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prof. dr hab. inż. Zbigniew Bis,
kierownik Katedry Inżynierii Energii, Politechnika Częstochowska

Czy węgiel będzie
dzieckiem Europy?
N

Elektroenergetyka

a tle krótkiej analizy obecnej kondycji i perspektyw energetyki
konwencjonalnej, szczególnie opartej na węglu w Europie i USA,
cen węgla i gazu w obu częściach świata, aktualnych cen pozwoleń na emisję
CO2 w referacie zaproponowano nowy, zrównoważony sposób na trwałą
sekwestrację CO2 w glebie.

Od kilku lat jesteśmy świadkami,
a także aktywnymi uczestnikami europejskiej, ale także ogólnoświatowej
dyskusji o przyszłych źródłach pozyskiwania energii elektrycznej. Każdy, kto
śledzi te debaty nie ma jednoznacznie
wyrobionego poglądu na ten temat,
gdyż sytuacja w tej tak ważnej dziedzinie zaspokajania ludzkich potrzeb
w ostatnim czasie cechuje się dużą
zmiennością.
W latach 70. świat, zainspirowany
amerykańskim programem CCT (ang.
Clean Coal Technologies), rozpoczął intensywne prace nad wdrażaniem technologii spalania fluidalnego flagowej
technologii CCT. W Polsce-kraju węglem stojącym, mamy widome znaki
tego zainteresowania w postaci licznych kotłów (na ogół cyrkulacyjnych),
które po pokonaniu pierwszych trudności znalazły uznanie wśród inwestorów, a pracownicy elektrowni są dumni,
że obsługują te nowoczesne obiekty
[1]. Najwięcej zadowolenia powinien
przynosić referencyjny blok z nowocze-

snym kotłem fluidalnym na parametry
nadkrytyczne w Elektrowni Łagisza,
lecz z nie do końca wyjaśnionych powodów „dręczą” go różne techniczne
i nietechniczne mankamenty.
Pokłosiem inicjatywy CCT było
podjęcie w wielu ośrodkach naukowych na świecie intensywnych badań
nad spalaniem w warstwie fluidalnej
różnych paliw, od węgla poprzez biomasę do odpadów komunalnych i osadów ściekowych włącznie. Największe
cykliczne międzynarodowe konferencje, takie jak Fluidization, Fluidized
Bed Combustion, czy też Circulating
Fluidized Beds każdorazowo skupiają
ponad 2 setki uczestników z całego
świata, w tym także z Polski. W ostatnim czasie największą dynamikę rozwoju kotłów fluidalnych obserwuje się
Chinach. Każdy liczący się producent
kotłów energetycznych na świecie ma
w swej ofercie jednostki przygotowane
do realizacji tej techniki spalania.
Ten dynamiczny i znaczący wkład
w rozwój technologii energetycznych

technika fluidalnego spalania zawdzięcza niewątpliwie progresywnie postępującemu zaostrzaniu norm ochrony
środowiska, chroniących nas przed
skutkami nadmiernych emisji CO, SOx
i NOx. W tej dziedzinie kotły fluidalne
wydawały się być niezagrożone do
czasu wprowadzenia Carbon Tax’u,
czyli podatku od emisji CO2. Od tego
czasu węgiel uznano winnym niemal
wszelkich kataklizmów na świecie i odpowiedzialnym za nieodwracalne (według niektórych) zmiany klimatu. Idąc
za przykładem sukcesu programu CCT,
remedium na rozwiązanie wszelkich
problemów środowiskowych związanych z produkcją energii elektrycznej
z węgla miało być zespolenie wysiłków
dla tworzenia systemów zbliżonych do
idei ZEPP (ang. Zero-Emission Power
Plant). ZEPP to zintegrowany układ
(rys. 1) z kompaktową, szybką gazową turbiną zasilaną bardzo gorącymi
gazami pochodzącymi z ciśnieniowego spalania mieszanki metanu i tlenu,
produkującej energię elektryczną oraz

skroplony dwutlenek węgla, który łatwo
może być sekwestrowany.
Wdrożenie idei ZEPP wymaga dostępności metanu (gazu zimnego). Metan przewyższa paliwa węglowodorowe
wartością ciepła spalania. Jest wolny
od siarki, rtęci i innych substancji zanieczyszczających zawartych w węglach
i olejów opałowych. Metan daje o połowę mniejszą emisję CO2 na jednostkę
energii zawartej w węglu i z tego powodu podejmowane są coraz liczniejsze
(także w Polsce) inwestycje elektrowni
parowo-gazowych.
Jednak dostępność rynkowa metanu jest ograniczona, wobec tego równolegle pojawiła się koncepcja CCS
(ang. Carbon Capture and Storage w skrócie: wychwytywanie CO2 ze spalin i deponowanie go głęboko pod ziemią), szczególnie dla elektrowni opalanych węglem. Mimo oczywistych,
wysokich kosztów wytwarzania, będących następstwem ograniczenia sprawności takiego systemu, rozwijane są
jego odmiany, chociażby oxy-spalanie
[3]. W tym przypadku oszczędzamy na
kosztach separacji CO2 ze spalin, lecz
okupione jest to koniecznością separacji tlenu z powietrza oraz recyrkulacją
znacznej ilości spalin (lub materiału sypkiego w przypadku kotłów fluidalnych)
dla kontroli temperatury spalania. Do-

tychczas jednak żadna z tych technologii nie osiągnęła dojrzałości technicznej,
wobec tego trudno spodziewać się by
technologie te odegrały znaczącą rolę
w planowanej przez EU (Europe Union)
redukcji emisji CO2 do 2020 r.
Tymczasem rynek handlu emisjami
w EU stoi przed widmem załamania,
gdyż ceny pozwoleń emisji CO2 spadły
do poziomu kilku euro głównie z powodu załamujących się gospodarek strefy euro. Zabawna rzecz zdarza się po
drodze do „czystej” przyszłości energii
elektrycznej. Podczas gdy w Stanach
Zjednoczonych, nie posiadających dotychczas żadnych regulacji w zakresie
ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, rząd toczy regularną wojnę z węglem i jego wykorzystaniem do produkcji energii elektrycznej - bo ma coraz
więcej gazu i ropy naftowej z łupków.
W Europie, tak poprawnej politycznie
pod względem przyszłościowych regulacji dla redukcji emisji gazów szklarniowych, ofensywa ta napotyka na nowego uczestnika gry - rzeczywistość!

 Węgiel jest największym
wyzwaniem
współczesnej Europy

We wnioskach końcowych z obrad grupy ERToC (ang. European Ro-

Rys. 1. Koncepcja ZEPP zero-emisyjnej elektrowni z kompaktową, szybką turbiną
gazową zasilaną spalinami wytwarzanymi podczas wysokotemperaturowego spalania
mieszanki metanu i tlenu w komorze spalania pracującej pod wysokim ciśnieniem
(Ichihara, Tokyo Electric Power/Ian Worpole)

und Table on Coal) odbytych w dniu
21.03.2012 w Brukseli, której w obecnej kadencji przewodzi prof. Bogdan
Marcinkiewicz, zawiera się taki oto zapis: W najbliższej dekadzie węgiel będzie podstawowym źródłem pozyskiwania energii elektrycznej w Europie.
Dlatego tak istotne będzie dla nas podnoszenie sprawności pieców i systemów wytwarzania energii pochodzącej z węgla. Stół w formie cyklicznych
spotkań został zorganizowany po raz
pierwszy w 2008 r. przez niemieckiego
posła Christiana Ehlera. Skupia międzynarodowe grono posłów Parlamentu
Europejskiego zainteresowanych tematem przyszłości europejskiego węgla.
Głównym celem spotkań jest wspieranie dialogu między europejskimi instytucjami i branżą węglową. Kluczowym
aspektem jest również promowanie
ekologicznego wykorzystania węgla.
- Węgiel jest wyzwaniem, z którym musi się zmierzyć współczesna Europa.
Nie możemy zrezygnować z tego paliwa. Jednakże projekty, które będziemy realizować muszą spełniać europejskie standardy. Eurelectric w Raporcie
2050 prognozuje, że produkcja energii w elektrowniach węglowych, wyposażonych w instalacje CCS, wyniesie
w 2050 r. ok. 30%. Stąd teza, że paliwa kopalne w perspektywie 2050 r.,
przynajmniej w tej części Europy, będą
znaczącym elementem mieszanki energetycznej. Podobna jest wymowa „Polityki energetycznej Polski do roku 2030”,
gdzie prognozuje się, że w 2030 r. 52%
energii produkowane będzie z węgla,
a 7% z gazu - mówił w Brukseli prof.
Marcinkiewicz. Jego zdaniem argumentów za węglem jest wiele. Najważniejszy z nich to bezapelacyjnie szeroka
dostępność tego surowca w Polsce
i na świecie. Poseł zwrócił też uwagę
na niesamowity rozwój tej gałęzi gospodarki na rzecz ochrony środowiska.
- Można zauważyć stałe ograniczenia
emisji zanieczyszczeń, takich jak pył,
dwutlenek siarki, czy tlenki azotu. To nikogo nie powinno dziwić i ten trend na
pewno się utrzyma. Każdy producent
energii chce przecież spalać jak naj-
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mniej surowca i otrzymywać jak najwięcej energii. Tak jest i będzie na całym
świecie - zakończył polski deputowany.
W dyskusji udział wziął też Eurodeptowany Claude Turmes - znany
przedstawiciel frakcji „Zielonych”, który
przysłuchiwał się dyskusji. - Jesteśmy
zainteresowani projektami badawczymi dotyczącymi pilotażowych instalacji
CCS, które mają zobrazować nam możliwości tej technologii. Będziemy bacznie obserwować działania naukowców
pod kątem ich zastosowania w przemyśle - powiedział po spotkaniu. [6]
Po szoku jaki nadszedł do Europy
po trzęsieniu ziemi i tsunami w japońskiej Fukushimie [8] rozgorzała dyskusja na temat bezpieczeństwa elektrowni
jądrowych. „Zieloni” w zamykaniu tych
elektrowni upatrują nadzieję na zahamowanie produkcji broni nuklearnej
i rozwój odnawianych źródeł energii. Aktualna polityka rządu Niemiec, jakby na
przeciw postulatom partii „Zielonych”,
chce zachęcić inwestorów do budowy
10 GW mocy elektrycznej z wykorzystaniem węgla dla zastąpienia sukcesywnie zamykanych elektrowni nuklearnych
oraz stworzenia rezerwy dla produkcji
prądu z wiatru i słońca. W ostatnim roku
na świecie nastąpił 5,4% przyrost nowo
wybudowanych mocy elektrycznych na
węglu i obecnie elektrownie węglowe
stanowią 30% całkowitej mocy wytwórczej świata. Problem załamania europejskiego rynku handlu emisją CO2 ma
być rozwiązany poprzez zredukowanie
liczby darmowych pozwoleń. Ale rynki
są zmienne jak kobieta. Żądza zysków
jest podstawowym ludzkim biznesowym duchem. Jedni z największych
europejskich producentów energii elektrycznej (EON AG, RWE AG (RWE)),
kierując się tym duchem, zaplanowali
do 2015 r. uruchomić sześć razy więcej
elektrowni opalanych węglem niż gazem [7]. UBS AG w 2012 r. ogłosił, że
profit z budowy elektrowni węglowych
może być dwukrotnie wyższy niż ocenił to Goldman Sachs Group Inc. [9]
w swoim raporcie.
Powyższe plany znajdują swe
poparcie w analizach DB (Deutsche

Bank), który ustalił, że dla zachowania
warunków zdrowej konkurencji w produkcji energii elektrycznej, gaz ziemny
aktualnie jest za drogi względem węgla.
Konkurencyjność gazu ziemnego mogłaby być osiągnięta, gdyby ceny węgla
wzrosły do 163 USD/tonę w Europie
i 169 USD/tonę w UK (Zjednoczonym
Królestwie) lub cena gazu spadła do
średniej 17.5 EUR/MWh w Europie
i 18.8 EUR/MWh w UK.
Takie relacje cenowe Europie w najbliższym czasie wydają się nierealne.
Analiza dotychczasowych trendów na
rynku FUTURES dla przyszłych kontraktów na węgiel wskazuje na utrwalanie się trendu spadkowego. Od lata
2011 ceny kontraktów na węgiel spadły prawie o 30% do ok. 100 USD/tonę. Tendencja ta zostanie zapewne
podtrzymana importem taniego węgla
z USA. Z drugiej strony, europejskie rynki gazu są napięte, ponieważ nabywcy
muszą rywalizować z azjatyckimi użytkownikami importowanego skroplonego naturalnego gazu (LNG), a dostawy gazu ziemnego rurociągami z Rosji
i Norwegii są ograniczone ich przepustowością.
Tymczasem według EIA (ang. Energy Information Administration) w Stanach Zjednoczonych w ciągu zaledwie
półrocza zużycie węgla w elektrowniach
spadło o 17%, a gazu wzrosło o 27%.
Dostępność taniego gazu łupkowego
sprawiła, że wiosną po raz pierwszy
gaz naturalny zrównał się z węglem
jako źródłem pozyskiwania energii
elektrycznej. Zamykanych jest coraz
więcej elektrowni węglowych, bo ich
właściciele nie mogą znaleźć nabywców prądu albo muszą obniżać ceny
poniżej granicy opłacalności. Jak podaje firma konsultingowa Brattle Group, producenci energii chcą do 2016
r. zamknąć elektrownie wykorzystujące
węgiel o łącznej mocy 30 GW, co stanowi 10% pozyskiwanej z niego energii.
Dzięki zmniejszającemu się udziałowi
węgla na rzecz gazu, którego spalanie
emituje o połowę mniej dwutlenku węgla, jego emisja, zgodnie z danymi EIA,
w pierwszym kwartale 2012 r. spa-

dła najniżej od 1986 r. Powstaje pytanie: co w najbliższej przyszłości może
wyniknąć z tak różnego podejścia do
produkcji energii elektrycznej w USA
i Europie? Wydaje się, że znalezienie
wspólnego mianownika w tej sytuacji
jest możliwe - z powodzeniem może
nim być biowęgiel.

 Biowęgiel jako

alternatywa dla CCS

Źródła naukowe, zajmujące się analizą globalnego bilansu węgla w przyrodzie donoszą, że mamy do czynienia
z ogromnym niezbilansowaniem pomiędzy emisją C do atmosfery a jego
przyswajaniem przez wszystkie możliwe źródła na ziemi, co prowadzi do nieustannego wzrostu stężenia CO2 jako
ekwiwalentu C w atmosferze z szybkością rzędu 4,1x109 Mg/rok. Taka skala dysproporcji w emisji i pochłanianiu
węgla winna skłaniać decydentów do
nadania najwyższego priorytetu pracom
nad rozwojem nowych metod przechowywania pierwiastka C w stabilnej formie poza atmosferą Ziemi w długim
okresie czasu, innych niż tradycyjne
CCS. Ta ostatnia opcja ze względu na
wysokie koszty zarówno inwestycyjne,
jak i eksploatacyjne (znaczna redukcja sprawności produkcji energii elektrycznej) oraz brak dostatecznie sprawdzonych technologii jej realizacji, może
jeszcze długo kazać nam czekać na
ograniczenie tempa wzrostu stężenia
C w atmosferze. Rozważając te kwestie należy brać pod uwagę aktualną
sytuację demograficzną, gospodarczą
oraz finansową świata, szczególnie po
ostatnim kryzysie z 2008 r. oraz dane
zawarte w poprzednim rozdziale. Problemu zaopatrzenia ludności świata
w energię nie rozwiążemy poprzez fotowoltaikę, wiatraki czy spalanie i/lub
zgazowanie biomasy. Przy tym nie należy zapominać o konieczności wzrostu
produkcji żywności oraz ograniczenia
tempa „stepowienia” znacznych obszarów dotychczas wykorzystywanych rolniczo. Już dawno obliczono, że gdyby
powierzchnię uprawną Stanów Zjedno-
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Rys. 2. Ziarno biowęgla w dużym powiększeniu

z właściwościami pozostałych, ubogich
gleb amazońskich - jest bardzo żyzna,
zdolna długo zachowywać swoje pozytywne cechy. Mimo, że została stworzona przez ludzi zamieszkujących dorzecze Amazonki być może nawet 2500
lat temu, ciągle pokrywa znaczącą jego część - być może nawet do 10%.
Ocenia się, że gleba ta jest w stanie
zachowywać swoje pozytywne właściwości nawet przez kilkaset lat, ponieważ jeszcze teraz obszary pokryte terra
preta zdolne są dawać nadzwyczajne plony. Indianie dodawali do gleby,
prawdopodobnie w dłuższych okresach
czasu, fragmenty glinianych naczyń,
błoto, szczątki ryb i zwierząt, a przede
wszystkim węgiel drzewny pochodzący ze zwęglonych drzew. Powstawała
gliniasta mieszanka posiadająca dobre właściwości sorpcyjne i stanowiąca dobre środowisko dla życia i rozwoju
licznych mikroorganizmów dodatkowo
wzmacniających jej żyzność. Ich aktywność polegała m.in. na rozdrabnianiu
kawałków węgla, dzięki czemu wzrastała powierzchnia sorpcyjna gleby.

Plemię Indian Kayapo, żyjące w
Brazylii, w dorzeczu górnej Amazonki,
współcześnie kontynuuje tworzenie gleby podobnej do terra preta, nazywanej
przez nich terra mulata. Według opisów
badaczy, którzy spędzili sporo czasu
na badaniu życia i zwyczajów tego plemienia, tworzenie tego rodzaju ziemi
uprawnej polega na permanentnym,
powolnym wypalaniu a raczej wytlewaniu roślinności i drzew bez widocznego
ognia (z ang. smoldering).
Mimo, że prace nad precyzyjnym
zidentyfikowaniem mikroorganizmów
wchodzących w skład terra preta są dopiero prowadzone, wiąże się z nią wiele
możliwości. Jedną z nich jest przywrócenie bardziej zrównoważonych niż do
tej pory sposobów prowadzenia agrokultur na terenie Amazonii i dzięki temu
zahamowanie wyrębu lasów deszczowych. Karczowanie lasów tropikalnych
pod uprawy wprowadzili w Amazonii
Hiszpanie, a obecnie kontynuują specjaliści od upraw palmy olejowca, którego owoce są masowo wykorzystywane
do produkcji biopaliw.

Elektroenergetyka

czonych obsiać kukurydzą - to uzyskane z niej biopaliwa nie wystarczyłyby do
napędu samochodów używanych aktualnie w tym kraju.
Ostatecznie idea zrównoważonego rozwoju powinna dać społeczności
świata alternatywę innej, niż poprzez
wysokie koszty, metody ograniczenia
emisji węgla do atmosfery. W tym kontekście warto zwrócić uwagę na intensywnie rozwijaną od dłuższego czasu
na świecie inicjatywę sekwestracji CO2
w ziemi, wykorzystując do tego celu
biowęgiel. Szeroko zakrojonym działaniom w tym zakresie patronuje IBI
(ang. International Biochar Initiative)
[10]. IBI jest organizacją typu non-profit, wspierającą naukowców, polityków,
rolników, ogrodników oraz wytwórców
i twórców technologii, pracujących nad
zrównoważonym wytwarzaniem i stosowaniem biowęgla.
Biowęgiel jest materiałem podobnym do powszechnie znanego węgla
drzewnego, otrzymywanym w procesie
termolizy (proces podobny do suchej
destylacji) biomasy różnego pochodzenia. Biowęgiel nie tylko ma ujednorodniony skład chemiczny względem wyjściowego surowca, lecz przede
wszystkim posiada mocno rozwiniętą
wewnętrzną strukturę porów, co wyraźnie widać na rys. 2. Oprócz znanych
powszechnie właściwości i zastosowań
węgla drzewnego, biowęgiel na dużą
skalę wykorzystywany jest w energetyce (niestety nie w Polsce, gdyż nasze
przepisy na to nie zezwalają) jako paliwo odnawialne, a ostatnio rozpatrywany jest jako potencjalnie znaczące źródło długookresowego przechowywania
pierwiastka C w celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Zainteresowanie biowęglem jako źródłem sekwestracji CO2 pochodzi ze studiów ziemi
z okolic Amazonki w efekcie których
wykryto występowanie w wielu miejscach tzw. terra preta do Indio - czarnej ziemi Indian.
Jest to gleba, która najprawdopodobniej powstawała dzięki celowym
i systematycznym wysiłkom człowieka. Jej właściwości mocno kontrastują
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Ze względu na nadzwyczajną żyzność „czarnej ziemi” powstającej wskutek wzbogacania struktury gleb za pomocą węgla, rozważa się także, na ile
ich zastosowanie może przyczynić się
do zminimalizowania światowego głodu.
Ponieważ główny składnik terra preta
stanowi węgiel, jak już wcześniej podkreślono, wprowadzenie opartych na
niej agrokultur na szerszą skalę może w znaczący sposób przyczynić się
do powstrzymania efektu cieplarnianego - poprzez sekwestrację CO2 w
glebie. Okazuje się, że prekolumbijski
model prowadzenia agrokultury, organizacji społeczności i relacji pomiędzy
człowiekiem a jego środowiskiem może służyć utrzymaniu bioróżnorodności i powstrzymaniu degradacji środowiska naturalnego, a także wspomóc
wysiłki na rzecz ograniczenia skutków
innych globalnych zagrożeń współczesności, których reperkusje mogą być
w przyszłości trudne do zniwelowania.
W rezultacie na świecie podejmowane
są liczne projekty angażujące nie tylko
społeczności akademickie, ale także
przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i społeczności lokalne. Powstaje
duża liczba specjalistycznych publikacji naukowych dotyczących zwłaszcza
wybranych aspektów możliwych zastosowań bazowego składnika terra preta
- węgla drzewnego czy też jego odpowiednika produkowanego współcześnie
dzięki termolizie biomasy - biowęgla.
Liczne badania wykazały, że ziemia
zawierająca pierwiastek C jest znakomitą glebą uprawną. Ostatnie badania
nad zastosowaniem biowęgla w glebie
(Lehmann 2004) wykazały następujące
pozytywne efekty:
 biowęgiel zwiększa nawożenie gleby na dwa sposoby. Pierwszy sposób polega na poprawie potencjału
wymiany kationowej w efekcie którego rośliny mogą łatwiej przyswajać nawozy. Drugi sposób wynika
z ograniczonego wymywania nawozów zgromadzonych w glebie
(w porach biowęgla) przez opady, co w połączeniu z pierwszym
sposobem zwiększa stopień wy-







korzystania nawozów przez rośliny. Zwiększona, wskutek dodania
porowatego biowęgla (patrz rys. 1),
zdolność gleby do zatrzymywania
dawki nawozów w rejonie korzeni
roślin w wielu przypadkach może
ograniczyć wymywanie azotu do
rzek i zbiorników wodnych, co jest
poważnym problemem towarzyszącym intensywnym uprawom,
porowata struktura biowęgla stwarza znakomite warunki dla życia
i rozmnażania się mikroorganizmów
w ziemi, poprzez co biowęgiel dodany do zdegradowanej ziemi może
ją rekultywować,
biowęgiel poprawia retencję wody
w glebie,
biowęgiel zwiększa pH gleby (neutralizuje jej kwasowość),
biowegiel znacząco redukuje wydzielanie CH4 oraz N2O z gleby (oba
gazy traktowane jako gazy cieplarniane o znacznie większym potencjale niż CO2), pochodzących
z naturalnych procesów gnilnych.

 Sekwestracja węgla

kontra produkcja energii
z biomasy

Do celów energetycznych stosowana jest głównie biomasa odpadowa. Nowe zasoby biomasy pozyskiwane z upraw roślin energetycznych mają
większy potencjał energetyczny, ale są
droższe. W przeciwieństwie do systemów przetwarzających energie słońca,
wiatru i hydro, nowoczesne systemy
przetwarzania energii biomasy mogą
być umieszczane w miejscach, gdzie
faktycznie hoduje się rośliny i zwierzęta.
Ta jedna z najważniejszych cech energii
biomasy wyróżnia się spośród innych
systemów energii odnawialnej również
tym, że stwarza warunki prawdziwego
zrównoważonego rozwoju regionów.
Spośród wszystkich źródeł energii odnawialnej, biomasa jest jedynym źródłem energii, które może być użyty bez
jakiegokolwiek systemu magazynowania energii. Wykorzystanie biomasy może realnie pomóc zmniejszyć globalny

efekt cieplarniany w porównaniu z elektrowniami spalającymi paliwa kopalne.
Rośliny używają i akumulują CO2 gdy
rosną. CO2 zmagazynowane w roślinach wydzielane jest wtedy, gdy rośliny są spalane lub rozkładają się (gniją). Nowe rośliny uprawiane na miejscu
wcześniej zebranych mogą pochłaniać
CO2 wydzielone podczas spalania ich
poprzedników. Taki sposób energetycznego użytkowania biomasy, połączonego z jej odtwarzaniem poprzez nowe uprawy, pomaga zamykać cykl CO2
w przyrodzie. Jeżeli zbiory nie są odnawiane przez kolejne cykle upraw lub gdy
biomasa z tych upraw wywożona jest
do odległych elektrowni, wtedy spalana
biomasa wyemituje dwutlenek węgla,
który przyczyni się do wzrostu globalnego ocieplenia tak samo jak ten pochodzący ze spalania paliw kopalnych.
Technologie wykorzystania i koszty produkcji energii elektrycznej i ciepła
z biomasy zależą od jakości surowców,
kosztów transportu, dostępności oraz
wielkości siłowni. Niewątpliwie kluczowym jest również rozwiązanie konstrukcyjne układu przetwarzania biomasy.
Należy oczekiwać, że w tym zakresie
układy kogeneracyjne lub lepiej poligeneracyjne (produkcja biowęgla, ciepła
i elektryczności) będą skupiały największą uwagę inwestorów.
Z całą pewnością w perspektywie
ograniczenia lub wyeliminowania finansowego wsparcia produkcji „zielonej
energii”, dążenie do zwiększania stopnia wykorzystania biomasy będzie stymulowało rozwój i poszukiwanie nowych rozwiązań układów energetycznej
konwersji energii chemicznej biomasy.
W szczególności rozwijane powinny
być układy skojarzone, cechujące się
większą doskonałością termodynamiczną, bo to stwarza podstawy dla
osiągnięcia efektywności ekonomicznej. Ponadto technologie przetwarzania biomasy winny brać pod uwagę co
najmniej dwa fakty. Po pierwsze istnieją
fizyczne (szczególnie wilgotność) i chemiczne (skład chemiczny) ograniczenia
w termicznym przekształcaniu biomasy, po drugie układy te są często sto-
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 Sekwestracja CO2

z wykorzystaniem
biowęgla w liczbach

Rozważania nad realnością zastosowania biowęgla dla sekwestracji CO2
muszą być poparte „twardymi” argumentami, które trafią do rolników i innych producentów, którzy zechcieliby
być zaangażowani w ten proces. Jednym z istotnych argumentów może być
chęć utrzymania lub poprawy produktywności gleby, lecz trudno mu będzie

wygrać z pokusą pozyskania znacznych środków pieniężnych ze sprzedaży biomasy do dużych elektrowni,
które uzyskują dopłaty z tytułu produkcji „zielonej energii”. Lecz dopłaty te kiedyś się skończą, a trwała sekwestracja
biowęgla w ziemi może przynieść kilka
znaczących strumieni wartości, a mianowicie:
 Płatności za certyfikaty unikniętej
emisji CO2 zgodnie z Protokołem
z Kioto, lub z rynku handlu emisjami. Po ustabilizowaniu aktualnego
rynku, w przyszłości płatność ta
winna odzwierciedlać społeczne
koszty zmian klimatu, które powinny zależeć od położenia geograficznego. Pierwsze przybliżenia
wykonane dla Anglii pokazały, że
koszt ten winien wynosić 100 euro/Mg C. Niezależnie od miejsca
i skali realizacji, sekwestracja CO2
w formie biowęgla deponowanego
w glebie winna osiągać najwyższą
cenę ze względu na możliwość permanentnego prowadzenia tego procesu przez długie lata oraz prostą
i tanią jego weryfikację. Wszystkie
formy sekwestracji winny być weryfikowane aby zapobiec oszustwu
i niekompetencji przy jej ilościowym
rozliczaniu oraz wyeliminować wielokrotne rozliczania tych samych ilości zdeponowanego CO2.
 Oszczędności pochodzące z wyeliminowania kosztów związanych
z transportem, składowaniem
i przygotowaniem biomasy do przetwarzania. Biowęgiel może być wytwarzany i sekwestrowany lokalnie,
tam gdzie rośnie biomasa, poprzez
rozprowadzanie go w sąsiadujących gruntach, lub najlepiej w gruntach z których zebrano biomasę
w celu wyprodukowania biowęgla.
Nawet przetransportowanie go na
odległość będzie zawsze tańsze od
przewożenia biomasy, gdyż jest on
bardziej zagęszczony. Dla poprawy
efektu agrotechnicznego biowęgiel
przed umieszczeniem w ziemi winien być zmieszany z nawozami lub
kompostem.

 Kolejny zysk będzie zależny od

zastosowanej technologii produkcji biowęgla, umożliwiającej bądź
zagospodarowanie dodatkowych
strumieni produktów chemicznych
(gazy palne, smoła, wodór, kwas
octowy itp.), lub produkcję eklektyczności i ciepła użytecznego.
 Pozostałe zyski będą zależały od
tego jak dużo rolniczych korzyści
przyniesie sekwestracja C w formie
biowęgla. Zasadnicze z nich zostały wymienione w poprzednim rozdziale.
W Polsce mamy jeż pierwsze udane przemysłowe doświadczenia w produkcji biowęgla. Produkcją tą zajmuje
się firma FLUID z Sędziszowa. W wyniku licznych prób przeprowadzonych
w Katedrze Inżynierii Energii Politechniki Częstochowskiej [4,5] ustalono, że
zawartość pierwiastka węgla w biowęglu zależy od źródła jego pozyskiwania i zmienia się w zakresie 61-82%.
Najwyższa zawartość C występuje
w biowęglu pochodzącym z biomasy
drzewnej, najniższe wartości cechują
biowęgiel pochodzący z agrobiomasy.
Bazując na tych danych około 0.610.82 Mg pierwiastka C (co odpowiada
2,2 - 3 Mg CO2) może być trwale sekwestrowane przez każdą tonę biowęgla zdeponowanego w ziemi. W USA
(Lehmann 2004) oszacowano, że optymalną, roczną dawką biowęgla do gleby
w celu podwyższenia jej produktywności jest ok. 76 Mg/ha, co daje sekwestrację ok. 224 Mg CO2/ha.
W ogólnej powierzchni Polski, wynoszącej 31,3 mln ha, powierzchnia
użytków rolnych wynosi 16,2 mln ha,
stanowiąc 51,7% ogólnej powierzchni kraju. Powierzchnia gruntów ornych
będących w dobrej kulturze wynosiła
w 2008 r. 12,1 mln ha i stanowiła 74,9%
ogólnej powierzchni użytków rolnych.
W porównaniu do 2007 r. powierzchnia gruntów utrzymywanych w dobrej
kulturze rolnej wzrosła o około 200 tys.
ha. Jakość użytków w Polsce jest niska,
niższa niż średnio w UE. Duży udział
gleb słabych i zakwaszonych zmniejsza rolniczą przydatność użytków rol-
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sowane jako małe, lokalne (rozproszone) źródła energii, dlatego też powinny
one cechować się prostą konstrukcją
i łatwą obsługą podczas eksploatacji.
Dzięki energetyce rozproszonej unika
się kosztownego transportu biomasy
na duże odległości, który jest niezbędny
w przypadku wykorzystywania dużych
instalacji energetycznych. Z tego względu w wielu krajach Europy, w tym i w
Polsce, obserwuje się rozwój instalacji
kogeneracyjnych małej mocy.
Biorąc pod uwagę aktualny stan rozwoju małych instalacji kogeneracyjnych
[2] w zakresie wykorzystania energii biomasy do skojarzonego wytwarzania ciepła i elektryczności występuje luka technologiczna, którą łatwo mogą wypełnić
układy poligeneracyjne, autotermicznie
przetwarzające biomasę do biowęgla,
a nadwyżka entalpii wysokotemperaturowych gazów spalinowych z procesu
uwęglania może łatwo być wykorzystana do produkcji energii elektrycznej i ciepła użytecznego. Do realizacji takiego
układu można wykorzystać obieg parowy Rankine’a oparty o tłokowe silniki
parowe, które ostatnio przeżywają renesans zainteresowania.
W większości biomasy uprawowej
i leśnej zawartość pierwiastka węgla
C wynosi 45-50% (w stanie suchym).
W nowoczesnych, autotermicznych instalacjach uwęglania biomasy wykorzystujących proces termolizy, ze strumienia suchej biomasy można uzyskać
od 30-60% biowęgla oraz zachować w
nim ok. 50% C zawartego w strumieniu
wejściowej biomasy.
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nych. Udział gleb lekkich, charakteryzujących się wysoką piaszczystością, jest
w Polsce dwukrotnie większy niż średnio w UE; w Polsce wynosi 60,8%, a w
UE - 31,8%.
Biorąc pod uwagę całkowitą powierzchnię użytków rolnych oraz dane z USA, potencjał sekwestracji CO2
w postaci biowęgla bezpośrednio zdeponowanego w ziemi dla Polski wynosi
3,6 mld Mg CO2. Należy zauważyć, że
aktualna emisja CO2 ze wszystkich źródeł wytwarzania energii w Polsce oceniana jest na poziomie 0,45 mld Mg rocznie, natomiast z dużych bloków, które
w pierwszej kolejności zmuszane będą
do ograniczenia emisji CO2, na ok. 0,15
mld Mg rocznie, co stanowi nieco ponad
4% potencjału sekwestracji w gruntach
uprawnych.
Ale to nie koniec możliwości sekwestracji tą metodą. Kolejna pozycja wynika z zastosowania biowęgla w celu
wyeliminowania wapna dodawanego
do gleby dla poprawy wskaźnika pH.
Zastępując wapno biowęglem unikamy
emisji CO2 powstałej w efekcie rozpadu
CaCO3 i według szacunków może to wyeliminować emisje ok. 1,4 Mg CO2/ha.
Dalej, produkcji biowęgla w instalacji firmy FLUID towarzyszy produkcja ciepła,
którego ilość zależy od rodzaju, a przede
wszystkim wilgotności biomasy. Średnio
można przyjąć, że produkując 1Mg biowęgla, można uzyskać ok. 10 GJ ciepła
w postaci spalin o temperaturze ok. 850900˚C. Wykorzystując je do produkcji
energii elektrycznej możemy pozyskać
ok. 0,6 MWhe/Mg biowęgla. Energia
elektryczna wyprodukowana przy produkcji biowęgla jest odnawialna, a więc
zastąpi równoważny ekwiwalent energii
elektrycznej wyprodukowanej z węgla.
W Polsce największym podmiotem, który
do niedawna był zainteresowany budową
instalacji CCS, jest Polska Grupa Energetyczna (PGE). Podmiot ten posiada 42%
udziału w rynku wytwarzania energii elektrycznej, jest w posiadaniu 14 elektrowni i elektrociepłowni, w tym największej
na świecie elektrowni opalanej węglem
brunatnym - która jednocześnie jest największym emiterem CO2. PGE emituje

rocznie około 56 mln Mg CO2, aktualna
emisyjność wynosi 1,06 Mg CO2/MWhe.
W strukturze paliwowej dominuje węgiel
brunatny (67%) oraz kamienny (27%).
Zakładając, że energia elektryczna
pozyskana z produkcji biowęgla zastąpi
energię produkowaną w PGE, uniknięta
emisja CO2 wyniesie nieco ponad 0,63
Mg CO2/Mg biowęgla. W przeliczeniu na
hektar da to dodatkową sekwestracje
w ilości prawie 48 Mg CO2/ha. W sumie
zdeponowanie 76 Mg biowęgla w 1 ha
ziemi uprawnej daje możliwość sekwestracji ponad 273 Mg CO2. Dla sekwestracji całkowitej ilości CO2 emitowanego
z dużych bloków w Polsce należałoby
przeznaczyć 0,55 mln ha ziemi uprawnej
i wyprodukować prawie 42 mln Mg biowęgla rocznie. Do produkcji takiej ilości
biowęgla należałoby zużyć ponad 120
mln Mg biomasy surowej (w odniesieniu
do stanu suchego).
Jeśli wyprodukowany w ten sposób biowęgiel zmieszamy w proporcji
1:1 z wodorowęglanem amonu (NH4HCO3), pozyskiwanym w procesie kontaktowania wodnego roztworu amoniaku NH3H2O ze spalinami pochodzącymi
ze spalania węgla (Bis 2008), otrzymamy dodatkowy efekt sekwestracji CO2
w ilości 0,56 Mg CO2/Mg biowęgla.
Z technicznego punktu widzenia proces
wiązania CO2 przez wodny roztwór amoniaku najlepiej przeprowadzić w obecności ziaren biowęgla, bo wtedy tworzący się wodorowęglan amonu osadzi się
bezpośrednio na jego mocno rozwiniętej
powierzchni wewnętrznej. W ten sposób
w 1 ha ziemi możliwe będzie zdeponowanie ponad 315 Mg CO2 co spowoduje
zmniejszenie wymaganego areału ziemi
uprawnej przeznaczonego dla całkowitej
sekwestracji CO2 z dużych bloków energetycznych do 0.47 mln ha ziemi rocznie.

 Czy sekwestracja CO2
z wykorzystaniem
biowęgla ma sens?

Biorąc pod uwagę przedstawione
powyżej rozważania, odpowiedź nasuwa się sama. Na pewno jest to metoda,
którą warto poważnie rozważyć, prze-

analizować oraz przebadać w warunkach
naszego kraju, korzystając ze zdobytych już doświadczeń w innych krajach.
W tym miejscu warto zaznaczyć, że plany
Unii Europejskiej w zakresie ograniczenia emisji CO2 na razie sięgają do 2035 r.
i nie wymagają tak drastycznego ograniczenia emisji CO2, jaki wzięto pod uwagę w poprzednim rozdziale. Jest więc
wystarczająco dużo czasu na podjęcie
systematycznych działań nad oceną realnego potencjału sekwestracji CO2 poprzez deponowanie biowęgla „nasyconego” odpowiednimi nawozami w glebie.
Podjęcie takiego wyzwania przez polską
naukę nie niesie w sobie żadnego ryzyka
niepowodzenia, gdyż jeśli nie doprowadzi do pomyślnego efektu legislacyjnego,
to przynajmniej da podstawy rozwoju
ekologicznego rolnictwa, tak jak to udowodniono już wiele tysięcy lat temu.
W ten sposób węgiel będzie dalej hołubionym dzieckiem nie tylko Europy.
Literatura:
[1] Bis Z.: Kotły fluidalne. Teoria i praktyka,
Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej,
Częstochowa, 2010.
[2] Bis Z.: Biowęgiel - powrót do przeszłości, szansa dla przyszłości, Czysta Energia,
6/2012.
[3] Czakiert T., Bis Z., Muskala W., Nowak
W.: Fuel Conversion from Oxy-Fuel Combustion in a Circulating Fluidized Bed, Fuel Processing Technology, 2006, Vol. 87, pp. 531538.
[4] Kobyłecki R., Bis Z.: Autotermiczna Termoliza Jako Efektywna Technologia Produkcji Czystych i Wysokoenergetycznych Paliw,
Archiwum Spalania vol. 6, nr 1-4, 2006.
[5] Kobyłecki R., Bis Z: Biocarbon - Efektywna Konwersja Energii ze Źródeł Odnawialnych, Energetyka, czerwiec 2006.
[6] Portal Górniczy, 22.03.2012, Autor MD,
[7] h t t p : / / w w w. b u s i n e s s w e e k . c o m /
news/2012-09-21/coal-era-beckons-foreurope-as-carbon-giveaway-finishes.
[8] http://www.csmonitor.com/tags/topic/
Japan.
[9] http://www.csmonitor.com/tags/topic/
Goldman+Sachs+Group+Inc.
[10] http://www.biochar-international.org. o
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Wojciech Zygmański, Marian Żmija, „ENERGOPROJEKT - KATOWICE” S.A.

Odbudowa mocy w elektrowniach

wyposażonych w bloki 200 MW
Koncepcja DUOBLOKu klasy 500

W

Aby zapoznać się ze stanem faktycznym, jaka ilość bloków o mocy
200 MW jest zainstalowana w Polsce,
w tab. 1 przedstawiamy takie zestawienie - stan na 2012 r. (w zestawieniu pominięto bloki o innych mocach).

 Konkluzje dotyczące
istniejącej sytuacji

W polskiej energetyce funkcjonuje aktualnie 59 bloków energetycznych z nominalną mocą 200 MW,

o łącznej mocy ≈ 13 000 MW, co stanowi ok. 50% mocy zainstalowanej
w energetyce zawodowej. Wszystkie
bloki (z wyjątkiem 6 bloków w El. Turów) uruchomiono w latach 60. i 70.
Najnowsze bloki pracują 32 lata, najstarsze - w El. Pątnów I, Turów, Kozienice, Łaziska przez okres ok. 40 lat.
Czas pracy (godz.) wszystkich tych
jednostek znacznie przekracza ponad 200 000 h.
Wszystkie elektrownie z mniejszymi blokami są elektrowniami starszymi.

Najmłodsze elektrownie to: Opole,
Bełchatów i pojedyncze bloki: Pątnów
II, Łagisza, Bełchatów; 6 bloków w El.
Turów, a ich łączna moc wynosi około 9 000 MW.
Wśród planowanych nowych bloków energetycznych na węgiel znajdują się bloki w: El. Kozienice, Jaworzno,
Rybnik, Turów, Opole, Północ, Ostrołęka. Plany (przy pełnej realizacji) zakładają wybudowanie nowych bloków
o łącznym poziomie mocy ok. 8 000
MW.

Tab.1. Bloki 200 MW - zestawienie istniejących bloków
Elektrownia

Jednostki zainstalowane

Moc zainstalowana bl. 200MW

Lata uruchomienia

Uwagi

El. Rybnik

8 x 200

1775 MW

1974÷78

Układ chłodzenia otwarty / zamknięty

El. Łaziska

4 x 200

910 MW

1972

Ob. zamknięty

El. Jaworzno

6 x 200

1345 MW

1977÷79

Ob. zamknięty

El. Połaniec

8 x 200

1800 MW

1979÷83

Ob. otwarty

El. Dolna Odra

8 x 200

1832 MW

1974÷77

Ob. otwarty

Elektroenergetyka

polskiej energetyce funkcjonuje aktualnie 59 bloków energetycznych
z nominalną mocą 200 MW. W artykule proponujemy możliwości
odtworzenia mocy w tym zakresie, przedstawiając koncepcję odtworzenia
polegającą na budowie wysokosprawnych duobloków klasy 500 w miejsce
bloków 200 MW wycofywanych z eksploatacji.
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El. Ostrołęka

3 x 200

647 MW

1972

Ob. otwarty

El. Kozienice

8 x 200 + (2 x 500)

1600 (2600) MW

1972-75

Ob. otwarty

6 x 200

1200 MW

1967÷69

Ob. otwarty

El. Turów

6 x 200 + 2 x 200

1700 MW

1998-2005/1971

Ob. zamknięty

RAZEM

59 x 200

ca 13 000 MW

45 x 200

ca 10 000 MW

1967÷83
(średnio blisko 40 lat
eksploatacji)

31 Obieg otwarty
14 bieg zamknięty

El. Pątnów

w tym
na
węgiel
kamienny

Perspektywiczną moc energetyki
zawodowej opartej o węgiel można
szacować na 25 000 MW. Z powyższych zestawień widać, iż w najbliższym czasie wystąpi celowość odtworzenia bloków 200 MW.

 Kierunki działań w

Elektroenergetyka

odniesieniu do bloków
200 MW

W odniesieniu do elektrowni wyposażonych w bloki 200 MW mogą
być wybrane różne drogi postępowania:
 planowe odstawienie bloków
200 MW z eksploatacji - w
szczególności przy niespełnieniu zaostrzonych wymagań ekologicznych po 2016 r.,

 działania pozwalające na dalszą

eksploatację przy ograniczeniu
inwestycji jedynie do spełnienia
wymagań ekologicznych oraz
wymianie części grożących niebezpieczeństwem,
 „głębokie odtworzenie” ze spełnieniem wymagań ekologicznych,
znaczną poprawą sprawności,
zwiększonymi możliwościami
regulacyjnymi w aspekcie mocy
interwencyjnych i zapewnieniem
żywotności bloków na następne
20-30 lat,
 budowa nowego bloku na działce
elektrowni niezależnie od działań
z istniejącymi blokami 200 MW.

 DUOBLOK klasy 500 istota rozwiązania

>>>>> DUOBLOK >>>>
35% >>> 44%
20% mniejszy wskażnik kJ / kWh

N = 450 …600 MW

Rys. 1. DUOBLOK klasy 500 - istota rozwiązania

Koncepcja DUOBLOKu jest jedną z możliwości „głębokiego odtworzenia” bloków.
Koncepcja zakłada wymianę
urządzeń w zakresie budynku głównego, w tym kotłów i turbin. Zakłada
postawienie w miejsce dwóch istniejących bloków jednego DUOBLOKu, z dwoma kotłami i jedną turbiną
o mocy 450…600 MW (klasa 500
MW). Dopuszcza się przy tym możliwość pozostawienia niektórych instalacji technologicznych, np. galerii
nawęglania z bunkrownią i młynami
(po niezbędnym remoncie odtworzeniowym) oraz ustroju budowlanego
budynku głównego.
Wstawienie DUOBLOKu, a nie
monobloków, wynika z kilku przesłanek, a w szczególności:

nr 2-3/2013
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ok.. 50 m
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opcje:
* podwyższenie maszynowni
*obniżenie poziomu "0"
* boczna lokalizacja kondensatora

1 x 100%

podłączenie z istniejącym
układem wody chłodzącej

Podwyższenie
dachu kotowni kocioł wieżowy

połaczenie z
istniejącym
układem

1 x 100%

ok. 80 m

1 x 100%

wyprowadzenie energii elektryzcnej

połaczenie z
istniejącym
układem

ściana kotłowni

1 x 100%

ściana kotłownia / maszynownia

ściana maszynowni

 wysoka sprawność bloku wyma-

ga wysokich parametrów pary,
a te z kolei determinują zastosowanie turbin o mocy klasy 500
MW,
 rozwiązanie z dwoma kotłami
pracującymi na jedną turbinę
daje większe możliwości regu-

lacyjne - w tym pracę na min.
obciążeniu rzędu 20%, przy zachowaniu zdolności do szybkiego
podjazdu z mocą. Podwyższone
własności dynamiczne są coraz
bardziej pożądane z uwagi na coraz większy udział mocy pochodzącej z elektrowni wiatrowych.

Jeżeli chodzi o urządzenia
i obiekty pozostałe - poza budynkiem głównym - zakłada się ich dalsze wykorzystanie z niezbędnymi remontami odtworzeniowymi. Istotnym
aspektem jest ograniczony wzrost
mocy elektrowni (lub pozostawienie
jej na tym samym poziomie), przy

Tab. 2. DUOBLOK klasy 500 - sprawność, zużycie mediów

Elektroenergetyka

Rys. 2. DUOBLOK klasy 500 - połączenia urządzeń podstawowych
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jednocześnie wyższej sprawności.
W rezultacie nie pojawia się wzrost
obciążenia takich instalacji jak układ
chłodzenia, układ wyprowadzenia
i oczyszczania spalin czy układ nawęglania.

 Elastyczność bloku,
sprawność, zużycie
mediów

W okresach niskiego zapotrzebowania w systemie DUOBLOK
może być prowadzony na minimum
obciążenia na poziomie np. 20%.
W pracy utrzymywany jest jeden kocioł pracujący na „normalnym” obciążeniu minimum 40%. Drugi kocioł
i połączenia z turbiną utrzymywane są
w stanie ciepłym. Przy utrzymującym się dłużej stanie niskiego obciążenia można przełączyć pracę na
drugi kocioł celem ciągłego utrzymywania całego układu w stanie goto-

wym do szybkich i nieplanowanych
naborów mocy.
W sytuacji, gdy koncepcja rozpatrywanej inwestycji uzasadnia wprowadzenie zwiększonych szybkości
naboru mocy, może być rozważone
wprowadzenie pośredniego bunkrowania pyłu węglowego. Po stronie
układu paleniskowego daje to możliwość dynamicznego podwyższania ilości pyłu doprowadzanego do
paleniska.

 Korzyści ekologiczne
Zaproponowana koncepcja DUOBLOKu spowoduje podwyższenie
sprawności bloku, co z kolei zmniejszy ilości spalanego węgla o ok. 20%,
a tym samym wpłynie na obniżenie
emisji dwutlenku węgla w odniesieniu do MWh. Analogiczne obniżenie
emisji wystąpi również w odniesieniu do tlenków azotu i tlenków siarki.

Z kolei zmniejszenie zużycia węgla
spowoduje proporcjonalne obniżenie
ilości odpadów paleniskowych. Bez
wątpienia podwyższenie sprawności spowoduje również zmniejszenie ilości ciepła odprowadzanego do
atmosfery przez układ chłodzenia,
a tym samym zmniejszenie ilości zużywanej wody (szczególnie ważne
dla obiegów zamkniętych) lub alternatywnie, zmniejszy się ilość podgrzanej wody w obiegach otwartych
(istotne dla ekologii wody rzecznej).

 DUOBLOK klasy 500
vs budowa nowego
bloku

Dla uzasadnienia koncepcji „głębokiego odtworzenia” bloków o mocy 200 MW konieczne jest zestawienie porównawcze zaproponowanych
rozwiązań w stosunku do budowy
całkowicie nowego bloku na terenie

Tab. 3. DUOBLOK klasy 500 vs budowa nowego bloku

Elektroenergetyka

Aspekt porównawczy

Orientacyjne nakłady inwestycyjne

Budowa nowego bloku
klasy 500-1000 MW

Odbudowa mocy „DUOBLOK”

1.5 mln. euro / MW

(+) 1 mln. euro / MW

25 MPa / 600˚C/ 620˚C

25 MPa / 600˚C/ 620˚C

(+) 45%
(stan obecny 35%)

44%
(stan obecny 35%)

Zmniejszenie zużycia węgla = zmniejszenie emisji CO2 / MWh

(+) 22%

20%

Zakładana żywotność urządzeń podstawowych

(+) lat 30 +

lat 30 +

wolna przestrzeń lokalizacyjna

(+) w istniejącej strukturze budowlanej

5 lat

(+) 3 lata

(+) nie ma

jest

zgodnie z wymaganiami IRiESP

(+) dodatkowo podwyższona możliwościami duobloku (min. techniczne)

Parametry pary
Sprawność netto

Wymagania lokalizacyjne
Czas realizacji
Zmniejszenie mocy dyspozycyjnej w
okresie budowy
Regulacyjność
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 DUOBLOK klasy 500
- zakres inwestycji i
nakłady

Na koniec
przytoczmy jeszcze porównanie
w zakresie inwestycji i nakładów przyjmując,
że Nowy Blok =
100% nakładów
inwestycyjnych.
Jako sytuację
odniesienia przyjmiemy budowę
w granicach elektrowni Nowego Bloku o mocy 500 MW w
formule realizacji
„pod klucz”. „Referencyjne - podstawowe”, czyli
nakłady inwestycyjne dla tej budowy określimy
jako 100%.Udział nakładów w zakresie budynku głównego oceniamy
na 60% nakładów podstawowych,
reszta - 40% obejmuje pozostałe
nakłady zakresu „podstawowego”.
Przyjmiemy również, że zewnętrzne podłączenia poza Elektrownią,
jeżeli są wymagane, stanowić będą
dodatkowe nakłady (poza przyjętymi 100%) i że mogą one wynosić
dodatkowo 0...20% nakładów podstawowych.
Oceniając nakłady inwestycyjne dla DUOBLOKu przyjmiemy,
że nakłady w zakresie budynku
głównego są takie same jak dla Nowego Bloku, czyli 60% nakładów
referencyjnych, natomiast nakłady
poza budynkiem głównym (remonty odtworzeniowe) przyjmujemy na
poziomie10% nakładów referencyj-

nych (dla nowego bloku 40%). Nakłady zewnętrzne poza Elektrownią
nie występują (0%).
Podsumowując możemy założyć, że oszczędności w stosunku do
„Nowego Bloku” mogą wynieść 30
…50% nakładów referencyjnych(w
zależności od nakładów podłączeń

ża proces przygotowania inwestycji,
a nawet może stawiać pod znakiem
zapytania możliwość jej realizacji.
Natomiast proponowana koncepcja DUOBLOKU znacznie ułatwia
uzyskanie niezbędnych decyzji środowiskowych, a budowa na bazie
istniejących bloków istotnie skraca

Rys. 3. Zakres inwestycji i nakłady w planowanym nowym bloku

zewnętrznych dla Nowego Bloku.
Opierając się na obecnych cenach
jednostkowych można szacować,
że cena DUOBLOKu będzie na poziomie 1mln euro/1MW, czyli ok.
500 mln euro na DUOBLOK.

 Wnioski
Patrząc na wynikające z tabeli
1 czasy wykorzystania bloków 200
MW i biorąc pod uwagę ich stan
techniczny, widać, że zbliża się kres
ich eksploatacji. Zatem możemy
spodziewać się znacznego spadku mocy zainstalowanej w systemie.
Dodatkowo przy poszukiwaniu
możliwości budowy nowych bloków
węglowych możemy zaobserwować
dużo trudności z uzyskaniem decyzji
środowiskowej, co istotnie przedłu-

czas realizacji i znacząco zmniejsza
nakłady inwestycyjne.
Naszym zdaniem warto również
zwrócić uwagę na celowość pewnej
jednorodności rozwiązań, przynajmniej w ramach Koncernów Energetycznych. Takie rozwiązanie dałoby
duże korzyści w gospodarce remontowej i w sytuacji większych awarii
urządzeń (możliwość wspólnej rezerwy magazynowej - np. transformator blokowy).
Tego rodzaju koncepcja - DUOBLOKu - jest obecnie rozpatrywana np. w Niemczech - w aspekcie
jego dużych możliwości regulacyjnych - współpraca z elektrowniami wiatrowymi. Rozwiązanie z duoblokiem jest obecnie realizowane
w Korei Południowej (2 DUOBLOKi
po 1000 MW). o

Elektroenergetyka

istniejącej elektrowni (tab. 3). Znak
(+) oznacza przewagę w odniesieniu
do danego aspektu.
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Fot. www.reo.pl

Elektroenergetyka

dr Przemysław Zaleski, wiceprezes ds. handlowych,
dr inż. Krzysztof Hajdrowski, kierownik Biura Strategii i Zarządzania Projektami,
ENEA Operator Sp. z o.o.

Gdybym miał godzinę na rozwiązanie problemu,
od którego zależałoby moje życie, to 45 minut
poświęciłbym na sformułowanie problemu,
10 minut na sprawdzenie, czy dobrze go
sformułowałem i następnie 5 minut
na rozwiązanie
Albert Einstein

Metodyczne zarządzanie
projektami inwestycyjnymi
jako sposób na skuteczne

realizowanie planów inwestycyjnych
operatora systemu dystrybucyjnego
elektroenergetycznego

nr 2-3/2013

17

Struktura wiekowa sieci przesyłowych i dystrybucyjnych nie jest korzystna. Średni wiek linii, stacji i transformatorów to 16-35 lat. Majątek sieciowy
w polskiej energetyce jest więc według ekspertów w 60% zdekapitalizowany2, a taki stan wymusza znaczące nakłady na ich odtworzenie. Tylko
w latach 2011-2015 Urząd Regulacji
Energetyki zatwierdził plany rozwoju
firm dystrybucyjnych oraz firmy przesyłowej (PSE SA) na poziomie 27 mld zł3.
W procesie odtwarzania infrastruktury
uwzględniono problem przyłączania
mocy wytwórczych, w tym szczególny
nacisk położono na przyłączanie odnawialnych źródeł energii (OZE), w związku z pakietem klimatycznym. Istotnym
problem jest również niezawodność

pracy sieci, zwłaszcza, że Polska ma
gorsze wskaźniki w stosunku do krajów europejskich. Analizując wskaźniki
awaryjności tzw. SAIFI, SAIDI4 (liczby
i częstotliwości występowania awarii
w odniesieniu do ilości objętych nimi
odbiorców energii), są one nawet kilkukrotnie wyższe od wyników dobrych
przedsiębiorstw europejskich5.

projekty prowadzone były według różnych metodyk, co znacząco utrudniało
zachowanie spójności przebiegu realizowanych projektów, jednakowego rozumienia takich pojęć jak faza, etap,
ścieżka krytyczna projektu oraz uzyskania kontroli nad projektami, m.in.
w zakresie spójnej oceny ich zaawansowania. Istniało więc dość szerokie
pole do usprawnień w zakresie stosowania spójnej metodyki zarządzania
i monitorowania projektów. Procesy
wewnętrznej i zewnętrznej komunikacji

 Procedury realizacji

odtworzenia majątku
dystrybucyjnego a
metodyka zarządzania
projektami

Analizując przedwdrożeniowo proces realizacji wybranych inwestycji
w ENEA Operator wskazano, że Spółka posiadała zdefiniowane procedury określające sposób uruchamiania
i rozliczania projektów. Poszczególne

dr inż. Krzysztof Hajdrowski, kierownik
Biura Strategii i Zarządzania Projektami,

1) http://www.mg.gov.pl/Bezpieczenstwo+gospodarcze/Energetyka/Polityka+energetyczna
2) Raport: Biała Księga Narodowego Programu Redukcji Emisji Gazów
3) http://www.ure.gov.pl/portal/pl/424/4195/Plany_rozwoju_energetycznych_przedsiebiorstw_sieciowych_uzgodnione_przez_Prezesa.html
4) http://www.pse-operator.pl/index.php?dzid=111&did=499
5) http://www.biznesraport.com/artykul,106.html

ENEA Operator Sp. z o.o

Elektroenergetyka

awaryjności

dr Przemysław Zaleski, wiceprezes ds.
handlowych, ENEA Operator Sp. z o.o.

Fot. NE

 Stan sieci i wskaźniki

Fot. NE

P

olityka energetyczna Polski do 2030 r.1
wskazuje na szereg przedsięwzięć do realizacji
przez przedsiębiorstwa związane z podsektorem
elektroenergetyki w celu: poprawy efektywności
energetycznej, wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw
i energii, dywersyfikacji struktury wytwarzania energii
elektrycznej, rozwoju wykorzystania
odnawialnych źródeł energii, rozwoju konkurencyjnych
rynków paliw i energii, ograniczenia oddziaływania
energetyki na środowisko.
Istotną rolę realizacji tych celów odegrają Operatorzy
Systemu Dystrybucyjnego (OSD), ponieważ są
zobowiązani do realizacji szeregu obowiązków
prawnych. Ich działalność podstawowa obejmuje
m.in. prowadzenie ruchu, utrzymanie i rozwój sieci
dystrybucyjnej, przyłączanie wytwórców i odbiorców
do systemu dystrybucyjnego, udostępnianie danych
pomiarowo-rozliczeniowych, sprzedaż usługi dystrybucji,
zakup regulacyjnych usług systemowych.
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również wymagały doskonalenia i niezbędnego wsparcia poprzez narzędzia
IT. Zwłaszcza, że proces kontroli realizacji inwestycji był dla interesariuszy
projektu niedokładnie identyfikowalny. W rezultacie raportowanie statusu projektów nie spełniało oczekiwań
Zarządu, angażując jednocześnie znaczące zasoby kadrowe. Zasady i metodyka zarządzania ryzykiem w ramach
realizacji projektów również wymagała usprawnień. W zależności od typu
projektu była ona różna, np. w projektach teleinformatycznych realizowana
tylko na wczesnych etapach projektów,
w inwestycjach sieciowych - praktycznie znikoma. Nie było również jasno
zdefiniowanej roli kierownika projektu,
koordynującego prace we wszystkich
fazach życia projektu, a także wyspecjalizowanej jednostki odpowiedzialnej za wsparcie organizacyjno-administracyjne realizowanych projektów
oraz zestawu narzędzi służących do
zarządzania projektami. Sposób, w jaki budowane i korygowane były plany
inwestycyjne spółki w zderzeniu z trybem uruchamiania projektów z zasady
utrudniał wykonanie planów inwestycyjnych. Nie bez znaczenia był też fakt,
że Zarząd nie otrzymywał wystarczających informacji dotyczących aktualnego stanu realizacji inwestycji. Znacząco
utrudniało to zarządzanie portfelem projektów, ich priorytetyzację oraz sprawne podejmowanie decyzji zarządczych
mających wpływ na strategię, realizację celów biznesowych i ogólny rozwój
Spółki. Powyższe sytuacje są typowe
u operatorów sieciowych.
Skuteczne zarządzanie dużą liczbą
równolegle prowadzonych tzw. nazwanych zadań inwestycyjnych - imiennie
wyróżnionych w planie inwestycyjnym
(w typowym OSD jest to kilkaset projektów rocznie) wymaga wdrożenia
u OSD metodycznego podejścia do
prowadzenia projektów. Należy również pamiętać, że działalność OSD to
również inwestycje w systemy teleinformatyczne i niesieciowe składniki ma6) http://www.pmi.org.pl/

jątku, również szczegółowo opisywane
w planach inwestycyjnych i wymagające metodycznego prowadzenia. Spójne
podejście do zarządzania projektami
u OSD wymaga przygotowania i wdrożenia metodyki zarządzania projektami,
jak również wspierającego ją narzędzia
informatycznego. Większość realizowanych zadań ma charakter projektów. Niektóre z nich wymagają bardzo
indywidualnego podejścia, większość
można pogrupować w zbiory zadań
realizowanych w standardowy, powtarzalny sposób. Istotne jest jednak, by
wszystkie projekty były prowadzone na
tych samych podstawach.

”

Skuteczne
zarządzanie dużą
liczbą równolegle
prowadzonych
tzw. nazwanych
zadań
inwestycyjnych
- imiennie
wyróżnionych
w planie
inwestycyjnym
(…) wymaga
wdrożenia u OSD
metodycznego
podejścia do
prowadzenia
projektów

 Metodyka zarządzania
projektami

Sama metodyka zarządzania projektami to przyjęte zasady postępowania
i ujednolicony język porozumiewania się
wykonawców projektów oraz zarządzania ich portfelami w ramach organizacji.
Analiza projektów wykonywanych przez
przedsiębiorstwa zarówno w sektorze
energetycznym, jak i poza sektorem pozwoliła na ocenę kilku funkcjonujących

w praktyce gospodarczej gotowych rozwiązań. Metodyka wdrożona w ENEA
Operator oparta jest na światowym standardzie, wprowadzonym przez stowarzyszenie PMI (Project Management Institute)6 - PMBOK (Project Management
Book of Knowledge). Przyniesie ona
wymierne korzyści w zakresie kontroli
i przejrzystości informacji o realizowanych projektach, znacznie dokładniejszego planowania, oceny ryzyk realizowanych przedsięwzięć, co jest praktycznie
niemożliwe do osiągnięcia przy klasycznym sposobie pracy. Wspomniana
analiza wykazała korzyści z wdrożenia
spójnych, elastycznych i szybkich w zastosowaniu zasad zarządzania projektami. Jako istotne należy wyróżnić następujące elementy:
 ujednolicenie metod, narzędzi, technik i terminologii w całej Spółce,
 wyższa efektywność pracy zespołów projektowych poprzez podniesienie wiedzy i kompetencji
pracowników w zakresie zarządzania projektami,
 przyspieszenie i podniesienie skuteczności realizacji projektów poprzez:
–– sprawne uruchamianie projektów,
–– jasno określoną odpowiedzialność i przyznane uprawnienia do
realizacji projektów,
–– optymalne wykorzystanie potencjału organizacji do realizacji projektów,
 finansowe oszczędności inwestycyjne,
 wyższa kultura pracy kadry menadżerskiej oraz rozwój osobisty pracowników,
 usprawnienie przepływu informacji
na temat realizowanych projektów
wewnątrz zespołów projektowych
jak i na zewnątrz,
 zwiększenie kontroli nad wynika realizowanych projektów oraz kontroli planu inwestycyjnego w obszarze
rozwoju,
 kontrolę realizacji strategii Spółki poprzez programy i konkretne projekty.

Wdrożenie metodyki zarządzania projektami zostało przeprowadzone
w ENEA Operator według następującego harmonogramu:
STRUMIEŃ 1 (Metodyka Zarządzania Projektami) - polegał na opracowaniu metodyki zarządzania projektami, która stała się bazą wiedzy dla Spółki
z zakresu zarządzania projektami i zawiera schematy, metody i zasady działania o charakterze teoretycznym. Jednocześnie Metodyka Zarządzania Projektami stała się podstawą do określenia konfiguracji narzędzia informatycznego,
budowanego w ramach STRUMIENIA 2.
STRUMIEŃ 2 (System IT) - polegał na konfiguracji narzędzia informatycznego typu Enterprise Project Management (EPM).
STRUMIEŃ 3 (Oprogramowanie IT) - polegał na zakupie oprogramowania narzędziowego i serwerowego MS Project zakup licencji stanowiskowych
MS Project.
W ramach każdego ze strumieni były prowadzone szkolenia o charakterze teoretycznym, warsztaty z planowania i nadzorowania realizacji projektów
w aplikacji MS Project oraz szkolenia z użytkowania systemu EPM.
STRUMIEŃ 1 - wykonawca 1
Budowa metodyki
Iteracja 1

Budowa metodyki
Iteracja 2

Wdrożenie
metodyki

Warsztaty wdrożeniowe - podstawy zarządzania
projektami
Nadzór nad wdrożeniem narzędzia informatycznego EPM

STRUMIEŃ 2 - wykonawca 2 + nadzór wykonawcy 1
Budowa EPM
Iteracja 1

Budowa EPM
Iteracja 2

Wdrożenie
EPM

Warsztaty wdrożeniowe - korzystanie
z EPM

STRUMIEŃ 3 - zakup realizowany przez wewnętrzne służby
informatyczne spółki
Zakup licencji serwerowych i stanowiskowych MS Project
i Web Access, zakup niezbędnego sprzętu

Krytycznymi elementami sukcesu wdrożenia Systemu Zarządzania Projektami były:
 czas realizacji,
 zachowanie spójności w odniesieniu do modelu zarządzania w obecnie
prowadzonych w spółce inicjatywach - projektach (m.in. System Informacji o Sieci),
 jakość i skuteczność stosowanych metod pracy oraz produktów.

Przeprowadzone w trakcie wdrożenia szkolenia z zarządzania projektami uzmysłowiły, że harmonogram
czasowy, zakres i koszty są istotnymi, ale nie jedynymi elementami, które
decydują o sukcesie projektu. Takimi
elementami są również obszary metodyki związane z: jakością, ryzykiem,
integracją, komunikacją, zamówieniami i, wreszcie, z motywacją pracowników uczestniczących w projekcie.
Wybrane oprogramowanie MS Project
Professional oraz MS Project Web Access skutecznie wspomagało organizację projektu. Prowadzone warsztaty praktyczne umożliwiły kierownikom
projektów zapoznanie się metryką dokumentu w MS Project, a w dalszej
kolejności naukę tworzenia projektów,
planowania zadań, modyfikacji kalendarzy, alokacji zasobów, nakładania ograniczeń na zadania, a przede
wszystkim rozwiązywania konfliktów
przeciążenia zasobów, priorytetyzowania zadań i opóźnień bilansujących.
Pozyskana wiedza dała możliwość
kontroli realizacji projektu od jego rozpoczęcia aż do zakończenia i analizy
efektów realizacji. Metodyka zarządzania projektami usprawniła komunikację i informację zarządczą wewnątrz Spółki.

 Wnioski
Zarówno wcześniejsze analizy
i studia wdrożeń, jak i późniejsze korzystanie z metodyki zarządzania projektami wymiernie wykazało przydatność tej metody w pracy typowego
OSD. Przyczynia się do szybszej realizacji projektów, pozwala na pełną
kontrolę dostępnego budżetu, skuteczniejsze zarządzanie ryzykiem
i zdecydowanie mniejszy odsetek projektów zakończonych niepowodzeniem. Samo wdrożenie systemu to
dopiero początek budowania w Spółce kultury zarządzania projektami.
Dopiero wtedy, gdy wszyscy pracownicy zaczną myśleć i działać projektowo, osiągnięte zostaną wszystkie
założenia przedsięwzięcia. o
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Krzysztof Kochanowski, dyrektor ds. komunikacji strategicznej, Procesy Inwestycyjne Sp. z o.o.

Odbiorcy – Rynek energii

Energetyka prosumencka
- co to oznacza dla
odbiorcy energii
i spółek dystrybucyjnych?

D

ebata „Energetyka prosumencka - co to
oznacza dla odbiorcy energii i spółek
dystrybucyjnych?” była pierwszą z cyklu debat/
konferencji organizowanych w ramach cyklu:
„Inteligentny odbiorca w inteligentnej sieci,
czyli dlaczego potrzebne są w Polsce inteligentne
sieci energetyczne?”. Jest to projekt realizowany
w ramach Programu priorytetowego „Edukacja
Ekologiczna” - Inteligentne sieci energetyczne. Cykl
konferencji Procesów Inwestycyjnych ma za zadanie
przybliżyć konsumentom energii - samorządom oraz
odbiorcom indywidualnym - korzyści w świadomym
zarządzaniu zużyciem energii, przedstawić
nowoczesne technologie wspierające działalność
prosumencką, system rozliczania zużycia energii
(taryfy) oraz możliwości wsparcia (finansowanie)
rozwoju Smart Grids w Polsce.

Debatę rozpoczęła moderator
konferencji - Marina Coey pytaniem
adresowanym do prof. Krzysztofa
Żmijewskiego, sekretarza generalnego Społecznej Rady ds. Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej:
czy energetyka prosumencka może
i powinna rozwijać się w Polsce,
czy jest to tylko modne hasło? Kim
jest prosument? Co powinien wiedzieć, aby podjąć świadomą decyzję, aby prosumentem zostać?
Czym naprawdę jest smart grid,
który jest niezbędny dla wprowadzenia energetyki prosumenckiej?
- Czas kiedy powinniśmy się
zastanawiać, czy budować energetykę prosumencką czy nie już się
skończył. Teraz to pytanie zupełnie nie ma sensu. Wiadome jest, że
energetyka prosumencka powstaje
- odpowiedział Krzysztof Żmijewski. Powstaje ona obecnie w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii.

mi blokami, które mamy zamknąć.
Przedłużono czas ich pracy z 2008
do końca 2015 r. Prof. Żmijewski
zaprezentował wyniki ankiety, którą
przeprowadził. Ankietę rozesłał do
właścicieli 55 bloków energetycznych o mocy 6650 MW, pytając się,
co zrobią z blokami przeznaczonymi do wyłączenia. Z odpowiedzi
wynika, że właściciele 60% tych
mocy zapowiedzieli ich zamknięcie, 16% ma zostać zamknięte, ale
właściciele zamierzają w ich miejsce zbudować coś nowego, choć
w nieokreślonym terminie, natomiast 2% mówi że wykonają retrofit przed końcem 2015 r. Prof.
Żmijewski podkreślił, że w rzeczywistości ubytek mocy będzie większy, bo nie otrzymał odpowiedzi
w sprawie 19% mocy, które według
niego również znikną bez zastąpienia. Jak mówił, oznacza to zniknięcie na początku 2016 r. z polskiego
systemu kotłów o mocy 6000 MW
bez możliwości szybkiego uzupełnienia. Według prof. Żmijewskiego
oznacza to, że w szczytach popytu na energię dostaną ją jedynie
albo uprzywilejowani, albo mogący zapłacić bardzo wysoką cenę.
Podobne badanie przeprowadza
również Henryk Majchrzak, prezes

PSE. - Myślę, że oba te materiały
trafią do dyrektora Dąbrowskiego
z Ministerstwa Gospodarki - powiedział prof. Żmijewski.
Zdaniem profesora wsparcie
prosumentów powinno być dwuetapowe: legislacyjne - tj. likwidacja barier (przymusu działalności
gospodarczej, ZUS-u, koncesji, pozwoleń na budowę, OOnŚ), wsparcie finansowe (feed-in-tariff), zaakceptowanie mikro-elektrociepłowni.
Wsparcie powinno być również
operacyjne poprzez usługi montażowe, gwarancje jakości oraz usługi wsparcia na rynku (LAB,HAB.
itp.). - Głęboko wierzę, że już innego rozwiązania nie ma, nawet jeśli
byśmy podjęli rewolucyjne decyzje
w zakresie rozwoju energetyki systemowej i równie rewolucyjne decyzje w zakresie rozwoju kogeneracji profesjonalnej i profesjonalnych
elektrowni odnawialnych, to my już
ich nie zdążymy zbudować - zakończył prof. Krzysztof Żmijewski.
Następne pytanie moderator
skierowała do Janusza Pilitowskiego, dyrektora Departamentu
Energii Odnawialnej w Ministerstwie Gospodarki. - Wszyscy trzymamy kciuki za Ustawę o OZE, ale
też wiemy, że w Sejmie jest pro-

Fot. Procesy Inwestycyjne

Fala ta rozlewa się po Europie. Hamulcem rozwoju energetyki prosumenckiej jest brak zdolności magazynowych, jej nieprzewidywalność.
Nie jest do końca przewidywalna
więc sprawia kłopoty sieciom. Na
przykładzie Wielkiej Brytanii możemy zobaczyć jak energetyka
prosumencka się rozwija. Przed
2010 r. Brytyjczycy nie mieli praktycznie żadnych instalacji, już po
około 2 latach było ich 250 tys.
Obecnie dochodzą do pół miliona instalacji, natomiast na koniec
2020 r. prognozuje się ok. 8 mln
instalacji, czyli w co trzecim domu
w W ielkiej Brytanii. Jest to ok.
40 MW energii elektrycznej, czyli
więcej niż cała moc zainstalowana
w Polsce. Prognozuje się też, że
liczba zatrudnionych w tym sektorze przekroczy 100 tys osób. Są
to miejsca pracy wygenerowane
przez energetykę prosumencką.
Plany brytyjskie dla ogniw fotowoltaicznych są budowane przy założeniu 750 godzin pracy na rok,
czyli o 250 godzin mniej niż możemy się spodziewać w Polsce.
Oznacza to, że jesteśmy w lepszej
sytuacji, musimy tylko chcieć to
wykorzystać. Dalej prof. Żmijewski
porównał strategię 6 grup energetycznych z polityką energetyczną
kraju. Zauważył,że suma polityk
sześciu grup energetycznych nie
składa się na politykę energetyczną kraju. Politykę trzeba zrealizować, należy ją jednak stworzyć od
nowa. Przede wszystkim należy
stworzyć narzędzia, które pozwolą osobie odpowiedzialnej za realizację tej polityki ją zrealizować.
Prof. Żmijewski dowodził, że bez
wsparcia prosumentów, czyli producentów będących jednocześnie
konsumentami energii, energetyka
systemowa za kilka lat nie zagwarantuje bezpieczeństwa działania
systemu. Polska musi wyłączyć ok.
6,5 tys. MW zainstalowanej mocy
w ramach unijnej dyrektywy LCP.
Trwała dyskusja, co będzie z ty-
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cedowany tak zwany Mały T rójpak. Jak to się wiąże bądź koliduje
z przygotowanym przez Ministerstwo projektem Ustawy? Niektóre
środowiska boją się, że Mały Trójpak tylko odroczy przyjęcie nowej
Ustawy o OZE, ale tak naprawdę
nic konkretnego nie załatwi. Czy
tak jest? Czy Mały Trójpak stwarza
ramy prawne dla rozwoju energetyki prosumenckiej i określa systemy wsparcia mikroźródeł? - pytała
moderator.
Dyrektor Pilitowski zauważył, że
mija czternasty miesiąc od czasu,
kiedy został opublikowany zestaw
projektów ustaw zwany T rójpakiem, na który składa się: Prawo energetyczne, Prawo gazowe
i Ustawa o Odnawialnych Źródłach
Energii. Proces jest teraz na etapie
komitetu stałego Rady Ministrów,
gdzie te projekty ustaw zostały zaprezentowane. Zdaniem dyrektora Pilitowskiego prace, które w tej
chwili prowadzone są w Parlamencie nad zmianą Prawa energetycznego nie powinny zagrozić tempu
prac nad dużym Trójpakiem. Według niego są to prace nad nową
strukturyzacją rynku energii, szeroko rozumianego w Polsce. Rok
2012 pokazał strony dyskusji, argumentacje i różnice zdań. - Podzielam optymizm dyrektora Dąbrowskiego, który prowadzi prace
z poziomu eksperckiego i uzgadnia
z grupą posłów ostateczny kształt
zmian w Prawie energetycznym
- mówił dyrektor Pilitowski. Zostanie uregulowanych szereg
spornych zagadnień, które legły
u podstaw i opóźnień w pracy nad
Trójpakiem. Zmiany te nie dotyczą
obszaru odnawialny źródeł energii,
gdyż nie są to zagadnienia kluczowe z punktu widzenia dyrektywy
o rynku energii i rynku gazu, natomiast sam projekt poselski zawiera szereg elementów wynikających
z konieczności implementacji dyrektywy o promowaniu odnawialnych źródeł energii. Zda-

niem dyrektora Pilitowskiego
p o z a k o ń c z e n i u p r a c n a d m ałym T rójpakiem będziemy mie li projekt docelowy Ustawy o Odn a w i a l n y c h Ź ró d ł a c h E n e r g i i z
w y ł ą c z e n i e m j e d n e g o ro z d z i ału poświęconego mechanizmom
i instrumentom wspierania OZE.
- Pozostałe rozdziały, łącznie z definicjami mikro i małych instalacji
zostaną wdrożone do polskiego
prawa w drodze nowelizacji Prawa energetycznego. Będą też najprostszą realizacją tego, co my potem przeniesiemy do Ustawy o OZE
- powiedział przedstawiciel resortu
gospodarki. Jego zdaniem jest realne, aby poselski projekt zmiany
Ustawy Prawo energetyczne został
przyjęty przez Parlament najpóźniej w kwietniu. Są też deklaracje
Ministra Gospodarki, że Trójpak
energetyczny trafi do Parlamentu z końcem I kwartału 2013 r.
- Jest to szansa i pewien kierunek myślenia, który daje nadzieję, że poza rzeczą najważniejszą,
jaką są mechanizmy i instrumen-

ty wspierające w zakresie Ustawy
o OZE, nastąpi istotny postęp mówił. Dyrektor Pilitowski podzielił się też swoimi spostrzeżeniami
i doświadczeniami wynikającymi
z kilkunastu miesięcy dyskusji społecznej i międzyresortowej. Mechanizmy i instrumenty wspierające
w projekcie Ustawy zostały podzielone na dwie części. Polska przyjęła historyczny model wsparcia
dla energetyki odnawialnej quasirynkowy oparty o zielone certyfikaty. Według dyrektora Pilitowskiego
model ten przynosi obecnie określone rezultaty również w zakresie kształtowania się zmienności
poziomu wsparcia dla tych, którzy wytwarzają energię elektryczną
z tych źródeł poprzez wartość
świadectw pochodzenia, które
są pochodną dynamiki rozwoju
energetyki odnawialnej w Polsce.
Z prac nad ustawą o OZE wynika,
iż jest na to zgoda społeczna, jak
również zgoda na poziomie rządowym na wsparcie mikro i małych instalacji w oparciu o ceny gwaranto-
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wane. Jest to ziszczenie deklaracji,
która jest zawarta w krajowym planie działań na rzecz OZE. System
ten daje oczywiście pewnego rodzaju stabilność osiąganych przychodów dla tych osób fizycznych,
bądź dla tych podmiotów, które chciały by wytwarzać energię
elektryczną w oparciu o parametry
techniczno-ekonomiczne, określone w ustawie. Dyrektor Pilitowski,
nawiązując do wcześniejszej wypowiedzi prof. Żmijewskiego poinformował, iż jest również zgoda, aby
ten obszar działalności polegającej
na wytwarzaniu i sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej w mikro i małych instalacjach
wyłączyć z pojęcia działalności gospodarczej. Jest również zgoda na
to, aby ten system miał charakter
stabilny, a więc taki, który gwarantuje poziom wsparcia w oparciu o cenę gwarantowaną w dłuższej perspektywie. Daje on szansę
zwrotu poniesionych kosztów inwestycyjnych. Zdaniem dyrektora
Pilitowskiego kwestią trudną, która również wymaga uzgodnienia
jest, sam poziom wsparcia. - Mamy tutaj dużo do zrobienia - zauważył. Czeka nas dyskusja na
dwa zasadnicze tematy, tj. aktualizacja poziomu wsparcia i mechanizm dochodzenia do relacji
rynkowych w zakresie wsparcia
dla energetyki prosumenckiej, jak
i systemowej. Drugi temat istotny w
obszarze prosumenckim to wszystkie zagadnienia techniczne związane z możliwością przyłączenia
mikro i małych instalacji do systemu elektroenergetycznego. - Ten
problem moim zdaniem wymaga
odrębnej dyskusji, pogłębionych
analiz i oceny technicznej. Myślę,
że ten obszar dyskusji 2013 r.
powinien znacznie pogłębić - zakończył dyrektor Pilitowski.
Następnie moderator zwróciła
się z pytaniami do Marka Woszczyka, prezesa Urzędu Regulacji

Energetyki. - Zapewnia Pan jako
szef Urzędu Regulacji Energetyki,
że w 2015 r. Urząd będzie gotowy do wdrożenia modelu regulacji
sieciowych tak, by sieci dystrybucyjne otworzyły się na energetykę rozproszoną, w tym energetykę
prosumencką, co oczywiście wiąże
się z rozwojem inteligentnych sieci. Jak mają wyglądać takie regulacje? Czy prosumenci będą mieli
specjalne taryfy? Czy Pana zdaniem możemy liczyć na to, że w
2015 r. sieć w Polsce będzie już
inteligentna? Czy w Polsce będzie

”

(...) ciągle nie
ma odpowiedzi
na pytanie: czy
prosument ma
być bardziej
wytwórcą energii
na własne
potrzeby przy
minimalizacji
zapotrzebowania
z sieci, czy
też będzie
nastawiony na
jak największą
sprzedaż energii
do sieci?

obowiązywał model rynku dający
możliwości uzyskania pełnych korzyści z wdrożenia systemu aktywnego uczestnictwa prosumentów w
rynku bilansującym poprzez składanie ofert bilansujących redukcję
obciążenia? - pytała Marina Coey.
Prezes Urzędu Regulacji Energetyki odparł, że URE gwarantuje
przygotowanie modelu regulacji,
który ma doprowadzić do tego, że
nie tyle sieci ile Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego będą inteligentni. - Za siebie mogę gwarantować, że to się stanie, nie mogę
niestety gwarantować, że Legisla-

tor nadąży równolegle. Ważne jest,
aby wdrażaniu modelu regulacji
przez Regulatora wtórowała legislacja - powiedział. Na etapie prac
parlamentarnych nad tak zwanym
małym Trójpakiem materializuje się
kwestia inteligentnego opomiarowania w konkretnym otoczeniu.
Istotne jest też, aby inteligent ne liczniki były wykorzystywane
z właściwym przeznaczeniem. Ma
to znaczenie dla energetyki prosumenckiej, nie będzie sieci inteligentnej, OSD inteligentnych bez
inteligentnych liczników. Znajduje akceptację ciągle postulowany
przez prezesa URE, model scentralizowanego dostępu i zarządzania informacją pomiarową - Operator Informacji Pomiarowej. Prezes
Woszczyk nie ma większych obaw
co do terminu wdrożenia małego
Trójpaku. - Jeżeli jego nie wdrożymy grozi nam kara finansowa, którą
Komisja Europejska może nam nałożyć, jest to więc dobry motywator - powiedział. Z punktu widzenia
prezesa URE nie ma pytania „czy”
prosument powinien być, jest tylko
pytanie „jak”. Fundamentalną zasadą jest, że przy każdym wdrożeniu
nie da się wszystkiego na początku przewidzieć. Według prezesa
URE najtaniej jest uczyć się na cudzych błędach, wyciągać wnioski
z doświadczeń innych krajów. Są
jednak dwie kwestie w energetyce prosumenckiej, które frapują
Urząd Regulacji Energetyki - ciągle nie ma odpowiedzi na pytanie:
czy prosument ma być bardziej wytwórcą energii na własne potrzeby
przy minimalizacji zapotrzebowania
z sieci, czy też będzie nastawiony
na jak największą sprzedaż energii do sieci? Według prezesa URE
system wsparcia powinien coraz
bardziej motywować tych, którzy
chcą być prosumentami do tego,
aby sami zaspakajali swoje potrzeby energetyczne. Prosument, który zamontuje źródło, musi przede
wszystkim redukować swój udział
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w sieci. To pomaga systemowi,
zwłaszcza w kontekście potencjalnego ryzyka deficytu mocy szczytowej. Według prezesa Woszczyka
należy w ten sposób podchodzić
do sprawy, a nie w taki, aby zainteresowanie prosumentów wynikało
z chęci wyprodukowania i odsprzedania jak największej ilości energii. Warunkuje to model systemu
wsparcia. - Postulowałbym, aby
model systemu wsparcia zachęcał prosumenta do tego, aby swoje potrzeby energetyczne przede
wszystkim pokrywał, a to czego
mu nie wystarczy z własnej autogeneracji, żeby pokrywał z sieci
- powiedział prezes URE. Zwrócił on uwagę, że energetyka prosumencka na starcie będzie funkcjonować bez sieci inteligentnej.
- Z takim stanem będziemy mieli
do czynienia na początku - podkreślił. Nie będziemy mieli jeszcze
inteligentnych liczników, nie będziemy gromadzili, przechowywali
i udostępniali danych pomiarowych,
a już niektórzy z odbiorców będą mogli stać się prosumentami
w świetle przepisów, które nie będą wymagały ubiegania się o wydanie warunków przyłączenia, ani
wnoszenia opłaty za przyłączenia.
Przepisy te określają jednak pewien limit dla mikro i małych instalacji w postaci dostępnej mocy
przyłączeniowej danej stacji rozdzielczej. Nie trzeba mieć warunków przyłączenia określanych na
nowo, dopóki moc instalacji prosumenckiej będzie się mieściła w dostępnej zdolności przyłączeniowej
dla danej podstacji rozdzielczej.
Jeżeli będzie przekraczała - będzie
obowiązywała procedura jak dla
bloków 2 x 800 MW. Powinniśmy
więc zdawać sobie sprawę z potencjału obszaru, w którym prosument na szybko może się rozwijać.
- Regulator z modelem zdąży, nie
jestem jednak pewien, czy ustawodawca zdąży z komplementarnym
do tego modelu modelem regula-

cji prawnych nakierowanych na to,
aby przeobrazić OSD w inteligentne OSD. Mówię to, uprzedzając,
żeby nie było rozczarowania z tego
powodu. Nie wszystko reguluje jeden organ i nie za wszystko odpowiada, o czym mówił prof. Żmijewski - podsumował swoją wypowiedź
Marek Woszczyk, prezes URE.
W dalszej części moderator
zwróciła się z pytaniem o dostępnych technologiach do Tomasza
Wolanowskiego, dyrektora handlowego ABB. Dla rozwoju energetyki
prosumenckiej i co się z tym wiąże,
inteligentnych sieci, tak zwanego
smart gridu, potrzebne są technologie. - Czy je już mamy, czy możemy mieć w najbliższej perspektywie? Jakie są doświadczenia
innych krajów w tym zakresie. ABB
działa w różnych krajach, jesteście
znani z innowacyjności i umiejętności rozwiązywania trudnych problemów. Czy kwestie techniczne przy
rozwoju energetyki prosumenckiej
są do rozwiązania? - pytała moderator.
Zdaniem Tomasza Wolanowskiego, dyrektora handlowego ABB

technologia potrzebna rozwojowi energetyki prosumenckiej, jak
i sieciom inteligentnym jest już dostępna. Praktycznie jedyną kwestią
z jaką firmy technologiczne sobie
jeszcze nie poradziły są, wspomniane już przez prof. Żmijewskiego, magazyny energii. - Rozwiązania, które dzisiaj są stosowane na
rynku potrafią obciąć parametry
szczytowe, nie są to jednak klasyczne magazyny, które pozwalają korzystać z energii, gdy zachodzi taka potrzeba - powiedział
dyrektor Wolanowski. Jego zdaniem od strony technologicznej,
od strony rozwiązań produktowych
systemowych, po stronie generacji przesyłu, ale również po stronie zarządzania całym tym systemem rozwiązania jak najbardziej
istnieją. - Jeśli ktoś zada mi pytanie: czy energetyka prosumencka powstanie i czy powstaną sieci
inteligentne, bądź czy Operatorzy
Systemu Dystrybucyjnego będą inteligentni - odpowiadam tak - powiedział dyrektor Wolanowski. Jego
zdaniem zasadniczym problemem
w energetyce prosumenckiej jest
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fakt, że nikt nie jest w stanie teraz powiedzieć, jak będzie ona
wyglądała za kilka, kilkanaście lat
w rozumieniu niektórych rozwiązań,
które zostaną przyjęte. Według dyrektora Wolanowskiego obecnie
jedynym wskaźnikiem, który jest
pewny i wokół którego się poruszamy od kilku lat jest wskaźnik
20% energetyki odnawialnej. Natomiast ciężko jest w tej chwili odpowiedzieć na pytanie: ile w tych
20% będzie udziału poszczególnych źródeł OZE? Według dyrektora Wolanowskiego Ustawa o OZE,
czy Trójpak energetyczny z pewnością udzieli odpowiedzi na wiele
pytań. Dyrektor Wolanowski obawia
się jednak, że Trójpak dalej nie daje odpowiedzi na pytanie jaka jest
struktura generacji mocy w średnim okresie czasu i jego zdaniem
- może to okazać się problemem
z punktu widzenia inwestorów. Zaczynając od Kowalskiego poprzez
spółki dystrybucyjne, spółkę przesyłową i energetykę systemową.
Cele, zadania i wsparcie dla energetyki prosumenckiej trzeba z góry zaplanować, żeby nie doszło do
takiej sytuacji, jak np. w Czechach,
gdzie do pewnego momentu bły-

skawicznie rosła liczba instalacji
fotowoltaicznych. Dyrektor ABB
ocenił, że była to bańka napędzana wysokim wsparciem, która wraz
z obniżeniem poziomu tego wsparcia - pękła. Wolanowski podzielił
także opinię prezesa Woszczyka,
że z punktu widzenia poprawy warunków pracy sieci, najbardziej pożądani są prosumenci nastawieni
nie na sprzedaż energii, tylko na
zaspokajanie własnych potrzeb.
- Z optymizmem trzeba patrzyć

”

Na przykładzie
Wielkiej Brytani
i możemy
zobaczyć jak
energetyka
prosumencka
się rozwija.
Przed 2010 r.
Brytyjczycy nie
mieli praktycznie
żadnych
instalacji, już po
około 2 latach
było ich 250 tys.

Na prośbę moderatora temat
technologii kontynuował Andrzej
Szymański, prezes zarządu Landis+Gyr. - Czy prosumenci w Polsce
będą mieli techniczne możliwości
wdrożenia ich do udziału w bilansowaniu zasobów systemu elektroenergetycznego? - pytała Marina
Coey. - Skoro doświadczenia rynków rozwiniętych wskazują, że włączenie odbiorców posiadających
odbiory sterowalne do aktywnego udziału w Rynku Bilansującym
pozwala na zmniejszenie kosztów
bilansowania systemu elektroenergetycznego, może warto również
w Polsce taki system wdrożyć - zastanawiała się moderator.
- Temat energetyki prosumenckiej jest bardzo pojemny. Energetyka prosumencka to nasza wspólna przyszłość. Nie wiemy jeszcze
wprawdzie jaka ona będzie - rozpoczął Andrzej Szymański. Według niego technologicznie kwestia energetyki prosumenckiej jest
opanowana, budują się obecnie jej
rozwiązania. Będą się one zmieniały i ewoluowały. Zdaniem prezesa
Szymańskiego musimy się liczyć
z faktem, że technologia na przestrzeni 20 lat będzie się zmieniać.
Jeżeli chodzi o dzisiejszy stan, dystrybutorzy muszą przygotować się
na znacznie większą aktywność
po stronie odbiorców komunalnych
i na ogromny przyrost informacji,
która towarzyszy tym zmianom.
Obecnie czytamy liczniki dwa razy w roku, a pomimo to nasze rachunki są bardzo skomplikowane.
W przypadku kiedy liczniki będą
czytane online bez przerwy, tych
wielkości będzie około 15 na dobę. Szacuje się, że w przypadku
uruchomienia sieci smartowych,
gdzie będziemy mieli liczniki do-
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w przyszłość, energia prosumencka
powstanie, powinniśmy natomiast
sobie wyobrazić i zaplanować jaka ona powinna być - podsumował
dyrektor Wolanowski.
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mowe, takie liczniki mogą generować nawet do 400 MB informacji
w ciągu miesiąca i to jest wyzwanie dla wielu firm technologicznych.
- Będziemy dzięki temu wiedzieli jak dużo energii zużywamy, jak
sieć się rozwija, jakiego rodzaju
działania na tej sieci są podejmowane - powiedział prezes Szymański. Według niego nie powinno się
stosować rozdziału energetyki zawodowej i energetyki prosumenckiej, obie powinny być rozwijane.
- Doskonale znam firmy, które są
w stanie zbudować zarówno panele fotowoltaiczne, wysokosprawne
urządzenia kotłowe, mamy doskonale rozwiniętą strukturę systemów
ICT, czyli telekomunikacyjno-elektronicznych, jest to więc szansa
dla Polski, żeby przy okazji rozwoju energetyki prosumenckiej zbudować lokalnie moce wytwórcze
i nowe miejsca pracy - mówił prezes Szymański. Jego zdaniem rozproszona inwestycja o wiele łatwiej
daje się wdrożyć w sposób płynny
i mniej skokowy. Szymański zgodził się w tym miejscu z prezesem
Woszczykiem, że nie powinniśmy
mówić o prosumentach, jako o nowej kategorii firm bądź osób, które
na energetyce prosumenckiej będą
chciały zarabiać pieniądze. Bardzo
istotne jest zrozumienie, że dzięki
energetyce prosumenckiej będziemy mogli uniknąć części naszych
kosztów związanych z zakupem
energii elektrycznej, bądź dzięki
takim mikroinstalacjom poprawimy
jakość zużycia energii elektrycznej. Szymański zgodził się również
ze swoimi przedmówcami, że w
zakresie przechowywania energii
elektrycznej jest jeszcze wiele do
zrobienia. Wspomniał też, że elementem energetyki prosumenckiej jest też demand side respond
- elementy regulacji obciążenia
i dynamizmu popytowego. Jest to
zagadnienie, które jest doskonale
rozpoznane. Takie systemy istnieją i są testowane na bazie fal ra-

diowych, jednak w tym przypadku
nie mamy do końca potwierdzenia,
że sygnał dotarł do klienta końcowego. Konieczne są dwukierunkowe systemy Smart Grid, które
pozwalają na rzeczywiste realizacje systemów DSR z potwierdzoną
realizacją zlecenia. Takie systemy
zapewniają efektywność energetyczną, dynamikę popytową, równoważenie obciążenia, dostarczenie precyzyjnych danych o pracy
źródeł rozproszonych, lepsze planowanie rozpływów i rozbudowy

”

(…) zasadniczym
problemem
w energetyce
prosumenckiej
jest fakt, że nikt
nie jest w stanie
teraz powiedzieć,
jak będzie ona
wyglądała za
kilka, kilkanaście
lat w rozumieniu
niektórych
rozwiązań, które
zostaną przyjęte

sieci. - Energia elektryczna jest najbardziej homogenicznym towarem
na świecie, który ma najszerszą
rzeszę odbiorców. Kto tą materię
obuduje, opakuje i w sposób przyjazny sprzeda będzie miał zapewniony długoletni przypływ w przyszłości. Patrzmy w kategorii, że są
to wszystko sprawy w zasięgu naszych możliwości - zakończył optymistycznie prezes Szymański.
Na koniec moderator poprosiła Roberta Słotwińskiego, szefa
sprzedaży Działu Techniki Solarnej z Schüco International Polska
o wypowiedź na temat dostępności
mikrourządzeń na naszym rynku.
- Wiadomo, że można teoretycznie
mówić o rozwoju energetyki prosumenckiej, ale bez mikrourządzeń

pozostanie to teorią. Czy mikrourządzenia istnieją? Czy istnieją w
Polsce? I w jakich cenach? - pytała moderator.
Robert Słotwiński z Schüco
International Polska zauważył, iż
wszyscy zaczęliśmy zdawać sobie
sprawę z tego, że duże instalacje
zaczynają generować pewną grupę
osób w Polsce, które chcą na nich
zrobić interes. Jego zdaniem to się
jednak nie sprawdziło zarówno za
naszą zachodnią, jak i południową granicą. Jak dowodził Słowiński, w innych krajach duże wsparcie dla dużych i średnich instalacji
OZE skutkowało powstawaniem
baniek, napędzanych wsparciem,
które wraz z obniżeniem jego poziomu - pękały. Słotwiński wskazał
też na inny problem do rozwiązania
w ustawie o OZE, czyli cenę odkupu energii wyprodukowanej przez
prosumenta. Przypomniał, że dziś
właściciel mikroinstalacji musi całą niewykorzystaną energię sprzedać do sieci, jednocześnie z tej
sieci kupując, zazwyczaj znacznie
drożej. Jednak zapisaną obecnie
w projekcie Ustawy o OZE dwukrotnie wyższą cenę sprzedaży
do sieci Robert Słotwiński uznał
za nierealną. Jego zdaniem będzie wielkim sukcesem, jeśli będzie ona taka sama, jak cena zakupu. Według niego gdyby dzisiaj
umożliwić rozlicznie 1:1, tysiące
ludzi „od jutra” znalazłoby pracę.
Tego typu instalacji nie montuje się
z kredytów, lecz z oszczędności, a
koszt tej instalacji to ok. 57 tys zł.
W przypadku kiedy za energię płaconoby 1:1, instalacja zwróciłaby
się w około 14 lat. - Gdybyśmy zagospodarowali tylko 7% dachów
w Polsce, to w zasadzie pokrylibyśmy moc jednej elektrowni jądrowej, którą mamy wybudować.
Chcę przez to pokazać, jaki potencjał mamy na rynku - powiedział Słotwiński. Jego zdaniem nie
opłaca się już sprzedawać ener-

si instalatorzy, jest obrót na rynku
gospodarczym, to dla nas niezwykle ważne - zakończył Słotwiński.


Z a p re z e n t o w a n e re f e r a t y
oraz przeprowadzona na ich temat dyskusja zezwoliły na wyodrębnienie następujących wniosków:
 Jest zgoda społeczna oraz potrzebna jest zgoda na poziomie
rządowym na wsparcie mikro
- i małych instalacji w oparciu
o ceny gwarantowane,
 Potrzebna jest zgoda, aby obszar działalności polegającej
na wytwarzaniu i sprzedaży
nadwyżek energii elektrycznej
wytwarzanej w mikro - i małych
instalacjach wyłączyć z pojęcia
działalności gospodarczej (na
podobieństwo agroturystyki),
 Prezes URE gwarantuje przygotowanie modelu regulacji,
który ma doprowadzić do tego,
że Operatorzy Systemu Dystrybucyjnego będą inteligentni.
Istotne jest, czy ustawodawca
zdąży z komplementarnym do
tego modelu modelem regulacji prawnych nakierowanych na
to, aby przeobrazić OSD w inteligentne OSD,
 Z punktu widzenia poprawy
warunków pracy sieci, najbardziej pożądani są prosumenci













nastawieni nie na sprzedaż dużych ilości energii, tylko na zaspokajanie własnych potrzeb.
W zakresie energetyki prosumenckiej powinniśmy uczyć
się na doświadczeniach innych
krajów,
Rozwój energetyki prosumenckiej wygeneruje nowe miejsca
pracy. Szacuje się, że będzie
to około 100 tys. nowych stanowisk,
Należy podkreślić znaczenie
procesu modelowania kultury
energetycznej dla postaw prosumenckich,
Cele, zadania i wsparcie dla
energetyki prosumenckiej trzeba z góry szczegółowo zaplanować,
S y s t e m w s p a rc i a p o w i n i e n
c o r a z b a rd z i e j m o t y w o w a ć
do prosumenctwa, aby ludzie
chcieli sami zaspokajać swoje
potrzeby energetyczne,
Bez wsparcia prosumentów,
czyli producentów będących
jednocześnie konsumentami
energii, energetyka systemowa za kilka lat nie zagwarantuje bezpieczeństwa działania
sieci elektroenergetycznej.
Hamulcem rozwoju energetyki
prosumenckiej jest brak zdolności magazynowych i jej nieprzewidywalność. o

Fot. Procesy Inwestycyjne

gii do sieci, lepiej ją zmagazynować, a później wykorzystać. Dyrektor Słotwiński zaprezentował
instalację mogącą magazynować
energię, niestety, jak na polskie
warunki koszty jej instalacji są
jeszcze wysokie. Na chwilę obecną nie ma takiej technologicznej
możliwości, aby w domu pracowały bez przyłączenia do sieci, gdyż
po włączeniu kilku urządzeń jednocześnie nie ma szans, aby tą
energię zapewnić z akumulatorów.
Zawsze więc część energii będziemy musieli dokupić, nawet jeżeli
będziemy ją mieli zmagazynowaną. Instalacja, która magazynuje
energię, daje nam możliwość pokrycia zapotrzebowania na energię
w budynku w momencie kiedy sieć
jest wyłączona. Urządzenie magazynujące kosztuje około 12 tys.
euro, dochodzi do tego koszt modułów fotowoltaicznych. Obecnie
jednak polskie ceny za energię nie
stwarzają możliwości wprowadzenia powyższych instalacji. Energia
w Polsce jest po prostu za tania.
Zdaniem dyrektora Słotwińskiego liczniki dwukierunkowe i bilansowanie się w stosunku cenowym 1:1, umożliwia nam otwarcie
ogromnego rynku na mikrourządzenia magazynujące energię.
- W przypadku małych instalacji są
to nasze pieniądze z banków, na-
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Paliwa dla energetyki

A

ktualne zestawienia
Komisji Europejskiej
pokazują, że wdrożenie
przepisów unijnych
zajmuje Polsce średnio
16,6 miesiąca, co przy
średniej unijnej (9,5)
daje nam ostatnie
miejsce w Europie2.
Mało chwalebny wynik.
Nie powinno więc
zaskakiwać, że przeciwko
Polsce toczy się obecnie
przed Trybunałem
Sprawiedliwości UE kilka
postępowań wszczętych
na skutek złożenia przez
Komisję Europejską
pozwów spowodowanych
niewypełnieniem
zobowiązań wynikających
z prawa UE - w statystyce
spraw wszczętych również
przewodzimy statystykom.
Z kolei rezultatem
wydania przez Trybunał
niekorzystnych dla
Polski wyroków będzie
nałożenie wysokich kar,
które mogą wynieść
nawet ponad 100.000
euro dziennie w odniesieniu do
każdego z postępowań.

Fot. kancelaria Squire Sanders Święcicki Krześniak sp. k
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Między Komisją

a Trybunałem,
czyli czego oczekuję

od ustawy o OZE

Unia a sprawa polska1

W

dniu 21 marca 2013 r. Komisja Europejska poinformowała, że pozywa Polskę do
Trybunału Sprawiedliwości UE
w związku z niedopełnieniem
obowiązku wdrożenia dyrektywy
2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Czas na transpozycję tych przepisów mieliśmy
do 5 grudnia 2010 r. Kierując
sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Komisja może jednocześnie zwrócić się do Trybunału
o nałożenie grzywny na państwo członkowskie. Taka możliwość - wprowadzona traktatem
lizbońskim - została przewidziana
w art. 260 ust.3 TFUE. Nałożona kara finansowa może polegać
albo na nałożeniu zryczałtowanej
kwoty pieniężnej, albo na nałożeniu kary pieniężnej w wymiarze
dziennym. W przypadku zarzutów
dotyczących dyrektywy o OZE
Komisja proponuje to drugie rozwiązanie - dzienną karę pieniężną
w wysokości 133.228,80 euro.
Jeżeli Trybunał przychyli się do
wniosku Komisji, będziemy musieli
zapłacić karę pieniężną naliczoną
od dnia wydania wyroku do dnia
zakończenia pełnej transpozycji.
O ostatecznej wysokości dziennych kar pieniężnych i terminie ich
naliczania zadecyduje Trybunał.
Uprawnienia do podejmowania kroków prawnych przeciwko
państwu członkowskiemu, które n i e p r z e s t r z e g a s w o i c h z o bowiązań wynikających z prawa
UE, Komisja Europejska posiada na mocy artykułu 258 T raktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Postępowanie
w sprawie niewdrożenia przepisów unijnych rozpoczyna wystosowanie do państwa członkowskiego tzw. „wezwania do usunięcia

uchybienia”, na które należy odpowiedzieć w określonym (przeważnie dwumiesięcznym) terminie.
Jeżeli Komisja uzna, że przekazane przez państwo członkowskie
informacje są niezadowalające
i stwierdzi, że dane państwo
członkowskie nie spełnia swoich
zobowiązań wynikających z prawa
UE, może przesłać formalne wezwanie, tzw. „uzasadnioną opinię”,
do zapewnienia zgodności z prawem wspólnotowym i wezwanie
do poinformowania Komisji o środkach podjętych w celu zastosowania się do jej wezwania w określonym terminie. W sytuacji, w której
państwo członkowskie nie zapewni zgodności z prawem wspólnotowym, Komisja może podjąć kolejny krok polegający na skierowaniu
sprawy do Trybunału Sprawiedliwości. To właśnie stało się niedawno w odniesieniu do dyrektywy 2009/28/WE o odnawialnych
źródłach energii.
Możliwość nałożenia kar pieniężnych na państwo członkowskie, które nie zastosowało się
do wyroku w sprawie o naruszenie prawa wspólnotowego, została przewidziana w traktacie
z Maastricht, który zmienił w tym
względzie art. 171 traktatu WE
(a obecnie art. 228) oraz art.
143 traktatu Euratom. W 1996 r.
został przez Komisję opublikowany pierwszy komunikat dotyczący stosowania kar, z kolei
w 1997 r. Komisja opublikowała
drugi komunikat, w którym bardziej szczegółowo opisano metodę naliczania okresowych kar
p i e n i ę ż n y c h . W 2 0 0 1 r. K o m i sja przyjęła decyzję wewnętrzną
w sprawie określania współczynnika czasu trwania uchybienia
stosowanego przy takich obliczeniach. Trybunał Sprawiedliwości

wydał w tym czasie trzy wyroki,
w których potwierdził obowiązywanie kryteriów określonych w komunikatach z 1996 r. i 1997 r. w
oparciu o art. 228 (wyroki w sprawach: C-387/97, C-278/01 oraz
C-304/02).
Celem kar jest zapewnienie
skutecznego stosowania prawa
wspólnotowego, ustalanie ich wysokości opiera się natomiast na
trzech podstawowych kryteriach
odnoszących się do: ciężaru naruszenia, długości okresu naruszenia oraz konieczności zapewnienia skutku odstraszającego, by
zapobiec kolejnym tego rodzaju
przypadkom. Z punktu widzenia
skuteczności kary, kwoty te powinny być na tyle wysokie by miały one działanie odstraszające. W
ocenie Komisji nakładanie kar o
charakterze czysto symbolicznym
miałoby ten skutek, że środek zapobiegawczy, o którym mowa, nie
spełniałby swego najważniejszego
zadania, jakim jest zapewnienie
stosowania w pełni prawa wspólnotowego. Wysokie kary pieniężne
stanowią także dochód Wspólnot 3 .
Z dotychczasowych doświadczeń wynika, że państwa
członkowskie często zwlekają
z usuwaniem stwierdzonych nieprawidłowości do późnego etapu postępowania prowadzonego
w oparciu o art. 228, a czasami
nawet do samego końca (do dnia
wydania wyroku Trybunału Sprawiedliwości). W przypadku Polski,
proponowana obecnie kara pieniężna w wysokości ponad 133
tys. euro, jak i w przypadku pozostałych toczących się obecnie
postępowań, to kwota okresowa,
która może być naliczona już od
daty wydania orzeczenia za każdy dzień naruszenia obowiązków
wspólnotowych.

1) Autor dziękuje Tomaszowi Wisieckiemu z kancelarii Squire Sanders Świecicki Krześniak sp. k. za pomoc w opracowaniu tej części artykułu.
2) Za D. Cosic, „Polska najwolniej wdraża dyrektywy. Rząd obiecuje szybką poprawę”. Dziennik Gazeta Prawna, 25 marca 2013, s. 1
3) Dokładnie są to tzw. „inne dochody” Wspólnoty, o których mowa w art. 269 traktatu WE i decyzji Rady 2000/597/WE, Euratom z 29 września 2000 r. w sprawie systemu zasobów
własnych Wspólnot Europejskich.
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Jak ocenia Ministerstwo Gospodarki, wyrok Trybunału Sprawiedliwości może zapaść za rok i,
jeżeli przed tym terminem Polska
wdroży i notyfikuje odpowiednie
przepisy - Polska może uniknąć
kary. Próby przekonania Komisji,
że ustawa o OZE nie jest potrzebna, aby wdrożyć wspomnianą dyrektywę zakończyły się niepowodzeniem, a żaden z ogłoszonych
aktów prawnych nie stanowi znaczącego środka wdrażania zapisów dyrektywy o odnawialnych
źródłach energii. Brak dobrze zaprojektowanych i wdrożonych w
życie przepisów nie pozostaje jednak bez wpływu na rynek.

Paliwa dla energetyki

 Projekt ustawy o OZE
Zanim przejdę do rozważań
o projekcie ustawy o OZE, chciałb y m u p o r z ą d k o w a ć f a k t y. N a
d z i e ń p r z y g o t o w y w a n i a n i n i e jszego artykułu ostatnio publicznie przedstawiony projekt ustawy
o OZE to projekt z 9 października
2012 r. Od tego czasu przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki
publicznie zapowiadają zmiany w
tym projekcie 4 , do dnia dzisiejszego kolejny projekt nie został jednak pokazany opinii publicznej.
Dlatego w tym tekście opieram się
w pierwszym rzędzie na publicznie dostępnym projekcie.
Moje rozważania chciałbym
rozpocząć od uwagi natury ogólnej - rozwiązania prawne, które
projekt ustawy o OZE wprowadza,
będą miały konkretny, finansowy
skutek dla wszystkich inwestorów
z branży energetyki odnawialnej,
zarówno dla tych, którzy realizację
swoich projektów już zakończyli na podstawie przepisów obowiązujących, jak i dla tych, którzy
je dopiero rozpoczynają. Dlatego
też w mojej ocenie, przy przygotowywaniu tego rodzaju ustawy
pierwszych skrzypiec nie powinni grać ani prawnicy, ani księgowi,

ani przedstawiciele konkurencyjnego lobby energetyki konwencjonalnej. Ci pierwsi nie dlatego, że
takiej ustawy napisać nie potrafią,
bo potrafią (wypadałoby powiedzieć - potrafimy), tylko dlatego że
w tego rodzaju aktach prawnych
rozwiązania prawne są wtórne wobec potrzeb rynkowych, społecznych czy politycznych. Ci drudzy,
dlatego że skupieni na poszukiwaniu oszczędności dla budżetu państwa, nie widzą korzyści z
nowatorskich rozwiązań, których
efekty obserwować możemy już za
kilka lat. A już zupełnie źle, kiedy główne rozwiązania podpowiada lobby energetyki konwencjonalnej, która stara się zachować
status quo energetyki scentralizowanej. Patrząc na wynik prac
zespołu, który zajmował się przygotowaniem projektu, można odnieść wrażenie, że to właśnie te
trzy grupy odegrały największą rolę przy jego sporządzeniu. W każdym razie nie spotkałem jeszcze
przedstawiciela sektora energetyki odnawialnej (a rozmawiałem
z co najmniej kilkudziesięcioma z
nich), który widziałby w tym pro-

”

W przypadku
Polski,
proponowana
obecnie kara
pieniężna
w wysokości
ponad 133 tys.
euro (…) to
kwota okresowa,
która może być
naliczona już od
daty wydania
orzeczenia za
każdy dzień
naruszenia
obowiązków
wspólnotowych

jekcie w końcu w projekcie ustawy dotyczącej tego właśnie sektora, jakieś „swoje” rozwiązania.
Niepokojące to i smutne.
Pozostając przez chwilę na
gruncie rozważań ogólnych nie
sposób także nie zauważyć, iż
przedstawiony projekt jest wyjątkowo - jak na dzisiejsze standardy pisania aktów prawnych - kazuistyczny. Jest on dużo bardziej
szczegółowy, niż dyrektywa europejska, którą przecież ta ustawa
ma do polskiego porządku prawnego wprowadzić. Ten akt prawny
po prostu bardzo ciężko się czyta,
a jego stosowanie będzie w praktyce trudne.
Przechodząc do omawiania
niektórych rozwiązań szczegółowych, chciałbym przede wszystkim wskazać, że projekt znacząco
ogranicza swobodę działalności gospodarczej poprzez wprowadzenie maksymalnej ceny za
energię elektryczną oraz takie
ukształtowanie zasad wydawania zielonych certyfikatów, aby
zniechęcić do sprzedaży energii
innemu podmiotowi aniżeli sprzedawca zobowiązany (czyli monopolista na danym terenie) oraz aby
zniechęcić (w praktyce uniemożliwić) sprzedaż energii po wyższej cenie aniżeli 198,90 zł za 1
MWh (megawato godzinę). Oznacza to, że faktyczna sytuacja OZE
pogorszy się w stosunku do obecnego systemu wsparcia zarówno
w sytuacji, kiedy ceny energii
elektrycznej na rynku konkurencyjnym w kolejnych latach wzrosną, jak i wówczas, kiedy spadną!
W tym pierwszym przypadku inwestorzy w OZE nie odniosą żadnych korzyści finansowych związanych ze wzrostem cen energii
„czar nej”, a w tym drugim przypadku poniosą pełne ryzyko spadku cen rynkowych energii. Tego
rodzaju regulacje są niezgodne
z szeregiem zasad unijnego prawa, w tym z zasadą swobodne-

nr 2-3/2013

”

System wsparcia
powinien być
stabilny i,
w miarę
możliwości,
niezmienny
w swoich
założeniach.

Przy czym nie bez negatywnego wpływu będzie miało zdjęcie
waloryzacji jednostkowej opłaty
zastępczej na przychody wszystkich obiektów OZE uruchomionych
przed wprowadzeniem projektowanych przepisów ustawy.
Po trzecie, brak jest w ustawie
przepisów przejściowych. Można
to traktować, jako swego rodzaju
sankcję nakładaną na pionierów
- na tych inwestorów, którzy mieli
odwagę inwestować w niepewny
i nowy rynek. Takie działanie ustawodawcy narusza elementar ne
poczucie sprawiedliwości, które
prawo powinno zapewniać. Zdecydowana większość z istniejących
instalacji w zakresie energetyki
odnawialnej została wybudowana
z wykorzystaniem finansowania
komercyjnego, pozyskanego od
instytucji finansowych. Te kredyty nie zostały jeszcze pospłacane i szybko nie będą. Zmiana zasad gry w czasie jej trwania - i to
tak drastyczna - narusza zaufanie
obywateli do państwa i jest niezgodna z Konstytucją. Zostało to
kilkakrotnie potwierdzone przez
Trybunał Konstytucyjny w podobnych sprawach.
W idzę też pewne, drobne bo
drobne, ale jednak jaskółki pozytywnych zmian. Już sama zapowiedź przedstawienia przez Ministerstwo Gospodarki nowego

projektu, znacząco zmienionego
w stosunku do projektu październikowego, zwłaszcza w zakresie
wysokości współczynników korekcyjnych, pozwala mieć nadzieję, że głos środowiska zostanie
uwzględniony w większym zakresie. Już w samej wersji paździer nikowej się także pojawiło
- w uzasadnieniu - stwierdzenie,
iż Ministerstwo przychyla się do
stanowiska Prezesa UOKiK w zakresie konieczności poddania procedurze odpowiedniej notyfikacji
systemu wsparcia przewidzianego
w projekcie ustawy, tak aby zapewnić ich zgodność z przepisami
o pomocy publicznej. Taka zmiana
stanowiska jest słuszna i eliminuje przynajmniej jedno ryzyko, na
jakie słusznie zwracano uwagę uznania systemu wsparcia za niedozwoloną pomoc publiczną, co
mogłoby się skończyć tragicznie
dla wszystkich zainteresowanych.

 Czego oczekuję od
nowej ustawy?

Przechodząc do postulatów,
z a c z ą ć w y p a d a o d n a j b a rd z i e j
ogólnego - potrzebujemy strategii przebudowy polskiej energetyki, uwzględniającej konieczność
rozwoju OZE. Polityka Energetyczna Polski do 2030 r., przyjęta w listopadzie 2009 r., po długich dyskusjach zdezaktualizowała się po
upływie roku. Dokument ten nie
przystaje już do rzeczywistości.
Żadne z przyjętych tam założeń
się nie sprawdziło, a cały czas pojawiają się nowe wyzwania, którym nie sposób sprostać kierując
się przedstawionymi w Polityce
Energetycznej sugestiami 7 . Tymczasem nic nie wiadomo na temat
prac nad weryfikacją tego doku-

4) Por. między innymi http://gramwzielone.pl/energia-sloneczna/6142/najnowsze-zmiany-zasad-wsparcia-dla-fotowoltaiki-w-projekcie-ustawy-o-oze oraz http://gramwzielone.pl/.
5) Nie dotyczy jednostek wytwarzających energię z biomasy w technologii współspalania.
6) Źródło: prezentacja P. Łuba, „Ocena ryzyk finansowych wywołana projektem ustawy o odnawialnych źródłach energii z 9.10.2012. PwC Polska Sp. z o.o.”, slajd 11 i slajd 14. Materiały z 4 Międzynarodowego Kongresu Energii Odnawialnej. Green Power 2013, Warszawa.
7) Por. ciekawie na ten temat T. Podgajniak, „Podsumowanie sesji plenarnych. 4 Międzynarodowy Kongres Energii Odnawialnej. Green Power 2013”, Warszawa 2013.” Materiały
z kongresu.
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go przepływu towarów, jak również naruszają obowiązujące w
Polsce zasady prawa konkurencji.
Wzmocnią one z całą pewnością
pozycję sprzedawców zobowiąz a n y c h - p o d m i o t ó w z i n t e g ro wanych pionowo, wchodzących
w skład grup kapitałowych składających się zarówno z wytwórców energii, jak i sprzedawców
(przy czym proponowane ograniczenia cenowe dalszych odsprzedawców nie dotyczą). Te przepisy wzmacniają więc monopole
i faworyzują określone grupy kapitałowe.
Po drugie, Ministerstwo proponuje daleko idącą modyfikację
systemu zielonych certyfikatów,
którą trudno uznać za atrakcyjną dla inwestorów albo przynajmniej neutralną. Okres wsparcia
ma zostać ograniczony do 15 lat,
liczony nie od dnia skorzystania
z wsparcia tylko od dnia uruchomienia instalacji 5 . Zmniejszeniu
ulegnie liczba praw majątkowych
do świadectw pochodzenia dla
energii elektrycznej wyprodukowanej przez farmy wiatrowe uruchamiane po 2013 r., a kwota jednostkowej opłaty zastępczej ma
zostać ustalona na stałym poziomie 286,74 zł za MWh i nie będzie waloryzowana. Według wyliczeń przedstawionych przez PwC
sam brak indeksacji oznacza, że
w 2017 r. różnica pomiędzy wysokością opłaty zastępczej ustalonej
w projekcie a wysokością hipotetycznej opłaty, obliczoną według
obecnych zasad (tj. waloryzowanej), wyniesie 15%, a prognozowany spadek strumienia przychodów farmy wiatrowej do 2028 r. w
wyniku uchwalenie ustawy w proponowanym kształcie może wynieść aż do 33%! 6
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mentu. Jaki jest sens uchwalania
przepisów, które powinny realizować cele opisane w Polityce Energetycznej Polski, a dopiero potem
zmieniać te cele?
S y s t e m w s p a rc i a p o w i n i e n
być stabilny i, w miarę możliwości, niezmienny w swoich założeniach. Nic tak nie odstrasza
inwestorów jak niepewność. Pośpieszne i nieprzemyślane zmiany modelu wsparcia fatalnie wpływają na możliwości racjonalnego
zarządzania biznesem i znacząco ograniczają nowe inwestycje
poprzez odcięcie finansowania
zewnętrznego. Nawet jeśli wśród
przedsiębiorców zawsze znajdą
się chętni do podjęcia ryzyka, nawet przy braku stabilnego otoczenia prawnego, to żaden bank ich
pomysłów nie sfinansuje. Przy tego rodzaju nakładach, jakie są wymagane dla realizacji inwestycji w
OZE finansowanie zewnętrzne nie
jest jedynie pożądane, ono jest
niezbędne.
Kolejne dwa postulaty natury finansowej - cena sprzedaży
energii elektrycznej nie powinna
być w żaden sposób ograniczona.
Tylko to pozwoli OZE na aktywne
uczestnictwo w rynku, szczególnie
w czasie tworzonego wspólnotowego rynku energii elektrycznej.
Można sobie wyobrazić ograniczenie przychodów „od góry” do
pewnego maksymalnego poziomu, ale jedynie wówczas gdyby
inwestorzy uzyskali jednocześnie
gwarancje uzyskania przychodów
na pewnym „minimalnym" poziomie. Tego ostatniego rozwiązania
nikt z decydentów nie przewiduje.
Sytuacja, w której inwestor OZE
ponosi pełne ryzyko gospodarcze
i nie jest w żaden sposób chroniony przed spadkiem swoich przychodów spowodowanych spadkiem ceny energii „czarnej” (na co

nie ma - co warto dodać - większego wpływu), a jednocześnie
ustawowo ogranicza się jego przychody w razie, jeśli cena ta wzrośnie powyżej pewnego poziomu
jest nie tylko niezasadna, ale po
prostu niesprawiedliwa.
Równie ważne jest utrzymanie zasady indeksacji opłaty zastępczej według obecnych zasad,
w oparciu o które zrealizowano
szereg inwestycji. W pierwszym

”

(…) niezbędne
jest wreszcie
wprowadzenie
do projektu
przepisów
przejściowych,
określających
zasady
wsparcia dla już
zrealizowanych
projektów oraz
tych, będących
w trakcie
realizacji. Nowo
wprowadzane
rozwiązania
nie powinny
pogarszać
sytuacji takich
projektów
i naruszać praw
nabytych

czy drugim roku brak indeksacji
o wskaźnik inflacji będzie miał
ograniczony wpływ na przychody, ale z każdym kolejnym rokiem
ta różnica będzie coraz bardziej
znacząca.
W razie pozostawienia systemu zielonych certyfikatów jako systemu wsparcia opowiadam

się za ustaleniem minimalnej ceny zakupu certyfikatów na poziomie ceny przyjętej w modelach
finansowych do wyznaczania
współczynników korekcyjnych 8 .
Rozważenia wymaga natomiast
możliwość zastąpienia systemu
wsparcia systemem zapewniającym minimalne przychody (tzw. feed-in tariff). Za tym ostatnim rozwiązaniem opowiada się znacząca
część środowiska OZE, wskazująca na prostotę tego systemu, łatwość obsługi i niskie koszty jego
prowadzenia, szczególnie poprzez
likwidację pośredników.
Absolutnie niezbędne jest
wreszcie wprowadzenie do projektu przepisów przejściowych,
określających zasady wsparcia
dla już zrealizowanych projektów
oraz tych, będących w trakcie realizacji. Nowo wprowadzane rozwiązania nie powinny pogarszać
sytuacji takich projektów i naruszać praw nabytych.
I ostatni, kto wie czy nie najważniejszy postulat - przejść od
słów do czynów. Dość już dyskusji o takim czy innym projekcie.
Polska potrzebuje dobrej ustawy
o OZE. Środowisko osób zwią zanych z energetyką odnawialną
uchwalenia ustawy domaga się od
dawna. Dalsze czekanie z wprowadzeniem stosownych rozwiązań prawnych oznaczać będzie
powolną degradację tego środowiska i exodus zagranicznych inwestorów z Polski. Wszyscy już
wiemy, że obecne zasady wsparcia nie zostaną na dłuższą metę
utrzymane, ale nowych rozwiązań
nie ma. Taka sytuacja jest najgorsza z możliwych, ponieważ odcina
środowiska OZE od finansowania zewnętrznego. Mam nadzieję, i liczę na to, że doczekamy się
uchwalenia dobrej ustawy jeszcze
w tym roku. o

8) Tak również M. Cwil, „Analiza projektu ustawy OZE i projektów z pakietu ustaw energetycznych. Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej”. Prezentacja na debacie
6 listopada 2012 r., Warszawa.

... po prostu dobra energia

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.
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Niepewność
i ich wpływ na
rozwój inwestycji

w OZE

z uwzględnieniem

możliwości
Paliwa dla energetyki

finansowania

 Brak rozwiązań
Od 2010 r. polskim ustawodawcom nie udało się uchwalić przepisów
wdrażających postanowienia Dyrektywy
z 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
Ustawa o OZE, której pierwszy projekt
został przedstawiony przez Ministerstwo
Gospodarki pod koniec 2011 r., ma wraz
z nową ustawą Prawo energetyczne oraz
ustawą Prawo gazowe tworzyć tzw. trójpak energetyczny i stanowić kompleksowe ramy prawne dla funkcjonowania
sektora.
Projekt ten rozbudził ogromne nadzieje na rynku, a wyżej wymienione ustawy wraz z Ustawą Wprowadzającą miały
przynieść korzystne zmiany w zakresie

uwarunkowań prawnych

J

ednym z podstawowych kryteriów
determinujących atrakcyjność przedsięwzięcia
dla Inwestorów jest stabilność otoczenia
prawnego i regulacji dotyczących danej
branży. Inwestycje w energetykę, ze względu
na ich długoterminowy charakter, potrzebują
w szczególności zapewnienia odpowiedniej
stabilności i gwarancji rozwiązań prawnych.
Coraz częściej polski rynek energii odnawialnej
zaczyna być postrzegany jako zbyt mocno
obciążony ryzykiem politycznym i wysoce
niepewny pod względem stabilność regulacji.
Wpływa to m.in. na zmniejszenie zaangażowania
kapitału inwestycyjnego w tym obszarze
i przepływ środków na rynki gwarantujące
większe bezpieczeństwo.
wsparcia i stymulacji inwestycji w OZE.
Pierwotne plany wprowadzenie regulacji
zakładały rozpoczęcie funkcjonowania
przepisów od 2013 r. Jaki jest aktualny
status ich realizacji możemy zauważyć
przy okazji kolejnych informacji prasowych wskazujących na przedłużające
się prace parlamentu.

 Niesprzyjające otoczenie
legislacyjne

Brak rozstrzygnięć w kwestiach
prawnych nie przynosi nic dobrego dla
rozwoju branży. Niesprzyjające otoczenie
regulacyjne uznaje się w obecnej chwili
za największą przeszkodę w planowaniu
inwestycji w OZE w Polsce. Potwierdzają
to ostatnie badania firmy Deloitte, prze-

prowadzone wśród ekspertów z branży
energetycznej, gdzie ponad połowa respondentów biorących udział w ankiecie
wskazała właśnie ten czynnik jako barierę
ograniczającą możliwość podjęcia decyzji o inwestycji.
Również raport opublikowany przez
Europejskie Stowarzyszenie Energetyki
Wiatrowej przedstawiający perspektywy
rozwoju europejskich rynków wschodzących wskazuje na trudności rozwoju polskiego rynku OZE oraz niepewność inwestorów co do terminu wprowadzenia
w życie nowej ustawy i nowego systemu
wsparcia. Według EWEA zmiany w projekcie ustawy o OZE to negatywny sygnał wysyłany w kierunku inwestorów,
a narastający brak zaufania rynku przyczynia się do destabilizacji rynku.
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 Spowolnienie rynku
Już dziś można stwierdzić, że niepewność co do uwarunkowań prawnych
jest jednym z powodów, dla których liczba oddanych od użytku nowych mocy
OZE w 2013 r. będzie niższa, aniżeli to
miało miejsce w rekordowym 2012.
Według URE łączna moc odnawialnych źródeł energii elektrycznej zainstalowanych w Polsce w ubiegłym roku
wyniosła 4,42 GW, co oznacza wzrost
o 1,3 GW w stosunku do 2011 r. (wzrost
o blisko 43%).

Źródło: Ministerstwo Gospodarki, URE

 Brak możliwości
kalkulacji zysku

Brak jasnych zasad funkcjonowania
rynku i regulacji uniemożliwia przygotowanie analiz opłacalności inwestycji oraz
modeli finansowania nowych projektów.
Skutek takiego stanu zawieszenia jest
oczywisty - wiele przedsięwzięć zostało
wstrzymanych, a decyzje o rozpoczęciu
kolejnych są odkładane w czasie. Przykładem „zawieszenia” się rynku inwestycji może być wycofanie się dużych
koncernów energetycznych, takich jak
DONG czy IBERDOLA. Oczywiście na
decyzję tak dużych graczy rynkowych
miały wpływ również inne czynniki, m.in.
kryzys w strefie euro czy kłopoty na rynkach rodzimych, ale niewątpliwie brak
stabilności i jasności co do przyszłych
regulacji w istotny sposób na tą decyzję wpłynęły.
Zapowiedzi o zmniejszeniu zaangażowania w zakresie realizacji nowych
projektów można usłyszeć również od
osób zarządzających funduszami PE
czy spółkami specjalizującymi się w inwestowaniu na rynku OZE. Przykładem
może być fundusz Enterprise Investors
i należąca do nich spółka Wento, która
w 2012 przejęła projekty farm wiatrowych o łącznej mocy 100 MW, a na początku tego roku ogłosiła decyzję o ograniczeniu aktywności na tym polu.
Niepokojące sygnały dochodzą również od mniejszych przedsiębiorstw dzia-

łających w branży. Ogólna niepewność
sprawiła, że inwestorzy indywidualni
i mniejsze firmy mniej chętnie niż do tej
pory decydują się na zaangażowanie
własnych środków.
Dotychczas funkcjonujące przepisy
sprawiały, że inwestycje w OZE charakteryzowały się jasno zdefiniowanym
systemem wsparcia, pozwalającym na
precyzyjne oszacowanie stopy zwrotu
i opłacalności przedsięwzięcia. W obliczu braku decyzji dotyczących przyszłego systemu, w tym w szczególności
braku możliwości kalkulacji przychodów
wynikających bezpośrednio z poziomów
wsparcia dla poszczególnych źródeł
odnawialnych, często nie jest możliwe
nawet podjęcie decyzji, w które źródło
energii i czy w ogóle będzie opłacało
się inwestować.

 Niechęć instytucji
finansowych

Wzrost ryzyka inwestycyjnego wynikającego z braku regulacji przyczynia
się również do problemów z pozyskaniem finansowania. Należy pamiętać,
że większość przedsięwzięć na rynku
jest realizowana poprzez zaangażowanie kapitału dłużnego. Przedstawiciele banków wspierających inwestycje
w OZE wskutek braku klarownych regulacji ograniczyły jednak w istotny sposób
wsparcie dla przygotowywanych przez
lata gotowych projektów. Banki, które
nadal decydują się na wspieranie projektów OZE, zwiększyły oprocentowanie udzielanych kredytów, dyskontując
w ten sposób wysokie ryzyko prawne.
Sytuację pogarsza zawirowanie na
rynku zielonych certyfikatów, których
nadpodaż doprowadziła do istotnego spadku ich wartości, a co za tym
idzie niższych niż pierwotnie zakładano
w modelach finansowych przychodów
ze sprzedaży. Obecnie wiele uruchomionych w poprzednich latach projektów
zaczyna mieć problem ze spłatą zobowiązań wynikających z zaciągniętych
kredytów, co jeszcze bardziej zniechęca
banki do uruchamiania kolejnych kredytów dla tego typu inwestycji.

Paliwa dla energetyki

Opóźnienia we wdrożeniu trójpaku
energetycznego, który miał przyspieszyć
rozwój odnawialnych źródeł energii poprzez zwiększenie przejrzystości przepisów i zaproponowanie efektywnego systemu wsparcia dały więc odwrotny skutek
od pierwotnie planowanego - przyczyniając się do gwałtownego zahamowania
inwestycji w ostatnich kilku miesiącach.
Co więcej, aktualne prace mające na
celu wdrożenie w przyspieszonym trybie
jedynie wybranych regulacji zawartych
w mogą jeszcze pogorszyć sytuacje.
Zmiany zawarte w tzw. „małym” trójpaku wydają się być jedynie prowizorycznym rozwiązaniem i stwarzają ryzyko,
że wejście w życie wypracowanych przez
Ministerstwo Gospodarki dotychczasowych kompleksowych propozycji zostanie odłożone w czasie nawet na lata.
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Dodatkowo zwiększone ryzyko obsługi zadłużenia powoduje, że banki coraz częściej wymagają gwarancji finansowych np. od spółki matki, co burzy
powszechną i oczekiwaną przez Inwestorów koncepcję finansowania przedsięwzięć z przepływów gotówkowych,
generowanych po uruchomieniu projektu
(tzw. formuła Project Finance).
W skrajnych przypadkach przy braku możliwości obsługi zadłużenia Inwestorzy mogą zostać zmuszeni do renegocjowania mocno obwarowanych
umów przez banki. Konsekwencją będzie wyższy koszt obsługi długu, brak
uzyskania oczekiwanej stopy zwrotu
z zainwestowanego kapitału inwestycyjnego i jeszcze większe zniechęcenie rynku.

Paliwa dla energetyki

 Perspektywy rynkowe
Należy się więc zastanowić, czy
rzeczywiście w skutek opieszałości parlamentu i braku jakichkolwiek decyzji,
zamiast dynamicznego rozwoju rynku
będziemy obserwować stopniową zapaść? Jest szansa, że tak się nie stanie.
Każdy impas kiedyś się kończy,
a planowane przepisy prędzej czy później będą musiały zostać uchwalone. Nawet w przypadku braku wprowadzenia
wszystkich założeń zawartych w dotychczas przygotowanych projektach ustaw,
dokończenie procesu legislacyjnego
i rozstrzygnięcie trwającego impasu będzie bodźcem, który powinien pobudzić
rynek do realizowania nowych inwestycji.
Potwierdzeniem mogą być aktywne
działania takich grup, jak PGE i ENERGA, które wykorzystały ten czas na przejęcie aktywów od wycofujących się międzynarodowych koncernów. Wspólny
zakup spółki IBERDROLA Renewables
w lutym tego roku pozwolił na przejęcie farm wiatrowych o łącznej mocy blisko 200 MW oraz kilkunastu projektów
w rozwoju. Wcześniejsza akwizycja części aktywów DONG Energy przez ENERGĘ zwiększyła jej portfel inwestycyjny
o działająca farmę w Karcinie o mocy 51
MW i 5 projektów rozwojowych o łącznej
mocy 220 MW.

Plany inwestycyjne w energetykę odnawialną w Polsce potwierdził ostatnio
między innymi czeski potentat energetyczny CEZ czy portugalski koncern EDP
Renovaveis. CEZ pomimo przeciągających się prac nad ustawą chce wybudować w naszym kraju ok. 500-600 MW
farm wiatrowych, a Portugalczycy planują
inwestycje na poziomie 600 mln złotych
w bieżącym roku.
Również fundusze i zagraniczne
instytucje potwierdzają, że rynek OZE
pomimo ostatnich trudności może być
nadal perspektywiczny, jeśli w porę rządzący uporają się z wdrożeniem przepisów. Chęć zainwestowania w Polsce
w kolejnych latach ogłosiły ostatnio między innymi Inovo czy Libra Capital, specjalizujący się w farmach wiatrowych
i fotowoltaicznych.
Zainteresowanie widać również
ze strony instytucji nieobecnych dotąd na naszym rynku. Przykładem może być China Exim Bank, który ogłosił
niedawno chęć wejścia do Polski zarówno poprzez fundusz inwestycyjny,
jak i poprzez udostępnianie kredytów
i finansowanie inwestycji między innymi
w energetykę odnawialną.

 Alternatywne możliwości
finansowania

Jak wyglądają perspektywy mniejszych graczy korzystających w większym
stopniu z finansowania dłużnego? Pomimo zmniejszonego w chwili obecnej
zaangażowania banków komercyjnych
i innych instytucji finansowych, inwestorzy
chcący realizować gotowe projekty nie są
skazani na zawieszenie swoich planów.
Na rynku są bowiem dostępne również
inne źródła finansowania, mniej wrażliwe
na aktualne ryzyko prawne i polityczne.
Na potrzeby inwestycji w OZE przygotowane zostały programy realizowane
przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Poziom
możliwych do uzyskania środków zależy
od rodzaju planowanej inwestycji, ale może sięgać nawet kilkadziesiąt mln złotych.
Na początku roku Ministerstwo Środowiska uruchomiło program GEKON,

którego celem jest wsparcie finansowe projektów z zakresu efektywności
energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.
Istnieje również możliwość uzyskania
wsparcia ze środków unijnych z programu „Infrastruktura i Środowisko”, przede
wszystkim w ramach osi IX: Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
i efektywność energetyczna. Wdrażaniem projektów w ramach tych działań
zajmuje się Ministerstwo Gospodarki oraz
NFOŚiGW.
Niewykorzystanym źródłem kapitału pozostaje giełda, szczególnie w perspektywie polepszającej się koniunktury
na rynku publicznym w obecnym roku,
jak również fundusze dedykowane zielonym inwestycjom, czyli np. fundusze SRI
(ang. Social Responsibility Investment),
które zyskują coraz większa popularność
w krajach Europy Zachodniej.

 Drzemiący potencjał
Przedłużający się okres niepewności
może doprowadzić do nadszarpnięcia wizerunku polskiego rynku, który wpłynie na
spowolnienie rozwoju branży OZE na lata. Na taki scenariusz nie możemy sobie
pozwolić ze względu na przyjęte Dyrektywy unijne i wynikający z nich obowiązek
rozwoju energii z OZE.
Należy pamiętać, że inwestycje
w energetykę mają charakter długoterminowy i tak też powinny być rozpatrywane
przez Inwestorów. Okres wahań i wprowadzania zmian jest przejściowyi - jak
wskazują działania części uczestników
rynku może być skutecznie wykorzystany
do budowania portfela inwestycyjnego.
Prognozowany wzrost cen energii,
wspomniane wymagania unijne, coraz
większa świadomość korzyści, jakie mogą przynieść odnawialne źródła energii,
będą czynnikami decydującymi o dalszym rozwoju, bez względu na końcowy kształt systemu wsparcia. Inwestorzy
oraz firmy, które efektywnie przepracują
ten okres, przygotowując i rozwijając kolejne projekty, powinni w dłuższym terminie cieszyć się z odpowiedniego zwrotu
z inwestycji. o

dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. AGH,
Wydział Energetyki i Paliw
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Centrum Badań
i Rozwoju
oraz partnerów
przemysłowych. Liderem
Konsorcjum jest
Akademia GórniczoHutnicza w Krakowie,
partnerami naukowymi
są: Instytut Chemicznej
Przeróbki Węgla
w Zabrzu, Główny
Instytut Górnictwa
w Katowicach
i Politechnika Śląska
w Gliwicach,
natomiast partnerami
przemysłowymi są:
Katowicki Holding
Węglowy S.A., TAURON
dla wysokoefektywnej produkcji Polska Energia S.A.,
TAURON Wytwarzanie
paliw i energii elektrycznej
S.A., Południowy
Koncern Węglowy
maju 2010 r. Konsorcjum NaukowoS.A, KGHM Polska
Przemysłowe „Zgazowanie węgla” rozpoczęło Miedź S.A. oraz ZAK
realizację projektu pt. „Opracowanie technologii
S.A. (obecnie Grupa
zgazowania węgla dla wysokoefektywnej
Azoty). Planowany
produkcji paliw i energii elektrycznej”. Jest to
termin zakończenia
jedno z 4 zadań badawczych Strategicznego
realizacji badań i prac
Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych
rozwojowych to maj
„Zaawansowane technologie pozyskiwania
2015 r., tak więc projekt
energii” finansowanego ze środków Narodowego
osiągnął swój półmetek.

Zgazowanie węgla
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Zgodnie z warunkami ogłoszonego przez NCBR w 2010 r. konkursu wyniki prac prowadzonych
w ramach Projektu pt."Opracowanie
technologii zgazowania węgla dla
wysokoefektywnej produkcji paliw
i energii elektrycznej" winny określić
priorytetowe kierunki rozwoju technologii węglowych i umożliwić podjęcie strategicznych decyzji pozwalających na kształtowanie polityki kraju
w kierunku:
 rozwoju czystych, węglowych
technologii energetycznych,
 dywersyfikacji bazy surowcowej
dla przemysłu chemicznego,
 zwiększenia bezpieczeństwa
energetycznego kraju poprzez
wykorzystanie produktów powstających w procesach zgazowania węgla.
Realizatorom Projektu postawione zostały następujące zadania:
 opracowanie i weryfikacja w ska-

cesowej układów stanowiących
podstawę do budowy krajowych
instalacji demonstracyjnych obejmujących instalacje naziemnego
i podziemnego zgazowania węgla,
 opracowanie dla warunków krajowych strategicznych kierunków
rozwoju czystych technologii węglowych wykorzystujących procesy zgazowania węgla dla
zastosowań w energetyce i chemii.
Zgodnie z przyjętym w Projekcie podziałem zadań za koordynację
badań i prac rozwojowych w zakresie technologii naziemnego zgazowania węgla, a także merytoryczny
nadzór nad ich realizacją odpowiedzialny jest Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. W ramach tej
problematyki rozwijana jest autorska koncepcja IChPW technologii
ciśnieniowego zgazowania węgla
w reaktorze z cyrkulującym złożem
fluidalnym (CFB) z częściowym re-

cyklingiem powstającego w tym procesie ditlenku węgla (wykorzystanie
CO2 jako składnika mieszaniny zgazowującej). Proces zgazowania przebiegał będzie w temperaturze 800950˚C i przy ciśnieniu do 1,5 MPa.
Zbudowany już reaktor pilotowy w
ciągu godziny zużywał będzie: 100 kg
węgla, 70 kg tlenu oraz 20 kg pary
wodnej. Powstający w tym reaktorze
gaz wykorzystany będzie dla testowania szeregu prototypowych instalacji przeznaczonych m.in. do:
 usuwania CO2 z produkowanego
metodami: absorpcyjną, adsorpcyjną oraz z wykorzystaniem tzw.
pętli chemicznej,
 wysokotemperaturowego usuwania z produkowanego gazu siarkowodoru i amoniaku metodą
z wykorzystaniem adsorbentów
monolitycznych,
 termokatalitycznej konwersji zawartych w gazie procesowym
związków smołowych,
 separacji wodoru z gazu syntezowego przy wykorzystaniu membran wysokotemperaturowych.

Fot. AGH
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li pilotowej procesów na- i podziemnego zgazowania węgla,

 opracowanie dokumentacji pro-

Ważnym obszarem badań są
procesy przygotowania węgla do
procesu zgazowania, obejmujące
m.in. takie operacje jak rozdrabnianie, podsuszanie, wzbogacanie, a także usuwanie rtęci z węgla
na drodze tzw. łagodnej pirolizy.
Program badań w reaktorze pilotowym przewiduje testy zgazowania
zarówno węgla kamiennego, jak
i brunatnego. Wspomnieć też należy
o prowadzonych równolegle pracach w zakresie komputerowych
symulacji procesów zgazowania
przebiegających w reaktorze CFB,
jak też modelowania układów wytwarzania energii zasilanych gazem
ze zgazowania węgla.
13 marca br. w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu
pod kierunkiem mgr inż. Andrzeja Czaplickiego przeprowadzono
pierwszy, a zarazem w pełni udany test technologiczny zgazowania
węgla przy wykorzystaniu CO 2 jako czynnika zgazowującego (patrz
załączone zdjęcia). Test wykonano w reaktorze CFB, a zgazowanym paliwem był węgiel kamienny
z KWK Wieczorek. Czynnikiem zgazowującym była mieszanina CO 2
i powietrza wzbogaconego w tlen
(50%) w stosunku 1:1. Test tech-

nologiczny przebiegł stabilnie,
a reaktor osiągnął wydajność 130 kg
węgla/godz.
Problematyka podziemnego
zgazowania węgla koordynowana i merytorycznie nadzorowana
jest przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach. W ramach tej
części projektu aktualnie w końcowej fazie znajduje się budowa
pilotowego reaktora podziemnego zgazowania węgla wraz z niezbędną infrastrukturą pomocniczą.
Pilotowy georeaktor usytuowany
został w pokładzie 501 w KWK
W ieczorek. Pokład ten znajduje
się na głębokości 400 m. i posiada miąższość ok. 4 m. Dla udostępnienia pokładu do zgazowania
wykorzystano metodę szybową.
Testowe zgazowanie podziem ne rozpocznie się w drugiej połowie br. i będzie trwało 3 miesiące.
W tym czasie przewiduje się zgazowanie ok. 1200 ton węgla ze
średnią wydajnością ok. 600 kg
węgla/godz. Czynnikiem zgazowującym będzie powietrze (w ilości
1230 m 3 /godz.), a przewidywana
produkcja gazu o wartości opałowej ok. 4,5 MJ/m 3 wyniesie ok.
1680 m 3/godz. Przewiduje się również próbę zgazowania powietrzem
wzbogaconym w tlen do 60% (w
ilości 800 m 3 /godz.).
Oprócz wspomnianej próby pilotowej prowadzone są też prace w zakresie symulacji procesów
w georeaktorze, jak też zjawisk
przebiegających w jego sąsiedztwie. Winny one ułatwić prognozowanie wzajemnego oddziaływania georeaktora i otaczającego go
środowiska. Oddziaływanie to jest
istotne zarówno z punktu widzenia
kontroli przebiegu procesu zgazowania, jak też eliminacji zagrożeń
związanych z procesem podziemnego zgazowania węgla.
Problematyka dot. strategii rozwoju zgazowania węgla koordynowana i merytorycznie nadzorowana
jest przez Akademię Górniczo-Hut-
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niczą. Problematyka ta obejmuje
następujące zadania:
 opracowanie kryteriów oceny
przydatności węgla do procesów na- i podziemnego zgazowania,
 i d e n t y f i k a c j ę k r a j o w e j b a z y
węgla kamiennego i brunatnego dla potrzeb procesów nai podziemnego zgazowania węgla,
 kompleksową ocenę porównawczą efektywności dla: technologii zgazowania rozwijanych
w ramach projektu, komercyjnych technologii zgazowania
(technologie referencyjne) oraz
tzw. technologii odniesienia
(aktualnie stosowanych technologii wytwarzania produktów
chemicznych z gazu ziemnego oraz wytwarzania energii na
drodze spalania węgla),
 opracowanie dla warunków
krajowych strategii rozwoju
zgazowania węgla dla zastosowań chemicznych i energetycznych.
Informację na temat przebiegu realizacji Projektu można znaleźć na jego stronie internetowej:
www.zgazowaniewegla.agh.edu.pl.
Uzyskane dotychczas wyniki w zakresie bazy surowcowej oraz podziemnego zgazowania węgla zamieszczone zostały w Przeglądzie
Górniczym nr 2/2013, a rezultaty
dotyczące naziemnego zgazowania
węgla w czasopiśmie naukowym
Karbo nr 1/2013. Oba numery tych
czasopism w całości poświecone
zostały prezentacji dotychczasowych rezultatów Projektu.
A r t y k u ł w r a m a c h p ro m o c j i
Strategicznego Programu Badań
Naukowych i Prac Rozwojowych
NCBR pt.: „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii elektrycznej” - Zadanie Badawcze nr 3
pt.: „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i energii”. o
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Zbiorowiska roślin dziko rosnących
na terenach poza rolniczym
użytkowaniem jako

potencjał energetyczny

K

omisja Europejska opublikowała wniosek,
który ogranicza w skali globalnej przekształcenia
gruntów na cele produkcji biopaliw.
Założono osiągnięcie 10% udziału energii
odnawialnej w wykorzystywanych surowcach
energetycznych. Równocześnie wkład biopaliw
produkowanych z upraw żywnościowych
powinien być ograniczony do 5%.

Ograniczenie to ma stymulować rozwój alternatywnych biop a l i w t z w. d r u g i e j g e n e r a c j i ,
produkowanych z surowców niespożywczych, takich jak odpady czy słoma, które są źródłem
znacznie mniejszych emisji gazów
cieplarnianych niż paliwa kopalne i które nie mają bezpośredniego wpływu na światową produkcję
żywności.
W te założenia wpisuje się biomasa roślin dziko rosnących na
terenach poza rolniczym użytkowaniem. Na Śląsku w 2010 r. by-

ło takich terenów ogółem 20 639
ha. Są to tereny zdegradowane
i zdewastowane, składowiska odpadów poprzemysłowych, takie
jak zwałowiska pogórnicze, nasypy kolejowe, pobocza dróg, użytki ekologiczne itp. Obszary takie
powstały na skutek działań antropogenicznych. Tworzą siedliska
od suchych, ubogich w substancje troficzne dla roślin i małej aktywności biologicznej, po wilgotne
o glebach zwięzłych, odczynie
kwaśnym do obojętnego. Siedliska takie nazwano trudnymi.

Fot. 2. Nawłoć, Solidago sp.

Rys. 3. Zbiorowisko nawłoci i trzcinnika piaskowego
na zdegradowanych użytku rolnym
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Fot. 1. Trzcinnik piaskowy
Calamgrostis epigejos

Fot. Politechnika Śląska

Sucha biomasa tych roślin po
okresie wegetacyjnym ma wysoką wartość energetyczną wyrażoną wartością opałową dla stanu
suchego, która kształtuje się w
zakresie od 15,91-18,16 MJ/kg.
Popielność jest niska i mieści
się w zakresie 1,5-6,6%. Zawartość w popiele takich składników
jak: sód, potas, wapń, magnez
- jest niska. Znacznie niższa niż
w uprawach energetycznych roślin, takich jak miskant lub słoma
ze zbóż.
Zawartość metali ciężkich, takich jak cynk, ołów, żelazo, kadm,
w słomie trzcinnika i nawłoci
z osadników po flotacji rud Zn
i Pb oraz zwałowisk po górnictwie
węgla kamiennego uznano za bardzo niską lub śladową.
Nie stwierdzono zawartości
rtęci w składzie chemicznym słomy tych roślin.
Biomasa pozostawiona bez odbioru ze względu na wysoką zawartość węglowodanów strukturalnych (celuloza, hemiceluloza,
ligniny), dochodząca w trzcinniku
piaskowym do 72,18%, nie ulega
łatwo rozkładowi. Odkładanie się
jej ogranicza rozwój zbiorowiska
roślinnego, a wczesnowiosenne

Fot. Politechnika Śląska

W dużym stopniu skolonizowały je wieloletnie dziko rosnące
zbiorowiska roślinne, w których
dominują takie rośliny jak trzcinnik
piaskowy i różne gatunki nawłoci. Rośliny te tworzą najczęściej
zwarte jednogatunkowe agregacje
z niewielkim udziałem innych gatunków. Ich biologia, szczególnie
wzrost, jest całkowicie nastawiona
na opanowywanie nowych obszarów i zwiększanie swojego udziału na terenach już zajętych. Mimo
wytwarzania nasion, rozmnażanie generatywne tych roślin jest
małoznaczące, nasiona kiełkują
jedynie w około 2-15%. Rośliny
te rozmnażają się głównie wegetatywnie przez podziemne rozłogi i kłącza, w których gromadzą
substancje zapasowe. Dzięki temu
mogą w sposób skuteczny rozpocząć wzrost i rozwój w następnym
sezonie wegetacyjnym. Koszenie
zielonej biomasy w okresie wegetacyjnym nie eliminuje tych gatunków w następnych latach.
Nadziemna biomasa tych roślin
jest znacząca - źdźbła i pędy osiągają często wysokość do 2,5 m.
Zbiorowiska roślinne z udziałem
obydwu gatunków mogą wyprodukować od 7-27 Mg/ha słomy. Tak
szeroki zakres plonowania wynika, z jednej strony z braku działań agrotechnicznych na takich
obszarach, a z drugiej ze stopnia
zagęszczenia roślin na jednostce powierzchni oraz % udział poszczególnych gatunków w zbiorowisku roślinnym.
W rozwój i kształtowanie tych
zbiorowisk człowiek nie ingeruje.
Dlatego narasta problem niepożądanego, z gospodarczego punktu widzenia, ich rozprzestrzeniania się.
Wszechobecność trzcinnika
piaskowego i nawłoci zrodził problem ich wartości użytkowej, a tym
samym możliwości wykorzystania
gospodarczego jako biomasy energetycznej.
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jej wypalanie stwarza zagrożenie pożarowe oraz niszczy bytującą w niej faunę.
Zbiór słomy roślin najlepiej wykonać po okresie wegetacyjnym, tj.
pod koniec października lub w listopadzie. Agrotechnika zbioru słomy
nie będzie stwarzała problemów. Do tego można wykorzystać maszyny rolnicze. Sposób zbioru będzie zależał od lokalizacji i wielkości
zbiorowiska roślinnego. Zebrana słoma nie będzie wymagała składowania. Niska wilgotność nie przekraczająca 30%, umożliwi kierowanie jej bezpośrednio po zbiorze do peletowania lub brykietowania.
Pozyskane surowce roślinne z wymienionych terenów mogą być
wykorzystane jako biopaliwo lub do produkcji gazu jako nośnika
energii.
W pozyskiwaniu biomasy energetycznej z roślin dziko rosnących
na terenach poza rolniczym użytkowaniem istotny jest jej niski koszt.
Wynika on z możliwości wieloletniego użytkowania takich obszarów
bez nakładów na agrotechnikę (materiał, siewny lub sadzeniowy,
uprawę mechaniczną, środki ochrony roślin) dużego przyrostu biomasy zielonej w okresie wegetacyjnym na stanowiskach
ubogich, relatywnie wysokiej zawartości węglowodaEnergia
nów strukturalnych i związaną
pochodząca
z tym wartością opałową.
z biomasy
Pozyskiwanie nawet z częwytwarzanej
ści wymienionych terenów
z roślin dziko
Śląska takich biomas bez narosnących,
kładów na zakładanie plantacji
i jej utrzymanie może stanoozyskiwanych
wić o ich opłacalności. Ograz terenów
niczać będzie się ono jedynie
poza rolniczym
do zbioru i transportu.
użytkowaniem,
Można także rozważyć
może być w
możliwość uaktywnienia maprzyszłości jedną
łej przedsiębiorczości na taz wielu szans dla
kich terenach. Zbiór biomas
ekoenergetyki
roślinnych z poboczy dróg, nasypów kolejowych, powierzchni o małym areale, z których
zbiór maszynowy byłby utrudniony mógłby być taką szansą.
Energia pochodząca z biomasy wytwarzanej z roślin dziko rosnących, pozyskiwanych z terenów poza rolniczym użytkowaniem, może
być w przyszłości jedną z wielu szans dla ekoenergetyki.
Właściwa eksploatacja źródeł „darmowej” zielonej energii z obszarów opanowanych przez dziko rosnące zbiorowiska roślinne,
produkujące dużą biomasę o porównywalnej wartości energetycznej do węgla brunatnego, zdecydowanie bardziej korzystnie wpłynie
na środowisko, niż wprowadzanie do upraw na terenach rolniczych,
energetycznych gatunków obcych (z poza naszej strefy klimatycznej) takich jak: miskant, słonecznik bulwiasty, ślazowiec, spartina.
Dlatego wykorzystanie nawłoci i trzcinnika piaskowego dla celów
energetycznych, szczególnie z terenów trudnych, będzie przedsięwzięciem przyrodniczo i ekonomicznie uzasadnionym. o
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Świetlana przyszłość
M

arcowo-kwietniowy tegoroczny numer PEM - Magazynu Stowarzyszenia „Power &
Energy” (afiliowanego przy amerykańskim Instytucie
Inżynierów Elektryków i Elektroników IEEE) w dużej
części poświęcony jest stanowi i perspektywom
wielkoskalowej energetyki solarnej w USA.
Zaproszonym autorem tej edycji PEM został Benjamin
Kroposki z Narodowego Laboratorium Energetyki
Odnawialnej (NREL), który wraz z Kevinem Lynnem
(też z NREL) dokonali wyboru reprezentatywnych
prac z zakresu, określanego jako aktualny przegląd
solarnych technologii o wielkiej skali w USA,
Japonii i Niemczech.

Są to:
 „Świetlana przyszłość” („Bright








Future”) - P. Denholm i 6 współautorów,
„Fotowoltaika zmierza do zastosowań wielkiej skali” („PV Measures
Up for Fleet Duty”) - Ch. Trueblood
i 6.współautorów,
„Absorbując promieniowanie”
(„Absorbing the Rays”) - S. Steffel,
A. Dinkel,
„Czas słoneczny” („Time in the Sun”)
- J. von Appen i 4.współpracowników
„Dobre dopasowanie”) (“Good Fit”)
- K. Ogimoto i 3 współpracowników.

Komentarzem do tych wyselekcjowanych artykułów jest editiorial „Still shi-
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prof. dr hab. inż. Jacek Malko, Zakład Sieci i Systemów Elektroenergetycznych, Politechnika Wrocławska
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ning”, którego przesłanie jest zawarte
w podtytule „Energetyka solarna staje
się głównym nurtem [energetyki]”. Case study USA jest przykładem wykonalności wielkiego programu: DOE zainicjowało program SunShot Initiative
dla osiągnięcia założonych celów do
2020 r. Jednakże samo ograniczenie
kosztów jest wprawdzie kryterium niezbędnym, ale niewystarczającym dla
rozpowszechnienia rozważanej technologii na wielką skalę. Gdy czyste
i efektywne energetycznie technologie
zaczynają dominować w strukturze mocy wytwórczych, system elektroenergetyczny musi stawać się bardziej elastyczny i zintegrowany dla współpracy
z nową klasą źródeł. Integracja takich
multisystemów jest krytyczna dla zapewnienia pracy przedsiębiorstw energetycznych w sieci w sposób zapewniający bezpieczeństwo, niezawodność
i efektywność. Krytycznym elementem
jest opracowanie całościowego (holistycznego) podejścia, umożliwiającego
zintegrowanie technologii OZE w sieciach przesyłowych i dystrybucyjnych,
przy odpowiedniej skali penetracji rynkowej. Stworzeniu takiego podejścia
dla rozwiązywania problemów badawczo-wdrożeniowych służyć ma zespół
technologii sieciowych (GTT - Grid Tech
Team) w DOE.
Sztandarowy artykuł cyklu - „Bright
Future”, opisuje wyniki dwóch ostatnio
realizowanych projektów, rozwiązujących nowe aspekty systemów elektroenergetycznych o wysokiej penetracji
energetyki solarnej. Pierwszym z nich
jest SunShot Vision Study, ukierunkowany na badanie skutków i korzyści
wielkoskalowego rozpowszechniania
technologii solarnych: fotowoltaicznych
i skoncentrowanych technologii wysokotemperaturowych (CSP) przy warunku znacznego ograniczenia kosztów
tych rozwiązań. Przyjęto (za SunShot Initiative) osiągnięcie do 2020 r. poziomu
następujących kosztów mocy zainstalowanej: 1,00 USD/1W dla systemów
PV zintegrowanych z infrastrukturą sieciową przedsiębiorstw energetycznych,
1,25 USD/1W dla instalacji dachowych

skali komercyjnej, 1,50 USD/1W dla instalacji dachowych w zabudowie mieszkalnej oraz 3,60 USD/1W dla systemów CSP. Studium SunShot wykazało
istotny potencjał, zawarty w technologiach solarnych. Drugi projekt - studium
przyszłościowych technologii odnawialnych (Renewable Energy Futures Study) - skupiał się na ocenie stopnia w jakim technologie OZE mogą zaspokoić
potrzeby energetyczne USA. Analizy
obejmowały szanse i wyzwania, będące następstwem osiągnięcia do r. 2050
poziomu 80% pokrycia przez OZE zapotrzebowania USA na energię elek-
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Ewolucja znaczenia energetyki solarnej - w jej
dwóch zasadniczych wersjach
fotowoltaicznych
- PV i wysokotemperaturowej
- CSP - jest pouczającym przykładem drogi do
odegrania nowej
i w perspektywie
czołowej roli na
rynku wytwórców
energii elektrycznej

tryczną. Energetyka solarna jest w tym
studium jedną z wielu opcji technologicznych, rozważanych w celu uzyskania efektywnej kosztowo struktury mocy
wytwórczych.
Ewolucja znaczenia energetyki
solarnej - w jej dwóch zasadniczych
wersjach fotowoltaicznych - PV i wysokotemperaturowej - CSP - jest pouczającym przykładem drogi do odegrania nowej i w perspektywie czołowej
roli na rynku wytwórców energii elektrycznej. Studiami objęto zachowania
technologii solarnych, takie jak całkowity
koszt systemu, wpływ na ceny energii

elektrycznej, ograniczenie emisji węglowych i inne skutki dla środowiska, tworzenie miejsc pracy oraz współpraca
z infrastrukturą sieciową. Wykorzystano
identyczny zestaw modeli planowania
rozwoju systemu elektroenergetycznego USA i dokonano oceny zbioru scenariuszy z bardziej szczegółowym potraktowaniem ekonomicznego rozdziału
obciążeń i funkcji operatorskich z wprowadzeniem obszernego zestawu technologii OZE i konwencjonalnych.
Studium SunShot Vision oraz RE
Futures różnią się jednak we wielu
aspektach, a ich cele są odmienne
i odmienne też są sposoby traktowania
technologii. Analiza wyróżnionych scenariuszy daje interesujące porównanie
w zakresie sił sprawczych („drivers”),
prowadzących do wielkoskalowych zastosowań technologii solarnych i do wysokiego stopnia penetracji rynku.
Departament Energetyki (US DOE)
zmierza do pełnej konkurencyjności systemów fotowoltaicznych poprzez cel:
0,05-0,06 USD/kWh.

 Wizja SunShot
Wizja ukierunkowana jest na badanie oddziaływania i korzyści, płynących
z osiągnięcia znaczącej redukcji kosztów rozważanych technologii, łącznie
z potencjałem udziału w rynku energii elektrycznej. Narzędziem badawczym były dwa modele, opracowane
w NREL: model systemu rozpowszechniania technologii w skali regionalnej
(ReEDS) oraz model systemu rozpowszechniania energetyki solarnej (Solar
DS). Modele te wykorzystano dla opracowania i oceny dwóch scenariuszy:
scenariusza odniesienia (lub przypadku bazowego), przewidującego umiarkowane obniżenie kosztu technologii
solarnych oraz scenariusza SunShot,
w którym koszt tych źródeł jest obniżony o ok. 75% w latach 2010-2020.
Rozważano również kilka dodatkowych
scenariuszy dla oceny wrażliwości modeli. Dla wszystkich scenariuszy modele
były wykorzystywane w celu opracowania geograficznego rozpowszechnia-
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nologii oraz ograniczenia przesyłowe.
Spełnienie tych ograniczeń zgodnie z zasadą najmniejszych kosztów
w procedurach ReEDS wymaga wprowadzenia do obliczeń szerokiego spektrum technologii wytwórczych oraz zarządzania stroną popytową (DSM) przy
równoczesnej optymalizacji rozwoju
zdolności operacyjnych, zarządzania
obciążeniami oraz zdolności przesyłowych. Rozważane technologie wytwórcze obejmują jednostki zasilane gazem
(w cyklu otwartym i gazowo-parowym),
zasilane pyłem węglowym i wykorzystujące proces zgazowania węgla, turbiny
wiatrowe lądowe i przybrzeżne, jednostki geotermalne oraz zasilane biomasą.
Scenariusz SunShot nie uwzględnia
ograniczeń emisyjnych, ani też kosztów
z tym związanych, jednakże zastosowano obniżenie o 6% kosztu nowych elektrowni węglowych. Ceny paliw wprowadzono za raportem Annual Energy
Outlook 2010 (EIA) dla cen do r. 2035
i w okresie po 2035 r. Uwzględniono
również technologie magazynowania
energii takie jak: elektrownie pompowe,

sprężonego powietrza i akumulatory.
Model nie wykorzystuje wyłącznie
optymalizacji kosztu energii. Optymalizacja uwzględnia bowiem ograniczenia
w zakresie energii, mocy wytwórczej
i usług systemowych oraz zmiennych w
czasie parametrów wytwarzania i innych
czynników. Prowadzi to do wyznaczenia pełnej struktury mocy wytwórczych
(„mix of generators”), minimalizującej
koszty systemowe. Ważnym elementem jest rozwój zdolności przesyłowych,
zapewniający wyznaczenie struktury nowych mocy wytwórczych zgodnie z zasadą najmniejszych kosztów.
Uwzględnia się również możliwości konwersji paliwowej oraz konsekwencje dla
polityki energetycznej regionów. Model
wykorzystuje krzywą dostaw, reprezentującą koszt połączenia poszczególnych
jednostek wytwórczych zarówno z istniejącą siecią, jak i z lokalnymi ośrodkami zapotrzebowania przy pomocy
systemu informacji geograficznej (GIS)
o zasobach, istniejącej infrastrukturze
sieciowej i obciążeniach. Model może
zasugerować dodatkowe połączenia
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nia wszystkich dostępnych źródeł przy
kryterium najniższych kosztów. Zestaw
technologii obejmował źródła konwencjonalne, wykorzystujące paliwa kopalne i inne (oprócz solarnych) OZE. Wyjściowym dla badań modelowych był
model ReEDS, będący narzędziem do
planowania rozwoju podsektorów wytwórczego i przesyłowego USA. Model ten zawiera regionalne struktury
o dużym stopniu rozdzielczości i szczegółową analizę statystyczną wpływu
zmienności zasobów wiatrowych i solarnych na planowanie mocy zainstalowanych, wymagany poziom rezerwy mocy
i poziomy ograniczeń. Model ReEDS
dobiera strukturę mocy wytwórczych,
minimalizująca koszt systemu elektroenergetycznego dla całego cyklu życia z
uwzględnieniem znacznej liczby ograniczeń. Podstawowymi z tych ograniczeń
są warunek zapewnienia bilansu mocy
wytwórczych i zapotrzebowania mocy
dla poszczególnych regionów, ograniczenia dostaw energii pierwotnej w skali
regionalnej, założenia polityki stanowej
i federalnej, ograniczenie rozwoju tech-
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sieciowe dla przesyłu mocy i energii na
duże odległości w oparciu o konkurencyjność realizowanych opcji w obszarze bezpieczeństwa dostaw, wartości
mocy zainstalowanych i elastyczności
eksploatacyjnej.
ReEDS korzysta z narzędzia NPV,
rozważając decyzje w założonym przedziale 20. letniego czasu życia.
Energetycznie dla USA w odtwarzaniu ReEDS występują zróżnicowane
skale geograficzne. Przykładowo przyjęto 356 regionów zasobów wiatrowych
i instalacji solarnych wysokotemperaturowych (CSP), 134 regiony dla fotowoltaiki oraz odwzorowano system
jako 134 obszary sterowania i bilansowania oraz 21 grup, zapewniających
moce rezerwowe. Taka szczegółowość
informacji geograficznych umożliwia
uwzględnienie w modelu różnic geo-

przestrzennej jakości zasobów, zdolności przesyłowych oraz granic elektrycznych (wynikających z infrastruktury
sieciowej) oraz granic politycznych. ReEDS uwzględnia również korelacje godzinowych przebiegów czasowych (obciążania, zużycia zasobów) dla różnych
lokalizacji i wymagany poziom rezerwowania dla technologii o zmiennej
w czasie („intermittent”) generacji dla zapewnienia równowagi podaży i popytu.
Solarna technologia PV modelowana jest jako zmienny zasób o zrównoważonym wskaźniku dyspozycyjności
w każdym przedziale czasu. Scenariusz
SunShot przyjmuje koszty inwestycyjne i koszty wytwarzanej energii elektrycznej zgodnie z celami inicjatywy dla
r. 2020, opisane uprzednio. Dodatkowe cztery scenariusze oceny wrażliwości uwzględniały dwa mniej agresyw-

ne warianty obniżenia kosztów energii
solarnej (50% i 62,5%) oraz dwa scenariusze badające wpływ ograniczenia
kosztów innych technologii. Technologie
solarne rywalizowały na zasadach pełnej konkurencyjności i braku subsydiów
z wszystkimi innymi technologiami konwencjonalnymi i OZE, bez uwzględnienia skrajnych nowych inicjatyw politycznych w rodzaju emisyjnych ograniczeń
węglowych.
Podstawowymi rezultatami modelu ReEDS są regionalne struktury mocy zainstalowanych („capacity mix”),
roczna produkcja energii elektrycznej
oraz zarządzanie obciążeniami, regionalny rozwój zdolności przesyłowych
oraz transfery mocy pomiędzy regionami w 17. różnych przedziałach czasu.
Istotnym wynikiem jest ocena wpływu
każdego ze scenariuszy na całkowity

Tab. 1. Porównania cen technologii solarnych dla SunShot Vision i RE Futures
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Technologia/zastosowanie

Scenariusz
SunShot Vision
SunShot
50%
62,5%
obniż.
obniż.
cen
cen
6,00
6,00
6,00
1,50
3,00
2,25
1,50
3,00
2,25
1,50
3,00
2,25
1,50
3,00
2,25

Rok

Odnies.

PV skala budynkowa
(gospod. domowego)
USD/Wdc

2010
2020
2030
2040
2050

6,00
3,78
3.32
3,13
2,96

PV skala komercyjna
USD/Wdc

2010
2020
2030
2040
2050

5,00
3,36
2,98
2,79
2,64

5,00
1,25
1,25
1,25
1,25

5,00
2,50
2,50
2,50
2,50

PV skala przeds.energ.
(śledzenie w jednej osi)
USD/Wdc

2010
2020
2030
2040
2050

4,00
2,51
2,31
2,16
2,03

4,00
1,00
1,00
1,00
1,00

4,00
2,00
2,00
2,00
2,00

RE-NTI

RE Futures
RE-ITI RE-ETI

6,09
6,09
6,09
6,09
6,09

6.09
3,81
3,34
3,15
2,97

6,54
3,17
2,26
2,12
2,04

5,00
1,88
1,88
1,88
1,88

4,86
4,86
4,86
4,86
4,86

4,86
3,39
3,00
2,81
2.66

5,18
2,31
2,01
1,89
1,81

4,00
1,50
1,50
1,50
1,50

2,98
2.98
2,98
2,98
2,98

2,98
2,55
2,34
2,19
2,06

4,22
2,21
1,91
1,80
1,72

7,17
6,63
5,39
4,77
4,77

8,21
4,07
2,98
2,80
2,68

Instalacja wysokotemp.
2010
7,20
7,20
7,20
7,20
7,17
z koncentracją
2020
6,64
3,40
4,87
6,14
7,17
promieniowania z
2030
5,40
3,40
4,87
6,14
7,17
zasobnikiem 6/14 godz.
2040
4,78
3,40
4,87
6,14
7,17
USD/Wdc
2050
4,78
3,40
4,87
6,14
7,17
a)
Ceny odpowiadają założeniom dla kosztów kapitałowych w USD dla 2010 r.
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 RE Futures
Studium pod tym tytułem jako cel
stawia wstępne badanie stopnia, w jakim technologie odnawialne (OZE) mogą zaspokoić zapotrzebowanie USA na
energię elektryczną. Badane są skutki
i wyzwania różnych poziomów udziału OZE w r. 2050: od 30% do 90%, ze
szczególną uwagą zwróconą na poziom 80%. Model ustala cele penetracji OZE i ocenia wynikowe najmniejsze
koszty geograficznego rozmieszczenia
wszystkich konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł. Rozważany jest
zestaw technologii jak w SunShot Vision
z uwzględnieniem ograniczeń zasobowych. Ocenia się zatem, jak energia solarna może konkurować z innymi OZE
w przyszłościowym systemie elektroenergetycznym USA, opartym w zasadniczej mierze o zasoby odnawialne.
RE Futures wykorzystuje także modele ReEDS i Solar DS, ale ze znacznie
większą liczbą scenariuszy - 27 (5 wariantów bazowych i 22 warianty OZE).
Jak dla SunShot Vision dla przypadków
bazowych nie występują założenia odnośnie do udziału OZE, a różnice pomiędzy nimi opisują założenia dla cen
paliw kopalnych oraz wzrostu zapotrzebowania. Wyjściowym studium przypadku („primary” base case), ocenianym
modelem RE Futures, jest scenariusz
niskiego zapotrzebowania energii, przewidujący jedynie bardzo umiarkowane

przyrosty (głównie na skutek szerokiego rozpowszechnienia technologii efektywnych energetycznie) - 2050 r. zapotrzebowanie na energię elektryczną na
poziomie odbiorcy końcowego - oceniono na 3900 TWh (w porównaniu z wartością 3600 TWh w 2008 r.). Ustalono
również scenariusz odniesienia dla przypadku wysokiego wzrostu (5100 TWh)
- o 30% wyższego niż dla niskiego wzrostu i scenariusz ten jest także identyczny, jak dla przypadku SunShot.
W ocenie rozpowszechniania technologii solarnych występują dwie zasadnicze różnice dla rozpatrywanych
modeli. Różnica największa polega na
doborze sposobu rozpowszechniania
technologii solarnych i innych OZE. Studium SunShot Vision wyznacza struktury źródeł wyłącznie na podstawie ekonomiki najniższych kosztów, chociaż
założonym celem była także redukcja
kosztów technologii. Studium RE Futures ustalało zestaw celów, a OZE rywalizowały ze sobą o udział w rynku
z uwzględnieniem warunku wymagań
odnośnie do udziału technologii odnawialnych.
Drugą różnicą jest ścieżka cenowa
technologii, uzyskana dla obydwu studiów. Aczkolwiek RE Futures ustalało
różne poziomy penetracji OZE (od 30%
do 90% dla toku 2050), uwagę skupiono na różnych scenariuszach poziomu
penetracji 80%. Określono trzy scenariusze trajektorii cen: scenariusz skokowej
poprawy technologii (RE-ITI), poprawy
ewolucyjnej (RE ETI) oraz scenariusz
braku poprawy (RE NTI). W tabeli 1 zestawiono te trajektorie dla różnych przypadków w każdym z porównywalnych
studiów. Godny wzmianki jest fakt, iż żaden z przypadków RE Futures nie spełnił celów redukcji kosztów, założonych
w SunShot dla technologii solarnych.
Dla technologii OZE innych niż solarne
ścieżki cenowe scenariusza SunShot
były równoważne scenariuszowi RE ITI.
W scenariuszu RE ETI założono większe obniżenie cen OZE, zaś scenariusz
RE NTI nie zakładał żadnych redukcji.
Szczegółowe omówienie wyników symulacji dla obydwu modeli i rozważa-

nych scenariuszy znajdzie czytelnik
w pracach Autorów, związanych z Narodowym Laboratorium Energetyki Odnawialnej w Golden (Colorado, USA).
Opublikowane raporty mają sygnatury
Rep. TP-6A20-53310 (2012) oraz Rep.
NREL/TP 6A2-45832 (2009).

 Dalsze działania
Energetyka solarna reprezentuje
największy techniczny potencjał w zasobach źródeł odnawialnych dla USA,
znacząco przekraczający całkowite zapotrzebowanie na energię elektryczną
kraju. Zmniejszające się koszty technologii solarnych czynią możliwym traktowanie tych źródeł jako podstawowych
w zaspokajaniu potrzeb energetycznych. Ostatnie badania wykazały, iż scenariusze, zakładające wysoką penetrację OZE, mają zdolność do szerokiego
rozpowszechniania zwłaszcza w segmencie energetyki solarnej. Studia ujawniły ekonomiczną zasadność zarówno
fotowoltaiki (PV), jak i technologii koncentracji wysokotemperaturowej (CSP),
co prowadzi do wysokiego udziału tych
źródeł w narodowej strukturze mocy
wytwórczych. Istnieje jednak wiele wyzwań, które muszą znaleźć swą odpowiedź aby wizje SunShot i RE Futures
(zakładające wysoką penetrację technologii solarnych) mogły być zrealizowane.
W szczególności odnosi się to do
rozbudowy infrastruktury sieciowej dla
połączenia odległych lokalizacji zasobów z ośrodkami zapotrzebowania. Integracja dużych źródeł solarnych stwarza
dodatkowe koszty i problemy eksploatacyjne. Symulacja godzinnego ekonomicznego rozdziału obciążeń i model
dystrybucji sugerują możliwość realizacji
procesu zarządzania mocą w sposób
ekonomiczny i bezpieczny. Jednak bardziej szczegółowa analiza jest niezbędna dla pełnego zrozumienia problemów
zmienności wytwarzania w technologiach solarnych z wyprzedzeniami poniżej godziny, oceny dokładności prognozowania oraz określenia potencjału
operacyjnej rezerwy mocy. Taki też jest
zasadniczy kierunek dalszych prac. o
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koszt sektora energii elektrycznej, cenę
energii elektrycznej, zapotrzebowanie
na paliwo i jego koszt oraz emisję CO2.
ReEDS nie jest w zamierzeniu narzędziem do oceny rozwoju specyficznego segmentu technologii solarnych
- „dachowej” fotowoltaiki (skali gospodarstw domowych i instalacji komercyjnych). Dane te pozyskiwane są
z zewnątrz z modelu Solar DS, oceniającego potencjał penetracji rynkowej
w oparciu o regionalne ceny energii
elektrycznej, zachęty fiskalne, regionalne
zasoby energii słonecznej, dostępność
rozwiązań oraz charakterystyki ekspansji rynkowej.
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PGNiG TERMIKA SA

J
Fot. PGNiG TERMIKA SA

Paliwa dla energetyki

Przyszłość to źródła gazowe

ednym z podstawowych
kierunków ekspansji
PGNiG TERMIKA jest budowa
sieci gazowych źródeł
wytwórczych w oparciu
o rozwój komunalnych
i przemysłowych systemów
ciepłowniczych
z zastosowaniem gazowych
źródeł kogeneracyjnych.

Fot.1. Wizualizacja bloku gazowo-parowego w Stalowej Woli

PGNiG TERMIKA jest centrum
kompetencyjnym Grupy Kapitałowej PGNiG w zakresie energetyki
i odpowiada za ogólnopolski rozwój projektów sektora energetycznego. Spółka koncentruje się aktualnie na budowie nowoczesnych,

wysokosprawnych i niskoemisyjnych źródeł wytwórczych opartych
na paliwie gazowym i technologii
kogeneracyjnej.
Gazowe źródła wytwórcze charakteryzują się blisko dwukrotnie
niższym poziomem emisyjności

CO 2 w porównaniu ze źródłami
opalanymi węglem kamiennym.
Nie emitują pyłu ani związków
siarki, nie wymagają uciążliwego
i kosztownego transportu węgla
i składowania ubocznych produktów spalania.
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Rys. 1. Porównanie sprawności przemian energetycznych zachodzących
w elektrociepłowni gazowej i elektrociepłowni węglowej

 Blok gazowo-parowy
w Stalowej Woli

Blok o mocy 450 MWe oraz 240
MWt powstaje na terenie obecnej Elektrowni Stalowa Wola, jako
wspólna inwestycja dwóch podmiotów, w której po 50% akcji obejmują Tauron Wytwarzanie i PGNiG
TERMIKA.
Budowany blok zlokalizowany
jest w bezpośrednim sąsiedztwie
gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia, należącego do spółki
OGP Gaz-System. Ta lokalizacja
sprawiła, że budowaną jednostkę
będzie można stosunkowo szybko
do niego podłączyć, bez konieczności wysokich nakładów na budowę
przyłącza. Elektrociepłownia Stalowa Wola ma według założeń produkować rocznie 3500 GWh energii
i spalać rocznie ok. 600 mln m 3 gazu ziemnego wysokometanowego.
Budowa elektrociepłowni już się
rozpoczęła. Głównym wykonawcą jest hiszpańska spółka Abener
Energia, dostawcą turbiny gazowej
- GE, parowej - Skoda, natomiast

kocioł odzysknicowy realizuje Foster-Wheeller. Nowa elektrociepłownia zostanie oddana do komercyjnej eksploatacji w drugim kwartale
2015 r.

”

Obecnie jesteśmy
w fazie realizacji
projektu.
Podpisaliśmy
umowę
przyłączeniową
z Gaz-Systemem
(…) 20 maja
otrzymaliśmy
od PSE warunki
przyłączenia dla
bloku gazowoparowego na
Żeraniu. Jeżeli
wszystko dobrze
pójdzie,
w przyszłym roku
ogłosimy przetarg
na wykonawcę
bloku

 Blok gazowo-parowy
w Warszawie

Realizacja projektu przyczyni
się do modernizacji warszawskiej
elektrociepłowni Żerań. Dzięki budowie nowego bloku, wyeksploatowane kotły węglowe zostaną
wycofane z eksploatacji, a nowa jednostka wytwórcza umożliwi zwiększenie produkcji energii elektrycznej o 50%. Jednostka
o mocy zainstalowanej ok. 450 MWe
będzie zużywała corocznie ponad
650 mln m 3 gazu ziemnego. Planowany termin oddania bloku do
eksploatacji to 2018 r.
- Obecnie jesteśmy w fazie
realizacji projektu. Podpisaliśmy
umowę przyłączeniową z Gaz-Systemem i robimy wszystko, aby blok
był oddany do eksploatacji zgodnie z planem. 20 maja otrzymaliśmy od PSE warunki przyłączenia
dla bloku gazowo-parowego na
Żeraniu. Jeżeli wszystko dobrze
pójdzie, w przyszłym roku ogłosimy przetarg na wykonawcę bloku
- mówi Mariusz Grochowski, prezes PGNiG TERMIKA SA. - Dlaczego postanowiliśmy postawić
na gaz? Z jednej strony, ponieważ elektrociepłownia znajduje się
w centrum miasta i kwestia spalania
węgla, w ilościach jak dotychczas
może być w niedalekiej przyszłości nieakceptowalna społecznie.
Z drugiej strony trzeba powiedzieć, że projekt jest opłacalny,
gdyż unikamy bardzo dużych wydatków na przystosowanie starych
bloków węglowych do wymogów
środowiskowych - dodaje Mariusz
Grochowski.
Parametry techniczne bloku będą spełniały wymogi Dyrektywy ws.
Emisji Przemysłowych (IED) oraz
wymogi BAT (Najlepszych Dostępnych Technologii). Projekt przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa
zasilania energetycznego aglomeracji warszawskiej oraz odczuwalnej poprawy jakości powietrza.

Paliwa dla energetyki

Rozwój kogeneracji gazowej w Polsce jest możliwy dzięki prowadzonej rozbudowie systemu przesyłowego i systemów dystrybucyjnych gazu.
Zaangażowanie firmy w rozwój gazowych jednostek kogeneracyjnych
wynika z efektywności energetycznej tego typu źródeł, co obrazuje porównanie sprawności przemian energetycznych zachodzących w elektrociepłowni gazowej i elektrociepłowni węglowej przedstawione na rys. 1.
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PGNiG TERMIKA jest największym w Polsce wytwórcą ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Zakłady PGNiG TERMIKA wytwarzają 11%
produkowanego w Polsce ciepła sieciowego, które dociera do 70% warszawian i 60% mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic.







Produkcja odbywa się w pięciu zakładach:
elektrociepłowni Siekierki,
elektrociepłowni Żerań,
elektrociepłowni Pruszków,
ciepłowni Kawęczyn,
ciepłowni Wola.

Dzięki produkcji w kogeneracji PGNiG TERMIKA zapewnia pokrycie
około 65% zapotrzebowania stolicy na energię elektryczną.
Dystrybucja ciepła produkowanego przez zakłady odbywa się w Warszawie poprzez miejską sieć ciepłowniczą należącą do firmy Dalkia Warszawa, natomiast w Pruszkowie i okolicach - poprzez sieć cieplną PGNiG
TERMIKA.

 Nowa elektrociepłownia

 modernizację dwóch istniejących

Na terenie funkcjonującej już blisko 100 lat elektrociepłowni Pruszków
planowana jest modernizacja zakładu,
która będzie obejmować:
 budowę nowego źródła wytwórczego opartego na czterech silnikach gazowych o łącznej mocy
około 16 MWe /15 MWt,

Po modernizacji dwukrotnie wzrośnie moc elektryczna, z 8 na 16 MWe,

Paliwa dla energetyki

Pruszków

węglowych kotłów wodnych WR25 w celu ich dostosowania do
przyszłych wymagań środowiskowych,
 budowę nowej kotłowni rezerwowo-szczytowej, w której paliwem
będzie gaz/olej lekki.

a zmaleje moc termiczna, ze 186 na
110 MWt. Projekt w Pruszkowie ma
być modelowy i w przyszłości realizowany przez PGNiG TERMIKA w innych obiektach w Polsce.

 Partnerstwo

energetyczne

Kogeneracja gazowa jest dobrym
rozwiązaniem pozwalającym na ekonomiczną modernizację istniejących
źródeł ciepła. PGNiG TERMIKA oferuje współpracę podmiotom, które
prowadzą działalność wymagającą
dużego zapotrzebowania na ciepło
i energię elektryczną. Firmy ponoszące
duże koszty energii, otrzymują usługę
outsourcingu energetycznego, polegającą na budowie na swoim terenie
kogeneracyjnego źródła gazowego,
które wyprodukuje energię elektryczną
i ciepło na pokrycie procesów technologicznych firmy.
Taka usługa outsourcingu energetycznego obejmuje cały proces inwestycyjny i gwarantuje m.in.: doradztwo w doborze najlepszej technologii
i przygotowanie studium wykonalności,
budowę i eksploatację źródła kogeneracyjnego, dostawę gazu oraz obsługę
całego procesu administracyjnego. o

Fot. PGNiG TERMIKA SA
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Fot. 2. Blok gazowo-parowy w EC Żerań
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T

echnologie wykorzystania gazu jako nośnika energii wzbudzają wiele
zainteresowania. Powstają coraz to nowe inwestycje tj. blok gazowo-parowy
Stalowa Wola czy też Gazoport w Świnoujściu. Poszukuje się alternatywy dla
technologii węglowych poprzez podejmowane próby zgazowania węgla czy
wydobycia i wykorzystania gazu z łupków. Dynamiczne otoczenie i potrzeba
adaptacji rozwiązań funkcjonujących poza granicą kraju wymusza potrzebę
analizy uwarunkowań rozwoju ww. technologii w warunkach krajowych.Konieczne
jest rozważenie wielu aspektów na etapie planowania, realizacji projektu
oraz eksploatacji obiektu. Kluczem do sukcesu jest znalezienie optymalnych
rozwiązań w oparciu o m.in. warunki technologiczne, ekonomiczne oraz
dostępne zasoby ludzkie. Analizy MTO (ang. Men - T echnology - Organisation)
to podejście do projektu umożliwiające uwzględnienie oraz analizę ryzyka
związaną z bezpiecznym eksploatowaniem bloku gazowego, jak również
optymalizację kosztów zarówno z punktu wiedzenia technologii, organizacji,
jak i człowieka. Autorka referatu przedstawia podejście do wstępnej klasyfikacji
i analizy czynnika ludzkiego jako istotnego elementu realizacji inwestycji.

Paliwa dla energetyki

Czynniki ludzkie
a energetyka gazowa
- wybrane zagadnienia
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 Metodyka klasyfikacji czynników ludzkich
 Definicja i klasyfikacja czynników ludzkich
Podejmując tematykę czynników ludzkich, istotnym jest właściwe rozumienie pojęcia „czynniki ludzkie” oraz możliwości ich opisu. W normie
HSG48 (ang. Health and safety guidance) możemy znaleźć kompleksową definicje, która w wolnym tłumaczeniu brzmi: „czynniki ludzkie odnoszą się do ochrony środowiska, organizacji (sposobu zarządzania, specyfiki firmy), czynników warunkujących prace, jak również zasobów ludzkich,
indywidualnych i ludzkich cech jednostki, które wpływają na zachowania
w pracy, w sposób przekładający się na zdrowie i bezpieczeństwo”.[1]
W powyższej definicji czynników ludzkich, wymieniono kategorie/obszary,
które wzajemnie zależą od siebie, co pokazano na rysunku 1.

grupy czynników, które należy rozważyć przy dokonywaniu szczegółowej analizy.
Innym podejściem do klasyfikacji
czynnika ludzkiego w praktyce inżynierskiej jest tzw. Trójkąt MTO (z ang.
Man, Technology and Organisation)
określany również trójkątem HTO
(z ang. Human, Technology, Organisation) - zaprezentowany na rysunku 3. Poniższa grafika przedstawia
relacje pomiędzy ww. trzema obszarami, które zostaną opisane w kolejnym podrozdziale.
CZŁOWIEK

ORGANIZACJA

Paliwa dla energetyki

Rys.1. Kategorie istotne do rozważenia przy kompleksowej analizie czynników ludzkich.

Czynniki ludzkie w realnych warunkach nie są hermetycznie odizolowane od zewnętrznych i wewnętrznych warunków. Nie możemy analizować
czynników ludzkich niczym próbki w zamkniętej komorze laboratoryjnej
w sterylnych warunkach. Czynniki ludzkie są bowiem zmiennie i ściśle powiązane ze środowiskiem, które kreuje zadania i potrzeby jakim człowiek
musi sprostać. Koncepcja przedstawiona na rysunku 1, może być rozważana w odniesieniu do oddziaływań zewnętrznych i wewnętrznych, co zostało
pokazane na rysunku 2.

Rys.2. Oddziaływania na czynnik ludzki

Powyżej zaprezentowana klasyfikacja jest podejściem ogólnym i może być wykorzystywana w odniesieniu do każdej dziedziny inżynieryjnej
z uwzględnieniem specyfiki danej branży, która to szczegółowo determinuje

TECHNOLOGIA

Rys. 3. Klasyfikacja czynnika ludzkiego
w m.in. sektorze energetycznym

 Człowiek - “Man” jako
element wpływający na
kształtowanie czynników
ludzkich w energetyce
gazowej
Nie ma dwóch ludzi, którzy byliby
identyczni pod każdym względem.
Ludzie różnią się osobowością, mentalnością, fizycznością i poziomem
wiedzy oraz doświadczenia (rys. 4).
Wiedza o indywidualnych możliwościach i ograniczeniach w pracy jest
bardzo ważna, szczególnie w eksploatacji obiektów elektroenergetycznych, takich jak elektrownia gazowa
czy elektrociepłownia gazowo-parowa. Nie każdy bowiem pracownik
będzie posiadał predyspozycje do
zarządzania pracą na zmianie, co
nie wyklucza, że może być uznanym
specjalistą w utrzymaniu urządzania
w ruchu.
Istotne jest by przy wyborze obsługi elektrowni gazowej czy jakiegokolwiek innego obiektu przemy-
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Rys.4. Cechy indywidualne personelu elektrowni gazowych

 “Organizacja” jako element
wpływający na kształtowanie
czynników ludzkich w
energetyce gazowej
Aspekty “Organizacji” jako elementu kształtującego czynniki ludzkie

obejmują: strukturę organizacji, kulturę miejsca pracy, zarządzanie zasobami, strukturę komunikacji, leadership,
zarządzanie zdrowiem i bezpieczeństwem (Rys.5). Wyżej wymienione
czynniki mają wpływ na kreowanie
zachowań personelu.

Organizacja ulega zmianom
w czasie, co pociąga za sobą powstawanie nowych procesów, trendów i nowych rozwiązań technologicznych. Po stronie organizacyjnej
przedsiębiorstwa jest przygotowanie wytycznych i zaleceń, obejmujących zasady i standardy pracy dla
nowych pracowników i kontrahentów, które powinny być odpowiednio modyfikowane w zależności od
wprowadzanych zmian w przedsiębiorstwie.
Każda przekazywana wiadomość musi zostać odpowiednio
przedstawiona - adekwatnie do
wiedzy danego pracownika. To organizacja powinna również motywować do pracy zespołowej, poprzez współpracę personalna nad
zadaniami i wspólny trening, spotkania integracyjne i wydarzenia
społeczne.

 “Technologia” jako aspekt
kształtujący czynniki
ludzkie w energetyce
gazowej
“Technologia” w odniesieniu do
czynników ludzkich ma swoje odzwierciedlenie w: wytycznych i zaleceniach technicznych, procesach
szkoleniowych w zakresie aspektów technicznych, analizach, symulacjach, planowaniu i utrzymaniu
elektrowni gazowej (Rys.6).
Warunki techniczne tj. instalacje
i sprzęt muszą uwzględniać założone cele do realizacji. Tym samym
muszą być dostosowane do stanowiska pracy pracownika, jego/
jej roli w organizacji i obowiązków.
Wiedza wynikająca z uwzględnienia obszaru aspektów technologicznych w kształtowaniu czynników ludzkich jest bardzo szeroką
dziedziną, opisaną np. procedurami dla określonych działań eksploatacyjnych lub działań związanych
z oceną ryzyka technicznego i procesów optymalizacyjnych.

Rys 5. Aspekty “Organizacji” jako elementu kształtującego czynniki ludzkie w energetyce gazowej

Paliwa dla energetyki

słowego kierować się kryterium najlepszej osoby na konkretne stanowisko,
uwzględniając jego/jej predyspozycje: tj. postawę, wiedzę i umiejętności.
Każda osoba wymaga odpowiedniego, dedykowanego szkolenia i możliwości rozwoju osobistego, uwzględniającego jej ambicje, w odniesieniu do
wykonywanej pracy. Dobry pracownik to zadowolony pracownik, usatysfakcjonowany i spełniony zawodowo. Wówczas pracuje bardziej skutecznie
i dba o bezpieczeństwo podczas wykonywania zadań. Zdecydowanie łatwiej
jest rozwinąć wiedzę i umiejętności pracownika niż zmienić ludzką osobowość. To osobowość jest najbardziej krytycznym i ważnym elementem przy
zarządzaniu zasobami ludzkimi i czynnikami ludzkimi.
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Rys. 6. Wybrane czynniki ludzkie w obszarze technologii przedsiębiorstwa
energetycznego

 Specyfikacja energetyki
gazowej

Paliwa dla energetyki

 Eksploatacja krajowych
obiektów energetycznych
pracujących w oparciu o
gaz
Bloki gazowo-parowe do produkcji energii elektrycznej wykorzystywane są od ponad 50 lat. Wśród najstarszych obiektów energetycznych jest
blok CH1 w elektrowni Chivasso we
Włoszech, który od samego początku był projektowany do wykorzystania gazu. Po modernizacji dokonanej
w 2004 roku obiekt dysponuje 1170
MW w dwóch blokach gazowo - parowych. Włochy, Francja czy Niemcy
mogą szczycić się ogromnym doświadczeniem w eksploatacji bloków gazowo-parowych. Układy gazowo-parowe
stosowane są na ich terytorium równie
powszechnie jak w Polsce bloki węglowe. Na przestrzeni lat wraz z upływem
czasu można zaobserwować zmiany
towarzyszące technologiom bloków
gazowo-parowych. Początkowo w latach 70 i 80-tych XX wieku budowano
obiekty o mocy nie przekraczającej 100
MW. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na energię elektryczną pojawiły się
coraz to nowocześniejsze rozwiązania
technologiczne, większe moce i wyższe sprawności wytwarzania. Wśród

projektów zrealizowanych w ostatnich
latach zaobserwowano wzrost mocy
jak i tendencję pracy głownie w wytwarzaniu energii elektrycznej oraz ze
znacznym wykorzystaniem możliwości
regulacyjnych ze względu na duży gradient mocy bloków gazowo-parowych.
W Krajowym Systemie Elektroenergetycznym zainstalowanych jest aktualnie ok. 750 MW wykorzystujących gaz
do wytwarzania energii. Wśród nich
znajdują się: Elektrociepłownia Gorzów,
Elektrociepłownia Rzeszów, Elektrociepłownia Lublin Wrotków, Elektrociepłownia Nowa Sarzyna, Elektrociepłownia Władysławowo, Elektrociepłownia
Matarnia oraz Elektrociepłownia Siedlce.
Polska Grupa Energetyczna wytwarza energię w blokach gazowo-parowych na obiektach: Elektrociepłownia
Gorzów, Elektrociepłownia Lublin Wrotków oraz Elektrociepłownia Rzeszów.
Elektrociepłownia Gorzów jako pierwsza krajowa elektrociepłownia rozpoczęła wytwarzanie energii elektrycznej
i ciepła w zespole gazowo-parowym.
W 1999 roku oddano do eksploatacji
turbozespół gazowy GT8C, który wraz
z kotłem odzysknicowym, turbinami
DDM-55 i 3P6-6 i niezbędnymi urządzeniami pomocniczymi z bloku ECI
dysponują mocą elektryczną na poziomie 65,5 MW oraz cieplną - 112MWt.
Wytworzone ciepło trafia do lokalnych

zakładów produkcyjnych oraz do odbiorców komunalnych za pomocą PEC
Gorzów Sp. z o. o.
Elektrociepłownia Rzeszów podobnie jak obiekt w Gorzowie wytwarza
swoje produkty z gazu ziemnego oraz
węgla. Od 2003 roku energia elektryczna oraz ciepło jest wytwarzane w bloku
gazowo-parowym BGP 100, który zaspokaja całkowite zapotrzebowanie na
ciepłą wodę użytkową w okresie letnim
oraz około 65% zapotrzebowania na
ciepło w skali roku. Ponadto pokrywa
całkowite zapotrzebowanie na energię
elektryczną. Blok BGP 100 dysponuje mocą elektryczną na poziomie 101
MW oraz cieplną 76,3 MWt, tym samym stanowi podstawową jednostkę
wytwórczą elektrociepłowni.
Elektrociepłownia Lublin Wrotków
wykorzystuje blok parowo-gazowy jako podstawową jednostkę wytwórczą,
która z gazu ziemnego wysokometanowego w skojarzeniu pokrywa lokalne zapotrzebowanie na ciepło i energię elektryczną. W okresie grzewczym
przy szczytowym zapotrzebowaniu kotły wodne są załączane do pracy jako
urządzenia pomocnicze. Blok GP dysponuje mocą elektryczną na poziomie
235 MW oraz 150 MWt.

Rys. 7. Elektrociepłownia Zielona Góra

Elektrociepłownia Zielona Góra
(Rys.7) od 2004 roku wytwarza energię w skojarzeniu wykorzystując paliwo
z lokalnych złóż w Kościanach, gaz
ziemny zaazotowany GZ41,5. Podobnie
jak w elektrociepłowni Lublin Wrotków
blok gazowo-parowy zaspokaja potrzeby
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Tabela numer 3 przedstawia zestawienie mocy opisanych w rozdziale 2.1. obiektów.
Lp.

Nazwa obiektu

Rodzaj
bloku

Moc
elektryczna

Moc cieplna

Data
uruchomienia

1

Elektrociepłownia
Lublin- Wrotków

BGP

235 MW

150 MWt

2002

2

Elektrociepłownia
Zielona Góra

BGP

198 MW

135 MW

2004

3

Elektrociepłownia
Gorzów

BGP

65,5 MW

112 MWt

1999

4

Elektrociepłownia
Rzeszów

BGP100

101MW

76 MWt

2003

5

Elektrociepłownia Nowa
Sarzyna

BG

116 MW

70 MW

2000

6

Elektrociepłownia
Siedlce

BG

22,4 MW

14,6MWt

2002

7

Elektrociepłownia
Władysławowo

BG

11 MW

18 MWt

2002

Eksploatację bloku gazowego
w Elektrociepłowni Nowa Sarzyna rozpoczęto w 2000 roku. Obiekt wytwarza
energię w oparciu o gaz ziemny wysokometanowy. Elektrociepłownia wyposażona jest w: dwa kotły energetyczne
parowe odzysknicowe - o łącznej mocy
140 MW przy jednoczesnej pracy obu
kotłów, trzy turbozespoły oraz 5 olejowo-gazowych kotłów ciepłowniczych.
Dwupaliwowe kotły zastosowano, aby
w przypadku postoju elektrociepłowni
zapewnić pełną dyspozycyjność dostawy ciepła do Zakładów Chemicznych
Organika - Sarzyna. Olej wykorzystywany jest jako paliwo rezerwowe.
Elektrociepłownia gazowa Siedlce wytwarza energię od 2002 roku
w oparciu o blok gazowy z mocą cieplną 22,4 MJ/s oraz elektryczną na poziomie 14,6 MW. Elektrociepłownia jest
wyposażona w kotły odzyskowe firmy
Alstom oraz dwie turbiny Solar Taurus, które pracują w skojarzeniu z mocą
cieplną wynoszącą 23 MJ/s.
Instalacje energetyczne zasilane
gazem ziemnym można spotkać m.in.
w Elektrowni Szczecin (BGP), Elektrociepłowni Opole, Zakładzie Chemicznym Widzów, Zakładach Polar w Elek-

trociepłowni Zakrzów, Elektrociepłowni
Władysławowo czy w Przedsiębiorstwie
Energetyki Cieplnej Siedlce.

Wyżej przedstawione krajowe
obiekty oraz inwestycje energetyczne to obiekty unikalne pod względem instalacji przemysłowej. Wykorzystywane technologie wymagają
odpowiedniej mentalności personelu
technicznego i wysokiego poziomu
kultury bezpieczeństwa. Tym samym
z powodzeniem można stosować do
analizy czynników ludzkich w eksploatacji elektrowni gazowych czy elektrociepłowni gazowych metodę trójkąta MTO.

Czynniki ludzkie a
eksploatacja obiektów
gazowych
W energetyce gazowej ma zastosowanie model tzw. „sera szwajcarskiego”. Model ten zakłada trzy warstwy nawiązujące te metodyki MTO,
zmniejszające ryzyko wypadków.
W nawiązaniu do poprzednich rysunków (rys 4, 5,6) każdą z warstw
przedstawiono na poniższym rysunku.

Rys. 8. Model „sera szwajcarskiego”

Budowane są kolejne obiekty m.in.
elektrownia gazowa grupy Tauron Polska Energia w Stalowej Woli o mocy
400 MW i rocznym zapotrzebowaniem
na gaz na poziomie 500 mln m3 rocznie,
gdzie roczne krajowe wydobycie gazu
wynosi 4,2 mld m3 rocznie. Planowane oddanie obiektu do eksploatacji to
2015 r. Inne realizowane inwestycje
to budowa dwóch bloków gazowych
w Polkowicach i Głogowie przez KGHM
Polska Miedź.

Ryzyko związane z potencjalną
awarią w systemach technicznych
określa poniższy wzór:

R = f ⋅C

			

(1)

gdzie: R - ryzyko, f - prawdopodobieństwo wystąpienia awarii, C - konsekwencje wystąpienia awarii.
Wzór odnosi się także bezpośrednio do przygotowania personelu do
wykonania powierzonych zadań. Za-

Paliwa dla energetyki

w zakresie produkcji ciepła poza okresem grzewczym, dysponując 198 MW zainstalowanej mocy elektrycznej oraz 135 MWt mocy cieplnej. W okresie grzewczym
blok współpracuje z blokiem węglowym. Blok gazowo-parowy wykorzystywany
jest również do produkcji pary technologicznej.
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łożenia kultury bezpieczeństwa przedstawionej na rysunku 8 można ująć stwierdzeniem (z ang): “Doing the right thing when
no one is looking”. Kultura bezpieczeństwa to sposób postępowania w różnych
sytuacjach, to szerokie spektrum działań
mających na celu tworzenie bezpiecznego środowiska pracy. To sposób myślenia
i działania wręcz intuicyjnego.

 Czynniki ludzkie a

Paliwa dla energetyki

ekonomika eksploatacja
bloków gazowych

Z finansowego punktu widzenia czynniki ludzkie w energetyce gazowej można
opisać zasadą zapożyczoną z medycyny, iż
“lepiej zapobiegać niż leczyć” (Rys. 9). Bardzo trudno jest zmienić sposób myślenia
i opinię publiczną w podejściu do myślenia
o bezpieczeństwie technologii nim dojdzie
do wypadków tak jak w elektrowni gazowej w Longford w Australii w 1988r. czy na
platformie wiertniczej Piper Alpha. Można
by mnożyć inne przykłady wypadków, jednak nie to jest celem niniejszej publikacji.
Należy zwrócić uwagę, iż takie wydarzenia
mają ogromny wpływ na opinię społeczną
i poczucie bezpieczeństwa w odniesieniu
do eksploatowanych obiektów energetycznych. I nie ma znaczenia jak długo oraz
jak wiele obiektów pracuje bezawaryjnie.
Właśnie dlatego tak istotna jest edukacja o energetyce, szczególnie w początkowej fazie realizacji inwestycji. Świadome

Rys. 9. Krzywa wypadków

społeczeństwo zna nie tylko wady, ale również zalety eksploatacji bloków gazowych
i gazowo-parowych. Ta świadomość daje
ludziom szansę wyrobienia sobie wyważonej opinii dotyczącej technologii wytwarzania energii elektrycznej. Wzrost świadomości odnosi się również do informacji
przekazywanych w prasie. Kreowanie wizerunku firmy w oparciu o rzetelną wiedzę wymagają wielu działań promocyjnoedukacyjnych i właściwej strategii firmy,
co rodzi koszty. Kosztów tych nie da się
bezpośrednio porównać z żadną inną gałęzią przemysłu. Celowość ponoszenia
tych kosztów ma odzwierciedlenie w strategicznych decyzjach m.in. władz lokalnych, planowaniu rozwoju regionalnego
i budowaniu opinii społeczeństwa.
Inny powodem dla którego należy
uwzględnić czynnik ludzki w eksploatacji
bloków gazowy, co ma przełożenie na efekt
finansowy przedsiębiorstwa jest: mniejsza
liczba wypadków, mniejsza rotacja wykwalifikowanej kadry, redukcja potencjalnych
ludzkich błędów i ich konsekwencji. Jeśli
przełożymy to na pracę bloku, wówczas
możemy uzyskać większą efektywność,
niższe koszty związane z utrzymaniem ruchu i bardziej wydajnych pracowników.

 Podsumowanie
Czynniki ludzkie są bardzo ważne na
każdym etapie powstawania elektrowni gazowej czy elektrociepłowni gazowo-paro-

wej. Jeśli porównamy krajowe i zagraniczne
doświadczenia, można wówczas zaobserwować jak długa i trudna droga przed nami.
Człowiek stanowi najbardziej newralgiczny
punkt każdego przedsięwzięcia w energetyce. W Polskich warunkach często wiele
etapów projektów wygląda zupełnie inaczej
niż w przypadku inwestycji czy eksploatacji
zagranicznych obiektów. Dlatego tez inwestorzy powinni dokładnie i szczegółowo
rozważyć poszczególne zadania i działania w danej fazie projektu, zwłaszcza tam,
gdzie sukces zależy od czynnika ludzkiego.
Jeśli dodamy również polityczny stosunek
do polskiej energetyki i nastroje społecznie,
to uzyskamy obraz czynników wpływów na
polską energetykę. o
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Europy Środkowej i Wschodniej,
Interactive Intelligence

Jak wybrać

bezpiecznego
dostawcę usług

C

chmurowych?

 Gwarancja ciągłości
realizacji usługi

Zaufany dostawca usługi chmurowej
jest w stanie podpisać z nami umowę SLA
gwarantującą czas działania usługi na poziomie 99,999%. Praktycznie rzecz biorąc mamy w tym wypadku większą gwarancję stabilności działania systemu niż
w wypadku tradycyjnego zakupu licencji.
Podczas podpisywania umowy warto
jednak sprawdzić, czy nasz partner poważnie podchodzi do podjętego zobowiązania. System musi być w pełni re-

dundantny i posiadać funkcję back-upu
danych w czasie rzeczywistym. Serwer
oprogramowania powinien zawsze być
zdublowany w innej, oddalonej geograficznie lokalizacji, co zapewni niezależność od katastrof naturalnych, czy ataków terrorystycznych. Aktywny serwer
zapasowy stanowi lustrzany obraz serwera podstawowego i na bieżąco monitoruje jego działanie. W chwili wykrycia
jakiegokolwiek problemu serwer zapasowy natychmiast przejmuje całość funkcji w sposób praktycznie nieodczuwalny dla
odbiorcy usługi. Wszystkie dane są na

bieżąco replikowane pomiędzy dwoma
serwerami, natomiast długoterminowe
obrazy systemu zostają dodatkowo zapisywane na zewnętrznym nośniku lub
w chmurze.

 Bezpieczeństwo fizyczne
Bezpieczne zduplikowane centra danych to najważniejszy fragment
w układance elementów, które zapewniają dobrą współpracę pomiędzy dostawcą
a użytkownikiem usługi. Dlatego przed
podpisaniem umowy chmurowej war-

Technologie

loud computing, czyli usługowy model udostępniania i korzystania
z zasobów informatycznych, realizowany za pomocą połączenia
sieciowego, to zjawisko, które może całkowicie zmienić świat nowych
technologii. Fenomen chmury stanowi prostota i wygoda tego modelu dla
użytkownika. Jednak ta nowa technologia budzi również wśród odbiorców wiele
pytań i obaw. Przekazując odpowiedzialność za zarządzanie naszymi zasobami
IT na barki dostawcy musimy mieć pewność, że potrafi on zagwarantować
bezpieczeństwo składowanych w chmurze danych i wysoką ciągłość
dostarczania usługi, niezwykle ważną do firm z sektora energetycznego.
W jaki sposób prowadzić rozmowy z dostawcami, aby wybrać pewnego
i zaufanego partnera?
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to osobiście wybrać się do data center,
aby dokładnie zapoznać się z wszystkimi stosowanymi tam procedurami bezpieczeństwa.
Podstawą bezpieczeństwa każdego
obiektu jest kontrola dostępu i bezpieczeństwo fizyczne. Budynek data center nie może być otwarty dla osób z zewnątrz. Całodobowy monitoring wideo
obiektu, umieszczenie serwerów w zamkniętych stalowych szafach, podwójna
autoryzacja pracowników za pomocą kart
elektronicznych oraz skanerów siatkówki
oka to procedury, które powinno posiadać każde profesjonalne centrum danych
dla usług w chmurze. Warto sprawdzić,
czy systemy zasilania, chłodzenia oraz
wewnętrzna infrastruktura sieciowa zostały zduplikowane na wypadek awarii.
Czasami prosty przypadek, na przykład
zerwanie kabla w czasie prac budowlanych prowadzonych w pobliżu data
center, może zablokować dostarczanie
usługi, zatem warto zapewnić połączenie kilkoma kablami do kilku operatorów.
W centrach danych Interactive Intelligence
znajdują się nawet podwójne generatory prądu i zbiorniki paliwa, zapewniające
ciągłość usług w przypadku wielodniowej
przerwy w dostawie energii. Żadna katastrofa nie przeszkodzi nam w dostarczaniu klientom funkcji call center zgodnie
z umową!

 Bezpieczeństwo danych
Przekazanie danych zewnętrznemu
partnerowi rodzi zazwyczaj największy
opór i obawy przedsiębiorców. Jednak
istnieją procedury, które gwarantują zachowanie bezpieczeństwa danych wrażliwych przechowywanych w chmurze.
Przede wszystkim należy upewnić
się, że system oferowany w chmurze
jest w pełni zwirtualizowany i udostępniany w architekturze multi-instant, która
umożliwia tworzenie na serwerze systemowym odrębnej instancji dla każdego
odbiorcy usługi chmurowej. Obniża to
koszty współpracy oraz zwiększa bezpieczeństwo przechowywania danych.
W przypadku mniej zaawansowanej
technologicznie architektury multi-tenant pojedynczy system jest wykorzystywany dla wielu różnych klientów. Taka struktura rodzi problemy integracyjne
i administracyjne. Nie jest również polecana klientom o restrykcyjnych wymaganiach w zakresie bezpieczeństwa.
Nie każda profesjonalna firma musi
posiadać certyfikacje dla swoich produktów i usług, ale certyfikaty oznaczają
gwarancję spełniania pewnych standardów, a zatem dodatkowy argument za
podjęciem współpracy z danym partnerem. ISO 9001 to podstawowa norma,
określająca wymagania, które powinien

Rys. 1. Konfiguracja modelu chmury hybrydowej dla systemów telekomunikacyjnych

spełniać system zarządzania jakością
w organizacji. Wartościowym certyfikatem określającym procedury wewnętrznej kontroli dla organizacji usługowych,
przetwarzających poufne dane swoich klientów jest amerykański certyfikat SSAE-16. Bardzo ważny dla usług
chmurowych jest także PN-ISO/IEC
27001-2007, określający normy dla zarządzania bezpieczeństwem informacji.

 Elastyczność wdrożenia
W modelu chmury publicznej przetwarzanie i składowanie informacji w całości odbywa się w całości w data center
dostawcy. Na stacjach roboczych klienta
zostają zainstalowane jedynie niezbędne
końcówki do zarządzania poszczególnymi funkcjami systemu. Jednak firmy
energetyczne mogą postrzegać chmurę
publiczną jako krok zbyt radykalny, ciężki
do przeprowadzenia również ze względu na restrykcyjne wymagania prawne
w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa danych.
W przypadku wdrożenia systemów
telekomunikacyjnych w chmurze najczęściej rekomendujemy klientom tzw. model chmury hybrydowej, łączący zalety
zdalnego dostarczania usługi z kontrolą
na poziomie lokalnym. W tym wypadku
wszystkie dane wrażliwe, np. nagrania
rozmów czy dane klientów firmy, pozostają w sieci wewnętrznej odbiorcy usługi. Wiele firm rozpoczyna swoją przygodę z chmurą właśnie od tego modelu,
gwarantującego zachowanie kontroli
nad informacjami kluczowymi dla prowadzenia biznesu. Konfigurację takiego
systemu ilustruje diagram przedstawiony na rys. 1.
Moim zdaniem druga fala spowolnienia gospodarczego przyczyni się do
rozwoju rynku cloud computingu. Rozwiązania w chmurze to idealna odpowiedź na trudne czasy. Brak bariery inwestycyjnej, redukcja kosztów CAPEX
i kontrola OPEX, bezpośrednie powiązanie wykorzystywanych funkcjonalności
z aktualnymi potrzebami biznesowymi
w chwili, gdy firmy zaciskają pasa takie
rzeczy są na wagę złota. o
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Diagnostyka i zapobieganie
nieszczelnościom rur
powierzchni ogrzewalnych
kotłów parowych
Ustroń, Hotel Belweder, 02-04.10.2013 r.
ORGANIZACJA:

EXPOPOWER:dawka

energii dla biznesu
T

o będzie energetyczna majówka w Poznaniu. Tuż po
długim weekendzie majowym odbędzie się spotkanie
osób zainteresowanych branżą elektryczną i energetyczną - targi Expopower (14-16.05.2013 r.). Partnerem strategicznym tegorocznej imprezy jest TIM SA.

 Rynkowe nowinki
Targi Expopower to jedno z najlepszych miejsc, na których można wymienić branżowe doświadczenia oraz poznać trendy i nowinki rynkowe. Ofertę ze znakiem „nowość”
na swoim stoisku zaprezentują m.in. takie firmy jak: EC
Systems, Electronic Power and Market, Elko-Bis, EL-Puk,
Hager Polo, JAD, Jean Mueller Polska, Kiev Rent, Kopos
Elektro, Noark Elektric, Prüftechnik-Wibrem, czy ROSA.

przy współpracy:

TAURON Wytwarzanie S.A.
EDF Polska CUW Sp. z o.o.
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
ENERGA Elektrownie Ostrołęka S.A.
Towarzystwo Gospodarcze Polskie Elektrownie
PAT R O N AT

H O N O R O W Y:

UrzÈd
Dozoru
Technicznego

Patronat medialny:

Energetyka
Energetyka Cieplna i Zawodowa
Przegląd Energetyczny
Nowa Energia
Dozór Techniczny
T E M AT Y K A

SYMPOZJUM

• Badania i ocena stanu technicznego rur
powierzchni ogrzewalnych kotłów
• Zapobieganie nieszczelnościom rur powierzchni
ogrzewalnych
• Zarządzanie wiedzą o stanie
technicznym powierzchni
ogrzewalnych kotłów
• Zmiana warunków spalania
w kotłach związana z ich
proekologiczną modernizacją
• Wpływ modernizacji kotłów na
stan techniczny powierzchni
ogrzewalnych
• Innowacyjne metody badań
i oceny stanu technicznego
urządzeń energetycznych

 Transfer wiedzy
Pierwszego dnia targów Expopower odbędzie się szkolenie pt. „Inteligentne Budynki - luksus czy oszczędności”. Eksperci m.in. omówią inteligentne rozwiązania
odpowiednie do zastosowania w mieszkaniach, domach,
biurowcach, czy hotelach.
Tego samego dnia odbędzie się także konferencja
„Energooszczędność w oświetleniu”. Planowane tematy to: m.in. oświetlenie drogowe w związku z programem SOWA, modernizacja budynków użyteczności publicznej, czy system monitorowania oświetlenia zewnętrznego
w gminach.
„Nowoczesna energetyka - współpraca i wyzwania” to tytuł konferencji, która odbędzie się drugiego dnia
targów, 15 maja. Podczas debaty poruszone zostaną zagadnienia z zakresu: rozwoju energetyki sieciowej, planów
zaopatrzenia gmin w energie elektryczną, wykorzystania
środków unijnych przy realizacji inwestycji energetycznych,
prac pod napięciem, korytarzy przesyłowych oraz oze.
Drugiego dnia odbędzie się również szkolenie pt. „Silniki elektryczne w przemyśle - zasilanie, zabezpieczanie,
sterowanie”, podczas którego zostanie omówiony pełen
zakres tematyczny: od rodzajów silników i metod sterowania, poprzez zabezpieczenia, zakłócenia emitowane przez
„zespół napędowy”, po przewody i kable stosowane do
zasilania silnika, a na ekranach kończąc.
Dodatkowo 15 maja będzie można wziąć udział w konferencji z cyklu „Instalacje elektryczne niskiego, średniego i wysokiego napięcia”.
W trzeci dzień Expopower odbędzie się szkolenie pt.
„Jak zaoszczędzić na energii elektrycznej?”. Przedstawione zostaną najbardziej energochłonne urządzenia
w przemyśle oraz w pomieszczeniach biurowych i użyteczności publicznej, a także korzyści proponowanych
rozwiązań. o
Szczegóły na: www.expopower.pl
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Adam Smolik, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Inżynier Kontraktu „po przejściach”
– nowe spojrzenie na funkcję Inżyniera Kontraktu

M

W

życiu prywatnym jak i zawodowym często pojawiają się niepożądane przejścia, na które mamy większy lub mniejszy wpływ, dojrzałość
polega na wyciąganiu z nich wniosków
i próbie niedopuszczenia do podobnych przypadków w przyszłości.
Skoro możemy mówić o inteligentnym człowieku, ale też o inteligentnym
systemie, sieci, pomiarze czy firmie, to
przez analogię do człowieka „po przejściach” pomyślałem o IK-podmiocie, firmie, usłudze „po przejściach”.
W dalszej części materiału pojęcie
Inżyniera Kontraktu zostanie dokładnie zdefiniowane. Teraz poprzestanę na
stwierdzeniu, że to podmiot świadczący
usługę Inżyniera Kontraktu.
W krajobrazie budowlanego projektu inwestycyjnego w energetyce wytwórczej (budowa bloku energetycznego, instalacji spalania biomasy, instalacji

oczyszczania spalin), w takim się poruszamy, coraz istotniejszą rolę odgrywają
doradcy. Coraz częściej Inwestor wspomagany jest przez doradców prawnych,
ubezpieczeniowych, podatkowych, finansowych, ekonomicznych czy technicznych.
Ostatnia grupa to wedle życzenia:
Inżynier Kontraktu, Inżynier (wg FIDIC),
Inżynier Umowy, Inżynier Konsultant,
Doradca Techniczny, Doradca, Konsultant, Przedstawiciel Zamawiającego,
Przedstawiciel Techniczny Zamawiającego …. Uff. Wszyscy wyżej wymienieni
wspierają Inwestora w zarządzeniu jego
projektem inwestycyjnym.
Zarządzanie inwestycjami jest zagadnieniem skomplikowanym, kosztownym i wrażliwym na wszelkie zmiany
zachodzące w otoczeniu projektu. Dlatego Inwestor zatrudnia doradców od
zarządzania, ale także dlatego, że jego
zasoby w tym zakresie, wystarczające
w normalnej codziennej działalności, są
niewystarczające dla okresowego nadzwyczajnego obciążenia, bo tego wymaga jego korporacyjny porządek, bo tego
wymagają instytucje finansujące projekt,
bo sprawne zarządzanie jest najlepszym
gwarantem pomyślności projektu, mierzonej osiągnięciem zamierzonego celu

w zaplanowanym czasie w ramach założonego budżetu i zamówionej jakości.
Inżynier Kontraktu (np. budowy bloku energetycznego) to zespół od kilku
do kilkudziesięciu specjalistów szeregu
specjalności w tym: zarządzania projektami, inspektorów nadzoru inwestorskiego wszelkich specjalności i uprawnień,
projektantów i kierowników budowy,
specjalistów technicznych branży kotłowej, turbinowej, pomocniczej, elektrycznej, automatyki, rozruchu, ochrony
środowiska, dokumentacji, prawników,
finansistów, ekonomistów, szkolenia,
BHP, kompletacji dostaw i innych, których doradcy od „zamawiania" Inżyniera
Kontraktu potrzebnie lub całkiem zbytecznie zalecają Inwestorowi zatrudnić.
Cena pracy zespołu Inżyniera Kontraktu wynosi od 0,5%-2,5% wartości
inwestycji, w zależności od wielkości
i skomplikowania projektu oraz zasobów
własnych Inwestora.
Początki Inżyniera Kontraktu w realizacji projektów inwestycyjnych w krajowej energetyce to lata dziewięćdziesiąte ubiegłego stulecia. Na krajowym,
ograniczonym rynku tej usługi, pojawiło się kilka polskich podmiotów lub
spółek założonych przez podmioty zagraniczne. Ich ilość, zapotrzebowanie

Technologie

Fot. NE

ateriał powstał na podstawie doświadczeń
podmiotu, który w latach 1990 - 2013
uczestniczył w roli Inżyniera Kontraktu (IK)
w bez mała 80 projektach polskiej energetyki.
Były to projekty różnej (od kilku milionów do kilku
miliardów) wielkości i charakteru.
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na tę usługę, ceny oferowane pozostawały w rynkowej równowadze. Równie
cywilizowane były procedury wyłaniania
wykonawców tej usługi. Temat był trudny przy przetargach konkurencyjnych,
z powodu kłopotów przy przygotowaniu
dokładnych specyfikacji obowiązków
doradcy. Nie było wprawdzie, jak mówi
FIDIC, wyboru „według zdolności”,
ale miały zastosowanie kryteria wyboru IK takie jak: kompetencje techniczne, doświadczenie w realizacji procesów inwestycyjnych, znajomość rynku
dostawców nowoczesnych technik
i technologii, zdolności organizacyjne,
znajomość przepisów prawa odnoszących się do procesu inwestycyjnego,
dostęp do zasobów niezależność zawodowa, mobilność, sprawiedliwe struktury
wynagradzania, uczciwość zawodowa,
system zapewnienia jakości.
Niewątpliwie na taki stan miała
wpływ postawa Inwestorów ówczesnej
energetyki, zasobność rynku doświadczonych firm wykonawczych zdolnych
pełnić funkcję Generalnego Wykonawcy,
potencjał biur projektowych czy firm dostawczych i budowlano-montażowych.
Kluczową rolę odgrywało istniejące prawo i sposób jego stosowania.
Tak było, teraz jest i będzie inaczej,
a po drodze były „przejścia”.
Pozostała potrzeba profesjonalnego zarządzania inwestycją. Reszta
ewaluowała by osiągnąć stan dzisiejszy. Skomplikowały się warunki przygotowania i rozpoczęcia realizacji inwestycji. Niepewność dotycząca cen
gazu i CO2 oraz regulacji OZE ograniczyły projekty budowy nowych mocy.
Zmienił się rynek Wykonawców Generalnych budów. Zniknęło kilka znanych
firm, pojawiły się nowe, czasami zupełnie egzotyczne. Zmienił się wreszcie
rynek doradztwa inwestycyjnego dla
energetyki. Perspektywy jego wzrostu spowodowały napływ doradców
z rynków innych gałęzi przemysłu, inwestycji infrastrukturalnych oraz powstawanie nowych podmiotów doradztwa
inwestycyjnego. Obecnie w przetargach
w energetyce składa oferty kilkadziesiąt firm o bardzo szerokim rodowodzie,

w tym po kilka lub kilkanaście w jednym
postępowaniu.
Bogactwo wianuszka doradców
spowodowało, że wybór IK stał się
trudniejszy. Tak trudny, że niejednokrotnie by rozpocząć współpracę z
doradcą potrzeba go wybrać przy pomocy innego doradcy - doradcy na
wybór doradcy.
Dla dużego projektu wybór IK następuje zgodnie z Prawem Zamówień
Publicznych.
Zamówienia publiczne to bezwzględna procedura. Przy niskim poziomie zaufania społecznego wymaga
szeregu różnego rodzaju dokumentów,
a im więcej dokumentów, tym łatwiej
o zamieszanie. Proponowane przez
doradców Specyfikacje Istotnych Wa-

”

Zamówienia
publiczne to
bezwzględna
procedura.
Przy niskim
poziomie zaufania
społecznego
wymaga szeregu
różnego rodzaju
dokumentów,
a im więcej
dokumentów, tym
łatwiej
o zamieszanie. (…)
Skutkiem walki
konkurencyjnejo
pozyskanie zleceń
jest powstanie
rynku referencji
dla podmiotów
i rynku wszelkiej
maści specjalistów
do wynajęcia. To
chore zjawisko jest
niezamierzonym
wynikiem działania
Prawa Zamówień
Publicznych lub
braku rozsądku w
jego stosowaniu.

runków Zamówienia do wyboru IK budowlanego projektu inwestycyjnego
w energetyce powodują wypaczenie
idei przetargu. Skutkiem walki konkurencyjnej o pozyskanie zleceń jest powstanie rynku referencji dla podmiotów
i rynku wszelkiej maści specjalistów do
wynajęcia. To chore zjawisko jest niezamierzonym wynikiem działania Prawa Zamówień Publicznych lub braku
rozsądku w jego stosowaniu.
W gąszczu przeprowadzanych
przez potencjalnych wykonawców interpretacji praw mających zastosowanie w przetargach publicznych brylują
prawnicy kancelarii prawnych, potrafiący dokonywać cudów zręczności
w próbach interpretacji prawa na korzyść swoich klientów. Prawo, w tym
Prawo Zamówień Publicznych, funduje
możliwość zaskakiwania uczestników
przetargu różnymi niespodziankami,
jak na przykład możliwością wykazania się referencją budowy bloku energetycznego dzięki wykonaniu na nim
prac remontowych ponad 20 lat po
zakończeniu budowy tego bloku. W
zaciekłej walce o kontrakt zdarzyło się,
że uczestnik przetargu oprotestował
brak kwalifikacji osoby w ofercie konkurenta, zamieszczając tę samą osobę
w zasobach swojej oferty jako spełniającą wymaganie.
Gra uprawnieniami osób mających
pracować w zespole wyłonionego Inżyniera Kontraktu zgłoszonych jednocześnie do kilku ofert, referencje
z budów od Ukrainy po Australię i Nową Zelandię to niektóre sposoby na
zdobycie zlecenia.
Inwestorzy bądź ich doradcy, świadomie bądź nie, kształtują charakter
wykonywanej przez IK usługi. Nieprecyzyjne zapisy w SIWZ, a potem
w Umowie o współudziale IK przy …,
o obowiązku koordynacji zadań polegających na koordynacji działań podmiotów niezależnych od IK (rozruch),
o nadzorze w okresie gwarancyjnym,
o obowiązku zatrudnienia specjalistów,
którzy, jak pokazuje wieloletnia praktyka, nigdy na budowie nie byli potrzebni, wyznaczanie i ścisłe monito-
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rowanie (penalizowanie) czasu pracy
członków zespołu Inżyniera Kontraktu, powodują trudność wyceny usługi
przez oferenta. A przecież o wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje
z reguły jej cena. Oby nie rażąco niska!
Przypadki interpretacji rażąco niskiej ceny przez Krajową Izbę Odwoławczą czy odwołujących się
konkurentów to specjalny rozdział
w praktyce zamówień publicznych.
Szczegóły wymienionych przypadków mogą być omówione w trakcie
prezentacji na IV Konferencji „Gaz w
Energetyce - technologie, realizacja inwestycji, finansowanie” w Warszawie
w dniach 18-19 czerwca 2013 r.

Oczekując na czasy, kiedy przed
wyborem Inżyniera Kontraktu Inwestor zechce:
 zapoznać się z otrzymaną od Inżyniera Kontraktu obszerną pisemną informacją,
 porozmawiać z jego wyższym
personelem,
 zasięgnąć opinii u jego klientów,
 zapoznać się z obiektami, na których pracował doradca i skontaktuje się z ich użytkownikami,
 odwiedzić siedzibę doradcy,
 sprawdzić systemy i metody jego pracy,
 sprawdzić możliwości posiadanego sprzętu komputerowego
i oprogramowania,
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proponuję trzymanie się prostych zasad:
 Inżynier Kontraktu wykonuje to,
co Inwestor u niego zamówił
i zapisał w Umowie o świadczenie
usług Inżyniera Kontraktu.
 Inwestor stosuje taką procedurę,
że niemożliwym będzie wybór niekompetentnego, zdesperowanego wykonawcy.
 Inwestor współpracuje z Inżynierem Kontraktu.
 Inwestor współpracuje z Kontraktorem.
 Inwestor ma swój projekt inwestycyjny i chce go zrealizować, sam
lub z pomocą doradcy, przedstawiciela lub powiernika. o

ZAKOŃCZENIE PROJEKTU KLASTROWEGO
strategii rozwoju oraz marketingowej,
a także powołanie do życia wyspecjalizowanego biura, zatrudniającego fachowców i ekspertów odpowiedzialnych za promocję, pozyskiwanie
nowych partnerów, a także poszukiwanie źródeł finansowania działalności klastrowej.
W ciągu trzech lat realizacji projektu
(lipiec 2010 - czerwiec 2013) przeprowadzono szereg prac badawczych
skoncentrowanych wokół problematyki wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz modernizacji przedsiębiorstw ciepłowniczych pod kątem
sprostania unijnym normom emisyjnym.Co szczególnie istotne, w badaniach duży nacisk położono na wymiar
praktyczny: każda ciepłownia otrzymała opracowanie zawierające rekomendacje wdrożenia konkretnych rozwiązań wraz ze wskazaniem najbardziej
korzystnego ekonomicznie wariantu.

Podczas wyjazdów studyjnych ciepłownicy mieli również okazję przyjrzenia się dobrym praktykom stosowanym
w proekologicznej energetyce krajów
skandynawskich (Szwecja i Dania) oraz
Niemiec.
Projekt „RAZEM CIEPLEJ - Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra
Ciepłowniczego” został sfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.
Wartość dofinansowania wyniosła
3 880 382 zł. o
Zainteresowanych zapraszamy do
współpracy:
Biuro Klastra
ul. Jagiellońska 91a, 10-356
Olsztyn
(89) 527 70 72
biuro@razemcieplej.pl
www.razemcieplej.pl

Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej
Publikacja finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej
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Projekt pod nazwą „RAZEM CIEPLEJ - Rozwój Warmińsko-Mazurskiego Klastra Ciepłowniczego” był realizowany w ramach poddziałania I.4.3
Programu Operacyjnego Rozwój Polski
Wschodniej. Rolę koordynatora przedsięwzięcia pełniła Warmińsko-Mazurska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
w Olsztynie, poza tym udział wzięło w
nim 10 przedsiębiorstw ciepłowniczych,
dwie uczelnie wyższe i dwa samorządy
(w tym samorząd wojewódzki) z województw warmińsko-mazurskiego,
podlaskiego i lubelskiego, skupionych
w klastrze „Razem Cieplej”. Sam klaster to inicjatywa unikalna w skali kraju
z uwagi na fakt, że zrzesza on w zdecydowanej większości spółki komunalne,
działające w warunkach braku naturalnej konkurencji.
Głównym, w pełni zrealizowanym
celem projektu było wzmocnienie
struktury klastra poprzez opracowanie
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Mariusz Marchwiak, „Nowa Energia”

VI Forum Dyskusyjne

„Doświadczenia Eksploatacyjne
Instalacji Odsiarczania Spalin”

P

rzez dwa dni (łącznie przez prawie 20 godz.) spotkania zorganizowanego
przez Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR”
Sp. z o.o., specjaliści z branży energetycznej i przemysłu oraz przedstawiciele
firm dostarczających technologie i usługi w zakresie instalacji odsiarczania
spalin, dyskutowali i wymieniali się doświadczeniami w zakresie eksploatacji
instalacji odsiarczania spalin.
wudniowe debaty, które odbyły się 16-19 kwietnia 2013 r.
w Tatrzańskiej Łomnicy, rozpoczął Panel Dyskusyjny pod hasłem
„Co dalej z Energetyką? Normy Środowiskowe a Inwestycje
w Odsiarczanie i Odazotowanie
Spalin”. Dyskusję poprowadził Eugeniusz Głowacki, dyrektor Zakładu Ochrony Środowiska, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Do dyskusji
zostali zaproszeni przedstawiciele: energetyki - Stanisław Papuga, dyrektor techniczny PGE GiEK
SA Oddział Elektrownia Bełchatów
oraz Eugeniusz Bilkowski, wieloletni dyrektor techniczny Elektrowni
Bełchatów; nauki - prof. Maria Jędrusik z Politechniki Wrocławskiej;
przemysłu - Jerzy Majchrzak, PKN
ORLEN SA; dostawców technologii - Paweł Noakowski, BEROA
Deutschland GmbH, Janusz Kozieł, STEULER - KCH GmbH, Je-

rzy Mazurek, RAFAKO S.A. Gospodarza reprezentował Adam Smolik,
prezes „ENERGOPOMIAR” Sp. z
o.o.
Na początku dyskusji głos zabrał prezes Smolik, który w swojej
wypowiedzi doszedł do konkluzji,

kierunku będzie rozwijała się energetyka, zważywszy na brak stabilnej polityki energetycznej i „strach”
inwestorów przed inwestycjami
(z obawy przed brakiem ich rentowności). Wskazał również na dodatkowy problem, który może się

iż w zakresie IOS będzie co robić,
ze względu na niezmiennie ważną rolę węgla w energetyce. Natomiast odnosząc się do przyszłości,
wyraził swoją wątpliwość, w jakim

pojawić przy prowadzeniu kilku inwestycji równocześnie (budowie kilku bloków), a dotyczy on możliwości realizacji tych inwestycji przez
wykonawców. Z kolei dyr. Papuga
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skupił się na przedstawieniu sytuacji związanej z dostosowaniem
się grupy PGE do dyrektywy IED.
Podkreślił, że w Elektrowni Bełchatów cały czas trwają prace poprawiające sprawność pracy bloków,
a co za tym idzie zmniejszające ich
oddziaływanie na środowisko. Eugeniusz Bilkowski, zabierając głos
w dyskusji, podzielił się swoim wieloletnim doświadczeniem w zakresie realizacji i eksploatacji instalacji
ochrony środowiska, prezentując
- na przykładzie Elektrowni Bełchatów - drogę jaką przeszedł ten
zakład, aby sprostać obecnym normom środowiskowym. Jerzy Majchrzak, reprezentujący największy
zakład energetyczny w energetyce
przemysłowej - PKN ORLEN, zaprezentował działania jakie prowadzone są w celu spełnienia norm środowiskowych, których wprowadzenie
ma nastąpić w 2016 r. Aby osiągnąć ten cel prowadzone są prace
w ramach rozpoczętego 3 lata temu
programu inwestycji ekologicznoenergetycznych w elektrociepłowni
zakładu produkcyjnego w Płocku.
W rezultacie prowadzonego programu Koncern zrealizuje inwestycje,
które dzięki zastosowaniu najnowszych rozwiązań z zakresu ochrony
środowiska, umożliwią zmniejszenie
przez płocki zakład emisji związków chemicznych z elektrociepłowni
o około 90%. Wykonanie wszystkich
zadań inwestycyjnych zaowocuje
znaczną redukcją dwutlenku siarki
oraz związków azotu, jak również
zmniejszeniem ilości emitowanych
przez tę jednostkę pyłów. Ponadto
zaplanowane w ramach programu
inwestycje pozwolą na wykorzystanie do celów energetycznych różnych, niskiej jakości frakcji ciężkiego oleju.
W następnej kolejności wypowiadali się przedstawiciele firm wykonawczych, którzy starali się odpowiedzieć na pytanie, które postawił
prowadzący panel dyskusyjny. - Patrząc z perspektywy najbliższych

3 lat, w Polsce powinno powstać
około 8-10 IOS w dużej energetyce,
a biorąc pod uwagę mniejsze elektrociepłownie i ciepłownie to kolejne
kilkanaście instalacji. Oprócz tego
powinno powstać około 40 instalacji
związanych z ograniczeniem emisji
NOx. Czy w związku z tym potencjał
wykonawczy firm jest w stanie tym
zadaniom podołać? - pytał Eugeniusz Głowacki. - My jako wykonawcy instalacji ochrony Środowiska,
jesteśmy bardzo zadowoleni z faktu
zaostrzania norm środowiskowych,
w przeciwieństwie do tych, którzy
muszą je wybudować i eksploatować - odpowiedział Janusz Kozieł,
STEULER - KCH GmbH. Z tym
stwierdzeniem zgodzili się wszy-

”

Na najbliższe
kilkadziesiąt lat
bazą wytwarzania
energii będzie
węgiel, co
oznacza,
że energetyka
będzie na węglu
i będzie jej dużo

scy przedstawiciele wykonawców
i słuchacze zgromadzeni na sali.
- Udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, czy jesteśmy
w stanie wykonać wspomnianą
w pytaniu ilość inwestycji nie jest
możliwe ze względu na niestabilność związaną z tego rodzaju inwestycjami - dodał. Z kolei Paweł
Noakowski z BEROA Deutschland
GmbH zwrócił uwagę na problem
związany z brakiem kadry inżynieryjno-technicznej, bez której w przyszłości realizacja energetycznych
inwestycji może przebiegać z dużymi kłopotami. Jerzy Mazurek z RAFAKO wyraził podobne zdanie co
jego przedmówca, dodatkowo wyrażając swoje obawy co do jakości
przyszłych instalacji i terminów ich

realizacji. Jak podkreślił, obawy te
biorą się z faktu, iż obecnie w przygotowaniach tego rodzaju projektów
wszystko robione jest na „ostatnią
chwilę”. Wielu inwestorów nie zdaje
sobie sprawy z faktu, jak długi jest
cykl przygotowania i realizacji instalacji. W zapytaniach ofertowych
dotyczących instalacji odsiarczania
spalin podawane są np. niemożliwe do zrealizowania terminy. Jako
ostatnia głos zabrała prof. Maria Jędrusik, reprezentująca środowisko
naukowe. Odnosząc się do tematu
dyskusji profesor potwierdziła, że
w zakresie realizacji instalacji odsiarczania i odazotowania spalin,
posiadamy sprawdzone, stale rozwijające się technologie, a jedyną
przeszkodą w ich realizacji są pieniądze oraz terminy ich realizacji.
Wskazała jednak na coraz ostrzejsze przepisy środowiskowe dotyczące redukcji emisji rtęci i mikropyłów, które aby je zrealizować, będą
wymagały doskonalenia obecnych
oraz opracowania nowych technologii.
W pierwszym bloku tematycznym, „Proces inwestycyjny - Instalacje Odsiarczania i Odazotowania Spalin”, przedstawione
zostały doświadczenia z realizacji
instalacji IOS w Grupie EDF Polska, gdzie zastosowano synergię
technologii. Polegało to na realizacji czterech instalacji w jednym zamówieniu. Przedstawiciel PGE GiEK
SA - Zespół Elektrowni Dolna Odra,
przedstawił metodykę zarządzania
projektami, jaką zastosowano przy
realizacji IOS w Dolnej Odrze. Swoimi doświadczeniami z realizacji inwestycji MIOS w EC Siekierki podzielili się również przedstawiciele
PGNIG TERMIKA, podkreślając, że
Forum jest doskonałym miejscem
zarówno do dzielenia się własnymi
doświadczeniami, jak i pozyskiwania wiedzy z doświadczeń innych.
Adrian Prusko z ENERGOPOMIARU
w swoim referacie zatytułowanym
„Znaczenie tła akustycznego w po-
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miarach hałasu w środowisku i ocenie uzyskanych rezultatów”, zwrócił
uwagę na ważny problem związany z hałasem powstałym podczas
pracy IOS. Podkreślił, że temat ten
do tej pory nie był zauważany przy
odbiorze IOS, a może on stanowić
istotną przeszkodę w dopuszczeniu
instalacji do funkcjonowania.
„Zagadnienia Eksploatacyjne
i Modernizacyjne IOS” to kolejny
blok tematyczny, w którym swoimi
doświadczeniami w zakresie eksploatacji IOS podzielili się przedstawiciele Elektrowni Rybnik oraz
Elektrowni Bełchatów. Jednak największe zainteresowanie wzbudziła
prezentacja pt. „Instalacja Odsiarczania Spalin Zakładów Azotowych „Puławy” S.A. z wykorzystaniem metody mokrej amoniakalnej”,
przedstawiona przez Małgorzatę
Węgrzyn z Zakładów Azotowych
„Puławy” S.A. - Grupa Azoty. Jak zapewniają właściciele instalacji, jest
to pierwsza tego typu instalacja w
Europie. Jej największą zaletą jest
to, że jest ona bezodpadowa, a produktem końcowym procesu odsiarczania spalin jest nawóz sztuczny
- siarczan amonu, który jest pełnowartościowym produktem handlowym.
Andrzej Gołębiowski z ENERGOPOMIARU przestrzegał potencjalnych inwestorów przed pułapkami taniego odsiarczania, opierając
się na doświadczeniach z pomiarów wybranych IOS, wykorzystujących reagenty bazujące na wodzie
amoniakalnej.
Drugi dzień Forum rozpoczął się
blokiem zatytułowanym „Gospodarka Wodno-Ściekowa”. W swoim referacie Piotr Knura i Jarosław
Karkocha z RAFAKO przedstawili
doświadczenia z podawania wody odpadowej powstałej z procesu regeneracji wymieniaczy jonowych stacji demineralizacji wody
do reaktora półsuchego odsiarczania spalin w Elektrowni Skawina.
Jak podkreślili, próby wypadły obie-

cująco, a zastosowanie tej metody
może przynieść wymierne efekty
ekonomiczne. Pokreślili również,
że półsucha metoda odsiarczania
spalin jest przyszłościowa i polecali ją między innymi do instalacji
termicznego przekształcania odpadów komunalnych (w naszym kraju
w najbliższym czasie rozpocznie się
budowa 6 instalacji TPOK). Ponadto w tym bloku tematycznym swoje
doświadczenia w zakresie oczyszczania ścieków w instalacjach IOS
przedstawiła firma Enviro - Chemia

”

Patrząc
z perspektywy
najbliższych
3 lat, w Polsce
powinno powstać
około 8-10 IOS w
dużej energetyce
(…) Oprócz tego
powinno powstać
około 40 instalacji
związanych
z ograniczeniem
emisji NOx.
Czy w związku
z tym potencjał
wykonawczy
firm jest w stanie
tym zadaniom
podołać?

Polska Sp. z o.o. O możliwościach
strącania metali ciężkich na różnych
etapach oczyszczania ścieków w
IOS mówił również Antoni Litwinowicz z ENERGOPOMIARU.
Temat rtęci pojawił się w Panelu Dyskusyjnym, a jego kontynuacja
nastąpiła w bloku „Usuwanie Rtęci
w Procesach Odsiarczania i Odazotowania Spalin”. Grzegorz Werner z ENERGOPOMIARU w swojej
prezentacji szeroko przedstawił temat związany z transformacją rtęci
w procesach spalania i oczyszcza-

nia spalin. Z kolei Krzysztof Krotla
z RAFAKO przedstawił możliwości
wykorzystania instalacji katalitycznego oczyszczania spalin do redukcji emisji rtęci oraz przybliżył temat
związany z istniejącymi i oczekiwanymi regulacjami i ograniczeniami
emisji rtęci do środowiska. Regulacje te mają być zawarte w międzynarodowej konwencji rtęciowej,
której popisanie przewidziane jest
na rok bieżący, natomiast proces ratyfikacji - na okres dwóch lat. Obecnie negocjowany projekt przewiduje
między innymi:
 obowiązek kontroli emisji rtęci
do powietrza z określonych źródeł (spalanie węgla, produkcja
ołowiu, cynku i miedzi, spalanie
odpadów, produkcja cementu),
 określenie wymagań w stosunku do nowych i istniejących źródeł emisji, wytyczne stosowania
BAT/BEP,
 działania naprawcze - krajowe
plany działania/wdrożenia,
 przyjęcie limitów emisji,
 obowiązek inwentaryzacji emisji.
Blok tematyczny „Remonty
i Modernizacje Instalacji Odsiarczania Spalin” poświęcony był
możliwościom zastosowania w instalacjach IOS nowoczesnych kompozytów polimerowych, armatury,
klap szczelnych oraz doświadczeniom z zakresu prac remontowych.
Swoje doświadczenia i technologie
przedstawiły firmy Chesterton International Polska Sp. z o.o., Corol Sp.
z o.o., Energo-Mechanik Sp. z o.o.,
STEULER-KCH GmbH oraz Climbex S.A.
Kiedy pojawia się słowo odpad,
zwykle pojawiają się emocje. Nie
inaczej było w kolejnym bloku zatytułowanym „Eksploatacja Instalacji Odsiarczania Spalin i Gospodarka Odpadami”. Najistotniejszym
wnioskiem jaki płynie z prezentacji przedstawionych w tym bloku
tematycznym, wydaje się być problem związany z zagospodarowa-
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uczestnikom możliwość wymiany
doświadczeń, nawiązania nowych
kontaktów i odnowienie starych.
O renomie wydarzenia może świadczyć fakt, iż spora część uczestników
brała udział w Forum nie pierwszy
raz, a byli i tacy, którzy brali udział
we wszystkich edycjach.
Podsumowując to wydarzenie
można przytoczyć słowa prezesa
Adama Smolika, powołującego się
na dane MAE. - Na najbliższe kilkadziesiąt lat bazą wytwarzania energii
będzie węgiel, co oznacza, że energetyka będzie na węglu i będzie jej
dużo. Bez względu na pochodzenie
tego surowca i jego cenę, zawartą
w nim siarkę trzeba będzie usuwać,
a więc w zakresie odsiarczania będzie co robić -powiedział. O przebiegu tych prac będzie można powiedzieć za dwa lata (w takim cyklu
odbywa się Forum) podczas VII Forum Dyskusyjnego „Doświadczenia
Eksploatacyjne Instalacji Odsiarczania Spalin”, na które już dziś zaprasza jego organizator - „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. o

Technologie

czyk z ENERGOPOMIARU przedstawił możliwości wykorzystania addytywów do poprawy pracy IMOS,
a w ostatnim wystąpieniu przedstawiciele RAFAKO oraz firmy Mokrosz
Sp. z o.o. zaprezentowali badania
selektywnej sorpcji tritlenku siarki
z wykorzystaniem wodorotlenku wapnia, jako sorbentu. Całość tych bardzo intensywnych dyskusji podsumował prowadzący Forum, Eugeniusz
Głowacki.
VI Forum Dyskusyjne „Doświadczenia Eksploatacyjne Instalacji Odsiarczania Spalin” zgromadziło około 100 fachowców, zajmujących się
eksploatacją IOS, projektowaniem
i wykonawstwem tego typu instalacji, jak również dostawców technologii i usług. Ilość bloków tematycznych (7) oraz zaprezentowanych
w nich referatów (30) świadczy o tym,
że podczas Forum jego temat przewodni został bardzo szeroko przedyskutowany. Uczestnicy i prelegenci bardzo często podkreślali wartość
jaką niesie dla nich udział w tym wydarzeniu. Spotkanie dało wszystkim

Fot. NE

niem nadmiaru gipsu poreakcyjnego.
W 2011 r. gips, który nie znalazł odbiorów to około 414 tys. ton. Sonia Jarema-Suchorowska z ENERGOPOMIARU zaproponowała, aby
nadmiar gipsu deponowany był
w magazynach - na składowiskach,
do wykorzystania w razie braku tego
surowca na rynku lub dla przyszłych
pokoleń. Podkreślała również, że tego
rodzaju gips nie powinien być traktowany jako odpad, a składowiska
gipsu nie powinny być składowiskami odpadu, lecz pełnowartościowego
surowca/produktu, który można wykorzystać w przyszłości. Dodatkowo,
aby zwiększyć zagospodarowanie
gipsu poreakcyjnego powinniśmy dążyć do zastąpienia gipsu naturalnego gipsem poreakcyjnym. W dalszej
części bloku przedstawiciele Elektrowni Łagisza przedstawili sposoby
wykorzystania popiołów fluidalnych
na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych kotła BF 1300-27,5.
„Wspomaganie Procesów Odsiarczania Spalin” to ostatni blok
tematyczny, w którym Tadeusz Ful-
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Centralna szafa sterownicza
ze sterownikiem PLC
Szafa sterownicza służy do monitorowania i
sterowania kompletną stacją uzdatniania wody.
Centralna szafa stanowi centrum kontroli wszystkich napędów i zawiera sterownik swobodnie
programowalny, ekran dotykowy, przetwornicę
częstotliwości, przetworniki pomiarowe oraz
komunikację Ethernet, Profibus lub Profinet.

ZOBACZ JAK STACJA JEST
BUDOWANA W NASZEJ FABRYCE

Filtr z węglem aktywnym
Do usuwania wolnego chloru.
Jednostka zmiękczania wody
W procesie zmiękczania wody
zawarte w wodzie sole wapnia i
magnezu są wymieniane na sole
sodu, które nie tworzą twardości
wody.

Jednostka EDI
Urządzenie EDI jest stosowane po jednostce RO do doczyszczania
wody zdemineralizowanej i uzyskania bardzo niskich wartości
przewodności i krzemionki. Elektrodejonizacja jest procesem
ciągłym i nie wymaga chemikaliów do regeneracji.

Jednostka RO
Urządzenia RO usuwają > 99% soli zawartych
w wodzie a także bakterie i pyrogeny.

Uzdatnianie wody w
elektrociepłowniach
Uzdatnianie wody dla producentów ciepła jest jednym z
kluczowych obszarów działania ﬁrmy EUROWATER.
Właściwe uzdatnianie wody zapewnia bezawaryjną pracę
systemu oraz optymalne koszty eksploatacji. W tej gałęzi
przemysłu woda wykorzystywana jest jako woda
uzupełniająca do kotłów w elektrociepłowniach oraz woda
obiegowa w sieciach ciepłowniczych.

centralnej szafy sterowniczej. Wszystkie urządzenia
niezbędne w dobranej technologii, montowane są jako
kompletna stacja w docelowym miejscu. Istnieje jednak
możliwość zakupienia kompletnej stacji z orurowaniem i
okablowaniem wewnętrznym wykonanym fabrycznie. W
takim przypadku stacja jest testowana wydajnościowo i
ciśnieniowo w fabryce i wysyłana jako gotowa do pracy.

Technologia uzdatniania wody zwykle składa się z kilku
procesów, na przykład ﬁltracji, zmiękczania, demineralizacji, doczyszczania wody – wszystkie sterowane z

Uzdatnianie wody od 1936 roku. Firma EUROWATER
posiada wiedzę, doświadczenie i technologie do zaprojektowania najbardziej optymalnych stacji uzdatniania wody.

EUROWATER Spółka z o.o.
Ul. Izabelińska 113, Lipków
PL 05-080 Izabelin (Warszawa)
Tel.: +48/22/722-80-25

info@eurowater.pl
www.eurowater.pl
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