resistivity changes were correlated with the equ-
ilibrium phases formed during heating process.

The tested samples were prepared with the ashes that we-
re obtained in combustion process (slow combustion in tem-
perature lower than 500ºC) of selected coal. The testing was 
realized according to a scheme presented at fi g. 1. 

Coal
Sewage slugge

biomass

Combustion
process

Ash samples 
formation

Measuring procedure

Heating
2h/T

Chemical 
analysis

Pressure test

QuadTech

Dissipation 
factorT=T+100ºC

Fast cooling 
To RT

Fig. 1. The testing procedure
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The ash sintering tendency was predicted by the pressure 
drop-based ash-sintering test, described in [7]. During electrical 
test, each sample were isothermally heated by 2 hours, at tem-
peratures from 500oC up to 1100oC. The dissipation factor and 
resistivity were measured according procedure described in [8]. 
The XRD and SEM-EDS analysis were made for coal and ash. 

On the basis of the results of XRD experiment for coal 1 
and coal 2, it was identifi ed the mineral matter in the form of 
quartz, kaolinite, hematite and anhydrite. The Si and Al are ma-
inly in the form of kaolinite. 

The minerals identifi ed by the XRD analysis for coal ash 1 
it was only quartz, anhydrite and hematite. Besides calcium, 
which is in the form of anhydrite, other elements are in the 
form of oxides.

For selected coals, it was made electrical experiments. Be-
fore measurements, ash samples were isothermally heated 2 
hour at temperatures from 600oC to 1100oC, according to the 
procedure described in experimental part. 

On the basis on the electrical measurements, it was noti-
ced the visible changes of dissipation factor, measured for 1 
kHz frequency, and resistivity, at temperature equal to about 
900oC. This is in a good agreement with the results obtained 
from pressure drop method. 

On the basis on the electrical measurements, it were cal-
culated the activation energies of processes occurred during 
ash sintering. These results suggest that during the ash sinte-
ring it occur the processes that need the energy equal to abo-
ut 50 kJ/mol (Na

2O
solid sate -> Na2O

slag, and K2O
solid sate -> K2O

slag) 
and 180 kJ/mol (K

2SO4
solid state -> K2SO4

slag ) to activate its [8]. 
Sintering phenomena are associated with the bonding or we-

lding processes of the ash particles. The particle agglomeration 
is closely associated with the physics and chemical processes 
occurred on the ash surface. The dominant sintering mecha-
nism is viscous fl ow. It was suggested that under the infl uence 
of surface tension, the crystalline material would behave like 
amorphous one. It was suggested that the electrical conduc-
tivity is proportional to the viscosity during temperature action. 

The values obtained on the basis of the electrical experi-
ments are in good accordance with the literature data [2, 5, 9, 
10] suggesting the occurrence of the sintering mechanism ba-
sed on the surface diff usion and the viscous fl ow phenomena.

To the identifi cation of the processes that occurs near 900oC, 
the thermodynamic prediction for mineral matter transforma-
tion was made. The thermodynamic calculation was made for 
model assumed that 5% nonreactive particle participate in the 
sintering process [11-15]. 

  Summary
On the basis of the pressure drop experiment and electri-

cal measurements and thermodynamic calculation of the coal 
(with mineral matter in a form of quartz, anhydrite, kaolinite and 
hematite), it was suggested that:
  The electrical measurements are the promising method of 

slugging and fouling risk assessment. 
  The results of equilibrium calculations and electrical experiment 

suggest that the sintering process consists of a few processes
  There is a good compatibility between results of electrical 

measurements and pressure drop test for selected coal.

. . .
W prezentowanej pracy pokazano wyniki badań analitycznych, 

ciśnieniowych i elektrycznych a także strukturalnych (RTG i SEM-
EDS) próbek popiołów wyselekcjonowanych węgli. Na podstawie 
wyników tych badań, popartych analizą termodynamiczną popiołu, 
stwierdzono, dla badanych próbek, istnienie dobrej zgodności po-
między zachowaniem się parametrów elektrycznych a temperatu-
rą spiekania oznaczona metodą ciśnieniową oraz zmianami stanu 
popiołu przewidzianymi metodami termodynamicznymi.

Słowa kluczowe: węgiel, popiół, temperatura spiekania, rezy-
stywność, żużel.
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Wpływ szybkości zmian temperatury ścian elementów 
ciśnieniowych kotłów na procesy rozruchu

Proces zamiany energii chemicznej zawartej w paliwie w energię 
cieplną odbywa się w wyniku spalania paliwa w kotłach energetycz-
nych o takiej konstrukcji, która zapewnia produkcję pary wodnej o 
zadanym ciśnieniu i temperaturze, z wymaganym wydatkiem maso-
wym. Pomimo prostoty obiegu termodynamicznego realizowanego 
w elektrowniach parowych, urządzenia wykorzystywane w proce-
sie wytwórczym cechuje skomplikowana konstrukcja oraz złożone 
powiązania funkcjonalne pomiędzy poszczególnymi elementami.

O skali problemu świadczą awarie i związane z tym wyłącze-
nia bloków energetycznych z ruchu. Analiza pracy bloków energe-
tycznych pokazuje, że najbardziej awaryjnymi urządzeniami bloku 
energetycznego są kocioł i turbina. Udział kotła w awariach wyma-
gających wyłączenia bloku energetycznego z ruchu spowodowany 
jest w większości przypadków uszkodzeniami części ciśnieniowych 
kotła, tj. parownika i przegrzewaczy. 

Powierzchnie wymiany ciepła projektowane są tak, aby w trak-
cie stabilnej pracy kotła w warunkach znamionowych, w rurach 
parownika omywanych od wewnątrz wodą i mieszaniną parowo-
wodną oraz w przegrzewaczu chłodzonym parą, nie następował 
wzrost temperatury ścianek rur, powyżej której materiał ścian traci 
swoje własności wytrzymałościowe. W odróżnieniu od ustalonej 
pracy kotła zupełnie inne warunki cieplne i przepływowe panują w 
stanach przejściowych, tj. podczas rozruchu, wyłączania z ruchu i 
szybkich zmian obciążenia kotła a zwłaszcza w przypadkach wyłą-
czeń awaryjnych. W stanach przejściowych występują duże wahania 
temperatury, ciśnienia i ilości czynnika chłodzącego. Wpływa to na 
szybkości nagrzewania i ochładzania kryterialnych grubościennych 
ciśnieniowych elementów kotłów. Nierównomierne i zbyt szybkie 
zmiany temperatury ścian powodują powstawanie na tyle dużych 
naprężeń cieplnych, że obserwowane są uszkodzenia w postaci 
pęknięć. Pęknięcia te widoczne są np. w walczakach kotłów w re-
jonach rur opadowych. Dlatego też producenci kotłów wprowadzają 
ograniczenia szybkości zmian temperatury, defi niując dopuszczalne 
szybkości nagrzewania i ochładzania elementów kotłów dla wybra-
nych tzw. kryterialnych elementów ciśnieniowych kotła.

Rozruchy i wyłączania kotła z ruchu są procesami, które w istot-
ny sposób decydują o zużyciu ciśnieniowych elementów kotła i ich 
trwałości resztkowej. W trakcie rozruchów i wyłączeń nieustalone 
procesy cieplno-przepływowe powodują, że elementy ciśnieniowe 
zwłaszcza o skomplikowanych kształtach, poddawane są dodat-
kowym obciążeniom.

Właściwe zaprojektowanie elementów ciśnieniowych kotła, do-
bór materiałów i prawidłowo przeprowadzone obliczenia zapewniają 
niską awaryjność kotła. Jest to istotne w okresie, w którym poprawa 
sprawności bloków energetycznych związana jest z budową dużych 
jednostek na parametry nadkrytyczne. Związane jest to również z 
wykorzystaniem nowych gatunków stali o wysokich parametrach 
wytrzymałościowych w wysokich temperaturach. 

Do prawidłowego zaprojektowania elementów kotłów poddawa-
nych obciążeniom cieplno-mechanicznym oraz oceny trwałości sto-
suje się normę europejską o ogólnym oznaczeniu EN-12952-3:2001. 

Norma ta przyjęta została 25 lipca 2001 r. przez CEN (Comité Eu-
ropéen de Normalisation/ European Committee for Standarization) 
i wprowadzona bez zmian we wszystkich krajach członkowskich 
CEN, jako normy krajowe. Wykorzystywana jest również w celu 
określenia dopuszczalnych parametrów rozruchowych dla grubo-
ściennych elementów ciśnieniowych kotła takich jak walczaki, ko-
mory wylotowe pary, separatory, schładzacze oraz elementów ruro-
ciągów parowych o skomplikowanych kształtach - trójniki i zawory. ...

High thermal stresses occur during the power boiler operation 
in its thick-walled components, especially during boiler start-up and 
shut-down. The non-uniform heating of the boiler drum over its cir-
cumference during start-up is caused by the condensation of steam 
on the inner surface of the drum in its steam space. Also fi lling the 
installation with fresh water in between the periods of boiler opera-
tion causes the signifi cant increase in the thermal stress in the bo-
iler drum, especially over its circumference and in the region of the 
boiler drum; downcomer intersection. Very high thermal stress can 
occur during the injection of cool water into the thick-walled compo-
nent, as in case of the attemperator. In some cases the thick-walled 
boiler components are subjected to the thermal shock, especially 
when the steam condensation occurs on their inner surface or fresh 
water of lower temperature is fi lled into the installation. 

Processes of conducting thick-walled boiler components as oc-
curs in the start-up and shutdown of boilers, are diffi  cult processes 
and require special supervision. Because the thick-walled boiler com-
ponents are subjected to the irregular and fast temperature changes, 
it is necessary to monitor the operation of the thick-walled pressure 
components. For this reason, criterial boiler components such as 
boiler drums, superheater chambers and attemperator chambers, 
or steam piping fi ttings, ought to be monitored continuously. For pro-
per monitoring operation systems, there must be acceptable rates 
for safeguarding the boiler pressure parts from large thermal loads.

EU standard EN 12952-3 Water-tube boilers and auxiliary in-
stallation, Part 3: Design and calculation of pressure parts, is com-
monly used to determine the allowable parameters, not only in Eu-
ropean countries.

The presented calculations are based on the cited norm, allo-
wing the determination of permitted variations in the walls of the 
pressure elements: the heating and cooling rate limits, the ranges 
of allowable stresses, and the degree of wear. Usually, it is used for 
determining allowable limits in on-line monitoring systems of pres-
sure components. However, it should be noted that other procedu-
res for determining allowable temperature changes during start-up 
and shutdown of the boiler, which can be used for designing and 
operating large power boilers, allow a step change in the tempera-
ture at the beginning of the heating and cooling of the pressure ele-
ment, which is weakened by holes. This is an advantage because 
it allows the reduction of the boiler start time, without degrading the 
pressure parts of boilers, enabling faster connection of the power 
units to electric systems. 
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Bu= mACCpAC(Tvap- Tambient) -TomACCpACln(      ) + Hads(      - 1)

Gaz ziemny jest paliwem kopalnym, które w stopniu najwyższym 
spełnia trudne normy środowiskowe. Cecha ta wspomaga wzrost je-
go udziału w globalnym rynku surowców energetycznych. Gospodarki 
państw rozwiniętych ukierunkowywane są na wykorzystywanie technologii 
gazowych w energetyce. Poszukując kompromisu miedzy możliwością 
zaopatrzenia się w gaz ziemny, a próbą uniknięcia zależności od pojedyn-
czego dostawcy, wiele krajów inwestuje w budowę infrastruktury pozwa-
lającej na import skroplonego gazu ziemnego (LNG), którego temperatura 
pod ciśnieniem normalnym wynosi 111 K i wchodzi w zakres temperatur 
kriogenicznych. Budowane gazoporty oraz duże jednostki zgazowania 
są podstawowymi jednostkami umożliwiającymi przyjęcie dostaw LNG. 

Zalety LNG, a w szczególności duża objętościowa gęstość energii, 
uniezależnienie od sztywnej sieci rurociągów oraz możliwość wyboru do-
stawcy tego paliwa, znacząco zwiększają konkurencyjność transportu 
gazu ziemnego w jego ciekłej formie, kompensując jednocześnie wyso-
kie koszty energetyczne skroplenia. Dążenie do minimalizacji kosztów 
przetwarzania gazu ziemnego powoduje ciągłe poszukiwanie wydajniej-
szych technologii skraplania i przesyłu LNG. Etapem często pomijanym 
w rozważaniach dotyczących możliwościach poprawy bilansu ekono-
micznego jest regazyfi kacja LNG. Proces w trakcie którego uwalniana 
jest egzergia fi zyczna LNG jest obecnie realizowany w sposób generu-
jący dodatkowe zużycie gazu poprzez spalanie części transportowane-
go gazu celem zgazowania pozostałej reszty (Submerged Combustion 
Vaporizer), bądź w wymiennikach, w których źródłem ciepła jest woda 
morska, rzeczna lub powietrze (Open Rack Vaporizer) i nie zachodzi wy-
korzystanie egzergii fi zycznej LNG. 

Znane z literatury propozycje metod wykorzystania egzergii fi zycznej 
LNG to: użycie generowanej mocy chłodniczej w chłodnictwie i klimaty-
zacji (np. wstępne chłodzenie strumienia powietrza w procesie skrapla-
nia i separacji składników powietrza, wentylacja kopalń, skojarzenie jed-
nostek gazyfi kacji z chłodniami spożywczymi) oraz wykorzystanie cie-
pła parowania LNG do produkcji energii elektrycznej w obiegach ORC.

Innowacyjną metodą wykorzystania egzergii fi zycznej LNG jest sprzę-
żenie procesu regazyfi kacji i napełniania adsorpcyjnych zbiorników maga-
zynowania gazu ziemnego (ANG). Połączenie takie pozwala na zmniej-
szenie ciśnienia napełniania zbiornika ANG, zapewniając jednocześnie 
źródło ciepła potrzebne do przemiany fazowej LNG. 

Gaz ziemny jako surowiec o niskim poziomie podatku akcyzowego 
jest perspektywicznym paliwem dla potrzeb przemysłu transportowego. 
W przeciwieństwie do CNG, bezpośrednie wykorzystanie LNG w pojaz-
dach jest trudne, ze względu na nieuniknione dopływy ciepła do zbiorni-
ków kriogenicznych . Pojazdy ze zbiornikami CNG są coraz bardziej po-
pularne, jednak ich ilość wzrasta powoli, głównie ze względu na wysokie 
ciśnienia panujące w zbiorniku. Ciśnienia rzędu 200 atm dla pojazdów 
napędzanych CNG są mało konkurencyjne dla ~6 atm w przypadku 
pojazdów napędzanych LPG. Rozwiązaniem są zbiorniki adsorpcyjne 
(ANG), które operując znacząco niższymi ciśnieniami (30-50 atm) są w 
stanie zapewnić ilość gazu ziemnego (metanu) odpowiadającą zbiorni-
kowi CNG o ciśnieniu 120 atm. 

Ideę skojarzenia procesów regazyfi kacji LNG i napełniana zbiornika 
ANG przedstawia rysunek 1. Strumień LNG podawany jest do wymien-

nika ciepła umiesz-
czonego w zbior-
niku wypełnionym 
złożem adsorbują-
cym. LNG odparo-
wując wychładza 
sorbent. Gaz ziem-
ny w postaci gazo-
wej odprowadza-
ny jest do dalszego 
użytku, pewna je-
go cześć zawracana jest do zbiornika celem zmagazynowania.

Zasadność proponowanego rozwiązania obrazuje bilans egzerge-
tyczny procesu. 

B
in = Bout + Bu + Bloss

Dla układu adiabatycznego, w którym efekt użyteczny zdefi niowany 
jest jako suma egzergii wychłodzonego złoża węglowego oraz egzergii 
zużytej na skompensowanie efektu cieplnego procesu adsorpcji, można 
wykreślić zależność przedstawiającą procentową wartość wykorzystanej 
egzergii pierwotnego strumienia LNG, w zależności od temperatury do 
której wychładzany jest adsorbent, w której zachodzi adsorpcja.

gdzie:

Przedstawiona metoda jest szczególnie obiecująca dla przypadku 
małych, rozproszonych stacji zgazowania LNG o działaniu okresowym. ...

Natural Gas is an energy source with prospective view in transportation, 
heat and power generation engineering. The transport and storage of NG is 
possible in gaseous, liquid or adsorbed forms. The market share of LNG is pre-
dicted to achieve about 25% of overall natural gas turnover in the next 20 years. 
Due to the observed continuous growth of LNG market there is a strong inte-
rest in improvement 
of economical ba-
lance of the whole 
LNG process cha-
in. The attention is 
primarily focused 
on liquefaction and 
transportation of 
NG. The step with 
a high potential of 
optimization - rega-
sification is often ne-
glected meanwhile 
the exergy of LNG which is lost during the gasification process is equal to mi-
nimum work needed to liquefy the corresponding NG. This paper presents 
the concept of LNG exergy utilization by coupling the LNG regasification unit 
with filling process of Adsorbed Natural Gas (ANG) tanks. 
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Rys. 1. Idea sprzężenia procesów regazyfi kacją 
LNG i napełniania zbiornika ANG
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Wykorzystanie egzergii fi zycznej LNG 
w procesach energetycznych
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Rys. 2. Wykorzystanie egzergii fi zycznej LNG 
uwalnianej podczas regazyfi kacji gazu 
w zależności od temperatury do której 
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Janusz Lasek, Krzysztof Głód, Jarosław Zuwała, Marek Ściążko, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Ciśnieniowe spalanie tlenowe wybranych paliw stałych

Rosnące wymagania dotyczące ograniczenia emisji za-
nieczyszczeń gazowych z procesów spalania spowodowały 
większe zainteresowanie spalaniem tlenowym, określanym 
w literaturze anglojęzycznej terminem „oxy-fuel” [1]. Dodat-
kowo, dużym zainteresowaniem cieszą się procesy spala-
nia i zgazowania tlenowego, prowadzone w warunkach pod-
wyższonego ciśnienia ze względu na szereg zalet jak przy-
kładowo podniesienie sprawności procesu spalania, łatwiej-
sze usuwanie CO2 ze spalin, znaczne zmniejszenie emisji 
NOx, ułatwienie zapłonu paliwa i inne [2-7].

W artykule przedstawiono podstawową charakterystykę 
prototypowej instalacji ciśnieniowej w skali laboratoryjnej (3 
kg węgla/h). Podjęto także problematykę konwersji tlenku 
azotu podczas spalania wybranych paliw w tlenie, w warun-
kach podwyższonego ciśnienia oraz przy różnym udziale tlenu 
w mieszance gazów doprowadzanych do komory spalania. 

  Wyniki badań oraz ich omówienie
Badania przeprowadzono z wykorzystaniem prototy-

powej instalacji laboratoryjnej ciśnieniowego spalania w 
tlenie, której idea powstała w Instytucie Chemicznej Prze-
róbki Węgla. Rys. 1 przedstawia schemat instalacji. Mak-
symalny strumień gazów podawany do reaktora wynosił 
33 kg/h. Materiałem złoża był piasek kwarcowy o frakcji 
ziarnowej 1-1,4 mm. Szczegóły dotyczące układu pomia-
rowego znajdują się w dostępnej literaturze [5]. 

Na rys. 2 przedstawiono wpływ rodzaju paliwa i utle-
niacza (część a) w warunkach ciśnienia atmosferyczne-
go) oraz ciśnienia (część b) na konwersję tlenku azotu 
(NO). Potwierdzono wcześniejsze badania [5], w których 
stwierdzono obniżenie emisji tlenku azotu (NO) wraz ze 
wzrostem ciśnienia.

Rys. 1. Schemat instalacji laboratoryjnej ciśnieniowego spalania w tlenie z zaznaczeniem punktów pomiarowych
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  Wnioski
Spalanie w tlenie jest atrakcyjnym sposobem konwer-

sji paliw stałych, zwłaszcza pod względem obniżenia emi-
sji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery. Zastąpienie 
tradycyjnego utleniacza, jakim było powietrze, roztworem 
CO2/O2 oraz wzrost ciśnienia do 4,7 bar spowodowało 
niemal trzykrotne obniżenie emisji tlenków azotu. Postulu-
je się, iż obniżenie emisji NO wraz ze wzrostem ciśnienia 
spowodowane jest utworzeniem preferencyjnych warun-
ków dla redukcji tego tlenku na powierzchni karbonizatu 
wg reakcji NO + C ½N

2 + CO. Należy podkreślić, iż two-
rzenie się tlenków azotu jest silnie uzależnione od zawar-
tości tlenu w roztworze CO2/O2. Z przedstawionych badań 
wynika, iż optymalnym rozwiązaniem z punktu widzenia 
emisji NO jest stosowanie mieszanek o udziałach objęto-
ściowych 20% O2 i 80% CO2. Jest to także uzasadnione z 
technologicznego oraz ekonomicznego (koszty produkcji 
tlenu) punktu widzenia ze względu na ograniczenia zwią-
zane z możliwością produkcyjną jednostki separacji po-
wietrza (ASU, ang. Air Separation Unit).

Praca naukowa współfinansowana przez Narodo-
we Centrum Badań i Rozwoju, jako Projekt Strategiczny 
PS/E/2/66420/10 „Zaawansowane technologie pozyski-
wania energii: Opracowanie technologii spalania tleno-
wego dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych 
z wychwytem CO2". ...

Pressurized oxy-fuel combustion is recognized as ve-
ry attractive way for conversion of solid fuels. This pro-
cess is known as a low-emission combustion technique, 
especially when NOx emission is taken into account. This 
paper presents a prototype, laboratory-scale, pressurized 
experimental setup (fuel input up to 3 kg/h). Additionally, 
the NOx conversion during oxy-combustion of different 
fuels, under higher pressure and different O2/CO2 ratio is 
discussed. A change of air-firing to oxy-fuel and the in-
crease of pressure (up to 4.7 bar) caused the decrease 
of NOx emission almost 3 times.
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Krzysztof Cieszyński, Pracownia Projektowa Kotłów Nadkrytycznych, RAFAKO S.A.

Nowa generacja materiałów w kotłach 
na parametry ultra nadkrytyczne

W opracowaniu przedstawiono materiały nowej ge-
neracji, które zastosować można do budowy kotłów na 
ultra nadkrytyczne parametry pary. Opisane w artyku-
le materiały pozwalają na zaprojektowanie kotła USC 
na parametry pary 305 bar/653ºC/672ºC. Zastosowa-
ne materiały na elementy krytyczne kotła tzn. ściany 
szczelne parownika, przegrzewacze wylotowe pary 
świeżej i wtórnie przegrzanej, nie maja jeszcze aplikacji 
przemysłowych. Niniejszy referat zawiera analizę kon-
cepcji zastosowania nowych materiałów na poszcze-
gólne elementy części ciśnieniowych kotła.

Zastosowane w kot le  nowe mater ia ły  pozwolą 
na uzyskanie następujących parametrów pary 305 
bar/653ºC/672ºC. Jednostka energetyczna posiadają-
ca kocioł o takich parametrach będzie w stanie osią-
gnąć sprawność około 48% netto. W odniesieniu do 
jednostek o mocy 900 MWe pracujących ze spraw-
nością 32%, projektowany blok energetyczny pozwo-
l i nam na zmniejszenie zużycia węgla o około 1 000 
000 ton rocznie oraz zmniejszenie emisji CO2 o około 
2 600 00 ton na rok.

Niniejsze dzieło powstało w ramach projektu współ-
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Roz-
woju w ramach umowy SP/E/1/67484/10 - Strategiczny 
Program Badawczy - Zaawansowane technologie po-

zyskiwania energii : Opracowanie technologii dla wy-
sokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych 
zintegrowanych z wychwytem CO

2 ze spalin.. . .
This paper presents a new generation of materials 

that can be applied to the construction of boilers for 
ultra supercrit ical steam parameters. Described in the 
article materials allows for the design of the USC bo-
iler for steam parameters 305 bar/653ºC/ 672ºC. The 
materials used for crit ical boiler components l ike the 
membrane walls, superheater and reheater, haven't 
industrial application yet. This paper is an analysis of 
the concept of the application of new materials for the 
pressure parts elements of the boiler.

Ultra supercrit ical boiler with new materials is able 
to achieve the fol lowing steam parameters: pressu-
re 305 bar, l ive steam temperature 653ºC and reheat 
steam temperature 672ºC. Power plant with a boiler 
of these parameters al lows for achieve eff iciency ca 
48% net. With regard to 900 MWe power plants ope-
rating with 32% efficiency, power plant with new mate-
rials wil l reduce coal consumption ca 1 000 000 tons 
per year and reduction in CO2 emissions ca 2 600 000 
tons per year.

Krzysztof Czajka, Wojciech Moroń, Krzysztof Razum, Wiesław Rybak, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, Politechnika Wrocławska 

Wpływ typu węgla i warunków spalania (rodzaju atmosfery) 
na zachowanie się węgla w czasie spalania 

Analiza odgazowania części lotnych ma na celu wyjaśnienie mechanizmu spalania 
cząstki paliwowej. Pomimo, że proces ten zachodzi kilkukrotnie szybciej niż 

utlenianie pozostałości koksowej, to może prowadzić nawet do 50% utraty masy. 
Odgazowanie wpływa na poziom wypalenia paliwa, wartość opałową i skład 
powstałej smoły, koksu i produktów gazowych oraz sprawność całego procesu 
konwersji.

Atmosfera dwutlenku węgla wzbogacona w tlen może mieć wpływ na odgazowanie 
części lotnych. Pomimo wielu prac nadal niejasny pozostaje wpływ obecności 

dwutlenku węgla na mechanizm odgazowania części lotnych oraz na ich skład.
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  Procedura badań
W pracy przedstawiono badania procesu odgazowania 

węgla kamiennego z Kopalni Janina oraz brunatnego z Ko-
palni Turów. Dla badanych paliw wykonano analizę termo-
grawimetryczną TG połączoną z rejestracją sygnału skanin-
gowej kalorymetrii różnicowej DSC oraz rejestracją widma 
gazowego FTIR. 

  Wyniki 
Kształt krzywych odgazowania węgli w zakresie tempera-

tur pieca do ok. 650°C jest podobny dla obu gazów. Różni-
ce ubytku masy węgla pojawiają się wraz ze wzrostem tem-
peratury. W odróżnieniu od atmosfery azotu, w atmosferze 
dwutlenku węgla zarejestrowano znaczny ubytek masy węgla 
po osiągnięciu stałej temperatury 900°C. Dla atmosfery sa-
mego CO

2 ubytek masy paliwa znacznie przekracza ubytek 
zarejestrowany w azocie. Reakcja odgazowania nie ustaje 
mimo ustabilizowania się temperatury. Można zakładać, że w 
przypadku kontynuowania eksperymentu, odgazowanie każ-
dego z paliw prowadziłoby do usunięcia z paliwa wszystkich 
części palnych, tj. części lotnych i pozostałości koksowej. 
Prawidłowość ta dotyczy zarówno węgla kamiennego, jak i 
brunatnego. Ubytek masy części lotnych w azocie, w przy-
padku obu paliw, jest zbliżony do zawartości części lotnych 
wyznaczonej za pomocą standardowej analizy technicznej. 

Odgazowaniu węgla w atmosferze azotu towarzyszy po-
jawienie się pojedynczego piku A. Pik ten odpowiada pro-
cesowi odgazowania części lotnych z paliwa. Temperatura 
początku odgazowania dla węgla brunatnego wynosi 250-
300°C, dla węgla kamiennego jest wyższa i przekracza 350°C. 
Reaktywność węgli rośnie, aż do osiągnięcia maksimum w 
temperaturze 400-420°C dla węgli brunatnych i ok. 460°C 
dla węgli kamiennych, po czym proces odgazowania ulega 
spowolnieniu.

Ten sam proces odgazowania paliwa, przeprowadzony 
w atmosferze dwutlenku węgla, charakteryzuje się pojawie-
niem dwóch zjawisk. Zjawisko pierwsze przebiega w sposób 
porównywalny do odgazowania części lotnych w azocie. Po 
przekroczeniu temperatury „odgięcia” się krzywej szybko-
ści odgazowania, reaktywność paliwa ponownie wzrasta, a 
ubytek masy przekracza zawartość części lotnych w paliwie. 
Uważa się, że wzrost ilości przereagowanego paliwa jest efek-
tem zjawiska zgazowania pozostałości koksowej na skutek 
reakcji Boudouarda. Charakterystyczna temperatura odgię-
cia zależy od typu węgla; dla węgla brunatnego występuje w 
temperaturze ok. 650°C, a dla węgla kamiennego w 720°C.

Reakcja odgazowania w azocie ma charakter egzoter-
miczny. Zarejestrowany sygnał strumienia przepływu ciepła 
przyjmuje wartości ujemne, odpowiadające zajściu reakcji 
endotermicznej, jedynie w dwóch zakresach temperatur. W 
zakresie temperatur do ok. 110°C pobierane ciepła z otocze-
nia jest związane z procesem odparowania wilgoci, natomiast 
niewielki efekt endotermiczny występujący w temperaturze 
ok. 900°C, wynika najprawdopodobniej z reakcji pomiędzy 
wydzielonymi częściami lotnymi (głównie ich składnikami: 
CO2 i H2O) i pozostałością koksową.

Reakcja odgazowania w atmosferze dwutlenku węgla 
przebiega dwuetapowo. W pierwszym etapie (dla tempera-
tur <690°C dla węgla Janina i temperatur <670°C dla węgla 
Turów), wykazuje ona charakter egzotermiczny. Obserwowa-
ny efekt cieplny reakcji odgazowania węgla w tym zakresie 
temperatur był większy w atmosferze dwutlenku niż w azocie. 
Po przekroczeniu powyższych temperatur, proces odgazo-
wania zmienia swój charakter i z procesu egzotermicznego 
zmienia się w endotermiczny, głównie związany ze zgazowa-
niem pozostałości koksowej pod wpływem obecności CO2 
w atmosferze pieca.

Obecność dwutlenku węgla w atmosferze OXY nie wpły-
wała znacząco na tworzenie się produktów gazowych. Nie 
odnotowano jakościowej zmiany związków gazowych zwią-
zanej ze zmianą atmosfery. Ilościowo, piki dla atmosfery OXY 
charakteryzują się nieznacznie większą powierzchnią, co od-
powiada większemu ubytkowi masy zarejestrowanemu dla 
atmosfery 30%O2/70%CO2 niż dla powietrza. Zarejestrowa-
no różnice w dystrybucji produktów gazowych w czasie w 
zależności od atmosfery spalania. Uważa się, że różnice te 
mogą wynikać z gorszych warunków przepłukiwania FTIR 
dla dwutlenku węgla.

  Wnioski
Przeprowadzone badania wykazały, że obecność dwu-

tlenku węgla może mieć wpływ na zachowanie się węgla. Ba-
dania potwierdziły doniesienia literaturowe o zwiększonym 
ubytku masy w czasie odgazowania w obecności dwutlenku 
węgla. Zwiększona ilość odgazowanego paliwa została zare-
jestrowana zarówno dla węgla kamiennego, jak i brunatnego. 
Nie odnotowano wpływu atmosfery odgazowania na tempe-
raturę początku odgazowania ani na maksymalną reaktyw-
ność. Zaobserwowano jednakże, że dla atmosfery dwutlen-
ku węgla, po przekroczeniu charakterystycznej temperatury, 
reaktywność paliwa ponownie wzrasta. Zależnie od stopnia 
uwęglenia, temperatura ta wyniosła ok. 650°C dla węgla bru-
natnego i ponad 720°C dla węgla kamiennego. 

Spośród kilku sugerowanych we wstępie mechanizmów 
odgazowania węgla w atmosferze OXY, niniejsze badania 
zdają się potwierdzać duże znaczenie reakcji Boudouarda. 
O jej zajściu może świadczyć endotermiczny charakter od-
gazowania paliwa, w temperaturach <690°C dla węgla Ja-
nina i <670°C dla węgla Turów, zarejestrowany w czasie 
pomiarów DSC.

...
In the presented work, Thermogravimetric (TGA) charac-

teristics measured for the oxy-fuel devolatilization, were pre-
sented. In order to identify evolved gasses and correlated 
heat of devolatilization a Fourier-Transform Infrared Spectro-
meter (FTIR) coupled with Differential Scanning Calorimetry 
(DSC) were used. The aim of this study was to investigate 
the effect of coal type and combustion conditions on coal 
combustion behavior. The results were compared with the 
results from nitrogen atmosphere. Experimental results cle-
arly indicate that the oxy technology has impact on devola-
tilization mechanism. 



182 nr 2(26)/2012
FO

R
U

M
 E

N
ER

G
ET

YK
Ó

W
 G

R
E 

2
0

1
2

Leszek Jerzy Kwiatkowski, Eurol Innovative Technology Solutions 

Obiektywny obraz procesu monitorowania inwestycji

Ekonomiczna przestrzeń sporna dla realizacji instalacji ener-
getycznych ostatniej dekady w najlepszym wypadku sięga kwot 
typu setki milionów złotych. 

Generalni realizatorzy tych inwestycji to globalne podmioty 
typu Alstom, Foster, dysponujący wyspecjalizowanymi zespo-
łami rozszerzającymi kompetencje techniczne o zakres formal-
no-prawny na najwyższym poziomie. 

Tak więc gromadzenie przez inwestora udokumentowa-
nej wiedzy nt. procesu realizacyjnego to jedyna przeciwwaga, 
po którą może sięgnąć inwestor, zwykle dysponujący środka-
mi publicznymi. 

Wiedza ta obejmuje dwa zasadnicze obszary: technologicz-
ny i topologiczny, który łączy pomiarową weryfi kację ewolucji pla-
cu budowy z sukcesywną korektą materiału projektowego na-
dającą mu cechy dokumentacji powykonawczej. 

Konsekwentne utrzymywanie zintegrowanego postrzegania 
logistyki, dokumentacji i pomiarowej weryfi kacji stanu budowy to 
niezmienny priorytet funkcjonalny metodologii [1].

Najnowocześniejszą obecnie techniką akwizycji topologii 
jest oferujący najwyższe precyzje i narastające gęstości chmur 
punktów skaning laserowy. 

Dynamika rejestrowanych zmian placu budowy często stoi 
w sprzeczności z racjonalną cyklicznością sesji skaningowych.

Najefektywniejszą techniką uzupełniających pomiarów ma-
sowych jest fotogrametria. 

Jej precyzja jest związana ze stale rosnącymi rozmiarami 
matryc oraz postępująca redukcją aberracji sferycznych i chro-
matycznych układów optycznych. 

Stosowane algorytmy preferują rejestrowanie pozycji oraz 
stałoogniskowość układów optycznych. 

Pojawiają się jednak wersje beta oprogramowań, które po-
dejmują pierwszą próbę skorelowania obrazów jedynie w opar-
ciu o rozpoznanie automatyczne fragmentów map rastrowych.

Intencją zespołu autorskiego jest redukowanie interakcji z 
aplikacjami wymagającymi manualnego wskazania wspólnych 
punków i krawędzi. 

Alternatywne podejścia bazuje na wykorzystaniu skorelowa-
nych punktów chmur skaningu laserowego bądź projekcji wzo-
rów strukturalnych wspomagających automatyczne korelowanie 
kolejnych obrazów. Finalnym efektem jest możliwość wydłużenia 
cykli skaningowych bez utraty możliwości wymaganego rejestro-
wania lokalnych stanów pośrednich z zachowaniem metrycznej 
przestrzenności. Współczesne rozwiązania sprzętowe obejmują 
integrację współosiową bądź softwerową integrację uchwytów 
kamer cyfrowych. Najwyższy poziom integracji zespół autorki 
osiągnął dla sztywnych konfi guracji układów mobilnych.

Koniczność cyklicznego konfrontowani materiału projekto-
wego z akwizycją topologii placu budowy i wprowadzenia jego 
znaczących korekt to istota proponowanego rozwiązania. 

O skali wykorzystania zaproponowanej technologii decyduje 
czytelność raportowania procesu weryfi kacji topologii. Przenie-

sienie efektów prac do standardowych środowisk CAD-owskich, 
generowanie profi li, rzutów i przekrojów, czy ilustrowanie reje-
strowanych zmian geometrii to podstawowe komponenty prze-
kazywanej wiedzy. Dzisiejsze raportowanie koncentruje się na 
udokumentowaniu stanu końcowego, zamykającego cykl reali-
zacyjny. Dobrze rozumiane są pojęcia dokumentacji powyko-
nawczej oraz poprawek na rysunkach typu „red corex”. Infor-
macja ta nie dostarcza jednak żadnej wiedzy o ewolucji placu 
budowy, kluczowej dla obiektywnego udokumentowania procesu 
realizacyjnego. Proponowane rozwiązania wprowadzają nową 
jakość w postaci udokumentowania kolejnych kroków realiza-
cyjnych, w których często następuje nieodwracane przysłania-
nie stanów chwilowych. 

Metryczne zarejestrowanie tych stanów pozwala na rozstrzy-
ganie dotyczących ich kontrowersji oraz obiektywną weryfi kację 
materiału projektowego, np. wielkośrednicowych izolowanych 
rurociągów, bądź jakichkolwiek układów cieplnych, czy mecha-
nicznych zamkniętych w niedostępnych przestrzeniach.

Poza tym fundamentalnym uzasadnieniem celowości obiek-
tywnego dokumentowania procesów inwestycyjnych, pojawiają 
się profi ty wynikające z redukcji chybionej kompletacji dostaw, 
nieoczekiwanych kolizji przestrzennych czy logistycznych oraz 
wielokrotnego powielania zadań inwentaryzacyjnych i mnożą-
cych się protokołów konieczności wykonania dodatkowych ro-
bót. Niekwestionowanym efektem konsekwentnego wykorzy-
stania oferowanej technologii jest zabezpieczenie rytmiczności 
planowej realizacji o niezaniedbywalnej wartości ekonomicznej.

Konsekwentnie rozwijana i promowana przez zespół autor-
ski technologia monitorowania zadań inwestycyjnych niemal nie 
napotyka na polemikę merytoryczną. Sygnalizowana we stępie 
ekonomiczna przestrzeń sporu sięgająca setek milionów złotych 
to przecież podsumowanie jedynie części strat inwestora, skąd 
więc bierze się patologiczna niemoc wobec możliwości bezin-
westycyjnego ograniczania strat własnych. ...

Economic arguable area reaches for realization of power plant 
installation during last decade in fairest case reaches amounts 
of hundred millions zloty.

General contractors of these investments, global economic 
subjects like Alstom, Foster Wheeler have at disposal specia-
lized technical groups. They expands technical competences 
about wide range of highest - legal knowledge.

So, evidenced knowledge acquisition is the only counterwe-
ight for which investor can tap into. 

This knowledge includes two fundamental areas technolo-
gical and topological, which connects measuring verifi cation of 
construction fi eld evolution with successive correction of project 
material - dimensioned survey documentation.

Consequent keeping of integrated perception of logistics, 
technical documentation and geodesy is still invariable priority 
of our methodology [1].
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Laser is presently most modern and off ering highest preci-
sion technology.

Dynamics of registered construction fi eld changes stands in 
contradiction with rational cyclic recurrence of skaning session.

Photogrammetry is most eff ective technique of complemen-
tary measurement.

Precision is related with permanently growing matrix size and 
progressing reduction of spherical and chromatic aberration.

Applicable algorithms prefer x-y recording and fi xed focal 
length.

However, versions of programs appear, which take fi rst at-
tempt of correlating images based on automatic reconnaissan-
ce of raster map parts only.

Reduction of interaction with applications requiring manual in-
dication of common points and edges is intention of author group.

Cyclical 3D model verifi cation based on points clouds is the 
essence of suggested solution.

Documented sequence of construction work steps creates 
completely new project data quality.

The authors’ approach is an eff ective solution to the issue of 
interdisciplinary integration of the dispersed preparation process 
and complex investment task realization. It is based on the use 
of permanent presence of industrial surveying at each stage of 
the investment process and the dynamic development of engi-
neering graphics which allows clear and illustrative presentation 
of the measurement data.

Lucyna Więcław-Solny, Aleksander Krótki, Adam Tatarczuk, Andrzej Wilk, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 

Zrozumieć proces „Carbon Capture” - badania procesu 
wychwytu CO2 ze spalin w Programie Strategicznym

Od 1 stycznia 2005 r. euro-
pejskie fi rmy z sektorów wymie-
nionych w Dyrektywie 2003/87/
EC muszą ograniczać swoje emi-
sje gazów cieplarnianych do przy-
znanych limitów. Od 2013 r. w UE 
wprowadzony zostanie system au-
kcyjny zakupu uprawnień do emisji 
CO2 dla sektora energetycznego. 
Uzyskane przez Polskę derogacje, 
pozwalają na stopniowe wprowa-
dzanie obowiązku zakupu upraw-
nień do emisji do 2020 r., stano-
wi dla polskiej energetyki ogrom-
ne wyzwanie mające na celu roz-
winięcie i wprowadzenie w skali 
komercyjnej energetyki niskoemi-
syjnej, poprzez rozszerzenie sto-
sowanej bazy paliwowej (wzrost 
udziału biomasy i gazu ziemne-
go) oraz rozwój „czystych” tech-
nologii węglowych, w tym również 
technologii CCS (Carbon Capture and Storage). W rezultacie 
energetyka będzie zmuszona do uwzględniania kosztów ogra-
niczenia emisji gazów cieplarnianych w cenie produkowanej 
energii elektrycznej. 

Celem rozpoczętego w 2010 r. Strategicznego programu 
badań naukowych i prac rozwojowych „Zaawansowane techno-
logie pozyskiwania energii” jest opracowanie rozwiązań techno-
logicznych, których wdrożenie przyczyni się do osiągnięcia zało-
żeń Polityki Klimatycznej UE - Strategii 3x20. Program ten, jest 
istotnym wsparciem dla wdrożeń wyników badań naukowych i 
technologii bazujących na głównym polskim surowcu paliwowym, 
jakim jest węgiel, a także na alternatywnych źródłach energii.

Z punktu widzenia potrzeb sektora energetycznego w naj-
bliższej perspektywie czasowej, największe znaczenie aplikacyj-

ne będą miały wyniki prac Zadania badawczego 1. Celem tego 
zadania jest przygotowanie wprowadzenia do polskiego syste-
mu wytwarzania elektryczności prawie zero-emisyjnego bloku 
węglowego o wysokiej sprawności, oraz znalezienie rozwiązań 
technologicznych dla problemu spadku sprawności spowodo-
wanej usuwaniem CO2 ze spalin. 

W procesie usuwania CO
2 post-combustion mogą być sto-

sowane technologie absorpcyjne, polegające na wykorzystaniu 
wodnego roztworu amin. Zaabsorbowany w roztworze ditlenek 
węgla jest następnie desorbowany, odwadniany, sprężany i 
transportowany do miejsca magazynowania - proces CCS. Re-
generacja roztworu aminowego nasyconego CO2 odbywa się 
poprzez dostarczenie odpowiedniej ilości ciepła w celu roze-
rwania wiązania amina-CO2 i odpędzenia w kolumnie desorpcyj-
nej. Nie ma ściśle określonych reguł i wytycznych dotyczących 

 
Rys. 1. Zależność pojemności absorpcyjnej dla różnych roztworów 

aminowych od czasu w temperaturze 313 °K
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maksymalnych czy też optymalnych wielkości pojedynczego 
ciągu takiej instalacji usuwania CO2 dla zastosowań w sekto-
rze energetycznym. W przypadku usuwania CO2 z gazów spa-
linowych bloku energetycznego konieczny jest znaczący wzrost 
skali urządzeń, zwiększenie dyspozycyjności eksploatacyjnej i 
zmniejszenie energochłonności dostępnych komercyjnie tech-
nologii separacji CO2. Dla spełnienia zakładanych ograniczeń 
emisji CO2 w istniejących obiektach wytwarzania energii elek-
trycznej z paliw kopalnych w Polsce jak również tych, które po-
wstaną w najbliższych latach, oprócz wysokosprawnych tech-
nologii energetycznych zastosowanie metod post-combustion 
wydaje się koniecznością.

W zakresie obniżenia energochłonności procesu usuwa-
nia CO2 ze spalin działania w Instytucie Chemicznej Przeróbki 
Węgla w Zabrzu ukierunkowano na obniżenie energochłonno-
ści procesu wydzielania CO2 miedzy innym poprzez dobór roz-
puszczalnika lub mieszanki rozpuszczalników w celu obniże-
nia wymaganej energii do regeneracji sorbentu. Na aktualnym 
etapie rozwoju technologii absorpcji chemicznej, stosowane 
roztwory rozpuszczalników na bazie monoetanoloaminy (MEA) 
wymagają energii regeneracji na poziomie 3÷4 GJ/t CO2. Anali-
zując kierunki badań prowadzonych na świecie, okazuje się, że 
celem jest obniżenie energii regeneracji sorbentu do wartości 
około 2 GJ/t CO2. W ramach działań prowadzonych w ICHPW, 
przy współpracy z Wydziałem Chemicznym Politechniki Śląskiej 
i ICSO, oraz wsparciu partnerów przemysłowych TAURON Pol-
ska Energia S.A. i TAURON Wytwarzanie S.A. podjęto badania 
procesu usuwania CO2 ze spalin metodą absorpcji chemicznej 
w roztworach amin, jak również prace nad opracowaniem opty-
malnego sorbentu CO2. W wyniku prowadzonych aktualnie prac 
zostanie wytypowana grupa sorbentów, które w następnym eta-
pie badań zostaną przetestowane na instalacjach badawczych 

na terenie Centrum Czystych Technologii 
Węglowych ICHPW w Zabrzu. Przepro-
wadzone zostaną również badania wybra-
nych sorbentów w budowanej na rzeczy-
wistym obiekcie energetycznym, instalacji 
pilotowej usuwania CO2 ze spalin.

Słowa kluczowe: emisja CO2, usuwa-
nie CO2, CCS (Carbon Capture and Sto-
rage), monoetanoloamina-MEA, „zero-emi-
syjne” bloki węglowe.. . .

Currently, the Polish energy sector is 
facing a number of serious challenges due 
to obligation to reducing CO2 emission 
by 2020, while maintaining a high level of 
energy security. Capture and sequestra-
tion of CO2 from fossil fuel power plants 
is gaining widespread interest as a poten-
tial method of greenhouse gas emission 
monitoring. A wide range of technologies 
currently exist for separation and captu-
re of CO2 from gas streams; the problem 
is that they have not been designed for 
power-plant-scale operations. This paper 
focused on wet scrubbing technology - in 
which chemical solvent reacts with CO2 to 
remove it from fl ue gas. The material pre-
sents the main objectives of the Strategic 

Research Programme - Advanced technologies for energy ge-
neration: Development of a technology for highly effi  cient zero-
emission coal-fi red power units integrated with CO2 capture. The 
heat required for regeneration, i.e. the reboiler duty (GJ/t CO2), 
is a crucial parameter for all absorbents and costs. In terms of 
energy consumption in the process of removing CO2 from the fl ue 
gas activities directed to reduce energy consumption in the pro-
cess of release of CO2 through the selection of solvent or solvent 
mixture to reduce the energy required to sorbent regeneration. 
Improve CO

2 amina based solvents via chemical modifi cations 
to improve loading, effi  ciency, and decreasing energy demand 
are the subject of Institute for Chemical Processing of Coal in-
terest. The energy consumption for CO2 recovery presented in 
literature ranges from 3 to 4 GJ/t CO2. The aim of R&D activities 
is to achieve energy consumption level about 2 GJ/t. The selec-
ted amina based sorbents will be tested at pilot plant built with 
TAURON Polska Energia S.A. and TAURON Wytwarzanie S.A. . . .

Przedstawione wyniki zostały uzyskane w badaniach współ-
fi nansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w 
ramach umowy SP/E/1/67484/10 - Strategiczny Program Ba-
dawczy - Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: 
Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” 
bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin.

The results presented in this paper were obtained from rese-
arch work co-fi nanced by the National Centre of Research and 
Development in the framework of Contract SP/E/1/67484/10 
- Strategic Research Programme - Advanced technologies for 
energy generation: Development of a technology for highly effi  -
cient zero-emission coal-fi red power units integrated with CO

2 
capture. 

  

Rys. 1. Stanowisko do badań procesu usuwania CO2 ze spalin 
(absorber H-1,5 m, D-100 mm, Vgaz-5 m3n/h, Vr-ru-60 dm3/h) 
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Cooling tower noise control, makeup water usage reduction 
and blow-down reuse

In a thermal power station, steam generated in a 
boiler drives the turbogenerator that produces elec-
tric energy. The aim of a cooling system is wasting 
heat from condensed steam and from water cooling 
the auxiliary facilities. Main device of an open circu-
lating cooling system is a cooling tower (CT). 

At present, it becomes more and more important 
to limit the noise emission by CT as well to reduce 
usage of makeup water also reuse of wastewater 
produced in open cooling cycle. 

  Noise emission reduction
Large CT is a signifi cant noise source. Sound 

power level of the large CT is about (115÷120) 
dB(A), however - due to big area of air inlet and 
large radius of the CT shell - leaving energy fl ux 
density (in the form of noise) is relatively small. 
This results in that the sound pressure level near 
the air inlet is rather not greater than 90 dB(A). To 
reduce the sound pressure level, CT is equipped 
with sound attenuators or acoustic screens.

Sound attenuators are in form of vertical baffl  es mounted 
in front of the air inlet, parallel to the direction of air fl ow. Be-
cause such construction produces additional pressure drop, 
it is necessary to increase the height of CT. In case of large 
CT, such solution is unfavourable. Thanks to sound attenu-
ator, the sound power level could be reduced by 20 dB(A).

The sound absorption of acoustic screens depends on its 
construction, height and distance from the basin curb. Lo-
cating the acoustic screens at a distance and height equal 

to doubled height of air inlet (H¬o) to CT does not infl uence 
the CT work, and the sound absorption is high (see fi g. 1) [1]. 
Construction of acoustic screens requires quite a lot of free 
space around the CT. The sound power level could be redu-
ced by (15÷20) dB(A). 

If the noise emitted by CT is only slightly above permissi-
ble value, the attenuating mats may be used. The mats are 
placed inside the CT basin, above the water level. 

  Makeup water usage reduction 
In cooling systems which involve cooling towers, part of the 

water, up to 2%, is evaporated, what cause in-
crease of contaminants concentration in cooling 
water and increase of pH. Some of those conta-
minant concentrations may exceed their satura-
tion levels what cause crystallization and silting. 
In order to carry those concentrations on relatively 
low or rather safe levels, which means that those 
do not exceed saturation level, there is a neces-
sity to remove part of the cooling water and refi ll 
the cooling cycle with makeup water. It is desired 
that contaminant concentrations in makeup water 
are lowest possible. Conditioning of cooling wa-
ter is very relevant to protect the whole system. 
It could be side stream fi ltered, dosed with bioci-
des for disinfection purposes and treated chemi-
cally which control crystals formation and growth. 
Good makeup water quality and conditioning of 
cooling water enables to maintain high concen-
tration rate of cooling water. Fig. 2 illustrates how 
this concentration rate (K) infl uences consump-
tion of makeup water [2].

It is pursued to reduce the makeup water usage 
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and reuse of wastewater as well. The quality of water is of great impor-
tance with regard to CT performance. In such cooling cycles water sho-
uld have following properties:

  water shouldn’t cause any sediments or clog formation at any sur-
face of CT equipment or pipeline in established temperature range;

  it also shouldn’t be corrosive to any element of the construction;
  and fi nally it’s composition should not create favorable conditions 

for biological life formation.

  Wastewater reuse
  The blow-down water treatment methods choice generally depends 

on concentration level of contaminants. One of possible ways is to 
reduce the wastewater fl ow which can be done by means of few 
processing steps, for instance (fi g. 3) [3]: 

  the inlet feed is comprised of tower blow-down or other streams. 
This fi rst step is fi ltration (ultra or microfi ltration) in order to get rid of 
suspended solids;

  treatment with NaHCO3 to remove chlorine and other oxidizing bio-
cides;

  removal of calcium and magnesium hardness (ion exchange);
  addition of NaOH to rise pH above 11;

  returning of permeate from reverse osmosis (RO) system to ma-
ke-up water.

  In case of coal plants with wet FGD systems the process is more 
complicated. The main steps are as follows (fi g. 4) [3]:

  addition of lime Ca(OH)2 in order to precipitate SO4
2- ions. This mi-

nimizes problems connected with scaling;
  removal of suspended solids;
  usage of FeCl2 for other compounds removal for example arsenic;
  optional addition of sulfi de-active group polymer for Hg capture;
  removal of precipitated metals;
  pressing of primary and secondary clarifi ed sludge to a solid mate-

rial for its further disposal. 
Wastewater may be reused by transferring to the wet FGD scrub-

ber, in order to fi lling up the slurry or it may be used to transport the slag 
from the boiler.

The main ideology is the well-balanced and optimized coexistence 
of industry and environment. This could be achieved in the CTs thanks 
to adequate water economy and minimization of noise emission.

  Literature
[1] VGB Guideline Planning of Cooling Towers, 1997.

[2] A. Stechman, R. Wojaczek, Sposoby zmniejszenia zu-

życia energii przez obiegowe otwarte systemy chłodzące.

[3] B. Buecker, B. Clarke, Controlling Water Usage and Wa-

stewater Discharge, PowerEngineering, September, 2011....
W referacie przedstawiono możliwość zmniejsze-

nia emisji hałasu przy zastosowaniu tłumików hałasu 
oraz ekranów akustycznych w chłodni kominowej. 

Jedynym sposobem ograniczenia zużycia wo-
dy uzupełniającej w otwartym obiegu chłodzącym 
jest stosowanie wysokiego współczynnika zatę-
żenia wody obiegowej. Dostępne są technologie 
umożliwiające oczyszczenie odsolin z chłodni, co 
umożliwia ponowne użycie wody. Tak odzyska-
na woda może być zastosowana do transportu 
żużla z kotła lub do uzupełnienia zawiesiny w in-
stalacji mokrego odsiarczania spalin.

CT
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RO Unit
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Fig. 3. Plant discharge recovery system [3]
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Wpływu typu węgla i warunków spalania (rodzaju atmosfery) 
na emisję zanieczyszczeń

Technologia spalania w atmosferze wzbogaconej w 
tlen (OXY–fuel) została opracowana w celu znacznej re-
dukcji emisji CO2 z palenisk kotłowych. Z uwagi na wystę-
powanie bardzo wysokiej temperatury, realizacja procesu 
spalania w czystym tlenie byłaby praktycznie niemożliwa i 
dlatego rozcieńcza się go spalinami pobieranymi zza kotła 
i zawierającymi ok. 70% CO2. Na obecnym etapie badań 
postuluje się, że redukcja NOx może być spowodowana 
przez oddziaływanie następujących mechanizmów [1, 2, 
3, 4, 5, 6, 7]: niskie stężenie N2 w atmosferze komory 
spalania, redukcja recyrkulującego NOx w strefie komory, 
reburning. W warunkach spalania oxy [8, 9, 10] wystę-
puje obniżenie konwersji siarki do SO2 w porównaniu do 
spalania w powietrzu. 

  Badane paliwa
W badaniach użyto pięć węgli w tym trzy kamienne 

oraz dwa brunatne, charakterystyka chemiczna paliw za-
wierała oznaczenia wg analizy technicznej, elementarnej, 
kaloryczności. 

  Wyniki badań
Badania emisji zanieczyszczeń gazowych NO2, SO2 

przeprowadzono na 3m piecu opadowym wyposażonym 
tlenomierz OXITEC i analizator Gasmet Technologies Inc., 
który monitorował stężenie gazów atmosfery OXY oraz 
poziom zanieczyszczeń gazowych. 

Wykonane zostały pomiary w atmosferze powietrza, 
zarejestrowana emisja NOx badanych paliw była w zakre-
sie 1100÷1600 mg/m3 w odniesieniu do 6% O2 dla współ-
czynnika nadmiaru powietrza 1,2÷1,4. Wśród badanych 
węgli kamiennych najwyższą emisję zarejestrowano dla 
węgla Sobieski a najniższą dla węgla Ziemowit, a wśród 
węgli brunatnych najwyższy poziom emisji wykazał wę-
giel Bełchatów. Również w przypadku emisji SO2 uzyska-
ne charakterystyki mają właściwy przebieg, poziom emi-
sji związków siarki jest liniowy i wraz ze wzrostem ilości 
utleniacza maleje. Uzyskane poziomy emisji SO2 były z 
zakresu 1500÷3800 mg/m3 w odniesieniu do 6% O2 dla 
współczynnika nadmiaru powietrza 1,0÷1,5. Najwyższą 
emisją charakteryzował się węgiel brunatny Bełchatów, 
który jednocześnie miał największą zawartość siarki pier-
wiastkowej w paliwie. Dla przyjętych warunków pomiaru 
oraz konfiguracji układu przeprowadzone badania wykaza-
ły, że poziom emisji NOx i SO2 badanych paliw jest wyższy 
w przypadku atmosfery wzbogaconej w tlen. Udział utle-
niacza w atmosferze spalania wynosi aż 30%, dodatko-
wo w spalinach dominuje CO2, a związki azotu pochodzą 
jedynie z paliwa. Analiza ta prowadzi w konsekwencji do 
stwierdzenia, że w wyniku mniejszej ilości spalin pomiar 
zanieczyszczeń gazowych NOx, SO2 jest zawyżony w sku-

tek ich większej koncentracji w spalinach. Uwzględniając 
emisję w g/GJ można stwierdzić, że poziom emisji NOx, 
SO2 jest niższy w atmosferze oxy. Dla atmosfery powietrza 
w obszarze pracy kotła pyłowego, tj. dla wartości stęże-
nia tlenu z zakresu 1,2÷1,3 uzyskano wartości niedopału 
poniżej 5%. Analizując przeprowadzone pomiary niedo-
pału w lotnym popiele dla obu badanych atmosfer można 
zauważyć, że w przypadku atmosfery oxy wielkość niedo-
pału jest niższa niż w atmosferze powietrza o około 40% 
dla KWK Janina oraz 30% dla KWB Turów. Zachowanie 
takie jest prawdopodobnie spowodowane większym do-
stępem tlenu do spalanego paliwa w wyniku jego większej 
koncentracji w atmosferze kotła.

  Wnioski
Przeprowadzone badania wykazały, że w czasie spa-

lania węgli w atmosferze wzbogaconej w tlen emisja za-
nieczyszczeń jest niższa o około 5-15% w porównaniu 
do atmosfery OXY. Podobne relacje uzyskano również w 
przypadku pomiaru niedopału w lotnym popiele, gdzie w 
przypadku atmosfery osy zaobserwowano zmniejszony 
poziom średnio o około 35%.

W czasie realizowanych badań nie stwierdzono zna-
czącego wpływu typu węgla na wielkość emisji zanie-
czyszczeń gazowych. W przypadku emisji NOx dla węgli 
brunatnych zaobserwowano niższe wartości zarówno w 
przypadku atmosfery powietrza jak i oxy jednak w przy-
padku emisji SO2 ze względu na zwiększoną zawartość 
siarki emisje te były wyższe.

Przeprowadzone badania potwierdziły, że również w 
przypadku atmosfery wzbogaconej w tlen wielkość emi-
sji związków siarki jest wprost proporcjonalna do ilości 
siarki pierwiastkowej. ...

In the presented work, the characteristic of NOx and 
SO2 emission, measured for the oxy-fuel combustors, 
were presented. The aim of this study was to investiga-
te the effect of coal type and combustion conditions on 
the NOx and SO2 emission in a single-stage combustion 
process and in the atmosphere O2/CO2. The results were 
compared with the results from air atmosphere. The aim 
of our research was also to understand the mechanisms 
of combustion of pulverized coal. The scope of work in-
cluded experimental work related to the mechanism of 
formation of NOx and SO emissions, and unburned coal. 
Experimental results clearly indicate that the oxy techno-
logy is quite effective for reducing the NOx and SO2 emis-
sion in the combustor.
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Optimization of ball mill performance for coal grinding

The technological processes of coal grinding in ball mills 
are of great importance for effi  cient operation of heat power 
stations (HPS) working on solid fuel (coal). This is caused 
by the fact that such coal grinding mills are big power con-
sumers at HPSs since grinding process is power-intensive. 
The electric power consumption for dust preparation at a HPS 
amounts to about 20 per cent of the total power consump-
tion for own needs or, otherwise, about 2% of the total amo-
unt of power produced [1].

The process of coal grinding in ball mills has been auto-
mated poorly, because there were no methods to measure 
the main parameters of the grinding process, such as qu-
antity of coal in a mill, grinding capacity and especially the-
re were no methods to determine the pre-failure condition in 
which the mill is so much overloaded with the material being 
ground that it leads to abrupt decrease in its grinding capa-
city and to blockage. In order to prevent the failure of a mill 
the operators deliberately decrease the grinding output by 
feeding less coal to the mill, which makes the grinding pro-
cess more power-intensive and less effi  cient. There were no 
reliable methods to fi nd the optimal loading of a mill in order 
to reach the maximum possible grinding capacity.

Many investigators have carried out experimental studies 
and established relations between the main technological pa-
rameters of the grinding process and a number of indirect in-
dexes [2]. Based on these studies, various schemes for auto-
mation of ball mills have been proposed to regulate the outlet 
temperature of the air mixture, the diff erential pressure at the 

mill drum and the acoustic signal of the mill. But all those sys-
tems could not ensure the maximum possible grinding capa-
city and they did not prevent a possible blockage of the mill.

The maximum possible grinding capacity depends on the 
coal character (grain composition, grindability index, rock con-
centration, moisture content etc.), on the dust system cha-
racteristics (drying, ventilation and grindability) and on the 
amount of coal fed into the mill, on the coal feeding system 
and its regime [3]. The maximum grinding capacity in opera-
ting conditions is sometimes constrained by dust drying and 
ventilation. The defi ciency of the former may take place due 
to large moisture content in the material being ground rela-
tive to the nominal value or due to a drying agent tempera-
ture decrease. Low drying of the dust system is usually cha-
racterized by air mixture temperature decrease at the mill 
outlet below the minimum limit. Defi ciency of ventilation may 
be caused by blockages of the inlet and outlet throats of the 
ball mill (the diff erential pressure at the mill drum exceeds the 
maximum limiting value).

In order to fulfi ll the tasks of automation and optimization 
of ball mill performance an intellectual controller-optimizer was 
developed. When operating a ball mill it is especially impor-
tant to avoid the exceeding of the maximum limiting tempe-
rature of the air mixture, which can result in an explosion of 
the dust system. Therefore the controller-optimizer provides 
a mechanism to prevent overheating of the air mixture. Ad-
ditionally a sound alarm is provided to give a signal of a pre-
failure situation with a possibility to interrupt the supply of a 
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heating agent. In order to safeguard the dust system the pre-
cautionary measures are taken by the controller-optimizer to 
avoid the temperature going out of the specifi ed range and 
to avoid the exceeding of the maximum limiting value of the 
diff erential pressure at the mill drum.

Due to a specially developed algorithm the controller ad-
justs automatically to the existing dust system, grindability of 
the mill and to the qualitative characteristics of the material 
being ground. As these parameters vary the controller adju-
sts automatically to regulate the material feeding so that the 
grinding capacity is always maximum. When there are con-
straints on the dust system due to drying, ventilation or maxi-
mum temperature of the air mixture at the mill outlet the ma-
terial is fed in such a way that the temperature of the air mi-
xture at the mill outlet is maintained within the specifi ed li-
mits and the diff erential pressure does not exceed the maxi-
mum limiting value.

A piezoceramic accelerometer is mounted on the front 
bearing of the mill and it measures the vibration accelera-
tion of the mill bearing. This signal correlates directly with 
the mill loading with the material to be ground. Another pie-
zoceramic accelerometer is mounted on the back bearing of 
the mill and its signal correlates with the quality of the grin-
ding process (fi neness of grinding). The interrelation betwe-
en these parameters is monitored by the controller-optimizer. 
A temperature transducer is applied to measure the tempe-
rature of the air mixture at the mill outlet. A diff erential pres-
sure transducer is applied to measure the diff erential pressu-
re at the drum of the mill.

The output signals of all the transducers are 4÷20 mA and 
they are attached to the appropriate analogue inputs of the 
controller-optimizer. The coal is fed into the mill by means of 
a raw coal feeder (RCF) controlled directly by the controller-
optimizer. The controlling action of the controller-optimizer is 
performed by regulating the rotation frequency of the RCF dri-
ve. The system is equipped with a controlling relay which is 
switched on by the controller-optimizer when the air mixture 
temperature exceeds the maximum limiting value in order to 
stop coal feeding and to ensure dust system safety. 

The task of the main operation mode of the controller-
optimizer is to ensure such a feeding of raw coal into the mill 
at which the maximum possible grinding capacity is reached. 
The controller-optimizer switches to other modes when there 
are constraints on the mill’s drying or ventilation, as well as 
when pre-failure situations occur. When the system goes out-
side of the limiting conditions, the controller-optimizer swit-
ches to the dynamic optimization mode in search for an opti-
mal coal loading of the mill.

The developed automation and optimization system was 
installed at a number of ball mills at HPSs for grinding the 
coal, at cement plants for grinding the clinker and at ceramic 
plants for grinding the clay. One of the systems was installed 
at a HPS with a 300 MW power generating unit where three 
ball mills were used to grind the coal. Application of the sys-
tem provided raise of grinding capacity of the mills in such 
a way that the capacity of two mills was enough for prepa-
ration of the fuel for the power generating unit and the third 
mill was turned off . This is how energy saving by 30% at co-
al grinding was reached.

  Conclusions
A new ball mill automation system is developed and it pro-

vides accomplishment of the following functions:
  Measurement of the three main technological parameters: 

loading degree of the ball mill with the material being gro-
und, air mixture temperature at the mill outlet and the dif-
ferential pressure at the mill drum.

  Optimization of the grinding process including continuous 
search and stabilization of the ball mill loading degree by 
regulating the feeding into the mill in order to ensure the 
maximum possible grinding capacity of the mill.

  Continuous monitoring of drying and ventilation capacity 
of the dust system, and in case of decrease of these pa-
rameters down to critical values - optimization of mill ope-
ration within allowable constraints.

  Visualization of controller operation modes and current va-
lues of the main technological parameters of the mill as 
well as minimum and maximum limits for these parameters.

  Signalization of work and stops of RCF, occurrence of 
constraints on drying and ventilation capacity of the dust 
system, exceeding of the maximum limiting temperature 
value of the air mixture, existence of pre-failure situations.

  Prevention of mill blockage by the material being ground.
  Guarantee of safe operation of the dust system in auto-

matic mode.
  Implementation of the system ensures a considerable in-

crease in grinding capacity of a ball mill irrespective of 
the quality characteristics of the material being ground 
and the dust system condition. It also provides less po-
wer consumption by mill per unit weight of the material 
being ground.

The research has been supported by the Business Part-
nership Grant from U.S. Civilian Research and Development 
Foundation (CRDF Global) and the State Agency of Ukraine 
for Science, Innovations and Information....

Предложена новая схема автоматизации процесса 
измельчения твердого материала в шаровых барабанных 
мельницах. Система автоматического управления и 
оптимизации обеспечивает измерение основных параметров 
процесса измельчения (степень загрузки мельницы 
материалом, температура аэросмеси на выходе мельницы, 
перепад давления на мельнице) и его оптимизацию для 
достижения максимальной размольной производительности. 
При применении системы гарантируется безопасная работа 
мельницы, увеличивается ее производительность, а также 
повышается энергоэффективность процесса измельчения.
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Normative and technical base for natural gas fl owrate 
measurement and volume balance in gas transmission 
and distribution systems

Large imbalances of natural gas volume take place 
in gas transmission and distribution systems. Usually 
these imbalances are explained by direct leaks of gas 
in pipelines. However, gas imbalances in practice are 
often higher than real gas losses.

A balance of gas volume in any gas transmission 
or distribution system can be determined for a certain 
period of time by means of calculation of gas volume 
in this system at the beginning and at the end of this 
period (accounting interval), and also by means of 
measurement of gas volume supplied to the system 
and taken out of the system during this time period. 

Taking into account all the components of the in-
put and output gas flows in transmission system, the 
balance equation can be written as

( V1-V2)+∑iVINPi-∑jVOUTj-∑sV TPs-∑kV TPk=∆V

where ∑iVINPi-∑jVOUTj are the total volumes of gas 
supplied to the system for all inputs and taken out of 
the system for all outputs during the accounting inte-
rval; ∑sV TPsis the total volume of gas taken out of the 
system during the accounting interval for all s types 
of technological expenses of gas; ∑kV TPk is the total 
volume of gas losses in the system during the acco-
unting interval.

The equation (1) defines the structure of gas ba-
lance in any gas transmission or gas distribution sys-
tem. Since such terms of equation (1) as ∑iVINPi and 
∑jVOUTj are determined by measurements, and other 
terms ∑sV TPs, ∑kV TPk and ( V1-V2) are determined by me-
ans of calculation methods, there are always both ran-
dom and systematic errors of measurement, and also 
methodological errors of calculation of these terms.

The result of determination of gas imbalance will 
depend on the values of these errors. It should be no-
ted that during measurements of gas volume the ope-
rations of integration or averaging are always used. As 
we know the random errors of these measurements 
tend to zero, and the systematic errors tend to their 
mean value. If there are unexcluded systematic errors 
among the components of the error of these measu-
rements, they are usually treated as random errors. 
In this case they do not tend to zero, but tend to their 
mean value like systematic component errors. Thus, 
the systematic errors and also the unexcluded sys-
tematic errors of these measurements cause the off-

set of the result of determination of the final value of 
the gas volume and, consequently, an imbalance of 
the gas volume ∆V.

The value of imbalance ∆V determined from equ-
ation (1) includes both real and virtual gas losses. 
The real component of gas imbalance is caused by 
the real gas losses, i.e. leaks of gas to the atmosphe-
re or to the other parts of pipelines. The virtual com-
ponent of gas imbalance takes place because of the 
systematic errors of the means of gas metering, be-
cause of the inaccuracies of the methods of the vo-
lume determination and also because of distortion of 
the measurement results.

In this paper we have analyzed the possible cau-
ses of these imbalances of gas volume, especially 
those that are caused by errors of measurement or 
determination of the amount of gas.

Differential pressure flowmeters with orifice plates 
and gas meters are usually used for measurement of 
natural gas flowrate and volume for input and output 
flows. Measurement errors of these devices have to 
be normalized according to the relevant standards or 
techniques. The analysis of the normative base of such 
measurements has shown that a lot of the problems 
in determination of the measurement errors have not 
been solved yet. Especially it concerns the identifi-
cation of systematic and unexcluded systematic er-
rors, which determine the imbalances of gas volume.

The normative and technical base of gas meters 
is especially imperfect. Most of the systematic com-
ponents of measurement errors are not normalized, 
and some additional measurement errors are not even 
considered. Analysis of these errors has shown that 
the impact of these errors on the imbalances of gas 
volume is considerable.

The authors of the paper in collaboration with 
experts of Russian companies and the State Stan-
dard of Ukraine developed a complex of inter-govern-
mental standards GOST 8.586.1,2,3,4,5-2005, which 
are based on ISO 5167.1,2,3,4-2003 and expand the 
capabilities and the scope of this document.

Application of standards GOST 8.586.1,2,3,4,5-
2005, which normalize the measurement of flowrate 
by pressure differential method, makes it possible to 
reduce some systematic and unexcluded systematic 
measurement errors. This allows reducing the virtual 
losses of gas and imbalances of gas.
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It should be noted that in gas transmission compa-
nies the conditions of measurement of flowrate and volu-
me of gas at the input and output flows differ from each 
other. Namely the pipelines diameter, gas pressure and 
temperature, the values of gas flow and regimes of flow 
changes as well as flow parameters are different. This 
influences the accuracy of measurement of flowrate and 
volume of gas. Proper design of differential pressure flow-
meters (with purpose of minimizing the measurement er-
rors) allows to optimize both the measurement error, and 
the imbalances of gas volume.

This is facilitated by the application of computer-aided 
analysis and design system of differential pressure flow-
meters "Raskhod-RU" CAD [1], which is developed with 
the authors participation. This CAD system implements 
the requirements of GOST 8.586.1,2,3,4,5-2005 (ISO 
5167.1,2,3,4-2003), and also allows to optimize the pa-
rameters of differential pressure flowmeters.

We should also focus on the systematic errors of 
measurement of flowrate and volume of gas caused by 
temperature influences. Firstly, it is the influence of tem-
perature of the environment on the measurement result. 
Secondly, it is the influence of Joule-Thomson effect 
which occures when the temperature transmitter is in-
stalled downstream of orifice plate in the differential pres-
sure flowmeter [2]. We have developed the techniques 
for determination of errors of measurement of flowrate 
and volume of natural gas caused by such thermal in-
fluences, as well as technique for calculation of thermal 
insulation for prevention of such errors of measurement.

The state of normative base for determination of tech-
nological expenses and gas losses as well as their influ-
ence on imbalances of the gas volume were analyzed by 
us. The experimental measurements of volumes of tech-
nological expenses and losses at existing gas distribution 
systems were carried out by authors. The structure of 
these techniques was improved and the normative valu-
es of technological expenses and losses were corrected 
by using the results of the measurements.

A great deal of attention is paid to the methods of 
determination of gas volume in the pipelines. New tech-
nique for determination of volume of natural gas in pi-
pelines at stationary regime of flow was developed by 
authors. The error of determination of gas volume in pi-
pelines is reduced by 0.2...0.5% at stationary regime by 
using this technique.

  Conclusions
It was shown above that the existing normative and 

technical base of measurement of flowrate and volume 
of gas do not exclude errors of measurement that lead 
to significant imbalances of gas in transmission and di-
stribution companies. The reasons for this are not in the 
principles of measurement methods but in their improper 
use as well as imperfection of measurement techniques.

The problem of reducing the imbalances and losses 
of natural gas as a major energy carrier cannot be solved 
without its reliable and accurate accounting. It can be 
organized using improved normative and technical base.

...
В  р а б о т е  р а с с м о т р е н ы  п р и ч и н ы 

возникновения дисбалансов в газотранспортных и 
газораспределительных организациях, на основе чего 
предложено структуру баланса объема газа и уравнение 
для определения дисбаланса по объему газа. Особое 
внимание уделено влиянию погрешностей измерения 
расхода и количества природного газа на дисбаланс 
объема газа.  Рассмотрено состояние нормативно-
технической базы измерения расхода  и  объема 
газа Показано, что вследствие усовершенствования 
нормативных документов ,  возможно уменьшить 
с и с т е м а т и ч е с к и е  с о с т а в л я ю щ и е  п о г р е ш н о с т е й 
измерения расхода и объема газа и, соответственно, 
уменьшить дисбалансы.
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Niska efektywność wykorzystania energii geotermicznej 
związana jest z zatłaczaniem do otworu zatłaczającego 
wymiennika geotermicznego cieczy roboczej o dużym na-
tężeniu i wysokiej temperaturze. W celu efektywniejszego 
wykorzystania energii geotermicznej, strumień ten nale-
żałoby dalej wykorzystać energetycznie, powodując tym 
samym obniżenie jego temperatury. Jednym ze sposobów 
realizacji tego zadania jest zastosowanie układów wielo-
obiegowych. W pracy rozpatrzono układy jedno-, dwu- i 
trójobiegowe, w których zastosowano wybrane czynniki 
niskowrzące jako medium obiegowe. Na podstawie prze-
prowadzonych obliczeń i otrzymanych wyników przeana-
lizowany został wpływ zastosowania dodatkowych obie-
gów na efektywność wykorzystania energii geotermicznej 
oraz uzyskiwaną moc.

Schemat elektrowni trójobiegowej został przedsta-

wiony na rys. 1. Jest to schemat systemu wykorzysty-
wania energii geotermicznej z dodatkowym czynnikiem 
pośrednim (w układzie takim występują dwa odrębne 
płyny: jeden jest nośnikiem ciepła w systemie pozyskiwa-
nia energii (ciecz robocza), drugi jest czynnikiem obiego-
wym w systemie wykorzystywania energii geotermicznej). 
Całość zasilana jest energią geotermiczną pozyskaną w 
poziomym zamkniętym geotermicznym wymienniku ciepła 
(PZGWC). Każdy z obiegów (I, II, III) składa się z trzech 
wymienników ciepła, to jest z: parowacza, podgrzewa-
cza i skraplacza oraz turbiny parowej połączonej z gene-
ratorem. Linią przerywaną zaznaczono na rysunku obieg 
czynnika obiegowego krążącego w instalacji siłowni ni-
skotemperaturowej, w której realizowane są odpowiednie 
procesy odpowiadające przemianom obiegu porównaw-
czego Clausiusa-Rankine’a. Linią ciągłą pokazano obieg 

Analiza wpływu ilości obiegów na wzrost mocy i stopnia 
wykorzystania energii geotermicznej 
w układach wieloobiegowych

Rys. 1. Schemat elektrowni trójobiegowej

Radomir Kaczmarek, Aleksander Stachel, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Katedra Techniki Cieplnej
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cieczy roboczej krążącej pomiędzy siłownią niskotempera-
turową a PZGWC. Schematy układów jedno- i dwuobiego-
wych powstają poprzez wyeliminowanie kolejnych obiegów, 
do których trafi a strumień cieczy roboczej. Wynika z tego, że 
w układzie jednoobiegowym strumień       zamiast do paro-
wacza obiegu II trafi a bezpośrednio do węzła C, a w układzie 
dwuobiegowym strumień       zamiast do parowacza obiegu 
III kierowany jest do węzła C.

Podstawowym założeniem do obliczeń było przyjęcie, że 
przez wymiennik geotermicznym przetłaczany jest 1 kg/s cie-
czy roboczej (wody) o temperaturze równej 120°C (na wypły-
wie z wymiennika). Pozostałe założenia oraz metodyka obli-
czeń zostały podane w pełnej wersji referatu. Część wyników 
obliczeń prezentuje tab. 1.

Podsumowując należy stwierdzić, że zwiększenie ilości 
obiegów daje wymierne korzyści w postaci wzrostu uzyski-
wanej mocy instalacji, a także przyczynia się do zwiększenia 
efektywności wykorzystywania energii geotermicznej poprzez 
obniżenie temperatury cieczy roboczej. Dodatkowo wpływ na 
efektywność i moc instalacji ma dobór czynnika obiegowego. 
Spośród przeanalizowanych czynników najkorzystniejsze wy-
niki uzyskano stosując jako czynnik obiegowy perfl uorobutan 

oraz RC318. Trzeba jednak zaznaczyć, że przy niskich tem-
peraturach cieczy roboczej na wypływie z wymiennika geo-
termicznego tworzenie instalacji wieloobiegowej może być 
nieopłacalne, gdyż koszt budowy z każdym dodatkowym 
obiegiem będzie wzrastał a uzyskiwany w wyniku tego przy-
rost mocy będzie coraz mniejszy....

The low effi  ciency of geothermal energy utilization is rela-
ted to the injection the working fl uid about high temperature 
to the geothermal heat exchanger. On such state infl uences 
the high temperature liquid stream about high fl ow rate, which 
is directed to the injection hole. In order to the more effi  cient 
utilization of geothermal energy, it is necessary to use energy 
this liquid stream by lowering its temperature. One of ways 
of realization this task is application the arrangements with 
a several cycles. At the work were considered systems with 
one, two and with three cycles, in which were applied the 
chosen low-boiling fl uid as a working medium. On the basis 
of calculations and obtained results, was analysed the impact 
of applying the additional cycles on the eff ectiveness of utili-
zation the geothermal energy and the generated power.

Czynnik Układ NCR Nel ηCR ηel Tzat

[kW] [%] [°C]

RC318

jednoobiegowy 18,01 12,58 13,62 9,51 88,37

dwuobiegowy 27,16 18,97 13,29 9,28 71,13

trójobiegowy 32,65 22,80 12,96 9,05 59,75

Perfl uorobutan

jednoobiegowy 19,93 13,92 12,77 8,92 82,67

dwuobiegowy 28,59 19,97 12,51 8,74 65,34

trójobiegowy 33,43 23,35 12,26 8,56 54,75

R124

jednoobiegowy 14,51 10,14 15,06 10,52 96,94

dwuobiegowy 23,82 16,64 14,60 10,20 80,98

trójobiegowy 30,15 21,06 14,13 9,87 68,95

R236fa

jednoobiegowy 14,95 10,44 14,67 10,24 95,61

dwuobiegowy 24,29 16,96 14,23 9,94 79,16

trójobiegowy 30,50 21,30 13,78 9,62 67,05

Izobutan

jednoobiegowy 13,15 9,19 15,36 10,73 99,52

dwuobiegowy 22,32 15,59 14,83 10,36 84,00

trójobiegowy 28,82 20,13 14,29 9,98 71,73

Tab. 1. Częściowe zestawienie wyników obliczeń układów wieloobiegowych 

.
   ms2

.
   ms4
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Analiza parametryczna suszenia węgla dla wybranych 
warunków pracy bloku energetycznego

Dalsze wykorzystywanie węgla brunatnego w polskiej 
energetyce wymaga realizacji dużych inwestycji zmierza-
jących do ograniczenia emisji produktów energetycznego 
spalania węgla oraz poprawy efektywności procesu wy-
twarzania. W ostatnim obszarze najlepsze rezultaty osią-
ga się poprzez spalanie wstępnie wysuszonego węgla 
(wzrost sprawności kotła o 2÷3%) [2]. 

W artykule zostaną przedstawione wyniki analizy pa-
rametrycznej opartej na wynikach badań własnych susze-
nia węgla brunatnego realizowanych w dwóch różnych 
suszarkach laboratoryjnych przy wybranych parametrach 
procesowych odpowiadających warunkom pracy bloku 
energetycznego. Poniżej przedstawiono zarys tej analizy 
i ważniejsze wnioski. 

  Założenia i uproszczenia
Analizę wykonano dla bloku energetycznego o mocy 

235 MWe zasilanego węglem brunatnym z Turowa, w któ-
rym pracuje kocioł fluidalny CFB-672. Obliczeniowy stru-
mień spalanego węgla w kotle to 58 kg/s przy wilgotności 
45%. Potencjalne źródła ciepła odpadowego bloku ener-
getycznego przedstawiono w tabeli 1. Biorąc pod uwagę 
techniczne możliwości pozyskania ciepła z rozważanych 
źródeł do dalszej części analizy przyjęto wykorzystywać 

niskotemperaturowe ciepło z obiegu wtórnego skraplacza, 
z możliwością podniesienia temperatury z 27oC do 50oC 
w układzie absorpcyjnej pompy ciepła [3, 4]. 

Efektywność procesu suszenia ocenia się poprzez wy-
korzystanie wskaźników zużycia powietrza suszącego, 
ciepła oraz energii elektrycznej i cieplnej odniesione do 
1 kg odparowanej wody, wyznaczone podczas zrealizo-
wanych testów na suszarce fluidalnej i obrotowej [1, 4]. 

  Wybrane wyniki analizy
Z przeprowadzonych badań wynika, że na efektywność 

procesu suszenia w rozpatrywanym zakresie temperatur 
czynnika suszącego ma wpływ między innymi: wilgotność 
początkowa powietrza suszącego; strumień powietrza; 
czas trwania procesu suszenia; kształt komory i wyso-
kość złoża w suszarce fluidalnej; oraz kąt pochylenia, sto-
pień wypełnienia i kierunek przepływu powietrza (współ- i 
przeciwprądowy) w suszarce obrotowej. Wspólną cechą 
dla obu suszarek, to to, że odparowanie 5% wilgoci po-
czątkowej węgla przebiega identycznie, w późniejszym 
okresie suszenia efektywniejszą jest suszarka fluidalna. 

Kolejny element analizy obejmuje wyznaczenie charak-
terystycznych strumieni powietrza do suszenia w funkcji 
pozostałych parametrów, takich jak: czas suszenia, wiel-
kość strumienia suszonego węgla, stopień wysuszenia 
oraz temperatura i wilgotność początkowa powietrza. Ta 
część analizy wykazała, że istnieje potencjał energetyczny 
aby suszyć nawet 100% węgla potrzebnego do spalania 
w kotle (tab. 2), przy temperaturze czynnika grzewczego 
27oC. Technicznie nie jest to jednak możliwe ze wzglę-
du na wymiary wymiennika ciepła typu woda / powietrze. 
Efektywność suszenia można znacznie poprawić poprzez 
zastosowanie pompy ciepła i kaskadowego podgrzewu 
powietrza w układzie szeregowo-równoległym, osiągając 
temperaturę powietrza nawet 60oC.

  Wnioski 
Wyniki analizy wskazują, że jest możliwe suszenie 

węgla brunatnego wykorzystując do tego celu niskotem-
peraturowe źródło ciepła odpadowego obiegu wtórnego 
skraplacza na poziomie 27oC. Za technicznie możliwy do 
zrealizowania wydaje się wariant budowy układu suszarki 
fluidalnej lub obrotowej na wydajność 30÷35% spalane-
go węgla osiągający skuteczność suszenia na poziomie 
10÷15% wilgoci w czasie 20÷30 minut. Budowa takiego 
układu, zdaniem autorów, jest technicznie możliwa na te-
renie elektrowni.
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[4] Plutecki Z. i inni, Parametric analysis of drying results for se-

Źródła ciepła Moc Temperatury

Instalacja chłodząca (chłodnia 
kominowa)

175,5 
MWt

28oC/21oC

Gazy odlotowe (kominowe) 7,0 MWt 120oC/55oC

Woda odpadowa 2,6 MWt 90oC/55oC

Popioły lotne (za elektrofi ltrem) 0,5 MWt 80oC/55oC

Popioły denne 0,7 MWt 550oC/55oC

Popioły denne 0,2 MWt 200oC/55oC

Tab. 1. Źródła ciepła odpadowego bloku o mocy 235 MWe [3]
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lected parameters corresponding to conditions of the power 

unit, project report of Advanced near zero emission coal fired Po-

wer Plant, Akronim: ACoPP, EIT Knowledge & Innovation Commu-

nity KIC InnoEnergy, Wrocław 2011....
The authors conducted series of experiments using an expe-

rimental brown coal drying system with fl uid bed method in the 

low medium (air) temperature: 25÷55°C. In the paper are pre-
sented results of parametric analysis of drying results for selec-
ted parameters corresponding to conditions of the power unit, 
which include: eff ect of grain size and structure of coal and its 
degree of moisture on the intensity of the drying process as 

a function of changing temperature of the heating medium 
and the duration of the process.

Tab. 2. Strumień powietrza suszącego oraz moc cieplna do jego podgrzania

   kocioł CFB-672 

 1. Temperatura suszenia oC 27,0 55,0 27,0 55,0 27,0 55,0 27,0 55,0 27,0 55,0
 2. Strumień powietrza 10 min m3/s 4 591 2 444 3 673 1 956 2 755 1 467 1 837 978 918 489
     suszącego 20 min m3/s 4 894 2 391 3 915 1 912 2 936 1 434 1 958 956 979 478

30 min m3/s 5 138 2 539 4 110 2 031 3 083 1 524 2 055 1 016 1 028 508
40 min m3/s 5 407 2 927 4 326 2 341 3 244 1 756 2 163 1 171 1 081 585
50 min m3/s 5 784 3 391 4 627 2 713 3 470 2 035 2 314 1 356 1 157 678
60 min m3/s 6 028 3 848 4 822 3 078 3 617 2 309 2 411 1 539 1 206 770

 3. Moc cieplna przy 10 min MW 123,6 134,6 98,9 107,7 74,2 80,8 49,5 53,9 24,7 26,9
     przy tzew=5oC 20 min MW 131,8 131,7 105,4 105,3 79,1 79,0 52,7 52,7 26,4 26,3

30 min MW 138,4 139,8 110,7 111,9 83,0 83,9 55,3 56,0 27,7 28,0
40 min MW 145,6 161,2 116,5 128,9 87,4 96,7 58,2 64,5 29,1 32,2
50 min MW 155,8 186,8 124,6 149,4 93,4 112,1 62,3 74,7 31,2 37,3
60 min MW 162,3 211,9 129,8 169,5 97,4 127,2 64,9 84,8 32,5 42,4

czas 
suszenia

węgiel z Turowa
100% 80% 60% 40% 20%

jedno-
stki

Halina Pawlak-Kruczek, Marcin Baranowski, Jakub Długosz, Michał Ostrycharczyk, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, 
Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska

Emisja ze spalania tlenowego węgla brunatnego

  Wyniki badań
Badania prowadzone były na izotermicznym reaktorze 

przepływowym o długości 2.5 m, mieszanka utleniacza pier-
wotnego z pyłem była doprowadzana w osi centralnej palni-
ka a wtórny strumień utleniacza podawany jest stycznie do 
pierścienia zewnętrznego palnika. Rozkład ziarnowy pyłu był 
we wszystkich testach podobny o rozmiarze cząstek poniżej 
 0,2 mm. Badania przeprowadzono dla pyłu węgla brunatnego 
o zawartości wilgoci równej 7, 15, 24 i 33% zarówno w po-
wietrzu jak i w atmosferze o następujących udziałach: O2/CO2 
15/85, 20/80, 25/85, 30%/70%. Oba strumienie utleniacza 
pierwotny i wtórny miały równe stężenia tlenu. Czas przeby-

wania cząstek w komorze paleniskowej wynosił ok. 3 s. W 
czasie pomiarów poza pomiarem stężeń NOx i SO2 pobierany 
był popiół na wylocie z reaktora do oceny stopnia wypalenia. 

Wielkość emisji była określona w zależności od tzw. „lamb-
da oxy” aby możliwe było porównywanie emisji ze spalania w 
powietrzu. Porównanie emisji NOx dla wszystkich wariantów 
badawczych przedstawiono na rys. 1, dla wybranych współ-
czynników nadmiaru tlenu. Generalnie w atmosferze spalania 
tlenowego dla, O2/CO2 poniżej 30/70 emisja tlenków azotu 
jest niższa niż dla spalania w powietrzu. Jednakże na ob-
niżenie emisji tlenków azotu ma zarówno wpływ atmosfera 
jak i wilgotność węgla. Najmniejszy stopień emisji uzyska-

Celem spalania tlenowego jest prowadzenie tak procesu spalania węgla 
by wytworzyć spaliny bogate w CO2. Wysoka zawartość CO2 w spalinach 

pozwala na stosunkowo łatwe oddzielenie tego gazu w porównaniu do spalin 
pochodzących ze spalania węgla w powietrzu. W wyniku zastąpienia powietrza 
tlenem, zmieniają się warunki spalania a stąd i skład spalin w tym także w zakresie 
gazowych zanieczyszczeń. Istotnym zagadaniem stanowiącym temat tej pracy jest 
określenie wielkości emisji ze spalania tlenowego dla różnych stosunków CO2 
do O2 oraz H2O. 
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no kolejno dla: O2/CO2 - 15, 20, 25 przy czym dla węgla o 
7% zawartości wilgoci w atmosferze 15/85. Natomiast emi-
sja NOx ze spalania węgla o wilgoci 24 w atmosferze 15/85, 
20/80 i 25/75 jest podobnego rzędu w całym zakresie nad-
miaru utleniacza.

Natomiast dla węgla o zawartości wilgoci 33% emisja 
NOx jest większa dla, O2/CO2 niż dla spalania w powietrzu. 

Na rysunku 2 przedstawiono zbiorczy wykres, na którym 
można porównać wielkości emisji dwutlenku siarki uzyskane 
ze spalania węgla brunatnego o zawartości wilgoci 33, 24, 
15 i 7% w atmosferze powietrza i oxy-spalania dla różnych 
zawartości tlenu i dwutlenku węgla. Uśrednione wartości emi-
sji SO2 pokazano dla wartości nadmiaru tlenu równego 1,1, 
podobnego charakteru zależności uzyskano dla nadmiaru 
utleniacza 1,4 i 1,9.

W każdym badanym wariancie O2/CO2 i ustalonej wilgot-
ności węgla zauważalny jest wzrost emisji SO2 z rosnącym 
udziałem O2/CO2. Powyżej udziału O2/CO2=15% emisja SO2 
w warunkach spalania tlenowego jest wyższa od emisji SO2 
ze spalania w powietrzu dla węgli o zawartości wilgoci po-
niżej 24%. Jednakże dla węgla o dużej zawartości wilgoci 
33% stężenie SO2 w spalinach jest najwyższe przy spalaniu 
w powietrzu.

  Wnioski
Atmosfera, w której popioły charakteryzowały się najniż-

szą zawartością części palnych to atmosfera 15/85. Tym 
samym zaobserwowano stabilne warunki spalania w atmos-
ferze 15/85 gdzie oprócz niskiego niedopału stężenie zanie-
czyszczeń na wylocie z komory paleniskowej utrzymywało 
stały poziom dla danych współczynników lambda oxy. Spa-
lanie węgla o zawartości 33% wilgoci charakteryzowało się 
chwilowymi skokowymi zmianami stężeń NOx i SO2. Z ba-
dan wynika, że dla nadmiaru tlenu poniżej 1,2 następuje ob-
niżenie emisji NOx w porównaniu do spalania w powietrzu. 
Natomiast w każdym badanym wariancie O2/CO2 i ustalonej 
wilgotności węgla zauważalny jest wzrost emisji SO2 z ro-
snącym udziałem O2/CO2.

Praca została wykonana w ramach projektu strategicz-
nego pt. „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla 
kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z wychwyty-
waniem CO2”. ...

This work contains results of studies on NOx and SO2 
emission from the combustion of brown coal in air and in the 
gas mixture at different ratio of O2/CO2 atmosphere. The ef-
fects of oxidizing atmosphere and moisture content on the 
amount of NOx and SO2 emission were investigated. The 
NOx emission during oxy-fuel operation at O2 concentration 
at inlet close to 24-28% is reduced about 17% that of air-fi-
ring. But it strongly depends on excess oxygen at fixed O2 
concentration at inlet. The oxy-combustion at O2 concentra-
tion below 20% i.e. lower than in air is stable for very narrow 
O2 excess to stoichiometry and larger than for air, but both 
emission NOx and SO2 are relatively low. 
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Halina Pawlak-Kruczek, Marcin Baranowski, Michał Czerep, Michał Ostrycharczyk, Jacek Zgóra, Instytut Techniki Cieplnej i Mechaniki Płynów, 
Wydział Mechaniczno-Energetyczny, Politechnika Wrocławska

Współspalanie biomasy w atmosferze wzbogaconej w tlen

W artykule przedstawiono zrealizowane badania współspalania biomasy stałej 
z węglem kamiennym z kopalni Janina (23,96 M J/kg), w postaci mieszanek 

w atmosferze O2/CO2. Na stanowisku laboratoryjnym - komora opadowa z sekcją 
grzejną o długości 2,5 m, przeprowadzono badania spalania pyłu mieszanek 
w temperaturze 1200oC dla dwóch sposobów dozowania tlenu, dwóch różnych 
stężeń tlenu, oraz różnych udziałów masowych biomasy w paliwie. Paliwem 
referencyjnym był węgiel kamienny, natomiast dwie biomasy stałe: słoma 
mikronizowana i pelety drzewne mieszane wraz z węglem kamiennym stanowiły 
paliwa badawcze. Badano spalanie mieszanek z 20% i 50% udziałem masowym 
biomasy. 

  Wyniki badań
Testy poprzedziły analizy techniczne i elementarne paliw oraz 

wykonanie tlenkowej analizy popiołu. Paliwa wstępnie zmielo-
no: węgiel kamienny do średnicy cząstki d<0,2 mm i, a bioma-
sę poniżej d<0,5 mm. Następnie wykonano rozkład ziarnowy 
poszczególnych paliw. 

Badania prowadzone były na stanowisku laboratoryjnym 
zbudowanym z automatycznego dozownika grawimetrycznego 
paliwa, pieca opadowego, oraz analizatorów z rozszerzonym za-
kresem pomiarowym gazów CO2 i O2. Do spalania został użyty 
palnik dwustrumieniowy, w którym w osi centralnej podawane 
jest paliwo wraz z pierwotnym strumieniem utleniacza (60oC), a 
wtórny strumień utleniacza (150oC) podawany jest pierścieniem 
zewnętrznym w palniku. Pierwszy sposób dozowania tlenu za-
kładał identyczne stężenie mieszanki O2/CO2 dla strumienia utle-
niacza pierwotnego i wtórnego. Drugi sposób dozowania tlenu 
zakładał zmniejszenie ilości podawanego tlenu w strumieniu pier-
wotnym do 6%, a w strumieniu wtórnym wynosił odpowiednio 28 
i 44%. Dla obu sposobów dozowania badano spalanie tlenowe 
przy dwóch sumarycznych stężeniach tlenu: 20 i 30%. Pomiar 
zgodności atmosfery wykonywany był na wylocie z mieszalni-
ka O2/CO2 oraz na wylocie z komory paleniskowej w odległości 
0,7 m poniżej ostatniej sekcji grzejnej. Czas przebywania cząstek 
w komorze paleniskowej wynosił ok. 3 s. Do zbierania próbek 
popiołu dennego umieszczono pod piecem osadnik a w cyklo-
nie wychwytywane były drobne cząstki popiołu lotnego. Tempe-
ratura z jaką spaliny opuszczały cyklon wynosiła około 160oC. 

Otrzymane wyniki potwierdziły malejącą emisję SO2 w za-
leżności od rosnącego udziału badanej biomasy. Efekt udziału 
biomasy na wielkość emisji NOx nie był jednoznaczny natomiast 
wpływ rodzaju biomasy jest dla tego wariantu znaczny. Rezultaty 
te zaobserwowano dla trzech przebadanych atmosfer. Widoczny 
jest także wzrost zanieczyszczeń gazowych wraz ze wzrostem 
stężenia tlenu w atmosferze O

2/CO2.
Drugi sposób dozowania tlenu został zbadany na tych sa-

mych mieszankach paliwowych. Wyniki otrzymane z drugiej czę-

Rys. 1. Stężenie SO2 i NOx dla badanych paliw w atmosferze 
O2/CO2 i powietrza, względem pierwszego sposobu podawania tlenu
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ści badań wykazały znaczną redukcję tlenków azotu względem 
pierwszego sposobu dozowania tlenu. Duża redukcja została 
osiągnięta przy udziale tlenu w strumieniu pierwotnym równym 
6%. Porównując emisję związków siarki ze spalania tlenowego, 
drugi sposób podawania tlenu nie wywołał znacznej redukcji 
emisji SO2 szczególnie dla małych udziałów biomas w mieszan-
kach. Zaobserwowano znaczną redukcję tlenków siarki dla du-
żych udziałów biomasy. 

  Wnioski
Wykonano analizę popiołów przeprowadzonych testów, która 

wykazała że 20% udział drzewnej biomasy stałej w węglu kamien-
nym powoduje obniżenie strat niecałkowitego spalania. Wyniki 
emisji wykazały że dla atmosfery 20/80 osobno dla pierwszego 
typu podawania tlenu jaki dla drugiego, emisja zanieczyszczeń 
gazowych SO

2 i NOx była najniższa. Odpowiednio dla stężenia 

tlenu 30% otrzymywano najwyższe stężenia zanieczyszczeń. . . .
Researches of co-fi ring hard coal and biomass blends were 

conducted using the drop tube reactor. The two types of oxy-
gen injection mode was studied. A pulverized hard coal as a re-
ference fuel was compared with pulverized blends of biomass 
(20 and 50% of contribution). Mostly the eff ect of SO2 and NOx 
concentration in the fl ue gases was examined. For the fi rst ty-
pe of oxygen injection mode concentration of O2/CO2 was the 
same for each oxidizer stream (20/80, 30/70), in second mode 
the primary stream was 6/94 and second stream was 28/72 and 
44/56. The obtained results shows the signifi cant reduction ef-
fect on the NOx emission for the diff erent oxygen injection mode. 
The eff ect is observed despite the sort of fuel.

Efekt redukcji emisji NOx dla współczynnika      = 1,25λ
st
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Rys. 2. Efekt redukcji emisji NOx i SO2 dla badanych paliw w atmosferze O2/CO2 dla różnych sposobów dozowania tlenu
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Katedra Techniki Cieplej, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Mechatroniki, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Analiza porównawcza zastosowania czynników MDM, 
toluenu i R113 w układach ORC 
zasilanych spalinami z turbiny 

  Opis układów
Rozpatrywane w referacie układy turbiny gazowej sprzężo-

nej z układami ORC przedstawiono schematycznie na rys. 1.
Pierwszy z rozpatrywanych układów to układ składający się 

z turbiny gazowej oraz obiegu ORC, w którym zastosowano re-

generację ciepła (rys. 1 schemat górny). W układzie tym spaliny 
z turbiny gazowej kierowane są do wymiennika ciepła, w którym 
podgrzewany jest czynnik obiegowy siłowni ORC. Czynnik ten 
po rozprężeniu w turbinie kierowany jest dalej do wymiennika 
regeneracyjnego, gdzie wstępne podgrzewa skropliny czynnika 
organicznego opuszczającego skraplacz. 

W drugi układzie ORC sprzężonym z zespołem turbiny gazo-
wej zastosowano zawracanie spalin w wymienniku obiegu ORC 
(rys. 1 schemat dolny). Zabieg ten polega na zawróceniu części 

strumienia spalin opuszczających wymiennik ciepła z powrotem 
przed ten wymiennik. Skutkuje to obniżeniem temperatury spalin 
kierowanych do wymiennika obiegu ORC. 

Parametry pracy turbiny gazowej GE10-2: (według danych 
katalogowych) moc elektryczną 11,98 MW, sprawność 33,3%, 
temperatura spalin opuszczających turbinę 480°C, strumień 

spalin 47,0 kg/s. Pozostałe parametry turbiny gazowej oraz pa-
rametry układów ORC wraz z dokładnym opisem schematów 
znajdują się pełnej wersji referatu.

  Wyniki analizy i wnioski
Wyniki analizy przeprowadzonej dla trzech czynników to-

luenu, MDM i R113 zaprezentowano w pełnej wersji referatu. 
Poniżej przedstawiono wyniki dotyczące obu rozpatrywanych 
układów z toluenem, jako czynnikiem roboczym. Wyniki tej 

Rys. 1. Sprzężenie cieplne siłowni gazowej z siłownią ORC z regeneracją ciepła (schemat górny) oraz z zawracaniem spalin (schemat dolny)
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analizy przedstawiono w formie wykresu obrazującego pro-
centowy przyrost mocy układu sprzężonego w stosunku do 
mocy turbiny gazowej (rys. 2).

Z przeprowadzonej analizy wynika, że przy założeniach 
przyjętych w pracy korzystniej wypada układ z regeneracją 
ciepła. Obliczenia wykazały, że dla tego układu sprawność 
wytwarzania energii, jak i przyrosty mocy są większe niż w 
układzie z zawracaniem spalin. Kolejną korzyścią wynikają-
ca z zastosowania tego rozwiązania jest to, że regeneracja 
ciepła w układach ORC pozwala na wstępne podgrzanie 

czynnika organicznego do dość wysokich temperatur przez 
co temperatura spalin opuszczających wymiennik ciepła Ts3 
przekracza wartość 140°C. Taka temperatura zapewnia od-
powiedni unos spalin.

Wyniki obliczeń uzyskane dla drugiego układu tj. dla ukła-
du z zawracaniem spalin wykazały, że zastosowanie tego roz-
wiązania powoduje obniżenie temperatury spalin Ts2 dopro-
wadzanych do wymiennika ciepła układu ORC jak i zwiększa 
ich strumień, co w konsekwencji przekłada się na zwiększe-
nie strumienia czynnika organicznego w obiegu ORC. Takie 
rozwiązanie daje duże możliwości dostosowywania tempe-
ratury spalin do wartości najbardziej optymalnej z punktu 
widzenia pracy obiegu ORC poprzez zmianę współczynnika 
zawracania.

Wyniki przeprowadzonej analizy pozwalają przypuszczać, 
że zastosowanie obu rozwiązań równocześnie, tj. zawracania 
spalin i regeneracji ciepła w obiegu ORC pozwoli uzyskać 
jeszcze lepsze efekty. Analiza takiego układu zostanie pod-
jęta w kolejnych pracach.

...
Comparative analysis of the use of fluid MDM, toluene, 

and R113 in ORC systems supplied by exhaust gases from 
the gas turbine

The article presents a comparison of two solutions of 
supercritical ORC systems coupled to the gas turbine unit. 
In the analysis three working fluids: MDM silicone, a natural 
toluene and synthetic R113 have been taken into account, 
from among which the most favorable results were obtained 
for toluene.

The analysis shows that under the assumptions establi-
shed in paper the solution with heat regeneration gives the 
best results. Calculations showed that for this system energy 
efficiency and power increases are greater than in the sys-
tem with recycling of exhaust gases.

The calculation results obtained for the second system, ie 
for a system with exhaust gas recirculation have shown that 
this solution gives possibility of best matching of flue gases 
temperature when effectiveness of ORC system is considered.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego 
Centrum Nauki w ramach umowy nr 3248/B/T02/2011/40 
do wniosku nr N N513 324840. 

Rys. 2. Wpływ temperatury pary czynnika organicznego na dopływie do turbiny układu ORC oraz wpływ 
zastosowanego rozwiązania (regeneracja ciepła lub cyrkulacja spalin) na przyrost mocy układu sprzężonego (TG + ORC)
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Analiza możliwości wykorzystania ciepła w adsorpcyjnych 
procesach wytwarzania tlenu

Rys. 1. Wykres izoterm adsorpcji (p0 - ciśnienie atmosferyczne, pv - podciśnienie, p1 - nadciśnienie, T0 - temperatura otoczenia, 
T1 - temperatura wyższa od temperatury otoczenia; strzałki wskazują na punkt przeprowadzania etapu adsorpcji)
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Adsorpcja jest zjawiskiem powierzchniowym, polega na 
wiązaniu (przyleganiu) cząsteczek, atomów bądź jonów do 
powierzchni fazy zwartej. Obecnie technologia adsorpcyj-
na jest jedną z popularniejszych metod rozdziału powie-
trza. Przy stosunkowo niskich nakładach energetycznych 
pozwala na uzyskanie tlenu o wystarczającej czystości do 
zastosowań spalania tlenowego, a nawet dla celów me-
dycznych. Przy pomocy rozwiązań opartych na adsorpcji 
uzyskuje się tlen o czystości do około 95% (5% argonu) 
w przypadku użycia sorbentu wiążącego azot (np. sorben-
ty zeolitowe 5A, 13X) oraz do około 70-75% w przypad-
ku sorbentu tlenoselektywnego (np. sproszkowany AgBr, 
AgI). Metody zwane Swing Adsorption cechują się sko-
kową zmianą ciśnienia lub temperatury podczas przejścia 
pomiędzy etapami adsorpcji i desorpcji. Każdy z etapów, 
z osobna, przeprowadzany jest w warunkach stałego ci-
śnienia i temperatury.

Proces adsorpcji uzależniony jest od kilku czynników, 
takich jak ciśnienie, temperatura, stężenie substancji ad-
sorbowanej w fazie gazowej, czy powierzchnia właściwa 
adsorbentu. Rysunek 1 ukazuje sposoby przeprowadza-
nia adsorpcji metodą Swing Adsorption.

PSA (Pressure Swing Adsorption) - proces zachodzi w 
stałej temperaturze przy różnych ciśnieniach. Adsorpcja 
zachodzi pod ciśnieniem wyższym od ciśnienia atmosfe-
rycznego (punkt 2), desorpcja natomiast pod ciśnieniem 
atmosferycznym (punkt 1).

VSA (Vacuum Swing Adsorption) - podobnie jak proces 
PSA, zachodzi w stałej temperaturze, przy różnych ciśnie-
niach. W tym przypadku jednak adsorpcja zachodzi pod 
ciśnieniem atmosferycznym (punkt 1), desorpcja natomiast 
pod ciśnieniem niższym od atmosferycznego (punkt 4).

TSA (Temperature Swing Adsorption) - ten proces za-
chodzi pod stałym ciśnieniem, lecz w różnych tempera-
turach. Adsorpcja przeprowadzana jest w temperaturze 
otoczenia (punkt 1) natomiast desorpcja w temperaturze 
podwyższonej (punkt 3). 

Istnieją również kombinacje tych procesów pozwalają-
ce efektywniej sterować procesem adsorpcji.

Adsorpcja temperaturowa wykorzystuje zjawisko róż-
nej chłonności sorpcyjnej złoża w różnych temperaturach. 
Możliwe jest skuteczne wykorzystanie tego zjawiska w se-
paracji powietrza atmosferycznego. Z II zasady termodyna-
miki wynika, że minimalna praca produkcji tlenu z powie-
trza, w warunkach standardowych, wynosi około 183,24 
kJ na kilogram tlenu o czystości 95%. W celu zmniejsze-
nia kosztów energetycznych procesu, zaproponowano in-
tegrację generatora tlenu z ciepłem pochodzącym z inne-
go procesu produkcyjnego. Do tego celu najodpowiedniej-
szym rozwiązaniem wydaje się wykorzystanie, w regenera-
cji złoża, ciepła odpadowego, pochodzącego z kogenera-
cji lub instalacji solarnych. Badania analityczne wykazały, 
że ekonomicznie uzasadnione jest wykorzystanie ciepła 
już na poziomie temperatur rzędu 70ºC. Proces produk-
cji tlenu metodą TSA, oparty na temperaturach 20-70ºC 
wykazywałby podobną sprawność jak analogiczny proces 
PSA oparty na ciśnieniach 1-5 bar (wykorzystanie sorben-
tu na poziomie około 60%). Wraz ze wzrostem temperatu-
ry regeneracji złoża, wzrasta efektywność procesu. Mak-

symalne wykorzystanie złoża wymaga wykorzystanie cie-
pła na poziomie temperatur rzędu 200-225oC. W przypad-
ku procesu PSA istnieje trudność w uzyskaniu produktu 
o wysokiej czystości, gdy stężenie substancji pożądanej 
w strumieniu zasilającym jest niskie. Adsorpcja zmieno-
temeraturowa pozwala natomiast na uzyskanie określo-
nej czystości produktu niezależnie od czystości strumie-
nia zasilającego. Proces zmiennociśnieniowy cechuje się 
natomiast mniejszym stężeniem substancji pożądanej w 
strumieniu odpadowym i wyższą wydajnością wynikającą 
z krótszych stałych czasowych procesów ciśnieniowych 
w porównaniu z temperaturowymi.

Cykl adsorpcyjny w technologii zmiennotemperaturo-
wej jest z reguły kilkakrotnie dłuższy niż zmiennociśnienio-
wej. Spowodowane jest to dużą bezwładnością termiczną 
złoża adsorpcyjnego, które przeważnie jest mineralne lub 
ceramiczne. Największą trudnością projektowania tech-
nologii adsorpcyjnej produkcji tlenu opartej na TSA, jest 
obliczenie współczynnika przenikania ciepła, od medium 
ogrzewającego bądź ochładzającego, poprzez niezaad-
sorbowany gaz znajdujący się w przestrzeni porowatej 
złoża, do powierzchni regenerowanego sorbentu. W celu 
jego wyznaczenia niezbędne są badania eksperymental-
ne konkretnego rozwiązania adsorbera przystosowanego 
to pracy w trybie TSA. W związku z tym, że najbardziej 
czasochłonnym etapem TSA jest regeneracja sorbentu i 
przygotowanie go do rozpoczęcia kolejnego cyklu, w ce-
lu efektywniejszej produkcji tlenu, należałoby zwiększyć 
ilość kolumn adsorpcyjnych w obrębie jednego zestawu. 
Pozwoliłoby to na zwiększenie płynności procesu i skró-
ciło by czas trwania jednego cyklu adsorpcyjnego....

Adsorption technology is currently one of the most po-
pular methods of air separation. At relatively low energy 
expenditure allows to obtain sufficient purity oxygen for 
oxyfuel or medical applications. The adsorption process 
is dependent on several factors, such as pressure, tem-
perature, concentration of adsorbed element in gas pha-
se or surface area of phase boundary. Thermoadsorp-
tion uses the phenomenon of different sorption capacity 
at different temperatures. Adsorption occurs at the am-
bient, while the regeneration of bed at elevated tempe-
rature. The paper suggests of using this quality in atmo-
spheric air separation. Presented idea is based on linka-
ge of oxygen generator with heat coming from other pro-
cesses. For this purpose, it seems most appropriate an 
attempt to regenerate the bed of waste heat from power 
plants. Analytical studies, based on literature data sug-
gest that it is reasonable to use heat at temperature level 
of 70ºC only. The process of oxygen production by TSA 
method stretched between this temperature and ambient 
temperature would show similar efficiency than the ana-
logous PSA process based on the pressures of 1-5 bar. 
The full exploitation of bed adsorption capacity, however, 
occurs only above temperature of 200-225oC.
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Pilotażowa instalacja do plazmowego zgazowania 
odpadowych tworzyw sztucznych

Ostatnio duże zainteresowanie badaczy skupia się na 
wykorzystaniu plazmy termicznej (thermal plasma) w pro-
cesie utylizacji odpadów komunalnych w tym szpitalnych 
i odpadów przemysłowych, zwłaszcza niebezpiecznych 
związków chemicznych (fenol, chlorowane bifenyle i diok-
syny - PCBs, PCDDs). Na szczególną uwagę zasługują 
badania nad wykorzystaniem plazmy termicznej w proce-
sie spalania i gazyfikacji organicznych materiałów stałych 
(biomasa i tworzywa sztuczne). Również światowy wzrost 
ceny ropy naftowej spowodował zainteresowanie syste-
mami pozyskiwania paliw ze zgazowania węgla i alterna-
tywnych paliw, takich jak odpadowe tworzywa sztuczne, 
biomasa, osady ściekowe i odpady organiczne. Istotny 
jest również fakt pozyskiwania w procesie zgazowania 
biomasy znacznych ilości wodoru uważanego za paliwo 
przyszłości.

Przedstawiona w pracy pilotażowa instalacja plazmo-
wego przetwarzania skażonej biomasy i odpadowych two-
rzyw sztucznych w paliwa płynne opiera się na szybkiej 
pirolizie. Zawiera ona następujące elementy funkcjonalne: 
węzeł przygotowania paliwa stałego do reaktora plazmo-
wego (rozdrobnienie lub stopienie), człon obróbki termicz-

nej (zgazowanie plazmowe), układ szybkiego schładzania, 
instalację oczyszczania paliwa syntezowego (docelowo), 
układy pomiarowe, zbiorniki na pozyskane paliwo - co 
schematyczne ilustruje rys. 1

Zasadniczym elementem instalacji jest blok plazmo-
wego zgazowania. Stanowi go reaktor zgazowujący wraz 

z plazmotronami widoczny na rys. 2. Na podstawie wła-
snych badań ustalono, że najbardziej optymalną konstruk-
cją plazmotronu do plazmowego zgazowania jest kon-
strukcja z cylindrycznymi elektrodami wnękowymi - pla-
zmotron wnękowy (rys. 3). W prowadzonych pracach ja-
ko czynnik plazmowtwórczy wykorzystywano azot. W dal-
szych badaniach przewidziane jest również wykorzysta-
nie pary wodnej jako plazmotwórczego czynnika zgazo-
wującego. W toku prac ustalono, że podczas plazmowe-
go przetwarzania odpadów złożonych w większości z two-
rzyw sztucznych najwłaściwszym sposobem ich przygo-
towania do procesu zgazowania jest stopienie oraz od-
parowanie. Podanie par materiałów organicznych w stre-
fę działania plazmy zapewnia ich właściwą i efektywną 
dekompozycję. W prezentowanym rozwiązaniu wstępna 
obróbka cieplna (stapianie i odparowanie/odgazowanie) 
jest realizowane przy pomocy grzałki elektrycznej opa-
skowej o mocy 10 kW zatopione w bloku ze specjalnego 
materiału ceramicznego, umiejscowionej w dolnej części 
reaktora widocznej na rys. 2. Tak przygotowany materiał 
(pary i produkty odgazowania) podawany jest następnie 
w przestrzeń działania plazmy. Zakłada się, że w wyni-

ku termicznego działania plazmy uzyska się węglowodo-
rowe produkty paliwowe. Do analizy składu gazów pro-
cesowych w czasie rzeczywistym wykorzystany zostanie 
stacjonarny analizator gazów procesowych GAS 3000 fir-
my GEIT z detektorami NDIR na cztery gazy (CO: 0-50%, 
CO2: 0-25%, CH4: 0-10%, H2: 0-25%).

Obróbka 
wstępna 

Plazmowa 
gazyfikacja

Materia 
organiczna

Analiza 
składu

Pozostałości
(popiół)

Magazynowanie 
paliwa finalnego

Schładzenie
Oczyszczanie 

paliwa 
syntezowego

Badanie 
kaloryczności

Rys. 1. Schemat instalacji do plazmowego zgazowania materiałów organicznych
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W celu opracowania efektywnej technologii pozyski-
wania paliw płynnych w oparciu o zbudowaną pilotażo-
wą instalację do plazmowego zgazowania przewiduje się 
wykonanie następujących czynności i prac optymaliza-
cyjnych dotyczących warunków procesu:

  dobór optymalnych parametrów plazmy dla pozyska-
nie frakcji ciekłej/gazowej,

  wpływ rodzaju materiału,
  wpływ sposobu podawania i wielkości strumienia ma-

sy,
  wpływ dodatków (uwodornienie) na efektywność pro-

cesu.
Bardzo ważnym elementem prac jest również wyko-

nanie specjalistycznych analiz w celu dokładnego okre-
ślenia składu chemicznego pozyskanych paliw płynnych 
i pozostałości po zgazowaniu.

...
The paper presents the idea of obtaining liquid fuels 

in a process of plasma gasification of organic materials. 
It introduces the concept of plasma gasification of waste 
plastics and shows the prototype installation developed 
for that purpose (including technological parameters ob-
tained during a start-up process of the installation). The 
installation was built within the development project Ap-
plication of the plasma technique to biomass and waste 
gasification for fluid fuel production (Technologia plazmo-
wego zgazowania biomasy i odpadów dla wytwarzania 
paliw płynnych) funded by NCBiR the National Centre for 
Research and Development - contract No. NR06 -0003-
10/2010.

 

Ruszt obrotowy  

Wymurówka  
ceramiczna  

Plazmotron  

  Grzałka opaskowa  
  10 kW  

Otwory 
rewizyjne  

Łączenie 
reaktora  

Gniazda do mocowania   
plazmotronów 

Otwory 
rewizyjne  

Podajnik 
ślimakowy  

  Grzałka opaskowa  
  10 kW  

Rys. 2. Reaktor do plazmowego zgazowania odpadów organicznych

 

Rys. 3. Plazmotron wnękowy PW15 o mocy znamionowej 15 kW 
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Wojciech Radziewicz, Instytut Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska

Modern methods of wind speed measuring 
for the wind power industry

Determining potential possibilities electric energy production 
with the use of wind turbines is connected above all with deter-
mining the course of wind speed in a given area and at the ap-
propriate height. These measurements are most frequently do-
ne by means of met masts installed in a potential location, which 
requires preparing proper documentation and acquiring appro-
priate permits. The alternative for the standard wind speed me-
asurements may be SODAR and LIDAR class devices. 

SODAR (Sound Detection and Ranging) is a teledetection 
measuring device using Doppler eff ect. It has the ability of exa-
mining lower layers of the atmosphere by means of diff using aco-
ustic waves on air fl uctuation. With the use of frequency change 
analysis of refl ected signal the wind speed at various heights can 

be determined. Occurrence of measurement disruption and mi-
sreading during rain or snowfall and the necessity of using high 
power acoustic emitters for long-term measurements at great 
height are signifi cant fl aws of this solution.

LIDAR (Light Detection and Ranging) is a measuring device 
equipped with a Doppler pulse anemometer. Its operation prin-
ciple is based on emitting very short and precisely measured out 
strong impulses of light of a determined wave length through an 
optical system. The light gets diff used on its way, and the ana-
lysis of the intensity change of the refl ected ray enables deter-
mining the wind speed at the appropriate height.

A series of researches and comparative analyses of wind 
speed determined by the traditional method (met masts) with 

measurements by means of a mobile LIDAR class device named 
Windcube have been carried out in the recent years. For exam-
ple, very promising results were achieved in the Wind Energy 
Department of the Technical University of Denmark for the me-
asurements at the height of 116 m in Høvsøre (Denmark). Square 
of the coeffi  cient of correlation (R2) between the measurements 
carried out by Windcube, and the anemometer on the met mast 
was in this case 0.9984, and the standard deviation : 0.20 m/s. 
Fig. 1 presents the results in the form of a linear regression chart.

 In the author's opinion, the results of the comparative analy-
ses, and particularly the correlation analysis of wind speed at a 
given height measured with the use of the anemometer moun-
ted on the met mast, with the results registered by Windcube, 

are very promising and allow to assume 
that the device may be a good alternative 
to traditional measurements. However the 
research and than comparative analyses 
should be carried out and confi rmed for a 
longer period of time, which should be at 
least one year. A certain obstacle in using 
LIDAR class systems is their high price, 
which in the case of Windcube device is 
currently 150,000 Euro. In the Polish mar-
ket it is an off er approximately four times 
more expensive in comparison to the servi-
ce of carrying out one-year measurements 
of wind speed while leasing one hundred 
meter high met mast. 
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Fig. 1 Linear regression chart for wind speed measurements done by the means of Windcube 
and the anemometer on the met mast in Høvsøre (Denmark)
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W artykule przedstawiono nowoczesne mobilne systemy 

pomiarowe klasy SODAR i LIDAR, które umożliwiają prowadze-
nie pomiarów prędkości i kierunku wiatru na danej wysokości. 
Urządzenia te mogą być wykorzystywane na potrzeby energe-
tyki wiatrowej. Zaprezentowano porównanie oraz wyniki analizy 
korelacyjnej pomiarów przeprowadzonych metodą tradycyjną z 
wykorzystaniem anemometru umieszczonego na maszcie po-
miarowym z pomiarami wykonanymi za pomocą urządzenia ka-
sy LIDAR o nazwie Windcube.

W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych w 2011 
r. na instalacji mokrego odsiarczania spalin (IOS) w TAURON 
Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska. 

Badania były częściowo fi nansowane w ramach projek-
tu strategicznego „Zaawansowane technologie pozyskiwania 
energii - zadanie 1”. 

Badania wpływu zastosowania wodnego roztworu kwasu 
cytrynowego jako dodatku do zawiesiny absorbera wykonano 
po raz pierwszy na obiekcie rzeczywistym, a więc już eksplo-
atowanej instalacji mokrego odsiarczania spalin w energetyce 
zawodowej spalającej paliwa stałe.

W artykule poruszono aspekt obowiązujących i przyszło-
ściowych przepisów w zakresie emisji zanieczyszczeń pyło-
wo-gazowych, skuteczności odsiarczania dla obiektów ener-
getycznego spalania oraz wymogów jakości spalin przy sepa-
racji CO2 ze spalin.

Badania miały dać odpowiedź, czy stosowanie kwasu cytry-
nowego jako dodatku do zawiesiny absorbera będzie można w 
przyszłości wykorzystywać do obniżania poziomów emisji SO2 
przy równoczesnym podwyższeniu skuteczności odsiarczania.

Badania IOS wykonano przy spalaniu w kotłach nr 9 i 10 
węgla kamiennego i współspalaniu biomas do 5% masowych.

Całość badań wykonano przy eksploatacji wszystkich pomp 
cyrkulacyjnych i mieszadeł w absorberze IOS przy stałym po-
ziomie zawiesiny cyrkulacyjnej, ilości powietrza natleniającego 
oraz ilości ścieków odprowadzanych z układu. 

Podczas badań środkiem absorpcyjnym była tylko zawie-
sina mączki kamienia wapiennego lub zawiesina z dodatkiem 
addytywu w postaci wodnego roztworu kwasu cytrynowego, a 
produktem poreakcyjnym gips oraz ścieki.

W artykule zawarto zakres wykonanych badań mediów pro-

cesu oraz przedstawiono miejsca pomiarów spalin na wlocie do 
absorbera IOS, spalin oczyszczonych za absorberem oraz po-
boru próbki zawiesiny cyrkulacyjnej.

Zaprezentowano również sposób nasycania układu kwasem 
cytrynowym do zadanego stężenia oraz opis układu przygoto-
wania i dozowania wodnego roztworu kwasu cytrynowego do 
absorbera IOS. Podczas badań IOS przy zadanych stężeniach 
kwasu cytrynowego w zakresie 200÷1200 ppm poza skutecz-
nością redukcji SO

x w spalinach sprawdzano również poziomy 
emisji SO2, SO3, CO, NOx, HCl, HF i zapylenia w spalinach oraz 
jakość i zużycie mediów procesu. 

Zaprezentowane wyniki badań zanieczyszczeń pyłowo-ga-
zowych bez zastosowania kwasu cytrynowego oraz z zastoso-
waniem kwasu cytrynowego jako addytywu do zawiesiny absor-
bera odniesiono zarówno do aktualnych, jak i przyszłościowych 
wymogów emisji pyłowo-gazowych. 

W opracowaniu zawarto wyniki badań w formie wykresów 
dla stężeń kwasu cytrynowego w układzie: zmierzone stężenia 
SOx w spalinach na wylocie z absorbera IOS w funkcji zmierzo-
nych ładunków SOx w spalinach doprowadzanych do IOS oraz 
wykresy prezentujące równocześnie zmierzone skuteczności re-
dukcji SOx w funkcji zmierzonych ładunków SOx w spalinach do-
prowadzanych do IOS. Kompleksowo wykonane badania umoż-
liwiły obliczenie wartości wskaźników emisji SO2 w stosunku do 
doprowadzonego strumienia energii chemicznej w paliwie i w 
stosunku do produkcji bloków odsiarczanych, wskaźników zu-
życia sorbentu i energii elektrycznej. 

Wykonane badania wykazały, iż zastosowanie kwasu cy-
trynowego jako addytywu do roztworu zawiesiny powoduje ob-
niżenie poziomu stężeń SOx w spalinach w absorberze IOS i 
podwyższa skuteczność odsiarczania SOx spalin w stosunku 

Wpływ zastosowania roztworu kwasu cytrynowego jako 
dodatku do zawiesiny absorbera na osiągi mokrej instalacji 
odsiarczania spalin 

mgr inż. Tadeusz Fulczyk, inż. Eugeniusz Głowacki, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.- Zakład Ochrony Środowiska
 mgr inż. Janusz Zdeb, TAURON Wytwarzanie S.A., 

inż. Leszek Wojdanowicz, mgr. Adam Kozera, TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Łaziska
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Wyznaczanie rozkładu temperatury pary i spalin wzdłuż drogi 
ich przepływu oraz temperatury ścianki rury ma duże znaczenie 
praktyczne, zarówno w kotłach o parametrach pod jak i nad-
krytycznych. Znajomość temperatury metalu przy różnych ob-
ciążeniach kotła pozwala prawidłowo dobrać gatunek stali na 
dany stopień przegrzewacza. Przy użyciu modelu matematycz-
nego przegrzewacza można również w sposób pośredni ocenić 
jego stopień zanieczyszczenia popiołem, a następnie bazując 
na uzyskanej informacji sterować częstotliwością załączania 
zdmuchiwaczy popiołu.

  Model matematyczny przegrzewacza
Podstawą budowy modelu matematycznego przegrzewacza 

jest pojedynczy rząd rur opływany poprzecznie spalinami. Usta-
lone rozkłady temperatury pary T1(x+), spalin T2(x+) , temperatury 
ścianki rury Tw(r,x+) oraz temperatury zanieczyszczeń popiołowych 
Ta(r,x

+)wyznaczane są z następujących równań różniczkowych:

                                 (1)

                     (2)

       (3)

                                         (4)
gdzie:  N1 i N2 liczba jednostek wymiany ciepła dla pary i 

spalin [1,2], x+ = x | Lr - współrzędna bezwymiarowa w kierun-
ku przepływu pary, y+ = y | s2

 - współrzędna bezwymiarowa w 
kierunku przepływu spalin, Lr - długość rury, s2 - podziałka roz-
mieszczenia rur równoległa do kierunku przepływu spalin, Tm2 

- średnia temperatura spalin na grubości jednego rzędu rur, 
Tw i T

a
 - temperatura ścianki rury i zanieczyszczeń popiołowych, 

r - promień, λw i λ
a
 - współczynnik przewodzenia ciepła materia-

łu rur i zanieczyszczeń.
Zadane są temperatury wlotowe pary ƒ1 i ƒ spalin 
T1 (x+) | x+=0=ƒ1 (5)

T2 (y+) | y+=0= ƒ2  (6)

warunki brzegowe na wewnętrznej powierzchni rury r = rin i 
zewnętrznej powierzchni zanieczyszczeń r = r

a
 

∂ Tw

∂ r(λw            ) | r=rin
=α1

(Tw | 
r=rin

 -T1) (7)

∂ T
a

∂ r(λ
a          ) | r=ra

=α2
(Tm2-T

a | r=ra
) (8)

oraz warunki na styku r = ro między zewnętrzną powierzch-
nią rury i zanieczyszczeniami

 

Tw | r=ro

= Ta | r=ro

(9)

∂ Tw

∂ r(λw          )|r=ro

=
∂ T

a

∂ r(λ
a         )|r=ro

(10)

gdzie α1 i α2 odpowiednio współczynnik wnikania ciepła po 
stronie pary i spalin.

Zagadnienie brzegowe (1)-(10) rozwiązano metodą objęto-

(Tm2 - Tw | r = r  ) = 0

do eksploatacji IOS tylko z zastosowaniem zawiesiny mączki 
kamienia wapiennego.

Badania wykazały, że stosowanie addytywu nie wpływa na 
poziom zapylenia w spalinach oczyszczonych.

Badania wykazały, że stosowanie kwasu cytrynowego nie po-
woduje zmian w zakresie NOx, CO, HCl i HF w spalinach. Pod-
czas badań z addytywem oznaczano wartości indeksu chemicz-
nego zapotrzebowania tlenu (ChZT) w ściekach nieoczyszczo-
nych co zaprezentowano na wykresie. W materiałach przedsta-
wiono wpływ stosowania addytywu na parametry jakości gip-
su. Zakres zbadanych ładunków SOx w spalinach na wlocie do 
IOS pozwolił określić również graniczną wartość ładunku SOx w 
spalinach, do której będzie można ją w przyszłości eksploato-
wać bez jakiejkolwiek modernizacji.

Uzyskanie niskich wartości stężeń SO2 i zapylenia w spali-
nach przy stosowaniu kwasu cytrynowego jako dodatku do za-

wiesiny absorbera rokuje, iż w przyszłości będzie można go sto-
sować przy separacji CO2 ze spalin oczyszczonych.. . .

The paper presents the results of tests carried out for the 
wet fl ue gas desulphurization plant at TAURON Wytwarzanie 
SA - Łaziska Power Plant. 

The tests were partly fi nanced within the strategic project ‘Ad-
vanced Technologies for Energy Generation - Research Task 1’.

Beside the effi  ciency of SOx reduction in fl ue gas, also the 
emission levels of SO2, SO3, CO, NOx, HCl and HF, the dust con-
tent level and the process media quality and consumption we-
re checked during the tests of the FGD Plant at the citric acid 
concentrations set in the range of 200-1200 ppm.

The tests indicated that the use of citric acid as an additi-
ve to the suspension solution in the range of concentrations of 
300-1200 ppm brings about a decrease in the level of SO

x. 

dr inż. Marcin Trojan, dr hab. inż. Dawid Taler, prof. PK, Politechnika Krakowska

Numeryczno-eksperymentalna metoda oceny 
zanieczyszczenia popiołem przegrzewaczy kotłów

∂ Tw

∂ r

o

∂ T1

∂ x+N1

1
+ (T1 - Tw | r = rin) = 0

(rλw          ) = 0r
1 ∂

∂ r

∂ T2

∂ y+N2

1
+

r
1 ∂

∂ r
∂ Ta

∂ r
(rλa           ) = 0
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ści skończonej. Otrzymany układ równań algebraicznych został 
rozwiązany iteracyjną metodą Gaussa-Seidela.

Zagadnienie brzegowe (1)-(10) rozwiązano metodą objęto-
ści skończonej. Otrzymany układ równań algebraicznych został 
rozwiązany iteracyjną metodą Gaussa-Seidela.

  Wyniki obliczeń
Zamodelowano dwunastobiegowy wiszący przegrzewacz 

pary pierwszego stopnia w kotle OP-210M wykonany z rur 
o wymiarach: r

in= 16 mm i ro = 21 mm z rosyjskiej stali 20. 
Grubość warstwy zanieczyszczeń popiołowych wynosi δz = 
2 mm, a ich współczynnik przewodzenia ciepła jest równy: 
λ

a = 0,07 W/ (m . K). Podział przegrzewacza, obróconego 
o 90o, pokazano na rysunku 1. Wyniki obliczeń ilustrują ry-
sunki 2 i 3. Największy przyrost temperatury pary obserwu-
je się w rurze usytuowanej w rzędzie l , gdzie temperatura 
napływających spalin jest najwyższa (rys. 2). Z analizy wy-
ników dla rzędu l przedstawionych na rys. 3 wynika, że spa-
dek temperatury na grubości zanieczyszczeń popiołowych 
jest bardzo duży, co z kolei powoduje znaczne zmniejsze-
nie strumienia ciepła przejmowanego przez przegrzewacz.

Przedstawiona w pracy metoda modelowania przegrze-
waczy może znaleźć zastosowanie w projektowaniu i eks-
ploatacji kotłów parowych.

...
A mathematical model of the steam superheater with 

ash deposits was developed. The finite volume method 
was used to solve partial differential equations describing 
flue gas, tube wall and steam temperature. The calculation 
results were compared with an exact analytical solution for 
one-row superheaterand experimental data. Comparing the 
computed and measured steam temperature increase over 
the entire superheatermakes it possible to determine the 
thermal resistance of the deposits layer on the outer surfa-
ce of the superheater. The developed modeling technique 
can especially be used for modeling tube heat exchangers 
when detail information on the tube wall temperature distri-
bution is needed. The numerical model of the superheater 
developed in the paper can be used for determining the 
fouling degree of the superheater in on-line mode.

  Literatura
[1] M. Trojan, Wymiana ciepła w przegrzewaczu grodziowymz 

uwzględnieniem zanieczyszczeń popiołowych, Energetyka, 

Rocznik 64, 2011, Numer 7 (685), str. 419-423

[2] J.Taler, M. Trojan, D.Taler, Monitoring of Ash Fouling and 

Internal Scale Deposits in Pulverized Coal Fired Boilers, Nova 

Science Publishers, INC., Hauppauge, USA, 2011, ISBN: 978-1-

61122-043-8 2011 Numerical - experimental method for assessment 

of ash fouling in steam boilers superheaters. 

Rys. 1. Podział przegrzewacza I stopnia na objętości skończone
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Rys. 2. Przebieg temperatury pary 
w poszczgólnych rzędach rur pregrzewacza
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А. Мазуренко, Одесский национальный политехнический университет, 
В. Афтанюк, Одесская государственная академия строительств и архитектуры

Адаптивные системы вентиляции

Предложена конструкция местных приточных систем 
адаптивной вентиляции. Сформулированы принципы 

и приведены результаты исследования эффективности и 
энергосбережения адаптивных систем вентиляции. 

Современные тенденции, направленные на экономию 
ресурсов и энергии, обуславливают необходимость разработки 
новых типов систем вентиляции [1]. Сложность проектирования 
вентиляции в помещениях большого объема обусловлена 
многими факторами, среди которых наиболее существенными 
являются: необходимость поддержания зональных тепловых 
параметров, обеспечение индивидуального воздушного 
режима для каждой зоны помещения и других технических 
сложностей. В связи с большими размерами объектов 
возникают трудности по охлаждению объёма рабочей зоны 
помещения летом и по отоплению зимой [2]. Для решения 
задачи обеспечения микроклимата нами было предложено 
использовать, специальные адаптивные местные приточные 
системы вентиляции (рис. 1).

42 местные адаптивные системы приточной вентиляции 
оснащены вентилятором производительностью 300 м3/час, и 
электрическим калорифером мощностью 1200 Вт. 

Динамическая эффективность снижения углекислого газа 
(СО2) в помещениях при использовании адаптивных систем 
приточной вентиляции приведены на рис. 2. Адаптивные 
системы вдвое быстрее восстанавливают нарушение баланса 
СО2 в помещениях.

На рис. 3 приведены данные динамической эффективности 
снижения влажности адаптивными и традиционными 
системами вентиляции. Адаптивные системы вдвое быстрее 
позволяют снижать и влажность в помещениях.

Это свойство адаптивных систем позволяет значительно 
снизить расход тепловой и электрической энергии на 
вентиляцию здания, а также выровнять неравномерность 
изменения внутреннего микроклимата в условиях суточных 
и сезонных колебаний температуры и влажности наружного 
воздуха. . . .

The design of adaptive local ventilation system is executed. 
The principles of design of adaptive ventilation systems and results 
of investigation of its effi cacy and energy saving are considered

Рис. 1. Cхема адаптивной системы приточной вентиляции

Рис. 2. Параметры внутреннего микроклимата 
в помещениях по углекислому газу (СО2):

 1 - для традиционных систем, 2 - для адаптивных систем.

Рис. 3. Параметры внутреннего 
микроклимата  по влажности: 
1 - для традиционных систем, 

2 - для адаптивных систем.



210 nr 2(26)/2012
FO

R
U

M
 E

N
ER

G
ET

YK
Ó

W
 G

R
E 

2
0

1
2

Проведен патентный обзор конструкций теплообменных 
аппаратов. Изучены технические приемы, используемые 

для интенсификации процессов тепломассообмена. 
Предложена новая рациональная конструкция 
теплобменного аппарата. 

Для теплообменных аппаратов и мокрого пылеулавливания 
разработан ряд устройств, которые позволяют интенсифицировать 
процессы теплообмена происходящие в этих аппаратах.

На базе изучения рациональных путей совершенствования 
тепломассообменных аппаратов предложено новое устройство для 
интенсификации процессов теплообмена (рис. 1) [1].

Выполнение завихряющих элементов в виде аксиально-
лопаточных завихрителей позволяет достичь высокой степени 
крутки потоков с высоким коэффициентом крутки (больше 0,6), что 
интенсифицирует теплообмен за счет равномерного распределения 
фаз, позволяет более полно использовать рабочую поверхность, и 
одновременно снизить гидравлическое сопротивление тарелки.

Рис. 1. Модернизированная вихревая тарелка для 
теплообменного аппарата [1] и формирование парогазового пузыря в 

газожидкостном слое: 1 - лопасть завихрителя, 2 - щелевое отверстие, 
3 - сердечник завихрителя, 4 - овально-цилиндрический пузырь.

Для анализа эффективности предложенной конструкции 
теплообменного аппарата была использована математическая 
модель теплообмена в вихревой тарелке [2]. Как показано на 
рис. 1 форма пузыря на выходе из вихревой тарелки овально-
цилиндрическая.

Процесс тепломассообмена в овально-цилиндрическом пузыре 
определяется системой, включающей в себя уравнение баланса 
полного тепла, уравнение баланса массы паровой фазы и начальные 
условия:

Здесь Тв0 и dв0 - температура и влагосодержание газа перед 
отверстием газораспределительной решетки; dв - влагосодержание 
газа в пузыре; спар - теплоемкость водяного пара; ссг, ρсг - теплоемкость 
и плотность сухого газа; τ - время; ρпв, ρпw - концентрация водяных 
паров у поверхности пузыря и внутри его соответственно; 
β - коэффициент массообмена; G - геометрический параметр для 
овально-цилиндрического пузыря; rw, h - радиус и длина овально-
цилиндрического пузыря, формирующегося в вихревой тарелке.

Проведенный на модели анализ параметров тепломассообмена 
вихревой тарелки (αвт) и их сопоставление с экспериментальными и 
расчетными зависимостями для традиционной (дырчатой) тарелки 
(αдт) показывает превышение коэффициента теплоотдачи вихревой 
тарелки на 7-15%. ...

Held patent survey 
design heat and mass 
transfer devices. Studied 
the techniques to inten-
sify the processes of he-
at and mass transfer. A 
new rational design of 
heat and mass transfer 
apparatus.
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М.,2009. - 20с.
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Совершенствование конструкций 
теплообменных аппаратов
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Одесская государственная академия строительства и архитектуры, 

Влияние запыленности на работающих 
при сортировке твердых бытовых отходов 

Загрязнение окружающей среды твердыми бытовыми 
отходами является одной из острейших проблем 
современного общества. Поверхностные накопления 
отходов наносят большой ущерб флоре и фауне, влияя 
на динамическое развитие биосферы, на качество жизни 
человека.

Снижение загрязнения окружающей среды твердыми 
бытовыми отходами достигается путем тщательной 
сортировки отходов и наличием эффективных систем 
очистки. Сортировка твердых бытовых отходов состоит 
из следующих стадий:

  рием и отбор крупногабаритных отходов,
  отбор отходов, не подлежащих сортировке,
  фракционирование на грохоте,
  ручная сортировка и классификация вторичного сырья,
  прессование и пакетирование (брикетирование) 

вторичного сырья, в том числе металлолома,
  прессование хвостов сортировки отходов в компакторе.

Основным источником пылевыделения при ручной 
сортировке мусора в воздух рабочей зоны является 
ленточный транспортер,  по которому движется 
сортируемый материал. Одной из главных причин 
неблагоприятной пылевой обстановки на рабочих местах 
является недостаточно эффективная работа систем 
вентиляции, т.к. фактические расходы удаляемого от 
пылящего оборудования воздуха зачастую не соответствуют 
необходимым [1]. 

Поэтому актуальным является вопрос гигиенической 
оценки условий труда рабочих с целью совершенствование 
систем вентиляции мусоросортировочных линий, 
направленное на рациональную организацию систем 
приточно-вытяжной вентиляции и снижение запыленности 
воздуха рабочей зоны [2]. 

Для определения возможного влияния динамики 
изменения концентрации пыли в воздухе рабочей зоны 
на работоспособность рабочих-сортировщиков в течение 
смены были проведены исследования эффективности 
работы систем приточно-вытяжной вентиляции и 
определение концентрации пыли выделяющейся от 
ленточного транспортера в воздух рабочей зоны (рис. 1). 
В процессе исследований измерялась скорость изменения 
концентрации пыли.

Анализ полученных данных показал, что концентрация 
пыли постепенно возрастает, что можно объяснить 
накоплением пыли, выбивающейся от технологического 
оборудования. Через 5,5 часов после начала работы она 
достигает своего максимального значения, и начинает 
оказывать значительное влияние на физическое состояние 
рабочих. 

При повышенной концентрации пыли (выше ПДКр.з.) 
время начала снижения работоспособности наступает 

раньше (график №3), чем для нормативных параметров 
(график №2).

Для улучшения воздушной среды в рабочей зоне 

необходимо определить рациональные величины 
подаваемого и удаляемого расхода воздуха в рабочую зону, 
при которых параметры воздуха в зоне дыхания достигают 
нормируемых значений, а также обосновать комплекс 
оздоровительных мероприятий, включая обеззараживание 
сортируемых отходов.

О с у щ е с т в л е н и е  п е р е ч и с л е н н ы х  в ы ш е  м е р 
позволит усовершенствовать процесс проектирования 
мусоросортировочных предприятий, строительство 
которых является перспективным направлением в сфере 
обращения с отходами производства и потребления....

The results of studies with particulate air pollution and 
its impact on the performance of workers in the when sor-
ting of municipal solid waste. 

Analysis of the data showed that after 5.5 hours after the 
start work of the concentration of dust in the workplace re-
aches its maximum value and begins to exert a significant in-
fluence on the physical condition of the workers. 

To improve air quality in the workplace is necessary to 
determine reasonable values of the feed and remove the air 
flow in the working area, under which the parameters of air 
in the breathing zone of reached normalized values.

  ЛИТЕРАТУРА 
[1] Твердые промышленные и бытовые отходы, их свойства и 
переработка / Дрейер. А.А., А.Н. Сачков, и др. - М.: 1997, - 327 с.Черп 
О.М., Виниченко В.Н. Проблема твердых бытовых отходов: 
комплексный подход. - М.: Эколайн, Ecologia, 1996. 

Рис. 1. Динамика изменения работоспособности и 
запыленности при сортировке мусора: 1 - изменение 

концентрации пыли в воздухе рабочей
 зоны от времени; 2, 3 - изменение работоспособности
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Интенсификация работы газовой турбины за счет 
совершенствования аэродинамических процессов

Предлагается увеличить мощность газовой турбины за счет совершенствования геометрии воздушного тракта. 
Представлено обоснование увеличения мощности газовой турбины за счет снижения сопротивления сбросного тракта и 

уменьшения противодавления за газовой турбиной.

Интенсификацию работы оборудования можно обеспечить за 
счет совершенствования организации структуры перемещения 
рабочих тел - жидкостей, пара и газов. Анализ работы парогазовых 
энергоблоков Молдавской ТЭС ПГУ-250 с паровой турбиной 
К-215-130 и газовой турбиной ГТ-35-770 показал, что газовая 
турбина не обеспечивает номинальной мощности NэлГТ = 
35МВт•ч вследствие больших сопротивлений тракта сброса 
окислителя после ГТ в котел ТМЕ-213. Интенсификация работы 
ГТУ за счет уменьшения сопротивлений в элементах 
тракта окислителя позволить увеличить мощность 
газовой турбины и снять ограничения мощности 
энергоблока ПГ У-250. Для интенсификации 
работы ГТУ предполагается изменение геометрии 
распределительного коллектора,  которые 
обеспечат снижение сопротивления и устранят 
источник возникновения пульсаций в зоне отрыва 
потока от стенок.  На рис. 1. представлен чертеж 
раздаточного коллектора окислителя к горелкам, 
геометрия которого определяет структуру 
движения окислителя. Пунктирными линиями 
показана геометрия существующей проточной 
части, сплошными - новая геометрию коллектора с 
меньшими аэродинамическими сопротивлениями 
[1]. На рис. 2 показаны результаты визуальной 
диагностики структуры потока в физической модели 
коллектора распределения воздуха по горелкам. 
Зоны отрыва потока от стенок (z1, z2, z3) показывают 
причины высоких сопротивлений и возникновения 
пульсаций [2]. 

Структура потока позволяет разработать 
рекомендации не только по устранению зон отрыва, 
но и обеспечить равномерное распределение воздуха 
из коллектора на горелки котла.

Снижение аэродинамических сопротивлений 
элементов в тракте сброса окислителя от ГТУ до горелок котла 
энергоблока ПГУ-250 позволит повысить мощность ГТ без 
увеличения расхода топлива. Не меняя проточных частей сложных 
элементов компрессора и турбины, а только за счет изменения 
геометрии и снижения потерь напора элементов ГТУ можно 
увеличить мощность газовых турбин, улучшить их энергетические, 
габаритные и другие характеристики....

Increasing of gas turbine power is o� ered at the improvement 
of geometry of an air path. The substantiation of increase of the gas 
turbine power at the expense of reduction of resistance of a path and 
pressure decrease behind the gas turbine is presented.

  Литература
[1]  Arsiry V.A. Technologia FST - Optymalizacja wydajnosci tradycyj-

nych urzadzen i instalacji. - Rynek Instalacyjny Marzec 2001, p. 94-97.

[2] Pat. PCT/US94/14890. G06G 7/57. Method of restricted space 

formation for working media motion. / Maisotsenko V.S., Arsiry V.A., 

Publ. 06.07.1995.
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Национальная академия природоохранного и курортного строительства, Крым, г. Симферополь

Системы отопления с изменяемым гидравлическим 
режимом и баком-аккумулятором

Установлено, что для эффективного использования бака аккумулятора и увеличение времени поддержания заданной 
температуры в помещении необходимо выполнять расчет требуемой площади нагревательных приборов для таких 

систем отопления не на максимальный температурный перепад, а с учетом остывания - на средний, между максимальным и 
минимально-допустимым в помещении.

Наиболее простым и надежным устройством аккумулирования 
теплоты являются жидкостные аккумуляторы, что связано с совмещением 
функций теплоаккумулирующего материала теплоносителя. Задачей 
повышения эффективности работы систем аккумуляционного 
децентрализованного теплоснабжения с изменяемым гидравлическим 
режимом является исследование пределов регулирования тепловой 
мощности системы отопления с изменяемой гидравликой при работе 
от бака-аккумулятора в условиях снижения температурного напора и 
уточнение существующей методики расчета аккумуляционной емкости 
для системы водяного отопления с учетом работы терморегуляторов 
[1-3]. 

Таким образом, для определения фактического времени 
поддержания требуемой температуры в помещении за счет тепловой 
энергии бака-аккумулятора необходимо сравнить изменение количества 
тепловой энергии, поступающей в помещение от нагревательных 
приборов при охлаждении теплоносителя с учетом увеличения расхода 
теплоносителя с располагаемым на данный период количеством тепла в 
аккумуляторе. В задаче принят температурный перепад 80-60oС, тепловая 
мощность системы отопления - 2500 Вт, в качестве нагревательного 
прибора принят стальной радиатор с коэффициентом теплоотдачи 
4.9 Вт/м2К, система отопления принята двухтрубной.

Полученные данные показали, что зависимость температурного 
напора от соотношения требуемой тепловой мощности к 
фактической мощности нагревательного прибора (рис. 1) не является 
прямопрорциональной и отражает характеристику влияния работы 
термостатического клапана на пропускную способность нагревательного 
прибора и, соответственно, на тепловую мощность последнего. При 
этом наблюдается падение мощности в нагревательном приборе 
по сравнению с требуемой более чем в 2,5 раза. То есть тепловая 
мощность бака-аккумулятора остается постоянной до достижения 
перепада температур теплоносителя 60-40оС, а после происходит 
резкое возрастание расхода, вызванное уменьшением располагаемого 
перепада температуры теплоносителя (минимально-допустимая 
температура в баке-аккумуляторе равна 40оС).

Анализ результатов исследования показывает, что:
- увеличение скорости движения теплоносителя в системе 

отопления не приводит к существенному увеличению теплоотдачи 
в нагревательных приборах, работающих от бака аккумулятора. При 
этом недостача тепловой мощности от нагревательного прибора 
увеличивается в 2-2,5 раза;

- для более эффективного использования бака аккумулятора и 
увеличение времени поддержания заданной температуры в помещении 
необходимо выполнять расчет требуемой площади нагревательных 
приборов для таких систем отопления не на максимальный 
температурный перепад, а с учетом остывания - на средний, между 

максимальным и минимально-допустимым в помещении;
- в зависимость по определению требуемого объема бака-

аккумулятора необходимо наряду с учетом температурного перепада 
теплоносителя ввести корректирующее соотношения максимального 
и минимального температурного напора, тогда увеличение объема 
аккумулятора позволит использовать его тепловую мощность в течении 
расчетного периода использования его в качестве теплового источника 
системы отопления. ...

The e� ective use of the tank battery and increase the time to maintain 
the desired temperature in the room to perform the calculation of the re-
quired space heating equipment

For more e� ective use of heat accumulator and duration of period when 
the temperature in apartment is permanent it is necessary to execute the 
calculation of required area of heat devices not for maximal di� erence of 
temperatures. For heat supply systems with heat accumulator it is necessary 
to take into account middle di� erence of temperatures between maximal 
and minimum temperature in the apartment. 

  ЛИТЕРАТУРА
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Зависимость  соотношения требуемой тепловой мощности к мощности нагревательного 
прибора от температурного напора 
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Рис. 1. Соотношение требуемой тепловой мощности и мощности 
нагревательного прибора от располагаемого температурного 

напора
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 Эффективность теплонасосных 
систем на електростанциях

В статье рассмотрены перспективы использования теплонасосних систем в теплових схемах электростанций. Приведены 
принципиальные схемы утилизации циркуляционной воды с использованием теплових насосов. Выполнен анализ 

способов повышения эффективности существующих тепловых схем.

Наиболее перспективным направлением применения 
теплонасосних (ТН) технологий на электростанциях является 
утилизация низкопотенциальной теплоты циркуляционной воды 
охлаждения конденсаторов турбин. Температура циркуляционной 
воды после конденсаторов колеблется в диапазоне 20-30оС, что 
является высокоэффективным источником для ТН, т.к. можно получить 
теплоноситель с температурой 60-70оС и СОР > 4 (рис. 1) [1].

Если в цикле ТН используется низкопотенциальная теплота 
циркуляционной воды после конденсаторов паротурбинной установки 
(рис. 2, где ЭД - электродвигатель; КР - компрессор, К - конденсатор, 
РК - дроссель; В - испаритель; СЦВ - система циркуляционного 
водообеспечения; СО - пруд-охладитель; Г - градирня), это даст 
энергосберегающий эффект и приведет к повышению эффективности 
паротурбинного цикла электростанции. Если разность температур 
Т1 и Т2 большая, а СОР уменьшается, то для повышения величины 
коэффициента φ можно использовать каскадную схему ТН (рис. 3), где 
конденсатор ВК нижнего контура является испарителем для верхнего 
контура [2].

При каскадной схеме применения ТН можно получить 
теплоноситель высоких параметров, что дает возможность 
использовать схему для централизованного теплоснабжения 
потребителей, а также дает возможность использования теплоносителя 
в технологической схеме электростанции.

Для идеального ТН энергетическая эффективность:

 φi∂ = Tk / (Tk-T6),
где: Tk і T6 - температура в конденсаторе и испарителе ТН, 

соответственно,оС.
Степень термодинамического совершенства енергоустановок 

определяется эксергетическим КПД:
η=Eϐ/En=(En-Дe)/En ,

где: Eϐ , En - отведенная от установки и подведенная у ней эксергия; 
Дe - потери эксергии.

Эксергетический КПД ТН при подводе теплоты с окружающей 
среды, корда эксергия в испарителе равна нулю: 

η=egk/l=gk τe/l=φ∙τe ,
где: egk - отведенная удельная эксергия теплового потока в конденсаторе 
ТН; τe - эксергетическая температурнапя функция, которая равна 
термическогому КПД прямого обратимого цикла Карно и является 
функцией состояния термодинамической системы и окружающей 
среды. 

Использование ТН технологий в тепловых схемах электростанций 
для кондициювання помещений в летний период года дает возможность 
повысить эффективность работы персонала и технологического 
оборудования. А в зимний период ТН можно применять для 
теплоснабжения. Применение каскадной схемы ТН предоставляет 
возможность получить теплоноситель высоких параметров, что 
можно использовать для технологических потребностей КЕС и для 
централизованного теплоснабжения бытовых потребителей. При 

Рис. 1. Цикл ТН (программа CoolPack)              
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использовании ТН технологий уменьшаются выбросы парниковых 
газов в сравнении с традиционным способом и уменьшается тепловое 
загрязнение окружающей среды при роботе электростанции....

The prospects of use of the heat pump systems for power plants are 
considered. The principle schems of utilization of circulation water with the 
use of heat pumps are resulted. The analysis of methods of increase of eÚ  -
ciency and optimization of technological schems is executed.

  Література
[1]. www.et.du.dk/CoolPack
[2]. Каминский А.В., Денисова А.Е., Мазуренко А.С. Повышение 

эффективности комбинированного производства тепла и 
электроэнергии // Экотехнологии и ресурсосбережение. 
- 2005. - № 6. - С. 19-21. 

Рис. 2. ТН для ТЭС и АЭС

Рис. 3. ТН в технологической схеме
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Foster Wheeler lider w zakresie technologii spalania paliw w sposób przyjazny dla środowiska i pozyskiwania energii 

z biomasy i paliw odpadowych oferuje rozwiązania kotłów dostosowane do właściwości paliw. Dostępne technologie 

spalania w cyrkulacyjnym i stacjonarnym złożu fluidalnym oraz z użyciem rusztu wibracyjnego umożliwiają spalanie 

trudnych paliw z zachowaniem wysokiej sprawności oraz dyspozycyjności.

Foster Wheeler
Energia Polska Sp. z o.o.

00-828 Warszawa
Aleja Jana Pawła II 15

tel. +48 22 697 68 70
fax +48 22 697 74 40

www.fwc.com

41-200 Sosnowiec
ul.Staszica 31

tel. +48 32 368 13 00
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... po prostu dobra energia
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