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Rozmowa z Pawłem Orlofem, członkiem zarządu ds. korporacyjnych, ENEA SA

Dyrektywa IED nas nie zaskoczy

Elektroenergetyka

G ru p a E N E A b u d u j e b l o k
o mocy 1075 MW w Kozienicach.
Skąd pewność, że inwestycja
będzie rentowna?
Decyzje inwestycyjne podejmujemy przede wszystkim w oparciu
o sprawdzony model finansowy,
ryzyka występujące w zakresie
regulacji, ryzyka finansowe oraz
rynkowe. Jeśli chodzi o ryzyka
techniczno-regulacyjne, najpierw
rozpatrujemy to, co oferuje nam
Unia Europejska, a następnie dostosowujemy się do naszych, krajowych regulacji.
W przypadku podejmowania
decyzji o budowie bloku w Kozienicach, braliśmy pod uwagę postanowienia Pakietu Klimatycznego, który od 2009 r. kieruje nas
w stronę określonego miksu energetycznego. Rozpatrując uwarunkowania ramowe dla procesów
inwestycyjnych, wzięliśmy pod

Fot. Enea SA
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uwagę także kolejny, istotny element. Już w latach 2016-2018
w polskiej energetyce spodziewamy się wycofywania znaczącej ilości jednostek mocy wytwórczych.
Po pierwsze, ze względu na zdekapitalizowany majątek wytwórczy,
a po drugie, ze względu na Dyrektywę IED. Uwzględniając derogacje dla poszczególnych bloków,
wszystkie jednostki wytwórcze muszą być dostosowane do wspomnianej dyrektywy. To oznacza
konieczność obniżenia poziomu
emisji SO 2 i NO x do poziomu poniżej 200 mg/Nm 3 (dziś na rynku
polskim poziom emisji kształtuje
się miedzy 450 a 800 mg/Nm3),
a pyłów do poziomu poniżej 20
mg/Nm 3 . Obecnie, aby sprostać
nadchodzącym przepisom, trzeba budować nowe, nowoczesne,
wysokosprawne jednostki, które obniżą poziomy tych emisji.
A budowa instalacji odsiarczania
spalin lub odazotowania to znaczący wydatek. W momencie kied y d o t y c z y t o s t a r y c h b l o k ó w,
w większości przypadków nie opłaca się budować drogich instalacji
ochrony środowiska tylko po to,
aby zdekapitalizowane bloki utrzymać przy życiu jeszcze przez kilka
lat. Sprawność i dyspozycyjność
tych urządzeń jest zbyt niska.
Tymczasem IED jest dyrektywą
zero-jedynkowa. Właściciele instalacji, które nie będą spełniać nowych wymogów - a mamy takich
jednostek w Polsce niemało - będą
zmuszeni wyłączać niespełniające
norm bloki (ze względu na ogromne kary). A to, w naszych polskich
warunkach oznacza, że po 2016
roku, pomimo budowania nowych
jednostek (Kozienice, Opole, Jaworzno), grozi nam deficyt energii
rzędu 2-4 GW. Przypominam, że
okres inwestycji dla bloków węglowych to ok. 7 lat, a gazowych ok.
3, a dziś mamy koniec roku 2013.
Ci, którzy nie podjęli na czas decyzji o inwestycjach mają problem.

My realizujemy projekt i po wejściu
w życie nowych przepisów będziemy dysponować pełnymi mocami
wytwórczymi.
W n i o s e k j e s t p ro s t y. D z i ę ki Kozienicom będziemy nie tylko w stanie zaspokoić potrzeby
energetyczne naszych obecnych
i przyszłych Odbiorców, ale mamy
pewność, że sprzedamy całą wytwarzaną tam energię. I że na tym
dobrze zarobimy.

”

Dzięki Kozienicom
będziemy nie tylko
w stanie zaspokoić
potrzeby
energetyczne
naszych obecnych
i przyszłych
Odbiorców,
ale mamy
pewność, że
sprzedamy całą
wytwarzaną tam
energię.
I że na tym dobrze
zarobimy

Powiedział Pan, że Dyrektywa Parlamentu Europejskiego
i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 roku w sprawie
emisji przemysłowych (wspomniana Dyrektywa IED) wymusi
zamykanie starych bloków energetycznych. W Kozienicach macie także wysłużone jednostki.
Dlatego uruchomiliśmy szczegółowy program moder nizacyjny kozienickich bloków B1-B10,
w efekcie którego od 2017-2018 r.
będą one spełniać wymogi Dyrektywy IED. Systematycznie przeprowadzamy retrofit wszystkich
bloków, co wpływa na ich lepszą
wydajność i wydłuża okres pracy do co najmniej 2030 roku. Po-

wtarzam, my, w momencie wejścia
w życie norm wynikających z Dyrektywy, będziemy dysponowali pełnymi mocami wytwórczymi,
w pełni zgodnymi z wymogami.
Generalnie dla nas Dyrektywa
oznacza to, że planowane do budowy jednostki powinny być wysokosprawne, oparte na najnowszych dostępnych technologiach
z a p e w n i a j ą c y c h re d u k c j ę e m i sji CO 2 , w tym także opartych na
węglu kamiennym. Sprawność nowego bloku w Kozienicach będzie
sięgać 46% netto, a obecnie funkcjonujące na rynku bloki zapewniają sprawność na poziomie ok.
34%. Nowy blok będzie emitował
mniej CO 2 - zgodnie z wymogami stawianymi przez Pakiet klimatyczny. Będzie spełniał wszelkie
standardy Dyrektywy IED. Mieści
się również w założeniach miksu energetycznego Polski. Decyzja o budowie nowego bloku
w Kozienicach broni się biznesowo
i służy budowie zrównoważonego
portfela wytwórczego Polski, czyli
realizacji strategii bezpieczeństwa
energetycznego naszego kraju.
Mówi się, że prywatnym inwestorom łatwiej podejmuje się
decyzje związane z inwestycjami.
Nie zgadzam się z tym stwierdzeniem. Spółki Skarbu Państwa
również wiedzą jak inwestować.
Posługują się bowiem takimi samymi modelami finansowymi i tak
samo kaskadowo oceniają ryzyka. Uważam, że ryzyko związane
z Dyrektywą IED jest dla nas stosunkowo niewielkie, a inwestycja
w Kozienicach jeszcze znacząco je
obniża. Po oddaniu bloku do eksploatacji będziemy w pełni przystosowani do nowych standardów środowiskowych, co będzie naszym
wyróżnikiem wśród innych konwencjonalnych wytwórców energii. Nasza filozofia działania jest
dosyć prosta.
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Fot. Enea SA

niem miksu byłyby elektrownie jądrowe ze
względu na bezemisyjność i koszty zmienne. Proszę zwrócić uwagę, że na pierwszym
miejscu pozostaje węgiel kamienny - na tym
paliwie opiera się, i jeszcze długo będzie się
opierać, bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju.

(…) na pierwszym
miejscu pozostaje
węgiel kamienny
- na tym paliwie
opiera się,
i jeszcze długo
będzie się opierać,
bezpieczeństwo
energetyczne
naszego kraju

Jaki jest optymalny miks energetyczny dla Polski?
Moim zdaniem Polska powinna
dążyć do miksu: węgiel kamienny
- węgiel brunatny - gaz - OZE - kogeneracja (oparta np. na biomasie,
gazie lub RDF). Dobrym uzupełnie-

Fot. Enea SA

Nowe źródła wytwarzania są
potrzebne również do stabilizacji sieci elektroenergetycznej
w Polsce.
Wytwarzanie energii z OZE nie
zapewni nam stabilizacji sieci elektroenergetycznej. Propozycja udziału produkcji energii ze źródeł odnawialnych OZE na poziomie 20% nie
powstała bez przyczyny. Niemcy są
doskonałym przykładem negatywnego wpływu nadmiaru energii pochodzącej z OZE na sieć elektroenergetyczną.

Elektroenergetyka

”

W tym miksie jest miejsce na OZE?
Oczywiście, ale konieczne są stabilne reguły gry dla wszystkich uczestników rynku,
nie tylko po to, aby tworzyć rentowne projekty, ale przede wszystkim po to, żeby wszyscy
mieli te same warunki do realizacji inwestycji
w źródła odnawialne.
Nie chciałbym tutaj oceniać dotychczasowego systemu. Można jednak powiedzieć,
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że system zielonych certyfikatów dobrze funkcjonował - do momentu załamania się w 2011 r. Mamy opracowaną „Politykę energetyczną Polski
do 2030 r.”. Moim zdaniem jest to
bardzo solidnie przygotowany dokument i doskonale pokazuje strategię
działania. Jest tam miejsce na produkcję na bazie węgla kamiennego.
Jest również miejsce na OZE, a także produkcję energii w kogeneracji.

Kogeneracja też nam się niestety „rozsypała”. Żółte, czerwone i pomarańczowe certyfikaty
już nie funkcjonują.
Wartość dodana kogeneracji,
czyli jednoczesnej produkcji energii
elektrycznej i energii cieplnej w tym
samym procesie, polega na tym, że
gdybyśmy tą samą ilość ciepła produkowali w ciepłowni i tą samą ilość
energii elektrycznej w elektrowni, to
w procesie kogeneracji zużyjemy do
tej samej produkcji tylko od 80%
do nawet 70% paliwa, a co za tym
idzie - znacząco obniżamy emisję
CO 2. System wsparcia kogeneracji,
który został wprowadzony w Polsce w 2007 r. funkcjonował na tyle
dobrze, że uzyskano efekt technologiczny obniżenia emisji CO 2, stosując preferowaną przez UE technologię, jaką jest właśnie kogeneracja.
UE wypracowała odpowiednie dyrektywy, które wspierają w sposób
programowy kogenerację. Jednak,
aby ta mogła skutecznie funkcjonować, potrzebujemy nie tyle preferowanych warunków, ile stabilnych
długoletnich systemów wsparcia
oraz systemów ramowych poruszania się w zakresie produkcji kogeneracyjnej.
W co zatem warto obecnie inwestować?
W Polsce jest jak najbardziej
miejsce dla inwestycji w wysokosprawne elektrownie węglowe, ze
względu na dostępność paliwa
w naszym kraju. Powinniśmy także
wziąć pod uwagę niewielkie koszty
transportu węgla kamiennego. Podejmując decyzję o budowie bloku
w Kozienicach, braliśmy pod uwagę także ten czynnik. Inwestycje
w OZE, kogenerację w oparciu
o różne paliwa oraz w elektrownie
jądrowe powinny być rozważane
pod warunkiem, że jest stabilne prawo w tym zakresie. o
Rozmawiała: Dorota Kubek,
„Nowa Energia”
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Rozmowa z Mariuszem Różackim, dyrektorem Projektu Kozienice, Hitachi Power Europe GmbH

Pogoń technologiczna jest ogromna
Jakie Pana zdaniem są najistotniejsze czynniki, które powinny być brane pod uwagę przy
podejmowaniu decyzji inwestycyjnych?
Według mnie jest jedna zasadnicza kwestia, która odciska
piętno na segmencie energetyki.
Dość usilnie, powszechnie próbuje
się stosować model ekonomiczny
przy ocenie i podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, taki sam jak

dla innych branż. Podstawowym
błędem jest postrzeganie procesów inwestycyjnych w energetyce
jako procesów krótko- lub średnioterminowych. Branie pod uwagę bieżących krótkoterminowych
wskaźników ekonomicznych przy
planowaniu inwestycji energetycznych jest błędem w założeniu.
Energetyka to specyficzna
branża, która rządzi się swoimi
prawami. Model biznesowy i inwe-

stycyjny dla tejże branży powinien
uwzględniać czynnik czasu, który
niestety rzadko kiedy jest brany
pod uwagę. Istotne jest właściwe
modelowanie procesu inwestycyjnego oraz planowanie długoterminowe.
Kolejnym bardzo istotnym
czynnikiem jest bilans mocy.
Zgadza się. Jednakże masowe
prowadzone ponad miarę procesy
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Równolegle do takich zachowań biznesowych występują pewnie i inne zachowa nia, które są w sprzeczności
do tych, o których Pan mówi.
Tak, buduje się bardzo wysokosprawne jednostki, które po winny pracować na poziomie mocy zbliżonej do maksymalnej, bo
wtedy mają największą efektywność i generują największą moc
przy najmniejszym obciążeniu
m.in. środowiska. Wtedy są też
najbardziej ekonomiczne. Niestety jednostki te są wykorzystywane obecnie, z konieczności, jako
jednostki regulacyjne, pracując na
minimalnych parametrach technicznych. Dzięki temu pracują

ze sprawnością starych bloków,
bez założonej wyjściowo efek tywności.
Można stosować różne strategie. Jednak strategia w zakresie
eksploatacji powinna być zbieżna
ze strategią inwestycyjną. Jeżeli
inwestujemy w nowoczesne bloki,
muszą być wykorzystywane w sposób zgodny z początkowym założeniem biznesowym.
W co się obecnie inwestuje i
jakiego rodzaju technologie są
technologiami preferowanymi?
Powszechnie wiadomo, że priorytetowo traktowane i rozwijane są
technologie związane z OZE. Znane są również wady tych źródeł.
Przede wszystkim wady związane
z przekroczeniem optymalnej dla
sieci skali wielkości.

”

(…) preferowanymi

technologiami
powinny być te
związane z czystym
i ekonomicznym
przetworzeniem
węgla w energię,
np. technologie
nadkrytyczne

Na przykładzie rynku niemieckiego można zauważyć, że przekroczenie pewnego poziomu bezpieczeństwa spowodowało, że
system, który miał być ekologiczny i tani, stał się systemem bardzo
drogim. W innym kraju ta sytuacja
byłaby wręcz bardzo niebezpieczna dla utrzymania bezpieczeństwa
energetycznego kraju.
W Niemczech prowadzona jest
polityka subsydiowania OZE na dużą skalę, jednakże podkreślić należy, że jednocześnie utrzymują duży
poziom źródeł interwencyjnych i to
- akurat w ich przypadku - stabili-

zuje system. W innych sytuacjach
może tak wcale nie być.
Dbając o stopniowe zwiększanie udziału OZE w miksie energetycznym, jednocześnie Polska
powinna utrzymywać wysoki procent wytwarzania energii z węgla.
W związku z tym preferowany mi technologiami powinny być te
związane z czystym i ekonomicznym przetworzeniem węgla w energię, np. technologie nadkrytyczne.
Jakie są obecne oczekiwania
od nowych technologii?
Jest to przede wszystkim wysoka sprawność. Wysoka sprawność
to spełnienie oczekiwań zarówno
ekonomicznych, jak i środowiskowych. Te dwa czynniki obecnie
determinują decyzje inwestycyjne. Wysoka sprawność to wysoka
moc przy małym zużyciu energii
pierwotnej, czyli mniejsza emisja
CO 2 , SO x czy pyłu. Jednocześnie
wymagana jest bardzo duża elastyczność. Współczesne bloki nadkrytyczne, te które stanowią np. w
Niemczech podstawę systemu, to
bloki, które uchodzą za bloki elastyczne. Potrafią one od poziomu
40% mocy płynnie funkcjonować.
Natomiast wymagania sieciowe są jeszcze ostrzejsze. Wymaga się, by elastyczność bloku była
od poziomu 20% mocy znamionowej. Oczywiście każdy blok można
w taki sposób eksploatować - nawet o tak bardzo niskiej mocy, ale
wówczas jest to bardzo kosztowne, a na końcu daje niezadowalające efekty ekologiczne.
Kolejnym bardzo istotnym
czynnikiem technologicznym,
który wpływa na decyzje inwestycyjne i dominuje we współczesnych rozwiązaniach technologicznych jest szeroko
rozumiana ochrona środowiska.
Obecnie branża przygotowuje się do wejścia w życie Dyrektywy IED (Dyrektywa ws. Emisji

Elektroenergetyka

moder nizacyjno-rewitelizacyjne
powodują, że te właściwe pro cesy inwestycyjne w nowe moce
pozostają pod znakiem zapytania.
Tymczasem od pewnego poziomu zużycia obiektu nie ma
sensu inwestować dużych pieniędzy w rewitalizację i bardzo drogie instalacje poprawiające np.
oddziaływanie na środowisko starych, zużytych jednostek. Powinniśmy inwestować w nowe moce.
Kolejny problem, który się pojawia, związany jest z aspektem
technologicznym. Przy planowaniu procesu inwestycyjnego powinniśmy również brać pod uwagę czynnik jakości mocy. Mam
tutaj na myśli moc interwencyjną.
Dla jednostek, które mają zdolność do stabilizowania sieci - bardzo się to opłaca.
Dla przykładu podam, że jeden
z wielkich polskich operatorów
przyjął strategię nieeksploatowania swoich bloków w podstawie
systemu - tylko i wyłącznie - w
podszczytowych lub szczytowych
zakresach. Eksploatuje swoje bloki 3-4 tys. godzin w roku, nie za
cenę 120-150 zł za MWh, tylko za
cenę kontraktowaną w pasmach
regulacyjnych.
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Przemysłowych). Wszystkie prognozy wyłączeniowe oraz plany
przyłączeniowe są z tym związane.
W ostatnich miesiącach pojawił się
niestety nowy program, związany z nowymi wymaganiami w stosunku do obecnych technologii.
W rezultacie to co było dotychczas
wymaganiem dobrowolnym, czyli
dobór najlepszych aktualnie obowiązujących technologii, od tego
momentu staje się obligatoryjne.
Nie można będzie stosować już
nowych technologii, które nie mają
znamiona BAT (ang. Best Available
Technology).
Oczywiście napędza to rozwój
technologii i stymuluje rynek, ale
jest to w niektórych zakresach nie
do zrealizowania. Nieco obrazowo
mówiąc, poprzeczka technologiczna powinna być zawsze ustawiona
na odpowiednim i realnym poziomie. Jeżeli skoczek skacze maksy-

malnie 180 cm, a następnie przesuwa się poprzeczkę na 220 cm,
to na pewno nawet nie podejmie
próby tak wysokiego skoku. Tak
samo wygląda to również w technice. Są sytuacje, które do dzisiaj
nie mają rozwiązania technologicznego. Co więcej, rozwiązania technologiczne, które zostały ostatnio
wprowadzone lub jeszcze nie zostały wprowadzone i będą obowiązywały dopiero za 3 lata - np. NO x
- już dzisiaj są nieaktualne. Jeżeli poziom NO x w 2016 r. ma wynosić 200 Mg/Nm 3 , a według najnowszych technologii - poniżej 100
Mg/Nm 3 , to wszyscy którzy zainwestowali w niewłaściwe technologie - np. niekatalityczne - będą
zmuszeni do ponownego zbudowania bardzo drogich instalacji.
Podobnie dotyczy to instalacji odsiarczania spalin, czy też oczyszczania ścieków.

Pogoń technologiczna jest ogromna.
Firmy muszą za
tym wszystkim nadążyć. Zwracam jednak uwagę na fakt,
że szybkość podnoszenia poprzeczki
powinna być dopasowana do możliwości rozwoju. Liczę na
to, że Europa zachowa się podobnie
jak zachowuje się
Polska, czyli dość
konserwatywnie,
z uwzględnieniem
polityki dalekowzrocznej. o
Rozmawiała:
Dorota Kubek,
„Nowa Energia”

Fot. NE
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Michał Kiesiński, dyrektor Departamentu Rozwoju, EIB SA

Ubezpieczenie budowy bloków na parametry
nadkrytyczne - uwagi wprowadzające

O

bok obszaru prawnego i finansowego ubezpieczenie budowy bloku
energetycznego jest jednym z filarów decydujących o bezpieczeństwie
i powodzeniu planowanego przedsięwzięcia. Praca nad modelem zabezpieczenia
inwestycji przed szeregiem ryzyk, które mogą uniemożliwić lub znacząco zakłócić
jej realizację powinna rozpocząć się długo przed tzw. wbiciem pierwszej łopaty.

 „Mądry Polak przed

Elektroenergetyka

szkodą”

Pierwsze działania zmierzające do
opracowania modelu ubezpieczenia
należy podejmować już na etapie przygotowywania studium wykonalności
i opłacalności inwestycji. Niniejsze jest
szczególnie istotne gdyż rozwiązania
ubezpieczeniowe są powiązane z innymi istotnymi kwestiami pozostającymi we
wzajemnej korelacji, w tym dotyczących
relacji między inwestorem a wykonawcą
oraz innymi zaangażowanymi podmiotami (podwykonawcami, dostawcami,
niezależnymi doradcami i inżynierami),
zakresu i podziału kompetencji i odpowiedzialności stron, a także wzajemnych
praw i obowiązków.
Działania zmierzające do należytego
zabezpieczenia inwestycji powinny rozpocząć się od identyfikacji ryzyk jakie mogą negatywnie wpłynąć na realizowane
przedsięwzięcie. Kolejnym krokiem jest
rozstrzygnięcie, które ryzyka mogą być
asekurowane w ramach dostępnych na
rynku instrumentów ubezpieczeniowych,
a które z ryzyk wymagają zabezpieczenia w innej formie (np. gwarancje, kary
umowne, odpowiedzialność umowna).
Następnie kluczowe jest rozstrzygnięcie, która ze stron (inwestor vs wykonawca) i w jakim zakresie powinna być
odpowiedzialna za obszar ubezpieczeń.

W kolejnym etapie ważne jest ustalenie
szczegółowych postanowień umownych
regulujących wymagania ubezpieczeniowe wobec stron kontraktu na realizację
inwestycji oraz wzajemne obowiązki i zasady współpracy przy realizacji zawartych
ubezpieczeń. Etap ten w przeszłości często był bagatelizowany, a postanowienia umowne ograniczały się do lakonicznych stwierdzeń czy ogólnych wymagań.
W praktyce rodziło to szereg trudności
i nieporozumień w newralgicznym momencie, w którym inwestycja dotknięta
była szkodą. Aktualnie zarówno inwestorzy, jak i wykonawcy, zdając sobie sprawę
z wagi zagadnienia, coraz większą wagę przykładają do szczegółowego uregulowania w umowie kwestii ubezpieczeniowych.
Na bazie wypracowanych rozwiązań modelowych następuje proces wyłonienia ubezpieczyciela. Ze względu na
charakter inwestycji źródło finansowania lub cechy kwalifikowane inwestora
następuje to często w drodze procedur
przewidzianych ustawą Prawo zamówień
publicznych.
Zwieńczeniem wysiłków zmierzających do należytego ubezpieczenia inwestycji nie jest bynajmniej podpisanie
polisy ubezpieczeniowej, a stanowi to
dopiero preludium do dalszych działań,
w szczególności polegających na monitorowaniu ryzyka w trakcie budowy

i likwidację ewentualnych szkód powstałych podczas realizacji prac budowlanomontażowych.

 „Kup Pan polisę”
W przypadku dużych inwestycji,
w tym w sektorze energetycznym, stało
się już regułą, że nad obszarem ubezpieczenia pieczę sprawuje sam inwestor,
aranżując ochronę dla wszystkich uczestników biorących udział w realizowanym
przedsięwzięciu (tzw. owner’s controlled insurance programme). Takie podejście znajduje swoje źródło w trzech fundamentalnych kwestiach. Po pierwsze,
nowy blok po oddaniu do eksploatacji
ma generować dla inwestora określone
przychody i zyski. Regułą rynku ubezpieczeniowego jest zasada, iż ubezpieczenie strat (tzw. utraty zysku) inwestora
w wyniku opóźnienia w zakończeniu inwestycji na skutek szkody w przedmiocie
realizowanych prac (ALoP/DSU) może
być zawarte wyłącznie przez inwestora, który jednocześnie aranżuje ubezpieczenie realizowanych prac. Po drugie,
inwestorzy dostrzegają ryzyko związane
z sytuacją, w której „wykonawca schodzi
z placu budowy wraz z ubezpieczeniem”.
W przypadku przerwania przez wykonawcę prac w związku z np. utratą płynności, upadłością czy wypowiedzeniem
umowy z dnia na dzień - inwestor może
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 „Ubezpieczmy to, bo nie

wiemy czy się powiedzie”

Budowa bloku elektroenergetycznego o dużej mocy jest przedsięwzięciem
komercyjnym, obliczonym na generowanie określonych zysków dla inwestora. Im większy i sprawniejszy blok, tym
wyższe spodziewane zyski. Oczekiwania inwestorów oraz wynikająca z konkurencji wewnętrzna presja na obniżanie
kosztów celem podniesienia rentowości przedsięwzięcia oraz wyśrubowywanie parametrów technicznych oferowanych rozwiązań, rodzą po stronie
wykonawców konieczność sięgania po
nowe, niesprawdzone jeszcze technologie, materiały, itp. To z kolei rodzi poważne trudności w pozyskaniu dla tego
typu ryzyka adekwatnej ochrony ubezpieczeniowej. Wynika to z tego, że ryzyko
innowacyjności czy działalności badawczo-rozwojowej nie poddaje się stosowanym przez Ubezpieczycieli metodom jego
oceny i wyceny na bazie doświadczeń
historycznych i modeli opartych na teorii
wielkich liczb. W tym względzie należy się
kierować regułą, że im lepiej Ubezpieczyciel będzie rozumiał ryzyko, tym chętniej
będzie zainteresowany jego asekuracją
za atrakcyjniejszy dla Inwestora poziom
składki ubezpieczeniowej.

 Jak powinno wyglądać
ubezpieczenie
budowy nowego bloku
energetycznego?

Postawowym ubezpieczeniem jest
ubezpieczenie prac budowlanych od
wszystkich ryzyk (CAR/EAR), w ramach
którego ubezpieczyciel gwarantuje środki

na pokrycie kosztów usunięcia skutków
ewentualnych szkód w realizowanych
pracach. Pomimo tego, iż większość
ubezpieczycieli w Polsce oferuje ubezpieczenie na bazie tzw. standardu monachijskiego, to często ogólne warunki poszczególnych ubezpieczycieli wykazują
daleko idące rozbieżności. Popularność
obecnie zdobywa model tzw. polisy B&O/
BOT, w ramach której ubezpieczeniem
objęty jest także pierwszy okres (1-2 lata)
eksploatacji inwestycji. Podstawową korzyścią skorzystania z takiego rozwiązania jest płynne przejście ubezpieczeniaz
fazy inwestycyjnej w fazę eksploatacyjną.
Jeżeli inwestycja ma na siebie w przyszłości zarabiać i generować przychody/
zyski powinno być zawarte ubezpieczenie strat inwestora w wyniku opóźnienia w zakończeniu inwestycji na skutek
szkód w realizowanych pracach (ALoP/
DSU). Ubezpieczenie to jest wręcz niezbędne, jeżeli budowa nowego bloku jest
finansowana ze środków zewnętrznych,
gdyż zabezpiecza spłatę ewentualnych
zobowiązań w kryzysowej sytuacji, w której inwestycja jest opóźniona ze względu
na poważną szkodę, powstałą podczas
jej realizacji.
Istotnym ryzykiem, które należy
uwzględnić konstruując program ubezpieczenia, są szkody które mogą dotknąć
istotne składniki podczas ich transportu na teren budowy. Często bowiem są
one sprowadzane z odległych miejsc na
świecie. Ryzyko szkód w transporcie asekurowane jest w ramach ubezpieczenia
mienia w transporcie Cargo. Uszkodzenie lub utrata istotnych składników podczas transportu może z kolei wpłynąć
na znaczne opóźnienie realizowanego
przedsięwzięcia. Na taką okoliczność powinno być zawarte ubezpieczenie strat
inwestora powstałych w wyniku opóźnienia w zakończeniu inwestycji na skutek
szkód w transporcie (MDSU).
Podstawowym elementem programu
ubezpieczenia inwestycji jest także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
W tym względzie nie ma jednak jednego
wypracowanego modelu i w zależności
od potrzeb wystarczające jest wykupienie tzw. Sekcji II w ramach ubezpieczenia

CAR/EAR lub poprzestanie na wymogu
posiadania przez wykonawcę ogólnego
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wymaganego od wykonawcy. Często zawierane jest także podstawowe
ubezpieczenie na wypadki powstałe na
terenie budowy, obejmujące wszystkie
zaangażowane podmioty. Rzadziej inwestorzy decydują się przejąć w całości
gestię ubezpieczeniową w odniesieniu
do ubezpieczenia OC.
Istotnym ryzykiem związanym z realizacją takiego przedsięwzięcia jak budowa dużego bloku energetycznego - jest
ryzyko zanieczyszczenia czy to samego
terenu budowy, czy obszaru znajdującego się w sąsiedztwie terenu budowy.
Dlatego też coraz częściej obligatoryjnym
elementem programu ubezpieczenia inwestycji jest specjalistyczne ubezpieczenie odpowiedzialności środowiskowej.
W ramach tego ubezpieczenia pokrywane są nie tylko szkody w znaczeniu
cywilistycznym, ale przede wszystkim
odpowiedzialność administracyjna zarówno jeżeli zanieczyszczeniu uległ teren, na którym prowadzone są prace,
jak i teren sąsiadujący, zarówno jeżeli zanieczyszczenie miało charakter nagły, jak
i postępujący. o
Michał Kiesiński
- radca prawny,
broker ubezpieczeniowy i reasekuracyjny, od początku kariery
zawodowej związany z branżą ubezpieczeniową, uznany ekspert specjalizujący się w usługach
doradczych dla sektora przemysłowego,
energetycznego, budowlanego. Aktualnie
dyrektor Departanentu Rozwoju w EIB
SA. Posiada doświadczenie w projektowaniu i realizacji programów ubezpieczenia największych inwestycji budowlanomontażowych, w tym dla budowy bloku
energetycznego 858 MW w Elektrowni
Bełchatów (Grupa PGE), bloku 1075 MW
w Elektrowni Kozienice (Grupa ENEA),
2 bloków 900 MW w Elektrowni Opole
(Grupa PGE).

Elektroenergetyka

pozostać z inwestycją, na którą poczynił
wielomilionowe nakłady, a która nie jest
w ogóle chroniona. Po trzecie, rozwiązanie, gdzie w ramach jednej polisy ubezpieczone są wszystkie części składające
się na przedmiot inwestycji oraz wszyscy
zaangażowani wykonawcy, zapobiega
w razie powstania szkody ewentualnym
sporom pomiędzy wykonawcami i ich
ubezpieczycielami.
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Stanowisko PSEW dotyczące
założeń systemu aukcyjnego

jako nowego mechanizmu
wsparcia dla OZE w Polsce

Paliwa dla energetyki

P

olskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
pozytywnie ocenia deklaracje Ministerstwa
Gospodarki, ogłoszone w dniu 17 września 2013 r.,
wskazujące na determinację w przygotowaniu
finalnego projektu ustawy o OZE. Przedstawione
propozycje słusznie odwołują się do celów określonych
w Krajowym Planie Działania w zakresie energii ze
źródeł odnawialnych, który przewiduje istotny rozwój
energetyki wiatrowej. Niemniej jednak, niektóre
założenia nie mogą być zaakceptowane.
Zastrzeżenia dotyczą tych szczegółowych rozwiązań, które naruszają
prawa nabyte, zasadę ochrony słusznych interesów w toku oraz, w niektórych przypadkach, dyskryminują sektor energetyki wiatrowej wobec innych
źródeł OZE. Jednocześnie widzimy
możliwość udoskonalenia wielu szczegółowych założeń przedstawionej propozycji w drodze rzeczywistych konsultacji społecznych.
Mamy również nadzieję, że dorobek blisko trzyletniej dyskusji nad
nową ustawą o OZE nie zostanie zaprzepaszczony i część najlepszych,

wypracowanych przy udziale PSEW,
rozwiązań znajdzie zastosowanie
w nowo proponowanym systemie.
W szczególności konieczne jest
uwzględnienie fundamentalnych postulatów dotyczących ochrony praw
nabytych, pilnej naprawy systemu
świadectw pochodzenia oraz zapewnienia stabilności i opłacalności inwestycji w OZE.
Stoimy na stanowisku, że energetyka wiatrowa jest w stanie zbudować
do 2020 r. nawet więcej niż kolejnych
3500 MW trwałych mocy (tzn. mocy
wytwarzających energię również po

wygaśnięciu okresu wsparcia), po konkurencyjnych w stosunku do innych
technologii OZE kosztach. W ten sposób energetyka wiatrowa wpisuje się
w założenie Ministerstwa Gospodarki
o konieczności optymalizacji kosztów
wsparcia energetyki odnawialnej.
Nasze stanowisko opiera się na
trzech głównych filarach:
 rzeczywistym, a nie pozorowanym, poszanowaniu praw nabytych i słusznych interesów w toku,
 niedyskryminowaniu niezależnych
inwestorów w sektorze energetyki
(IPP), których działalność doprowadziła do zrealizowania ponad
80% inwestycji w energetyce wiatrowej,
 niedyskryminowaniu odnawialnych
źródeł energii tworzących trwałe
moce, z których lwią część dostarcza energetyka wiatrowa.

 Podstawowe Założenia
 Wprowadzenie nowego systemu

wsparcia powinno być poprzedzone niezwłoczną naprawą istniejącego systemu. Wielomiesięczne
(jak można zakładać na podsta-
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Każda nowa inwestycja która weszła
do eksploatacji w ramach istniejącego systemu wsparcia oraz wejdzie do
eksploatacji w Okresie Przejściowym,
powinna mieć zagwarantowany rzeczywisty 15-letni okres wsparcia.
 Istniejący system zielonych certy-

fikatów okazał się skutecznym narzędziem umożliwiającym rozwój
energetyki odnawialnej, przede
wszystkim ze względu na swoją prostotę i brak uznaniowości.
Nowy system powinien również
w maksymalny sposób opierać
się na prostych zasadach i minimalizowaniu uznaniowości,
zaś rozwiązania dotyczące praw
nabytych i Okresu Przejściowe-

go powinny tylko w minimalnym
i uzasadnionym zakresie ingerować w zasadę równości wsparcia
dla wszystkich technologii OZE.
 PSEW wyraża obawę, że założenia nowego systemu wsparcia zaprezentowane przez Ministerstwo
Gospodarki polegają w zbyt dużym stopniu na uznaniowych działaniach administracji państwowej,
kosztem zaprojektowania zobiektywizowanych kryteriów i zasad.
Takie podejście tworzy kolejne
obszary ryzyka, które w konsekwencji mogą oznaczać, że nowy
system wsparcia nie spełni zakładanych celów, czyli uruchomienia
procesów inwestycyjnych skutkujących osiągnięciem zakładanego w KPD miksu energetycznego
OZE. Obawy te znajdują potwierdzenie np. w trwającym kilkanaście miesięcy procesie wydawania
tzw. Rozporządzenia OZE1, czy
też w braku jakichkolwiek działań
korekcyjnych ze strony administracji rządowej (pomimo werbalnych zapowiedzi) w odpowiedzi
na załamanie na rynku zielonych
certyfikatów, które miało miejsce
w lutym 2013 r.

 Naprawa istniejącego
systemu

 Niezależnie od tego, w jakiej

perspektywie czasowej będzie
funkcjonował istniejący system
świadectw pochodzenia, niezbędne jest wprowadzenie mechanizmów eliminujących dysfunkcje
systemu, które ujawniły się w latach 2012-2013 i znajdują praktyczny wyraz w postaci krachu na
rynku praw majątkowych.
 Istniejący system świadectw pochodzenia powinien działać:
–– do końca Okresu Przejściowego (podejście zastosowane we
Włoszech) albo

–– w okresie kolejnych 15 lat od

zakończenia Okresu Przejściowego (podejście zastosowane
w Wielkiej Brytanii, gdzie po zakończeniu Okresu Przejściowego system będzie funkcjonował
przez kolejne 20 lat).
Odniesienia do Włoch i Wielkiej Brytanii zostały przytoczone z tego względu,
iż są to jedyne dwa kraje członkowskie
UE, które zaplanowały przejście z systemu zielonych certyfikatów do systemu
feed-in-premium, czyli tak jak zakłada to
nowy system wsparcia zaprezentowany przez Ministerstwo Gospodarki. We
Włoszech to przejście rozpoczęło się
w 2012 r. i jest wysoko oceniane zarówno przez inwestorów, jak i sektor bankowy. W wielkiej Brytanii Okres Przejściowy zaczyna się w 2014 r. i kończy
się w 2017 r.
 W żadnym przypadku nie jest na-

tomiast akceptowalna propozycja
Ministra Gospodarki, by istniejący system świadectw pochodzenia funkcjonował do końca 2021 r.
Stanowisko to nie ma uzasadnienia merytorycznego. W kształcie proponowanym przez Ministra
Gospodarki oznacza pozbawienie
znacznej części projektów racjonalnego, oczekiwanego 15-letniego
okresu wsparcia (proponowanego
przez Ministra Gospodarki w kolejnych projektach ustawy o OZE
i uwzględnianego dziś przez inwestorów) i de facto zmusza
większość z nich do deklaracji
przejścia do systemu aukcji, bez
gwarancji uzyskania wsparcia (dotyczy to 88% zrealizowanych inwestycji uruchomionych po 2006 r.).
Ograniczenie okresu wsparcia do
2021 r. nie ma również uzasadnienia prawnego. Minister Gospodarki
wywodzi ograniczenie czasu funkcjonowania istniejącego systemu
z faktu, iż rozporządzenie Ministra

1) Zob. Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty
zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle energii
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wie doświadczeń lat 2010-2013)
prace nad nowym systemem nie
powinny stanowić pretekstu dla
zaniechania działań naprawczych
dotyczących obecnego systemu
świadectw pochodzenia.
 Nowy system powinien jasno definiować Okres Przejściowy, rozumiany jako okres przejścia
z istniejącego systemu zielonych
certyfikatów do systemu taryf feed-in premium (system feed-inpremium zakłada, że w sytuacji
gdy cena za energię będzie niższa niż taryfa feed in, projekt inwestycyjny otrzymuje dopłatę
w wysokości różnicy pomiędzy ceną rynkową a taryfą feed-in (termin zdefiniowany w punkcie 17.
i następnych).
 Założenia nowego systemu wsparcia powinny zawierać odpowiednie
postanowienia dotyczące:
–– ochrony praw nabytych dla istniejących OZE, oraz
–– ochrony słusznych interesów
w toku dotyczących OZE w fazie
przygotowania do budowy, które
zostaną ukończone w Okresie
Przejściowym.
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Gospodarki z dnia 18 października 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania
i przedstawienia do umorzenia
świadectw pochodzenia (…) definiuje wielkość kwoty obowiązku dotyczącego świadectw pochodzenia
jedynie do 2021 r. Powoływanie się
na rozporządzenie jest jednak niewłaściwe. Kalendarz określony rozporządzeniem jest bowiem jedynie
wyrazem delegacji ustawowej zawartej w art. 9a ust. 9 ustawy z dnia
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, zobowiązuje Ministra Gospodarki do określenia obowiązku
dotyczącego świadectw na „kolejne
10 lat”. Delegacja ustawowa oznacza, że, na dziś, obowiązek dotyczący świadectw pochodzenia
powinien być określony do 2022 r.
Z kolei poprzednie rozporządzenie
z 2008 r. określało ten obowiązek
do 2017 r., a jeszcze wcześniejsze rozporządzenie z 2005 r. - do
2014 r. Żadna z wymienionych dat
nie oznaczała, i nie miała oznaczać, końca systemu wsparcia,
a była prostym wyrazem wypełnienia delegacji ustawowej do określenia obowiązku na „kolejne 10
lat”. Fakt wydawania kolejnych
rozporządzeń utwierdzał inwestorów w uzasadnionym przekonaniu,
że system wsparcia ma charakter
bezterminowy. W świetle ogłoszonych projektów ustawy o OZE, dla
nowych projektów, oczekiwanie to
mogło zostać skrócone do lat 15.
W zaufaniu do tej długości okresu
wsparcia były wyliczane wskaźniki
opłacalności inwestycji i podejmowane decyzje o rozwoju i budowie
nowych projektów.
 Jeżeli istniejący system świadectw
pochodzenia miałby funkcjonować
jedynie do końca Okresu Przejściowego, to niezbędne jest wprowadzenie bardzo rygorystycznego
i skutecznego mechanizmu interwencji, gwarantującej określony
minimalny poziom cen świadectw
pochodzenia. Wynika to z tego, że









w krótkim okresie, jaki pozostałby
do końca systemu, nie ma możliwości racjonalnego administracyjnego zarządzania systemem, tak
by zapobiec spadkowi wartości
świadectw. W sytuacji gdy system
miałby działać przez 15 lat od końca Okresu Przejściowego wartość
świadectw mogłaby być utrzymywana przy zastosowaniu jedynie
narzędzi administracyjnych, przede
wszystkim działań wpływających na
popyt na świadectwa.
Proponowane rozwiązania w postaci ograniczenia współspalania
i wyłączenia z systemu wsparcia
zamortyzowanych hydroelektrowni są właściwym kierunkiem przywracania równowagi na rynku praw
majątkowych.
Nie ma natomiast odpowiedniego
uzasadnienia dla proponowanego ograniczania terminu ważności świadectw pochodzenia,
gdyż zmniejsza to płynność rynku (zamiast jednego produktu, konieczność wprowadzenia wielu
produktów - świadectw pochodzenia/praw majątkowych o różnych
okresach ważności), wprowadza
dodatkowe ryzyko spadku wartości świadectw pochodzenia/praw
majątkowych przy końcu ich terminu ważności, a ponadto wstrzymuje
rozwój rynków terminowych wymagających właśnie wysokiej płynności instrumentu podstawowego.
Należy natomiast wprowadzić zasadę, iż realizacja obowiązku przedstawienia świadectw pochodzenia
do umorzenia poprzez wniesienie
opłaty zastępczej nie powoduje
wypełnienia tego obowiązku (z wyłączeniem sytuacji, gdy prawa majątkowe wynikające ze świadectw
pochodzenia nie będą dostępne)
oraz objęcia obrotu prawami majątkowymi w ramach przedsiębiorstw
pionowo zintegrowanych obowiązkiem kontroli cen transakcyjnych
pod kątem cen transferowych.
Rynek OTC przyczynił się do dynamicznego rozwoju projektów OZE

poprzez umożliwienie zawierania
kontraktów długoterminowych,
zmniejszających ryzyko wahań cen
w długim okresie. W sytuacji gdy
zamiarem Ministra Gospodarki było utrzymanie systemu świadectw
pochodzenia jako podstawowego
narzędzia systemu wsparcia, widzieliśmy możliwość wprowadzenia obliga giełdowego na poziomie
max. 20% (wyłącznie dla nowych
projektów). W sytuacji gdy zamiarem jest wprowadzenie systemu
aukcyjnego, wprowadzenie obliga giełdowego traci uzasadnienie,
gdyż oznaczałoby wyłącznie podważenie zawartych już kontraktów
długoterminowych, z trudnymi do
przewidzenia skutkami dla funkcjonujących projektów.
 Stoimy na stanowisku, że konieczne jest zwiększenie transparentności rynku świadectw pochodzenia.
Może to zostać osiągnięte poprzez
wprowadzenie rozwiązań zgłoszonych przez PSEW w trakcie prac
nad tzw. Małym Trójpakiem Energetycznym (art. 20f). Przyjęte ówcześnie rozwiązania, które zostały
zgłoszone poprawką Senatu, są
niepełne zarówno w sferze zakresu, jak i częstotliwości informacji,
które powinny być publikowane.

 Okres Przejściowy
 Okres Przejściowy definiuje czas

potrzebny na dokończenie budowy projektów OZE, w tym elektrowni wiatrowych, w istniejącym
systemie wsparcia, których budowa rozpoczęła się przed wejściem
w życie nowej ustawy o OZE. Powinien on obowiązywać przez
dwa lata od wejścia w życie nowej ustawy (gdyby ustawa weszła
w życie do końca 2014 roku, to
Okres Przejściowy trwałby do końca 2016 roku). Okres Przejściowy
podlegałby przedłużeniu dla poszczególnych projektów w sytuacji
wystąpienia Uzasadnionych Przyczyn Wydłużenia Budowy. Poprzez
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Dokończenie Procesów Inwestycyjnych rozumie się uzyskanie ostatecznego pozwolenia na
użytkowanie, natomiast przez Uzasadnione Przyczyny Wydłużenia
Budowy należy rozumieć między
innymi niewywiązanie się OSD/
OSP z terminu przyłączenia oraz
zaskarżenie posiadanych decyzji,
takich jak pozwolenie na budowę,
decyzja środowiskowa, skutkujące
brakiem możliwości rozpoczęcia
budowy lub zatrzymaniem budowy, w sytuacji gdy ostatecznie nie
zostanie stwierdzona wina po stronie inwestora.
 W sytuacji gdy istniejący system
zielonych certyfikatów miałby funkcjonować jedynie do końca Okresu

Przejściowego, projekty zakończone w istniejącym systemie powinny otrzymać Gwarantowaną Taryfę
Przejścia „feed-in-premium” (patrz
punkt 22). Jest to rozwiązanie bazujące na modelu wdrożonym we
Włoszech.
 Proponowana przez Ministerstwo Gospodarki, dla istniejących
elektrowni, zasada wyboru przez
pierwsze dwa lata działania nowego systemu, czy pozostaje w istniejącym systemie czy przechodzi
do nowego, równoległego systemu
aukcji, nie może być zaakceptowana z następujących powodów:
–– oznacza, że nie wszystkie istniejące elektrownie otrzymałyby
wsparcie przez 15 lat (zasadą
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aukcji jest bowiem to, że nie
wszystkie projekty mogą taką
aukcję wygrać); 88% nowych
mocy w źródłach odnawialnych
powstało po 2006 r., co oznacza, że jedynie 12% skorzystałoby z pełnego 15-letniego
okresu wsparcia bez konieczności przejścia do systemu aukcji;
–– aby utrzymać 15-letni okres
wsparcia, istniejące instalacje
byłyby zmuszone przystąpić
do systemu aukcji, który będzie dla nich niewiadomą. Nie
jest bowiem możliwe określenie
ani wysokości wsparcia, jakie
będzie wynikiem aukcji, ani tego, czy w ogóle projekt uzyska
w aukcji jakiekolwiek wsparcie.
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Aukcje dla nowych projektów zostały wdrożone w systemach wsparcia
w różnych krajach, natomiast system
aukcyjny dla funkcjonujących projektów musiałby być zupełnie odmienną,
wysoce nowatorską konstrukcją. Taki
system nie został nigdzie wprowadzony, między innymi dlatego, iż łamałby
zasadę ochrony praw nabytych.
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 Gwarantowana Taryfa Przejścia

(feed-in-premium) powinna zostać
obliczona jako suma ceny URE
z 2012 r. + średnia cena świadectw
pochodzenia z lat 2010-2012,
a następnie podlegać indeksacji
o wskaźnik inflacji CPI. Okres obowiązywania Gwarantowanej Taryfy
Przejścia dla poszczególnych projektów powinien wynieść 15 lat od
momentu otrzymania pierwszego
świadectwa pochodzenia (okres liczony w miesiącach).
 Nie ma natomiast uzasadnienia
oparcie gwarantowanej taryfy przejścia na cenie świadectw uwzględniających ceny 2013 r. Jest to rok
niereprezentatywny w całym okresie funkcjonowania systemu, bowiem wystąpiły w nim gwałtowne
spadki cen świadectw, które były dodatkowo zawinione przez
opóźnione działania administracji rządowej oraz przedłużający
się proces prac nad nową ustawą
o OZE. PSEW, podczas konsultacji
poprzedniej wersji ustawy o OZE,
przedkładał opracowania eksperckie szczegółowo wyliczające, przy
jakich cenach energii i świadectw
istniejące elektrownie wiatrowe są
opłacalne [raport]2. Należy wyraźnie
podkreślić, że dla projektów elektrowni wiatrowych nie ma możliwości optymalizacji kosztów, bowiem
są one zdefiniowane w momencie
powstania inwestycji. Stąd też nie
mogą zostać zaakceptowane propozycje:
–– wyłączenia indeksacji wskaźnikiem inflacji (indeksacja opła-

ty zastępczej gwarantowana
w obowiązującym dziś prawie),
–– idea aukcji dla istniejących elektrowni,
–– założenie, że projekty elektrowni wiatrowych, które skorzystały
z przyznanej pomocy publicznej,
będą wyłączone z aukcji (jeżeli
dotyczyć miałoby to także projektów istniejących i będących
w trakcie realizacji.
Wymienione wyżej działania oznaczałyby wyłącznie obniżenie prognozowanych przychodów poprzez zastosowanie rozwiązań i mechanizmów, które
są sprzeczne z podstawowymi zasadami na jakich został zbudowany dotychczasowy system wsparcia. Ponadto system wsparcia w formie zielonych
certyfikatów czy taryfa feed in premium
jest sam w sobie pomocą publiczną. Te
projekty, które otrzymały dotacje bezpośrednie nie mogą z tego powodu
być dyskryminowane. Poza wszystkim
w praktyce nie byłoby możliwe określenie, jaka wysokość przyznanej pomocy publicznej miałaby oznaczać wyłączenie elektrowni z systemu aukcji.
Z pewnością nie można bowiem przyjąć, że pomoc, stanowiąca często niewielką część kosztów inwestycyjnych,
miałaby stanowić swoistą karę dla projektu i oznaczać odpowiednio nierentowność (dla istniejących elektrowni)
lub też brak możliwości zrealizowania
inwestycji (dla nowych projektów).

 Zasady Wsparcia

Nowych Projektów

 System wsparcia dla nowych pro-

jektów, tzn. rozpoczynanych po
wejściu w życie nowej ustawy
o OZE, powinien działać jako system Taryfy dla Nowych Projektów
feed in premium, gdzie wielkość
wsparcia byłaby określona jako
różnica pomiędzy taryfą feed in
a ceną energii elektrycznej na rynku hurtowym. Wsparcie powinno

2) Raport „Analiza wpływu proponowanych zmian w systemie wsparcia na energetykę wiatrową w Polsce”, PwC, 29
październik 2012

obowiązywać co najmniej przez
15 lat, zgodnie z dotychczasowymi
deklaracjami Ministra Gospodarki
wyrażonymi w kolejnych projektach
ustawy o OZE.
 Wsparcie w postaci Taryfy dla Nowych Projektów powinno dotyczyć
projektów wiatrowych spełniających dwa kryteria: minimalna wielkość instalowanych turbin powinna
wynosić 1,5 MW (co jest dolną
granicą dla profesjonalnych, nowoczesnych turbin wiatrowych)
oraz instalowanie fabrycznie nowych turbin. Zasadą powinno być
bowiem wspieranie jedynie projektów, w których instalowane będą
nowoczesne technologie.
 Alokacja wsparcia powinna odbywać się poprzez system aukcji,
gdzie jedynym kryterium wyboru
jest wysokość proponowanej stawki taryfy dla projektu. Punktem wyjścia dla aukcji powinna być Taryfa
Referencyjna, będąca jednocześnie maksymalną taryfą w aukcji
oraz maksymalny dopuszczalny
poziom obniżki licytowanej taryfy
(maksymalnie 15%), tak by nie dopuścić do licytowania nieuzasadnionych niskich cen, a tym samym
do nierealistycznych projektów blokujących limity aukcyjne.
 Aukcje powinny odbywać się
odrębnie dla poszczególnych
technologii (z różnymi Taryfami Referencyjnymi), tak aby możliwe było
kształtowanie pożądanego miksu
energetycznego w sektorze OZE,
zapewniającego zrównoważony
rozwój sektora oraz zapobiegający nadmiernemu wzrostowi cen
technologii lub paliwa w przypadku
szybkiego wzrostu jednego rodzaju technologii opłacalnej w warunkach momentu przeprowadzania
aukcji, lecz mogącej utracić opłacalność w momencie, gdy warunki
cenowe ulegną zmianie. Za przykład niech posłuży szybki wzrost
cen biomasy, będący konsekwencją szybkiego wzrostu wolumenu
współspalania. Proponowany po-

dział na technologie powinien odzwierciedlać technologie określone
w KPD.
 Taryfy Referencyjne powinny być
określane przez Ministerstwo Gospodarki na podstawie opracowań niezależnej instytucji (tak jak
to miało miejsce podczas prac
nad poprzednią wersją ustawy
o OZE w zakresie współczynników
korekcyjnych). Zdaniem PSEW
założeniem dla kalkulacji Taryfy
Referencyjnej powinno być indeksowanie przyznanych w wyniku
aukcji taryf o inflację. PSEW proponuje by dla indeksowania przyjąć wielkość inflacji bazowej, po
wyłączeniu cen energii elektrycznej i paliw. W ten sposób zapewnić
można niższy poziom Taryfy Referencyjnej, co oznacza, że Taryfy
dla Nowych Projektów będą niższe na początku i będą wzrastać
w stopniu uzależnionym od inflacji (będą neutralne inflacyjnie), co
wpłynie korzystnie na wysokość taryf za energię elektryczną. Ponadto
wprowadzenie zasady indeksacji
usunie w znaczącym stopniu ryzyko inflacyjne, stanowiące istotną barierę dla długoterminowego
finansowania dłużnego projektów
wiatrowych (standardem dla finansowania projektów wiatrowych
w Polsce jest okres od 12 do 15
lat). To nie inwestor steruje poziomem inflacji i to nie jego ryzyko inflacji powinno obciążać. Brak
zabezpieczenia ryzyka inflacji na
poziomie ustawodawczym oznaczałby też trudności z finansowaniem bankowym OZE (bankowe
modele finansowe zawierały dotychczas element indeksacji opłaty zastępczej jako gwarantowanej
ustawowo zasady). Należy zwrócić
uwagę także na fakt wyraźnie wyższych podstawowych stóp procentowych w Polsce (niż w większości
krajów EU), mających wpływ zarówno na koszt finansowania dłużnego, jak i na oczekiwany zwrot
z kapitału.
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 Taryfy Referencyjne powin-

ny być ogłaszane na okres
kolejnych trzech lat z zastosowaniem w kolejnych latach współczynnika degresji,
który odzwierciedlałby przewidywany postęp technologiczny dla poszczególnych
technologii (rozwiązanie proponowane w poprzedniej wersji ustawy o OZE). Zgodnie
z zasadą określoną w pkt.
28., Taryfa Referencyjna (jeszcze przed pomniejszeniem jej
o współczynnik degresji) powinna być zwiększana o stopę inflacji. Dla technologii
o szybszym postępie technicznym Taryfy Referencyjne byłyby
ogłaszane w krótszych horyzontach czasowych.
 Wielkość aukcji (limitu MW) dla
każdego roku, z podziałem na
technologie, powinna być zaplanowana do 2020 r. i ogłoszona z chwilą wprowadzenia
nowego systemu. Zapewni
to transparentność systemu
i umożliwi przedsiębiorcom odpowiednie planowanie działalności gospodarczej. W wyniku
monitoringu działania systemu
wsparcia możliwe powinno być
wszakże przesuwanie niewykorzystanych limitów MW, tak by
zwiększyć limity MW dla tych
technologii, które są w stanie
zapewnić zbudowanie nowych
projektów, tak by wypełnić cele 2020.
 Wsparcie dla morskiej energetyki wiatrowej (MEW) powinno odbywać się rozdzielnie
wobec aukcji na pozostałe
OZE, tzn., że niezbędny jest
„odrębny koszyk” z alokowanymi środkami na potrzeby
rozwoju projektów offshore.
Z uwagi na początkową fazę

rozwoju morskiej energetyki wiatrowej zasadne jest zastosowanie
systemu fixed feed-in-premium
lub subwencji kapitałowych dla
pierwszych komercyjnych projektów wielkoskalowych dotyczących morskich farm wiatrowych.
W systemie aukcyjnym przedmiotowe instrumenty gwarantowałyby rozwój morskiej energetyki,
pozwalając Polsce wykorzystać
jeden z najwyższych na obszarze Morza Bałtyckiego potencjałów rozwoju MEW, ze względu na
długość linii brzegowej oraz znaczący obszar morza terytorialnego
i wyłącznej strefy ekonomicznej.
Dodatkowo pragniemy zwrócić
uwagę na bardzo wysoki potencjał wytworzenia przez sektor morskiej energetyki wiatrowej wartości
dodanej dla Polskiej gospodarki,
w wysokości prawie 74 mld zł,
w perspektywie 2025 r. Rozwój tego sektora może stworzyć w Polsce dodatkowe 31 tys. nowych
miejsc pracy i pozwolić na zaspokojenie zapotrzebowania na energię elektryczną po 2020 r. przy
jednoczesnej redukcji emisji do
atmosfery i wzroście bezpieczeństwa energetycznego kraju.
 Sygnalizowany przez Ministerstwo
Gospodarki zamiar wprowadzenia
współczynników premiujących stabilne źródła wytwórcze OZE nie
może być zaakceptowany z następujących powodów:
–– dyskryminuje energetykę wiatrową, gdyż nie ma możliwości
precyzyjnej oceny wpływu elektrowni wiatrowych na działanie
systemu elektroenergetycznego,
w tym na jego stabilność (patrz
raport…)3, a tym samym na zobiektywizowane ustalenia wysokości takiego współczynnika.
Takie podejście jest niezgodne
z zasadą neutralności technolo-

3) Por. Raport “Transmission system operation with a large penetration of wind and other renewable electricity
sources in electricity networks using innovative tools and integrated energy solutions (TWENTIES), czerwiec 2013
oraz Raport “Design and operation of power systems with large amounts of wind power” IEA WIND Task 25,Phase
two 2009-2011

gicznej, którą wskazuje Komisja
Europejska4;
–– dyskryminuje niezależnych inwestorów (sektor IPP), którzy
nie będąc pionowo zintegrowanymi grupami oraz posiadając
jedynie pojedyncze źródła, nie
będą w stanie zagwarantować
mocy rezerwowych dla posiadanych elektrowni wiatrowych;
–– jak dowodzą prowadzone analizy istniejących systemów elektroenergetycznych o znacznie
wyższych stopniach penetracji
energetyki wiatrowej, jej wpływ
na niestabilność tych sieci jest
ograniczony i niższy niż mógłby
wynikać z powszechnych opinii
[przywołanie raportu]5;
–– preferuje źródła tylko pozornie
stabilne (np. biomasa), które co
prawda nie zależą od zjawisk
przyrodniczych, ale są tak samo
nieprzewidywalne, bowiem mogą zaprzestać lub zmniejszyć
produkcję z przyczyn leżących
chociażby po stronie kosztów
lub dostępności surowców.
Premiowanie quasi-stabilnych
źródeł dyskryminuje jedną z niewielu
technologii energii odnawialnej, która
po okresie wygaśnięcia wsparcia jest
w stanie, w zbudowanych instalacjach, produkować energię elektryczną przez co najmniej kolejne 10 lat.
To różni zasadniczo energetykę wiatrową od wielu technologii, które po
wygaśnięciu okresu wsparcia muszą
zaprzestać produkcji energii (przykładem może być technologia współspalania, która bez wsparcia nie produkuje energii odnawialnej - tu niezbędne
wsparcie dotyczy kosztów operacyjnych a nie poniesionych jednorazowych i odzyskanych kosztów inwestycyjnych).
 Warunkiem przystąpienia do aukcji powinno być spełnienie jedynie trzech warunków (także po to

by uniknąć uznaniowości i przewlekłości procesu weryfikacji):
–– posiadanie ostatecznego pozwolenia na budowę na cały
projekt (wraz z przyłączeniem
do sieci i drogami dojazdowymi);
–– posiadanie umowy o przyłączenie (lub ważnych warunków
przyłączenia) z datą przyłączenia pozwalającą na przyłączenie
projektu w ciągu 36 miesięcy od
daty ogłoszenia aukcji;
–– wpłata kaucji na rachunek instytucji prowadzącej aukcje/
przedstawienie gwarancji bankowej na kwotę 0,5% wartości
inwestycji, czyli dla projektów
wiatrowych ok. 30.000 zł/MW,
na okres od momentu rozpoczęcia budowy, rozumianej
jako wpłaty niezwrotnych zaliczek na poczet dostaw wyposażenia technologicznego.
Z chwilą wpłacenia niezwrotnych zaliczek o wysokości
dwukrotnie wyższej niż kwota
kaucji, kaucja ta będzie zwracana. Kaucja zastępowałaby
proponowane przez Ministerstwo Gospodarki udokumentowanie źródeł finansowania, co
jest trudne do weryfikacji i dyskryminuje niezależnych inwestorów, którzy nie mają możliwości
przedstawienia gwarancji korporacyjnych, a tym samym byliby zmuszeni do organizowania
finansowania bez pewności, czy
wygrają aukcje czy nie i przy jakiej cenie.
 Zwycięzca aukcji powinien mieć
36 miesięcy na realizację inwestycji z uwzględnieniem postanowień
dotyczących Uzasadnionych Przyczyn Wydłużenia Budowy (patrz
punkt 19). Opóźnienie w oddaniu
inwestycji powinno skutkować
zmniejszeniem przyznanej Taryfy
dla Nowego Projektu o 0,5% za

każdy miesiąc opóźnienia, lecz
nie więcej niż 12%, co odpowiada
dodatkowym 24 miesiącom. Po
przekroczeniu tego terminu inwestycja traciłaby prawo do wsparcia.
 Zamiar Ministra Gospodarki wprowadzenia aukcji na ilość energii
a nie na moc, nie może być zaakceptowany z następujących powodów:
–– nie jest zgodny z postanowieniami Dyrektywy 2009/28/
WE, narusza zapisy Dyrektywy
2009/28/WE, która wskazuje
na konieczność zastosowania
uśrednionego rozliczenia produkcji energii elektrycznej ze
źródeł wiatrowych, co uwzględnia zmienny charakter pracy
tych źródeł (patrz załącznik
II dyrektywy). Bazując na powyższych zapisach dyrektywy,
ustawa powinna uwzględniać
specyfikę pracy źródeł odnawialnych, a nie dyskryminować
je przez pryzmat tego charakteru pracy. Ustawa promuje
postęp techniczny i inwestycje
w OZE oraz wzrost mocy, co zapewniają jedynie nowe, trwałe
moce a nie wsparcie bieżącej
produkcji (patrz np. art. 12 dyrektywy);
–– dyskryminuje podwójnie technologię wytwarzania energii
elektrycznej z energii wiatru,
która ponosi już znacząco wyższe koszty bilansowania niż
inne technologie (niższa przewidywalność generacji wiatrowej
znajdować powinna, i znajduje,
swoje odzwierciedlenie jedynie
w kosztach bilansowania);
–– dostępnych jest wiele narzędzi w zarządzaniu stabilnością
systemu elektroenergetycznego, dotychczas nie wprowadzonych w Polsce (prognozy
wiatru włączone do procedur

4) Zob. “European Commission guidance for the design of renewable energy support schemes”, COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT
5) ibidem
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bilansowania KSE) bądź też na
początkowym okresie wdrażania
(DSM); dyskryminowanie energetyki wiatrowej nie powinno być
de facto alternatywą dla rozwoju
tych narzędzi;
–– proponowane przez PSEW
prowadzenie aukcji w odniesieniu do koszyków technologicznych (zastosowane zarówno we
Włoszech, jak i w Wielkiej Brytanii) lub określenia maksymalnego pułapu mocy zainstalowanej
w danej technologii wyklucza ryzyko wzrostu mocy w energetyce wiatrowej ponad zakładany
poziom.
 Jeżeli miałyby się utrzymać aukcje na ilość energii a nie na moc,
to jedynie pod warunkiem, że albo zostałby wprowadzony system
korekty deklarowanej produkcji/
wylicytowanej ceny (mechanizm
zastosowany w Holandii), albo
powinna być zagwarantowana
możliwość przenoszenia niewyprodukowanej w danym roku ilości energii na kolejne lata (jak
i też otrzymania wsparcia ponad
deklarowany roczny wolumen
produkcji, pod warunkiem aby
łącznie wsparcie było limitowane do zadeklarowanej produkcji
w okresie 15 lat). Dla istniejących
projektów oraz projektów zrealizowanych w Okresie Przejściowym
nie byłoby żadnych limitów i projekty te otrzymywałyby Gwarantowane Taryfy Przejścia niezależnie
od ilości wyprodukowanej energii do końca 15-letniego okresu
wsparcia. Zwracamy jednak uwagę, że przyjęcie systemu wsparcia
opartego o aukcje na ilość energii
a nie na moc, z krótszym okresem
rozliczeniowym niż 15 lat będzie
zawsze prowadziło do powstawania większej ilości mniej efektywnych inwestycji, co spowoduje, że
dla zapewnienia tej samej ilości
energii potrzebnych będzie więcej farm wiatrowych, realizujących
swoją produkcję w oparciu o jak











najtańsze, a nie najbardziej efektywne, technologie, pozbawiając
nasz kraj możliwości uczestnictwa
w postępie technologicznym energetyki wiatrowej.
Aukcje powinny odbywać się maksymalnie dwa razy do roku. Okres
składania ofert wynosiłby 30 dni.
Rozstrzygnięcie aukcji następowałoby w ciągu 5 dni roboczych od
zakończenia przyjmowania ofert.
Jeżeli w ramach aukcji nie zostałoby rozdysponowane co najmniej
80% mocy, to na pozostałą kwotę odbywałaby się aukcja dodatkowa w terminie 185 dni od daty
uprawomocnienia się wyników poprzedniej aukcji. Jeżeli zostałoby
rozdysponowane więcej niż 80%,
to pozostała niewykorzystana pula
zwiększałaby pulę następnej aukcji.
W kolejnych latach powinny być
monitorowane wyniki aukcji, po to
by w sytuacji gdy byłby zagrożony
cel 2020 dokonać przesunięć niewykorzystanej mocy pomiędzy koszykami technologicznymi. Energia
wiatrowa jako efektywna technologia jest w stanie wybudować więcej
nowych mocy ponad ilości zakreślone w obecnym KPD.
Na wyniki aukcji przysługiwałoby prawo odwołania się w trybie KPA, co nie wstrzymywałoby
przyznania taryf pozostałym podmiotom biorącym udział w aukcji.
Należy wszakże zapewnić, by
w nowej ustawie OZE zostały wpisane krótkie obligatoryjne terminy
rozpatrywania odwołań do sądów
administracyjnych, na wzór unormowań zawartych np. w ustawie
o zamówieniach publicznych.
Proponowana przez Ministerstwo
Gospodarki Instytucja SEO powinna skupić się na rozliczaniu taryf
feed-in-premium (zarówno Gwarantowanych Taryf Przejścia, jak
i Taryf dla Nowych Projektów) oraz
świadczyć opcjonalną usługę dostępu do rynku dla małych projektów, na zasadach dobrowolności.
Tym samym zostałyby wprost im-

plementowane zapisy Dyrektywy
2009/28 o zasadzie pierwszeństwa
w dostępie do sieci energii z OZE.
Rozliczanie różnic pomiędzy ceną
rynkową a taryfą feed-in powinno
opierać się o indeks cen rynkowych, niezależnie od rzeczywistych
cen za energię uzyskiwanych przez
poszczególne projekty OZE. Natomiast w przypadku świadczenia
usługi dostępu do rynku, trzeba
rozwiązać problem kosztów bilansowania elektrowni wiatrowych.
Rozdzielenie funkcji dostępu do
rynku i bilansowania kreuje bowiem dodatkowe obszary ryzyka,
a co za tym idzie - dodatkowe
koszty dla projektów elektrowni
wiatrowych. W tej sytuacji SEO
powinno być także podmiotem bilansującym oraz grafikującym dostawy energii. Wydaje się wątpliwe,
by SEO mogło wypełniać takie właśnie funkcje.
 Nie ma uzasadnienia wprowadzenie instytucji monopolisty w zakupie energii ze źródeł odnawialnych
w postaci SEO, ponieważ stanowi ona instrument ograniczający
działanie mechanizmów rynkowych. Na rynku energii pojawiłaby
się bowiem instytucja o charakterze nierynkowym oferująca docelowo 20% energii elektrycznej.
Wprowadzenie takiego monopolu
byłoby równoznaczne z wypowiedzeniem umów długoterminowych
z trudnymi do oszacowania konsekwencjami, w szczególności konsekwencjami odszkodowawczymi
dla budżetu państwa. W sytuacji
gdyby SEO świadczyła usługę
dostępu do rynku (patrz pkt. 41)
energia, która byłaby przedmiotem
obrotu w wykonaniu tej usługi, powinna być w całości oferowana na
rynku bieżącym po cenie zero, tak
by zapewnić neutralność w stosunku do cen rynkowych (energia
ze źródeł odnawialnych ma pierwszeństwo w zakupie i przy ofercie
zero sprzedawana będzie w całości po cenie spot). o
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Nauka i Biznes - dobrana para
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ealizacja innowacyjnych projektów daje przedsiębiorcom szansę
na wyprzedzenie konkurencji na rynku.
Realizując projekty o wysokim potencjalne innowacyjnym, część przedsiębiorców korzysta z wiedzy, umiejętności i doświadczenie naukowców.
Realizacja wspólnych projektów przedsiębiorców-praktyków z teoretykaminaukowcami potrafi przełożyć się na
wymierne efekty, nowoczesne technologie i urządzenia, potwierdzając słuszność idei łączenia świata biznesu ze
światem nauki.
Dwa przedsiębiorstwa z regionu
Warmii i Mazur postawiły na innowacyjny
rozwój we współpracy z Uniwersytetem
Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Erda s.c. i Intersonic s.c., były uczestnikami projektu, pt. „Nauka dla Innowacji
- wsparcie szkoleniowe i doradcze
MŚP Warmii i Mazur w planowaniu
wdrożeń innowacji”.
Głównym zamierzeniem przedsięwzięcia było opracowanie przez naukowców z Uniwersytetu dwóch odrębnych kompletnych dokumentacji
wdrożeniowych nowych urządzeń, wykorzystywanych do produkcji biogazu.
Przygotowanie dokumentacji poprzedzone było szeregiem indywidualnych
sesji doradczych, prowadzonych przez
ekspertów z Wydziału Nauk o Środowisku, Wydziału Nauk Ekonomicznych
i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego
w Olsztynie. W wyniku podjętych działań zespół naukowców opracował dla
firmy Intersonic s.c. projekt typoszeregu ultradźwiękowych dezintegratorów
substratów organicznych z zastosowaniem w biogazowniach rolniczych, a dla
przedsiębiorstwa Erda s.c. przygotował
dokumentację technologii produkcji typoszeregu przyzagrodowych biogazowni rolniczych.

Opracowane dokumentacje obejmują aspekty techniczno-technologiczne, analizę finansową, proponowaną
formę ochrony prawnej oraz optymalny plan wdrożenia urządzeń na rynek.
Zaproponowane instalacje stanowią
rozwiązania technologiczne systemów
produkcji wysokoenergetycznego biogazu z biomasy o różnej charakterystyce,
w tym produktów odpadowych. Opracowany ciąg technologiczny oraz zestawy urządzeń pozwalają na uzyskanie
oczekiwanych efektów technologicznych związanych z ilością oraz jakością
uzyskiwanego biogazu. Ponadto jest to
instalacja, która może zostać wykorzystana do energetycznej transformacji
wielu substratów organicznych. Należy
jednocześnie zaznaczyć, iż w przypadku
fermentacji metanowej biomasy nie ma
rozwiązań w pełni uniwersalnych, które
z sukcesem można zastosować w każdych warunkach. Na ostateczną formę
systemów biogazowych, stosowanych
procesów jednostkowych, parametrów
technologicznych oraz wykorzystanych
urządzeń ma wpływ wiele czynników
związanych głównie z właściwościami
materiałów organicznych, stanowiących
wsad do bioreaktorów. W trakcie realizowanego projektu dokonano analizy
modyfikacji układu technologicznego
w zależności od charakterystyki substratów organicznych.
Dodatkowo projekt umożliwił pracownikom firm uzupełnienie wiedzy
z zakresu technologii biogazowych, zagadnień o charakterze prawnym i rynkowym, podczas kilkudziesięciu godzin
szkoleń. Opracowana podczas realizacji projektu dokumentacja wdrożeniowa dotyczy nowego segmentu rynku,
na którym przedsiębiorstwa zamierzają
w przyszłości funkcjonować. Dzięki spotkaniom z ekspertami przedstawiciele
firm istotnie poszerzyli swoją dotychcza-

sową wiedzę z zakresu szeroko pojętej
energetyki odnawialnej oraz wytwarzania i wykorzystania biogazu. W wielu
przypadkach szkolenia oparte były na
dyskusji, wymianie poglądów na temat
realizacji konkretnych elementów ciągu
technologicznego czy analizie technicznej, finansowej i prawnej przykładowych
realizacji z zakresu produkcji biogazu.
Przedsiębiorcy biorący udział w projekcie jednoznacznie twierdzą, iż udział
w szkoleniach, przeprowadzone sesje
doradcze oraz opracowana dokumentacja wdrożeniowa to bardzo cenna pomoc, która ukierunkowała ich działania
związane z planowanym rozwojem działalności na rynku energii odnawialnej.
Obie firmy dotychczas wykonywały projekty związane z instalacjami produkcji
biogazu, lecz w żadnej z dotychczasowych realizacji nie były odpowiedzialne
za pełną obsługę klienta. Uczestnictwo
w projekcie zobrazowało nam jak wielce złożona i trudna jest kompleksowa
realizacja projektu instalacji, służącej do
produkcji biogazu, a w jej skład wchodzą nie tylko prace projektowe i budowlano - instalacyjne, lecz również złożony
proces analizy substratu i doboru właściwych parametrów technologicznych
- mówi Jan Bisikiewicz, prezes przedsiębiorstwa Intersonic s.c. Z kolei zdaniem
Mariusza Dyro, prezesa firmy Erda s.c.,
bez przystąpienia do projektu i uzyskanej wszechstronnej pomocy ze strony
ekspertów, głównie z zakresu technologicznego i ekonomicznego, jego planowane funkcjonowanie na rynku instalacji biogazowych nie miałoby szans
powodzenia. o
Projekt współfinansowany przez
Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego był koordynowany przez Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Uniwersytetu
Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
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Rozmowa z Jackiem Szymczakiem, prezesem zarządu Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie

Ciepłownictwo

Wsparcie dla Kogeneracji
Jak z Pana perspektywy wygląda najbliższa przyszłość prac nad
systemem wsparcia dla kogeneracji w kontekście prawa europejskiego?
Dla ciepłownictwa rozwój kogeneracji jest bardzo istotny. W sektorze ciepłowniczym zainstalowane jest
około 58 000 MWt. Około 60% ciepła
wytwarzane jest w kogeneracji, ale są
to duże elektrociepłownie w miastach
wojewódzkich. Przeprowadzona przez
nas analiza pokazuje, że mamy jeszcze duży potencjał do rozwoju źródeł skojarzonych - małych i średnich,
o znacznym potencjale - około 70 PJ,

a przekładając to na stronę elektryczną - jesteśmy w stanie dostarczyć do
systemu elektroenergetycznego około
2-3 tys. MW, ze źródeł, które pracują
w sposób stabilny. Z punktu widzenia
systemu elektroenergetycznego jest
to bardzo pozytywne, poszukiwane
i pożądane rozwiązanie. Jednak na
dzień dzisiejszy nie jesteśmy w stanie
wygenerować inwestycji, aby uwolnić
ten potencjał.
Co jest powodem takiej sytuacji?
Dzieje się tak z powodu braku - od tego roku - sytemu wspar-

cia dla kogeneracji. Projekt ustawy przedłużający system wsparcia
jest projektem prostym i czytelnym,
i nie wnoszącym nic nowego w stosunku do systemu, który funkcjonował przed ostanie lata. Projekt
ten został skierowany do notyfikacji. Należy jednak zwrócić uwagę,
iż jest to notyfikacja negatywna.
UOKiK wystąpił z tym projektem,
aby uzyskać potwierdzenie z Komisji Europejskiej, że system ten
nie jest objęty pomocą publiczną.
Przypomnę, że poprzedni system
nie podlegał notyfikacji. Zastanawiam się, czy dla ułatwienia wpro-

wadzenia systemu, nie powinniśmy
najpierw go wprowadzić, a dopiero potem ewentualnie opowiadać
na zapytania Komisji Europejskiej.
Obecnie sytuacja wygląda
w następujący sposób: jesteśmy
w trakcie negocjacji, Komisja
przesyła już drugi zestaw pytań,
w którym ciągle rozważa, czy dany
system - oparty na świadectwach
- jest pomocą publiczną czy nie.
A jeżeli Komisja uzna, że proponowane rozwiązanie jest pomocą publiczną?
Komisja nie podjęła jeszcze
rozważań merytorycznych związanych między innymi z wysokością wsparcia i można założyć, że
Komisja uzna, że system oparty
o świadectwa wchodzi w zakres
pomocy publicznej. W takiej sytuacji ten projekt ustawy - o znanej
nam treści - nie będzie najprawdopodobniej mógł być procedowany w parlamencie polskim.
W takim wypadku będziemy musieli szukać innego systemu wsparcia
lub podjąć długotrwałą procedurę
notyfikacji.
W takim razie, gdzie szukać
pieniędzy na rozwój kogeneracji?
Ta k , t o b a rd z o i s t o t n y p ro blem. Jak wiadomo, są nowe zasady udzielania pomocy publicznej
i możliwości pozyskiwania środków
finansowych w perspektywie 20142020. Mało się o tej kwestii mówi,
a związane to jest również z kwestią wsparcia kogeneracji. Pomoc
publiczna może być udzielana albo poprzez tzw. pomoc regionalną, pomoc horyzontalną, albo poprzez notyfikacje programów lub
indywidualnych projektów. Na dzień
dzisiejszy mamy taki stan prawny, że wytyczne Komisji Europejskiej w sprawie pomocy regionalnej, ochrony środowiska i pomocy
dla energetyki oraz projekt tzw.
rozporządzenia o wyłączeniach
blokowych, wyłącza z możliwo-

ści uzyskania pomocy regionalnej
całą energetykę i ciepłownictwo
systemowe z kogeneracją włącznie. Oznacza to, że potencjalnie
inwestorzy będą mogli korzystać
z pomocy horyzontalnej, jednak
w praktyce z tej pomocy nie skorzystają, ponieważ pomoc ta będzie tylko możliwa dla inwestycji
zrealizowanych powyżej BAT-u.
Mamy w perspektywie dyrektywę
o emisjach z dużych źródeł spalania, mamy rewizję BAT-u co powoduje dalsze zaostrzenie standardów emisyjnych. A zatem pomoc
horyzontalna może być przyznawana tylko ponad ten poziom, który
jest wyznaczony BAT-em. W praktyce w Polsce nie jest to do zrealizowania. Ponadto środki, które są

”

(…) odnoszę
wrażenie,
że KE w bardzo
systematyczny
sposób zamyka
możliwość
korzystania ze
środków unijnych
dla energetyki
i ciepłownictwa
systemowego,
szczególnie
opartego na węglu

zapisane w Funduszach Spójności
i Rozwoju Regionalnego, wyłączają z możliwości pozyskiwania środków unijnych, dla instalacji objętych ETS-em. W praktyce oznacza
to, że każda instalacja powyżej 20
MW nie będzie mogła korzystać
ze środków unijnych. A zatem powstaje pytani, czy ten zapis dotyczy tylko CO 2 , czy też SO X , NO X
i pyłów. Idąc z interpretacją w tym
kierunku możemy wnioskować, iż
to ograniczenie dotyczy tylko CO 2.

To raczej nie napawa optymizmem.
Tak. Jeżeli prześledzimy postępowanie Komisji Europejskiej
od 2011 r., odnoszę wrażenie, że
KE w bardzo systematyczny sposób zamyka możliwość korzystania
ze środków unijnych dla energetyki i ciepłownictwa systemowego, szczególnie opartego na węglu. Komisja przygotowuje kolejne,
nowe wytyczne związane z pomocą
państwa na ochronę środowiska
i energetykę, której zamyka się furtkę dla specjalnego potraktowania
tego sektora. Póki co na razie nie
ma mowy o ciepłownictwie i warto
by Polska tego dopilnowała. Jeżeli okaże się, że rozporządzenia
o wyłączeniach blokowych, wyłączają elektroenergetykę i ciepłownictwo, to na pewno nie będzie
można skorzystać z 5,2 mld euro,
które są przeznaczone na ten sektor. A zatem pozostaje tylko ewentualna notyfikacja całego Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, który daje możliwość
pozyskiwania środków na duże inwestycje na poziomie całego kraju
oraz notyfikacja 16 Regionalnych
Programów Operacyjnych, które
są w gestii Marszałków.
Jako IGCP współpracujemy
z samorządami wojewódzkimi przy
realizacji tych programów, mając
świadomość, że jeżeli nie będzie
dobrych rozstrzygnięć dotyczących
tzw. wyłączeń blokowych, to nawet
mając dobre zapisy w programach
operacyjnych, z tych inwestycji nie
skorzystamy.
Podsumowując można powiedzieć, że z punku widzenia inwestora bieżący rok można uznać
za stracony.
Niestety tak i co gorsza nie wiemy, jak sytuacja będzie wyglądała
w 2014 r. o
Rozmawiał: Mariusz Marchwiak,
„Nowa Energia”

29

Ciepłownictwo

nr 5-6(35-36)/2013

nr 5-6(35-36)/2013

Fot. NE

30

Mariusz Marchwiak, „Nowa Energia”

XVII Forum Ciepłowników
Polskich w Międzyzdrojach

Ciepłownictwo

C

hcemy spojrzeć na Ciepłownictwo przez pryzmat
organizacji branżowych, jak one funkcjonują, czy
spełniają oczekiwania członków tejże organizacji, czy
podobnie dostrzegają problemy jak przedstawiciele
administracji rządowej, czy można coś poprawić w
naszych wzajemnych relacjach, jak to określam „aby
skutecznie się rozumieć”. Przed branżą ciepłowniczą
jest szereg koniecznych rozwiązań prawnych, dlatego
proces legislacyjny powinien przebiegać szybciej.
Musimy również mieć świadomość, że każda
organizacja branżowa funkcjonuje nie tylko na rzecz
swoich członków. Bez wątpienia jej rolą jest również
przyczynianie się do rozwoju gospodarczego.
Tymi słowami Jacek Szymczak,
prezes zarządu Izby Gospodarczej
Ciepłownictwo Polskie rozpoczął
XVII Forum Ciepłowników Polskich,
które odbyło się w dniach 15-18
września 2013 r. w Międzyzdrojach.

W Forum uczestniczyło łącznie 520
ciepłowników, przedstawicieli nauki, parlamentu, administracji rządowej i samorządowej, dostawców
materiałów, urządzeń, technologii i usług dla branży. Tradycyjnie

w Miejskim Domu Kultury odbywała
się wystawa EXPO XVII FCP i Hyde
Park Tech, w którym udział wzięło
prawie 40 firm.
Część merytoryczna Forum rozpoczęła się Debatą „Rola organizacji branżowych przy wspieraniu
funkcjonowania i rozwoju ciepłownictwa” moderowaną przez Jacka
Szymczaka. Podczas tej dyskusji
uczestnicy uzyskali szeroką wiedzę w zakresie działania między innymi Czeskiej Izby Gospodarczej
Ciepłownictwa, jak i Niemieckiej
Izby Gospodarczej Ciepłownictwa.
Mirek Topolanek, prezes Czeskiej
Izby Gospodarczej Ciepłownictwa,
przedstawił w swojej prezentacji
sposób funkcjonowania czeskiego sektora ciepłowniczego, zwracając uwagę na aspekty prawne,
techniczne oraz aspekty ochrony
środowiska. Gość z Czech bardzo krytycznie i zdecydowanie a przy tym z dużym poczuciem hu-

Boguslaw Regulski, wiceprezes
zarządu IGCP

(w ramach Programów Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych - ZIT).
Dyskusja toczyła się również wokół
problemów związanych z zagrożeniami jakie niosą ze sobą Dyrektywa IED oraz konkluzje BAT. Zaprezentowane zostały również wyniki
i koszty związane z realizacją Programu Promocji Ciepła Systemowego.
Następne dwie sesje odbyły się
w ramach Dnia Nowych Technologii
„Technologie przyszłości - prognozy, wizje. Nowoczesne technologie
w zastosowaniu praktycznym”.
Pierwszą z nich poprowadził prof.
Andrzej Osiadacz z Politechniki Warszawskiej. Doświadczenia przedstawili: Grupa Radpol, Dalkia Warszawa, firma Grundfos oraz Foster
Wheeler Energia Polska.

Robert Niewadzik, Urząd Regulacji
Energetyki

W II sesji prowadzonej przez dr
Małgorzatę Kwestarz z Politechniki
Warszawskiej, swoje usługi zaprezentowały firmy: Horus Energia, BFS
Energo, Rehau i JTC.
Wieczorem podczas uroczystej
Gali tradycyjnie wręczone zostały
Laury Ciepłownictwa - nagroda która przyznawana jest dla ciepłowników przez ciepłowników, jako dowód
uznania ze strony koleżanek i kolegów z branży.
W bieżącym roku Kapituła wyróżniła Laurem dla wiodącego przedsiębiorstwa ciepłowniczego w poszczególnych kategoriach wielkościowych,
następujące firmy ciepłownicze:
PRESSTERM Sp. z o.o. w Bolechowie, ECO Kutno Sp. z o.o. i Dalkia
Warszawa S.A. o

Ciepłownictwo

moru - odniósł się do polityki energetycznej UE, mówiąc wprost, że
niektóre pomysły w niej zawarte są
głupie i w znaczący sposób, negatywnie mogą wpłynąć na rozwój
ciepłownictwa systemowego (nie
tylko w Czechach). W podobnym
tonie, jednak w sposób bardziej
„oficjalny” wypowiadał się Werner
Lutsch, prezes Niemieckiej Izby Gospodarczej Ciepłownictwa. Gość
z Niemiec obszernie zaprezentował system wsparcia jaki funkcjonuje w Niemczech. Nawiązując do
tematu Debaty, swój punkt widzenia zaprezentowali również Andrzej
Schoeneich, dyrektor Izby Gospodarczej Gazownictwa, Maciej Bando, wiceprezes Urzędu Regulacji
Energetyki oraz parlamentarzyści
w osobach Stanisława Iwana, senatora RP, wiceprzewodniczącego
Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki i Michała Jacha, posła na
Sejm RP. Wszyscy mówcy podkreślali, jak istotna jest rola organizacji branżowych w każdej dziedzinie
związanej w rozwojem ciepłownictwa. Nie do przecenienia jest zaangażowanie tych organizacji w proces tworzenia prawa, współpraca
z uczelniami, dostawcami technologii i usług dla branży ciepłowniczej, promocja ciepła systemowego
oraz inne obszary służące rozwojowi branży ciepłowniczej.
K o l e j n ą S e s j ę P ro b l e m o w ą
PRAKTYKA „Problematyka, z którą stykają się przedsiębiorstwa
ciepłownicze” poprowadził prof.
Waldemar Kamrat z Politechniki
Gdańskiej. W tej sesji Grupa Dal-
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Jacek Szymczak, prezes zarządu IGCP

kia Polska zaprezentowała szeroki
punkt widzenia na rolę ciepła systemowego prezentując referat „Ciepło systemowe integratorem nowoczesnych usług komunalnych”.
Z kolei Energetyka Cieplna Opolszczyzny zaprezentowała efekty zrealizowanego w Jeleniej Górze programu „KAWKA”, którego celem jest
zwiększenie udziału w lokalnym rynku ciepła oraz rozszerzenie usługi ciepła systemowego o dostawę
ciepłej wody użytkowej. Z kolei firma Unisoft Gdynia zaprezentowała
swój produkt IT dedykowany branży ciepłowniczej. Energetyka Cieplna Opolszczyzny zaprezentowała
również swoje spółki ECO Serwis
i ECO Logistyka.
Kolejny dzień Forum rozpoczęła
Sesja Problemowa - IGCP „Aktualności branżowe - diagnoza i rozwiązania”, w której udział wzięli: Marek
Gróbarczyk, poseł do Parlamentu
Europejskiego, Robert Niewadzik,
przedstawiciel Urzędu Regulacji
Energetyki, Jacek Szymczak, prezes zarządu IGCP oraz Bogusław
Regulski, wiceprezes zarządu IGCP.
Sesja ta poświęcona była bieżącym
problemom funkcjonowania sektora
ciepłowniczego, związanym przede
wszystkim z ustawą Prawo energetyczne, systemami wsparcia dla
kogeneracji, możliwościami jakie
wynikają z ustawy o efektywności
energetycznej oraz możliwościom
finansowania inwestycji w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz Regionalnych Programów Operacyjnych
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Horst Dieter Berten, vice president head of sales East Europe, Hitachi Power Europe GmbH

Doświadczenie wygrywa

Fot. Hitachi Power Europe GmbH
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itachi Power Europe GmbH to stuletnie doświadczenie w elektroenergetyce,
wydajne produkty, oddani pracownicy i potężna spółka rodzicielska.
Spółka specjalizująca się w budowie elektrowni projektuje i buduje elektrownie
opalane paliwami kopalnymi i dzięki zdobytemu doświadczeniu jest jednym
z liderów zarówno na rynku, jak i w dziedzinie stosowanych technologii. Spółka
dostarcza także kluczowe komponenty, takie jak generatory parowe dla elektrowni
zawodowych, urządzenia ochrony środowiska oraz turbiny i młyny węglowe.

obejmuje zaprojektowanie, nabycie,
budowę oraz przekazanie obiektów
do eksploatacji. Generatory parowe
zostaną włączone do sieci w 2014 r.
W listopadzie 2012 r. położono
kamień węgielny pod nową elektrownię węglową Kozienice 11. Spółka
Hitachi Power Europe buduje tę
elektrownię wraz ze swoją spółką
rodzicielską Hitachi, Babcock Hitachi
oraz partnerem konsorcjalnym, którym jest Polimex-Mostostal. Ogólna
wartość zamówienia wynosi 1,5 mld
euro. Wśród 250 zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele rządu
RP pod przewodnictwem Premiera
Donalda Tuska, ambasadorowie Japonii i Niemiec w Polsce oraz liczni
przedstawiciele ministerstw, agencji
rządowych i przemysłu. Blok o mocy
brutto 1 075 MW zostanie oddany
do eksploatacji w ramach istniejącej
elektrowni w 2017 r.
Wiedza fachowa, jaką spółka Hitachi Power Europe posiada w dziedzinie elektroenergetyki jest wysoko
ceniona w wielu państwach. Inteligentne rozwiązania w dziedzinie
generacji mocy wymagają wiedzy
fachowej i doświadczenia. Hitachi
Power Europe oferuje taką wiedzę
i takie doświadczenie już od ponad
100 lat. o

Technologie

w świecie. W Republice Południowej
Afryki spółka prowadzi budowę kluczowych komponentów 12 generatorów parowych o mocy 800 MW każdy
w elektrowniach Medupi oraz Kusile. Wartość tego zamówienia wynosi
około 4 mld euro, a zakres dostaw

Fot. Hitachi

Spółka oraz jej spółki zależne zatrudniają łącznie około 2 tys. osób
(według stanu na wrzesień 2013 r.).
Poza budową elektrowni oraz dostarczaniem kluczowych komponentów,
spółka świadczy także proaktywne
usługi serwisowe. Kolejnymi przykładami innowacyjnej działalności
i rzetelności HPE są m.in. technologie zielone w zakresie magazynowania energii i biomasy. Spółka posiada
szerokie doświadczenie w projektowaniu i budowaniu elektrowni nie tylko w Niemczech, ale także na całym
świecie. Od 2007 r. spółka Hitachi
Power Europe uruchomiła lub jest
w trakcie budowy urządzeń o mocy
zainstalowanej 20 000 MW.
Opalana węglem elektrownia
w Moorburgu zaangażowała Hitachi
Power Europe do budowy dwóch generatorów parowych dla dwublokowej elektrowni w Porcie w Hamburgu
(RFN). Po zakończeniu przedsięwzięcia elektrownia węglowa osiągnie
sprawność 45%+, stając się najnowocześniejszym zakładem tego typu
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prof. dr hab. inż. Adam Hernas, Instytut Nauki o Materiałach, Politechnika Śląska

Materiały do budowy kotłów
na parametry nadkrytyczne

D

MW daje oszczędności węgla około 100 000 t/rok, a ponadto znacznie ogranicza emisję szkodliwych
substancji (rys. 1);
 bezpieczeństwo energetyczne;
 inżynieria materiałowa - rozwój
materiałów i technologii.

wa nowych bloków na nadkrytyczne
parametry pary. Inne realizowane rozwiązania (OZE - energetyka wiatrowa)
są drogie i nie rozwiązują problemu.
Sposób poprawy sprawności bloku
energetycznego do wartości powyżej
40% można uzyskać przez:
 podwyższenie parametrów pary na bloku z 540oC/25 MPa do
600oC/30 MPa i wyżej,
 zastosowanie podwójnego przegrzewu pary,
 obniżenie ciśnienia kondensacji
z ok. 6,5 kPa do 3 kPa (0,03 bar),

Uwarunkowania te powodują, że
w sytuacji kiedy naszym podstawowym
paliwem jest węgiel kamienny i brunatny jedynym racjonalnym kierunkiem poprawy stanu naszej energetyki jest modernizacja (podwyższenie parametrów
pary, budowa duo-bloków) oraz budo-

Parametry pary

Oczyszczanie spalin

100

40
20

Z oczyszczaniem

60

Bez oczyszczania

80
Bez oczyszczania

Emisja, %

o

o

CO2, NOx, SO2 i pyły

30 MPa 700/720 C

o

o

30 MPa 625/640 C

70

28,5 MPa 600/620 C

75

27 MPa 580/600 C

80

o

85

25 MPa 540/560 C

o

90

Z oczyszczaniem

100

95
16,7 MPa 538/538 C

Rozwój krajowej energetyki warunkowany jest wieloma czynnikami, które
można analizować w czterech grupach
problemowych:
 prawne (Dokumenty Rady Europy
- marzec 2007: Priorytety polityczne UE w zakresie energetyki, tzw.
„3 x 20%” oraz Komisji Europejskiej
- marzec 2011: „Energy Roadmap
2050…”, strategia gospodarki niskoemisyjnej. Krajowe uwarunkowanie hamujące proces inwestycji
to: niepewne krajowe prawodawstwo, niejasne prognozy związane
z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska, nieprzewidywalny
rozwój cen paliwa i certyfikatów
CO2, a także zmiany strategii właścicielskiej;
 poprawa wskaźników techniczno-ekonomicznych jest konieczna ze względu na zaawansowaną
dekapitalizację urządzeń - około 40% bloków ma ponad 35 lat,
co jest energetyczną emeryturą,
a 10% osiągnęło wiek 50 lat, co
przejawia się niską sprawnością
(ok. 33%) i zwiększonymi kosztami
eksploatacyjnymi, a także zmniejszoną dyspozycyjnością bloków.
Podniesienie o 4% sprawności bloku energetycznego o mocy 1000

Emisja, %

Technologie

ość powszechnie uważa się, że stan polskiej energetyki jest daleko
niezadowalający i wymaga znaczących inwestycji. Bezpieczeństwo
energetyczne kraju byłoby w pełni zapewnione, gdyby co roku nasz system
energetyczny był zasilany mocą około 1000 MW.

0

NOx

SO2

Rys. 1. Wpływ parametrów pary na emisję i sprawność kotłów
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z poziomu 1,25 do 1,15,
 wykorzystanie ciepła spalin i obniżenie temperatury,
 obniżenie temperatury spalin wylotowych do 110-130oC,
 zastosowanie zmodernizowanej
turbiny.
W świecie utrwalają się obecnie
rozwiązania bloków na nadkrytyczne
parametry pary o parametrach reprezentowanych przez wariant I, natomiast
II wariant ma charakter wyprzedzający, będący przedmiotem badań realizowanych w ramach Projektu Strategicznego NCBiR pt.: Zaawansowane
technologie pozyskiwania energii: opracowanie technologii dla wysokosprawnych zero-emisyjnych bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem
CO2 ze spalin.
I wariant
 temperatura pary świeżej ok. 600oC

i ciśnienie: 280-300 bar,
 temperatura pary wtórnie przegrzanej ok. 620oC i ciśnienie pary: 5060 bar,
 sprawność ok. 40-44%.
II wariant
 temperatura pary świeżej: ok. 650oC
i ciśnienie: ok. 300 bar,
 temperatura pary wtórnie przegrzanej: ok. 670oC i ciśnienie ok.
60 bar.
 sprawność ok. 45-50%.
Początki kotłów na nadkrytyczne
parametry pary, tj. znacznie powyżej
temperatury 538oC pary świeżej, miały miejsce w latach 60. ubiegłego stulecia (m. in. w USA i ZSRR), jednakże
ciągłe problemy eksploatacyjne związane m.in. z materiałami niespełniającymi wymaganych właściwości użytkowych spowodowały szybki odwrót
i pozostanie na standardowych parametrach pary aż do ok. 2000 r. Jest
sprawą oczywistą, że nie jest możliwy
rozwój technologii energetycznych bez
rozwoju inżynierii materiałowej zapew-

niającej dostęp do materiałów spełniających wysokie wymagania:
 odpowiedniej czasowej wytrzymałości na pełzanie, RZ/t/T ~ (100-140)
MPa,
 dużej stabilności mikrostruktury
i właściwości,
 wysokiej odporności na utlenianie
w parze wodnej i na korozję wysokotemperaturową,
 opanowanymi technologiami spawania i gięcia.
Prowadzone od lat 80. w świecie
liczne programy badawcze doprowa-

dziły do wprowadzenia na rynek nowych materiałów zakwalifikowanych
do czterech grup, są to:
 niskostopowe stale o strukturze
bainityczno-martenzytycznej (T23
i T24),
 wysokostopowe stale martenzytyczne z grupy 9-12%Cr+(Mo, W,
Co) z mikrododatkami
 Nb, N, B, (np. T/P91, T/P92,
VM12),
 stale o strukturze austenitycznej
Cr-Ni z mikrododatkami, Nb, N, B,
(np. Super 304, HR3C, Sanicro 25,
HR6W),

Tab. 1. Nominalne składy chemiczne preferowanych stali austenitycznych oraz
nadstopów niklu do zastosowań na elementy ciśnieniowe kotłów
nad- i supernadkrytycznych
Gatunek
TP347HFG
Super 304 H
HR3C
SANICRO
25

Nominalny skład chemiczny
Mo
Cu
Nb
Cr Ni

C
0,040,10
0,070,13
0,040,10

Si
max.
0,75
max.
0,30
max.
0,75

Mn
max.
2,00
max.
1,00
max.
2,00

17,020,0
17,019,0
24,026,0

9,013,0
7,510,0
17,023,0

<0,1

0,4

0,6

23

25

1,5

23
23

-

-

8xC

-

2,503,50

-

-

0,300,60
0,200,60
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Rys. 2. Zakresy stosowalności stali o osnowie ferrytycznej, austenitycznej i nadstopów
niklu przeznaczonych do budowy kotłów nadkrytycznych
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 zmniejszenie nadmiaru powietrza
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Orurowanie
przegrzewaczy

Rozdzielacze,
komory

13CrMo4-5,
16Mo3

15NiCuMoNb5-6-4
(wlot/wylot)

RH 1

16Mo3
10CrMo9-10
X10CrMoVNb9-1
VM12-SHC

16Mo3 (wlot)
X10CrMoVNb9-1
(wylot)

SH 3

T347HFG
Super 304H

X10CrMoVNb9-1
(wlot)
X10CrWMoVNb9-2
(wylot)

RH 2

Super 304H
HR3C

(X10CrMoVNb9-1)
X10CrWMoVNb9-2
(wlot/wylot)

SH 4

Super 304H
Super304H sp/sb

(X10CrMoVNb9-1)
X10CrWMoVNb9-2
(wlot/wylot)

SH 2a

X10CrMoVNb9-1
X10CrWMoVNb92

X10CrMoVNb9-1

SH 2b

VM12-SHC

X10CrMoVNb9-1
(wylot)

Powierzchnia
ECO

Rys. 3. Koncepcje materiałowe czołowych firm projektowych występujące w projektach
kotłów nadkrytycznych o temperaturze pary świeżej 600oC
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 nadstopy niklu (np.In. 617 oraz

DMV617mod.).
Skład chemiczny stali austenitycznych oraz stopów niklu rekomendowanych do zastosowań na
elementy ciśnieniowe pracujące w
warunkach największych obciążeń
cieplno-mechanicznych przedstawiono w tab. 1. Natomiast temperaturowo-naprężeniowe zakresy stosowalności tych grup ilustruje rys. 2.
Podwyższenie temperatury pary
z 540oC do 600-620oC spowodowało konieczność zastosowania stali
austenitycznych w ilości około 17%
masy elementów ciśnieniowych,
a dalszy planowany wzrost temperatury wymaga dodatkowo zastosowania nadstopów niklu (tab. 2).

Stan wiedzy i dostępność materiałów z obiektywnymi charakterystykami i opanowanymi technologiami (BAT), głównie spawania, gięcia
i obróbki cieplnej sprawił, że obecnie
istnieje możliwość zaprojektowania
kotła przepływowego na parametry
supernadkrytyczne.
W realizowanym projekcie badawczym strategicznym NCBiR,
RAFAKO S.A. przedstawiło projekt
referencyjnego kotła na parametry
653°C/303 bar/672°C/60 bar dla
bloku o mocy 900 MWe i sprawności około 50%.
Szczególnej analizie poddano
elementy krytyczne części ciśnieniowej kotła decydujące o najwyższych dopuszczalnych parametrach

Tab. 2. Udział materiałów jakościowych w masie elementów ciśnieniowych kotła w
eksploatowanych i projektowanych kotłach

Parametry pary
świeżej / wtórnej

540OC /180bar /540OC
O

O

O

O

600 C /285bar/610 C
653 C/ 303bar/672 C

Udział elementów konstrukcyjnych z poszczególnych grup
stali, [%]
Stale
Stale
Stale
Nadstopy
niskostopowe martenzytyczne
austenityczne niklu
80

-

-

52

20
(X20CrMoV12.1)
31

17

-

35

45

15

5

pary pierwotnej i wtórnej na wylocie
z kotła, tj.:
 przegrzewacz wylotowy pary
pierwotnej SH III,
 przegrzewacz wylotowy pary
wtórnej RH II,
 komora wylotowa przegrzewacza SH III,
 komora wylotowa RH II,
 rurociągi łączące kocioł - turbina.
Dobrane materiały dla obliczeniowych parametrów pary pierwotnej kotła referencyjnego przedstawiono w tab. 3.
Tab. 3. Wykaz dobranych materiałów dla
przyjętych parametrów obliczeniowych
Parametry pary pierwotnej: Tczynnika = 653 [°C]; pczynnika= 30.3
[MPa]

Element

Materiał

Wężownice

X6CrNiNbN2520
NF709
HR6W
Sanicro 25
NiCr23Co12Mo
DMV 617 mod

Wymiary
obliczeniowe
Parametry
średnica
obliczeniowe
x
grubość Tobl
pobl
ścianki
[mm]
[°C] [MPa]
φ 42.4 x 8

φ 42.4 x 8.8

645

32

660
674
689

32
32
32

703

32

Komora
wylotowa

HR6W

φ 220w x 75

668

31.5

Rurociągi do
turbiny

HR6W

φ 280w x 75

658

31.5

Instytut Nauki o Materiałach Politechniki Śląskiej i RAFAKO S.A. są
współwykonawcami zadania badawczego Badania materiałowe realizowanego od 2010 r. projektu strategicznego. Prowadzone są badania
jednorodnych i mieszanych złączy
spawanych wykonywanych w RAFAKO S.A., pozwalających na opracowanie pełnych charakterystyk
strukturalnych oraz właściwości wytrzymałościowych i technologicznych
materiałów zestawionych w tab. 3.
Pozwolą one na zdobycie wiedzy
i własnego know-how. Dotychczasowym efektem prowadzonych badań jest uzyskanie przez RAFAKO
S.A. kwalifikacji TÜV Nord technologii spawania i gięcia rur przegrzewaczowych ze stali Sanicro 25 oraz
HR6W. Badania rur z nadstopu DMV
617mod są w toku realizacji.o
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RAFAKO S.A.

1

Własności oraz mikrostruktura złączy

spawanych stali 12Cr2MoWVTiB

przeznaczonej na ściany szczelne dla
kotłów USC i A-USC

W

Chinach w latach 50. zaczęto stosować niskostopową żaroodporną stal
12Cr2MoWVTiB w elementach ciśnieniowych kotłów. Stal tą stosowano
na przegrzewacze pary świeżej i wtórnie przegrzanej kotłów podkrytycznych.
Dobre własności wytrzymałościowe na pełzanie oraz dobra odporność na
utlenianie udowodniona długotrwałą pracą w chińskiej energetyce spowodowało
rozpoczęcie badań możliwości zastosowania tej stali w ścianach szczelnych
kotłów na parametry nadkrytyczne. Wyniki badań własności mechanicznych
oraz analiza mikrostrukturalna złączy spawanych (doczołowych i pachwinowych)
stali 12Cr2MoWVTiB są obiecujące i wskazują na możliwość zastosowania tej
stali na ściany szczelne kotłów na nadkrytyczne parametry pary.

Technologie

B

adania mikrostrukturalne stali
12Cr2MoWVTiB w stanie dostawy wykonane mikroskopem świetlnym
oraz skaningowym i transmisyjnym
mikroskopem elektronowym wskazują na to, że podczas odpuszczania tej
stali wytworzyły się ziarna ferrytu z obszarami bainitu między nimi, jak i węgliki pierwotne (MC) oraz węgliki wtórne (VC, M23C6, M6C).
Niskostopowa, żaroodporna, ferrytyczno-bainityczna stal 12Cr2MoWVTiB (GY102) została wynaleziona
przez Central Iron & Steel Research
Institute (CISRI) w Chinach i przeznaczona głównie na chiński rynek energetyczny [1]. Początek stosowania tej

stali w kotłach sięga lat 50. ub. wieku.
Długotrwała praca wykazała dobrą stabilność mikrostruktury w podwyższonej temperaturze. Stal ta była głównie
stosowana w budowie przegrzewaczy pary świeżej i wtórnej w kotłach
na podkrytyczne parametry pary, gdzie
temperatura nie przekraczała 560ºC.
Stal 12Cr2MoWVTiB była używana
w kotłach do 2005 r. Od 2006 r. w Chinach zaczęto budować jednostki na
nadkrytyczne parametry pary. Temperatura wylotowa pary wzrosła z 560ºC do
600ºC-620ºC [1]. Pierwsze jednostki w
których użyto stal 12Cr2MoWVTiB na
wyżej wymienione parametry wskazały,
że własności tej stali są niewystarcza-

jące. W miejsce stali 12Cr2MoWVTiB
zaczęto stosować stale austenityczne
nowej generacji.
Tak jak to pokazano w opracowaniu [1] stal 12Cr2MoWVTiB wykazuje dobre własności w temperaturach
z zakresu 500-550ºC. Taki zakres temperatur będzie występował w ścianach
szczelnych przeznaczonych dla kotłów
na ultranadkrytyczne parametry pary (USC) i zaawansowane ultranadkrytyczne parametry pary (A-USC). W
Europie jest ograniczona możliwość
zastosowania materiałów, które spełniają wymogi techniczne i wytrzymałościowe dla ścian szczelnych mających
pracować w jednostkach USC i A-USC.
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 Założenie do badań
Skład chemiczny stali 12Cr2MoWVTiB przedstawiony został w tabeli 1
[4]. Jedynym producentem i dostawcą
tej stali są Chiny.

Rys. 1. Wartości wytrzymałości na pełzanie dla 100 000 h [MPa] [4-5]

MPa, A = 18%. Granica plastyczności w temperaturze 600 ºC jest równa
274 MPa, a wartość wytrzymałości
na pełzanie dla 600ºC dla100 000 h
wynosi 92 MPa.
Rys. 1 przedstawia wartości wytrzymałości na pełzanie dla 100 000
h stali, które mogą być rozpatrywane
do budowy ścian szczelnych [5]. Jak
wynika z zestawionych wartości stal
12Cr2MoWVTiB ma najlepsze własności wśród stali ferrytycznych, lepsze
nawet niż stale T23 i T24. Lepsze własności ma jedynie stal T92, jednak dla
tej stali wymagana jest, niepożądana
w naszych założeniach, obróbka ciepl-

Tab. 1. Skład chemiczny badanej stali (wt%) [4]
Stal
12Cr2MoWVTiB

C
0.08-0.15

Mn
0.45-0.65

Si
0.45-0.75

Cr
1.6-2.1

Materiał w postaci rury został dostarczony do RAFAKO S.A. po wyżarzaniu normalizującym w temperaturze
1020-1060ºC przez 30 min., chłodzony powietrzem, a następnie wykonano
odpuszczanie w temperaturze 760790ºC przez 3 godziny i schłodzono
powietrzem [4].
W odniesieniu do normy GB5310
[4], własności mechaniczne stali 12Cr2MoWVTiB po tak wykonanej obróbce cieplnej są następujące:
R0.2 = 345 MPa (min.), Rm = 540-735

Mo
0.5-0.65

W
0.3-0.55

V
0.28-0.42

Ti
0.08-0.18

B
0.002-0.008

na po spawaniu. W powyższym zestawieniu są jeszcze dwa nadstopy niklu,
które również mogą być użyte do budowy ścian szczelnych, niestety wysoka
cena tych materiałów (około 100 EUR
za 1 kg) oraz duże prawdopodobieństwo powstawania gorących pęknięć
podczas spawania eliminuje (na dzień
dzisiejszy) te nadstopy z grona materiałów rozpatrywanych do budowy
ścian szczelnych.
Do tej pory zostały zrealizowane
następujące działania:

 złącza spawane doczołowe z ob-

róbką cieplną i bez obróbki cieplnej
po spawaniu - metodą 141 ręcznie,
 złącza spawane pachwinowe
- metodą automatową 121 - PEMA 200/6,
 badania własności mechanicznych
wykonanych złączy spawanych
(twardość, praca łamania i wytrzymałość na rozciąganie),
 analiza makro- i mikrostrukturalna
złączy spawanych i materiału bazowego.
Wszystkie złącza zostały wykonane w warunkach przemysłowych przez
wykwalifikowanych pracowników RAFAKO S.A. Dla potrzeb badań długość
wykonanych „próbek” wynosiła 2 m.
Badania własności mechanicznych
materiału bazowego oraz złączy spawanych stali 12Cr2MoWVTiB wykonane zostały w laboratorium kontroli jakości w RAFAKO S.A. (certyfikat
nr LB-119/07). Praca łamania została
wykonana jedynie dla próbek złączy
spawanych doczołowych. Szczegóły
dotyczące rozmieszczenia punktów
pomiarowych w badaniu twardości
wszystkich złączy spawanych zostały przedstawione na poszczególnych
wykresach poniżej.
Analiza mikrostruktury wszystkich
próbek została przeprowadzona na
mikroskopie świetlnym (LM), skanin-

Technologie

W celu uniknięcia problemów występujących do połowy 2011 r. z stalą
7CrMoVTiB10-10 (T24), a w szczególności z złączami spawanymi doczołowo, koniecznością jest szczegółowa
analiza mikrostrukturalna złączy spawanych oraz własności mechanicznych
dla „nowych” stali przeznaczonych na
ściany szczelne. Badania wykonane
do tej pory na stali 12Cr2MoWVTiB
wskazują na możliwość zastosowania
tej stali na ściany szczelne. Przeprowadzone badania są prowadzone w celu
kwalifikacji tej stali do zastosowań na
skalę przemysłową. Głównym celem
RAFAKO S.A. jest zaimplementowanie do przemysłu stali, która nie będzie
wymagała szczególnego traktowania
podczas wytwarzania ścian szczelnych
na poszczególnych etapach (warsztat,
montaż i naprawy). Podstawowym celem badań jest wyeliminowanie obróbki
cieplnej po spawaniu. W opinii RAFAKO
S.A. oraz Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie jedną ze stali, która może
spełnić stawiane wymogi jest właśnie
stal 12Cr2MoWVTiB.
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gowym mikroskopie elektronowym (SEM) i transmisyjnym mikroskopie elektronowym (TEM). Badania mikroskopem świetlnym (LM) zostały przeprowadzone
za pomocą mikroskopu Axio Imager M1m firmy Zeiss. Do badań skaningowych
zastosowano mikroskop Merlin Gemini II sprzężonego z modułem EDS i EDSX
z systemem Quantax 800. Do transmisyjnej analizy mikrostrukturalnej został użyty mikroskop JEM200CX firmy JEOL i Tecnai G2 20 firmy FEI.

b)

 Wyniki badań i dyskusja
 Złącza spawane
 Doczołowe złącza spawane

Doczołowe złącza spawane wykonane zostały według następujących parametrów:
–– metoda spawania 141 (TIG - ręcznie),
–– pozycje w jakich zostały wykonane złącza - PC, PH,
–– wymiary rury - Ø42,4 x 6,0 mm,
–– materiał drutu spawalniczego: UNION IP23, średnica - Ø2 mm i Ø2,4 mm,
–– średnie naprężenie warstwy graniowej 110A,
–– ilość przejść 3-4,
–– maksymalna temperatura między kolejnymi przejściami nie przekraczała
280ºC,
–– gas ochronny - argon.
–– złącza doczołowe zostały wykonane zarówno w wersji - bez, jak i - z obróbką cieplną po spawaniu. Zabieg ten miał na celu stwierdzenie w jakim stopniu
obróbka cieplna wpływa na własności złącza. Schemat przygotowania próbek
do spawania oraz sposób wykonania spoin został pokazany na rysunku 2.

c)

Rys. 3. Proces spawania złączy
pachwinowych: a) przygotowanie paneli
próbnej do spawania b) standardowe
podgrzewanie paneli próbnej c)panel
próbna po spawaniu automatowym

Badania własności
mechanicznych złączy
spawanych

Rys. 2. Szczegóły oraz technologia wykonania złącza doczołowego

Technologie

 Pachwinowe złącza spawane

Pachwinowe złącza spawane wykonane zostały według następujących
parametrów:
–– metoda spawania 121 (PEMA metoda automatowa),
–– wymiary rury - Ø42,4 x 6,0 mm
+ 6,0 mm (płaskownik - płetwa),
–– materiał drutu spawalniczego:
2CRWV-LA424,
–– ilość przejść 1,
–– temperatura podgrzewu wstępnego - 100ºC,
–– ilość rur w panelu 3,
–– ilość płaskowników (płetw)
w panelu 4,
–– podziałka - 60 mm.

Proces spawania złączy pachwinowych w panelu testowym przedstawione zostały na rys. 3. Panele testowe wykonane zostały na automacie
PEMA 200/6 w warunkach przemysłowych.
a)

Doświadczenie RAFAKO S.A.
z materiałem T24, a w szczególności
ze złączami spawanymi [7], spowodowały, że do programu badawczego
obowiązkowo wdrożone zostały badania udarności złącz (praca łamania).
Tak jak pokazano to na rys. 4
próbki po obróbce cieplnej po spawaniu mają większe wartości niż próbki,
w których nie zastosowano obróbki
cieplnej po spawaniu. Jednakże złącza doczołowe stali 12Cr2MoWVTiB
zarówno z obróbką cieplną, jak i bez
obróbki cieplnej po spawaniu nie spełniają wymaganych norm. Z przedstawionych wyników możemy stwierdzić,
że wymagana jest zmiana technologii spawania bądź zmiana materiału
drutu spawalniczego. Na rysunkach
5-7 przedstawione zostały rozkłady
z pomiarów twardości złącz spawanych wykonanych dla stali 12Cr2MoWVTiB.
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Jak widać z wyników pomiarów
twardości wszystkie wartości są poniżej 350 HV, co oznacza, że spełniają
wymagania normalizacyjne. Z przeprowadzonych badań twardości możemy zauważyć, że w złączach spawanych doczołowo obróbka cieplna
po spawaniu znacznie obniża twardość i jednocześnie zmniejsza naprężenia spawalnicze występujące
w złączu.

Makro- i mikrostruktura
złączy spawanych
Rys. 4. Wyniki pracy łamania doczołowych złączy spawanych dla stali 12Cr2MoWVTiB

Na rys. 8 a i b przedstawiono mikrostrukturę przekroju poprzecznego rury w stanie dostawy wykonaną
mikroskopem świetlnym LM (rys. 8a)
oraz skaningowym mikroskopem elektronowym SEM (rys. 8b) Składa się
ona z ziaren ferrytu (oznaczonych na
rysunku literą F) oraz małych obszarów bainitu usytuowanych pomiędzy
ziarnami ferrytu (oznaczonych na rysunku literą B) oraz różnego rodzaju
wydzielenia.
a)

Rys. 5. Wyniki badań twardości doczołowych złączy spawanych stali 12Cr2MoWVTiB
bez obróbki cieplnej po spawaniu

20 µm

F
B
B

20 µm

Rys. 6. Wyniki badań twardości doczołowych złączy spawanych stali 12Cr2MoWVTiB
z zastosowaniem obróbki cieplnej po spawaniu

B

Rys. 8. Mikrostruktura stali
12Cr2MoWVTiBw stanie dostawy:
a) ziarna ferrytu z wydzieleniami węglików
wewnątrz ziaren oraz obszarami bainitu
LM (b) i SEM-SE

Technologie

b)
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Rys. 7. Wyniki badań twardości pachwinowych złączy spawanych dla stali 12Cr2MoWVTiB

Technologie

Szczegółowe badania mikrostruktury wykonane zostały przez transmisyjną mikroskopię elektronową TEM
co pokazano na rys. 9. Z rysunku
tego widać mikrostrukturę wnętrza
ziarna ferrytu z wydzieleniami węglików VC, które identyfikowano metodą dyfrakcji elektronowej. Wydzielenia
te mogły powstać podczas procesu
wyżarzania stali na etapie produkcji.
Zauważyć można również obszary
o zwiększonej gęstości dyslokacji.

szeregi przecinające granice ziaren
i podziaren ferrytu (rys. 9). Wydzielenia te zarodkowały na defektach
w austenicie lub na granicy międzyfazowej austenit/ferryt. Poza występującymi drobnymi węglikami VC zaobserwowano również wydzielenia
M23C6 i M6C na granicach ziaren.
Na rys. 10-14 przedstawiono
zdjęcia makro- i mikrostruktury wybranych próbek złączy spawanych
doczołowych i pachwinowych.

a)

1 µm
b)

1 µm

a)
c)

1 µm
b)

1 µm
Rys. 9. Wydzielenia węglików VC
w ferrycie; TEM

Wydzielenia węglików VC układają się niekiedy w charakterystyczne

Rys. 10.Makrostruktura złącza
spawanego doczołowego bez obróbki
cieplnej po spawaniu w pozycjach
a) PC i b) PH

Rys. 11. Obraz TEM złącza doczołowego
bez obróbki cieplnej po spawaniu:
a) materiał rury), b) strefa wpływu ciepła
(SWC) c) spoina
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b)

Rys. 12. Makrostruktura złącza spawanego doczołowego z obróbką cieplną po spawaniu w pozycjach a) PC i b) PH

a)

c)

b)

1 µm

1 µm

1 µm

Rys. 13. Obraz TEM złącza doczołowego z obróbką cieplną po spawaniu: a) materiał rury), b) strefa wpływu ciepła (SWC) c) spoina

c)

b)

d)

e)

Rys. 14. Makrostruktura złącza spawanego pachwinowego i mikrostruktura a) materiał
rury b) materiał płaskownika c), strefa wpływu ciepła od strony rury, d) spoina, e) strefa
wpływu ciepła od strony płaskownika

 Wnioski
Stal 12Cr2MoWVT iB spełnia
wymagania, aby rozpatrywać tą
stal jako dobrego kandydata do
zastosowania w budowie ścian
szczelnych w kotłach na ultranadkrytyczne oraz zaawansowa-

ne ultranadkrytyczne parametry
p a r y. D a n e l i t e r a t u ro w e w y k a zują, że własności wytrzymałościowe na pełzanie dla 100 000
h są bardzo wysokie. Biorąc po
uwagę materiały nie wymagające obróbki cieplnej po spawaniu
stal ta posiada najlepsze wła-

sności wytrzymałościowe na pełzanie wśród stali ferrytycznych.
M i k ro s t ru k t u r a s t a l i 1 2 C r 2 M o WVT iB składa się z ziaren ferrytu
z niewielkimi obszarami bainitu
pomiędzy nimi. Przeprowad zo na analiza wykazała, że materiał
umocniony jest przez węgliki VC
które powstały na dyslokacjach
wewnątrz ziarna. W badanych
p ró b k a c h n a g r a n i c a c h z i a re n
zaobserwowano również węgliki
M23C6 i M6C. Wstępne wyniki
badań własności mechanicznych
o r a z a n a l i z a m i k ro s t ru k t u r a l n a
z ł ą c z y s p a w a n y c h s ą z a d o w al a j ą c e . P r z e p ro w a d z o n e b a d a nia twardości wykonanych złączy
wykazują iż złącza te spełniają
wymogi jakie stawiane są przy
kwalifikacji technologii spawania.
B a d a n i a m i k ro s t ru k t u r a l n e w ykazują brak wad spawalniczych.
Jednak pojawiająca się struktura martenzytyczna, w szczególn o ś c i w o b s z a r z e s t re f y w p ł y wu ciepła, powoduje, iż materiał
jest kruchy i wyniki z przeprowadzonych badań pracy łamania
są negatywne co dyskwalifikuje
zastosowaną technologię i zastosowany materiał dodatkowy.
Obecnie w RAFAKO S.A. prowadzone są próby wykonania złączy
doczołowych, gdzie jako materiał
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Najlepszy serwis kogeneracji w Polsce

RÓŻNICĘ

Nikt nie zna Twojej instalacji lepiej niż My
Zawsze blisko Ciebie
Dostępność części zamiennych
Gwarancja szybkiej reakcji
Roboczogodziny - gwarancja na bezpieczny zwrot kosztów inwestycji
Jakość serwisu potwierdzona autoryzacją producenta oraz
zadowoleniem naszych klientów
Elastyczność programów serwisowych dopasowana do potrzeb klienta
KWE-Technika Energetyczna Sp. z o.o. została utworzona w 1999 roku w celu współpracy z firmą Jenbacher Energie produkującą gazowe agregaty
do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w instalacjach o mocach od 250 kW do ponad 4000 kW.
Zasadnicze obszary działania:
• Autoryzowane Przedstawicielstwo w Polsce firmy GE JENBACHER
• Autoryzowany serwis fabryczny oferowanych urządzeń oraz oryginalne części zamienne
• Rozwiązania kontenerowe instalacji CHP “pod klucz” przy współpracy z GRUPPO AB
• Współpraca z firmami z zakresu techniki energetycznej
• Organizowanie kompletnych projektów wraz z doradztwem technicznym, projektowaniem, wykonawstwem, uruchamianiem i finansowaniem

KWE - Technika Energetyczna

AUTORYZOWANY DYSTRYBUTOR ORAZ DOSTAWCA USŁUG SERWISOWYCH GE JENBACHER GAS ENGINES W POLSCE

TEL./FAX. +48 33 821 65 62 +48 33 821 50 93 - www.kwe.pl
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reklama

dodatkowy zostanie zastosowany
drut z Inconel 625. W przypadku
otrzymania pozytywnych wyników
z badań pracy łamania tych złączy
doczołowych wykonany zostanie
element ściany szczelnej o szerokości 3000 mm, długości 12000
mm. W elemencie tym wykonane
zostaną odgięcia przestrzenne
i płaskie w celu sprawdzenia zachowania się materiału podczas
standardowego procesu produkcji ścian szczelnych na warsztacie RAFAKO S.A. w warunkach
przemysłowych. o

 Podziękowania
Praca ta powstała w ramach
EIT KIC InnoEnergy w projekcie
New Materials for Energy Sys tems (NewMat). Szczególne podziękowania dla Pani Krystyny
Płońskiej-Niżnik i Pana Adama
Gruszczyńskiego, (AGH) za przygotowanie próbek do badań.
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Artur Jasiński, Zakład Chemii i Diagnostyki, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Wymogi UDT stawiane
eksploatowanym ponad
obliczeniowy czas pracy

w warunkach pełzania

Fot. ENERGOPOMIAR

urządzeniom ciśnieniowym

N

Elementy urządzeń pracujących
w warunkach pełzania projektowane są
na określony czas eksploatacji. Wynika
to z faktu, iż jednym z kryteriów przyjmowanych do obliczeń wytrzymałościowych jest czasowa wytrzymałość
na pełzanie materiału w danej temperaturze. Normy materiałowe podają,
w jaki sposób spada wytrzymałość na
pełzanie w czasie ekspozycji materiału na zadane warunki pracy. Dość sporym problemem dla tych elementów
jest określenie i przedstawienie dowodów na to, że dany element, pomimo iż
pracuje ponad projektowy czas pracy,
można nadal bezpiecznie eksploatować. Urząd Dozoru Technicznego po-

dejmuje decyzje odnośnie warunków
dopuszczenia do dalszej eksploatacji
urządzenia na podstawie badań własnych oraz laboratoriów diagnostycznych posiadających uznanie CLDT.
Niestety do dnia dzisiejszego nie ma
jednolitych zasad dotyczących wykonywania badań diagnostycznych oraz
kompetencji zespołów oceniających
uzyskane wyniki. Zasad, które obowiązywałyby wszystkich.
Na początku trzeba sobie uświadomić, dlaczego możliwa jest eksploatacja
urządzeń i ich elementów w okresach
o wiele przewyższających czas, na jaki były projektowane. Aby zrozumieć
poprawność wykonywanych obecnie

badań potwierdzających dalsze możliwości eksploatacyjne, należy wiedzieć,
że obliczenia z lat 70. i 80. ubiegłego
stulecia, które zakładały 100, a później
200 tysięcy godzin pracy wykonywane
były z góry założoną ograniczoną dokładnością. Dlatego ówcześni projektanci stosowali szereg „zabezpieczeń”,
aby zostawić sobie pewne rezerwy wytrzymałościowe [1, 2].
Dzięki temu już dziś wiemy, że rzeczywiste możliwości eksploatacyjne,
czyli żywotność tych urządzeń, jest
o wiele większa niż projektowa. Ale
jaka jest ta żywotność? Pytanie jest
proste, natomiast odpowiedź na nie
- dość złożona, ponieważ jeśli mówimy

Technologie

a mocy ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym Urząd Dozoru
Technicznego (UDT) ma zadania obejmujące zapewnienie bezpieczeństwa
użytkowania urządzeń technicznych. Na mocy ustawy urządzenia energetyczne,
w tym elementy ciśnieniowe, podlegają pod UDT. Ich stan techniczny jest okresowo
potwierdzany kolejnymi rewizjami, których zakres uzależniony jest od rodzaju
urządzenia i warunków jego eksploatacji.
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o żywotności bloku energetycznego,
to należy wziąć pod uwagę składowe
żywności poszczególnych urządzeń,
a wręcz konkretnych elementów urządzeń. Poszczególne elementy pracują
w różnych warunkach, a co za tym idzie
- poddawane są odmiennym procesom
niszczenia.

Technologie

 Warunki eksploatacji
Aby urządzenia podlegające UDT
mogły pracować, konieczne jest uzyskanie dopuszczenia ich do eksploatacji przez uprawnioną jednostkę
notyfikowaną. O ile problemu nie ma
w przypadku urządzeń, które uzyskały
decyzję o dopuszczeniu do eksploatacji na etapie produkcji, o tyle problem
pojawia się w sytuacji gdy przepisy wymusiły rejestrację urządzenia w trakcie
eksploatacji. W przypadku niektórych
urządzeń, zwłaszcza rurociągów wysokoprężnych, rejestracja następowała
przy czasach eksploatacji na poziomie
150 i więcej tysięcy godzin. Z uwagi na
brak konieczności dla urządzeń tych nie
przeprowadzano wcześniej rewizji, a co
za tym idzie - nieznana była dokładna
historia eksploatacji. Sporym wyzwaniem był wówczas proces rejestracji
tych urządzeń, gdyż konieczna była
ocena ich stanu technicznego i prognoza dalszych możliwości eksploatacyjnych bez możliwości rzeczywistego
odzwierciedlenia tempa postępowania
procesów niszczenia. Dziś dodatkowym
problemem dla niektórych urządzeń jest
fakt, iż z uwagi na brak jednoznacznych
przepisów oceny te i późniejsze rewizje
wykonywane były w różnych zakresach,
co sprawia, że dziś dokonanie rzetelnej
oceny możliwości ich dalszej bezpiecznej eksploatacji jest tak naprawdę niemożliwe. Powodem jest brak danych
historycznych. A przecież trzeba dostarczyć argumentów dla UDT, by uzyskać
dopuszczenie do eksploatacji.
Istotnym problemem jest również
brak jednolitych wytycznych w kwestii zakresów oraz metodologii badań
i pomiarów warunkujących uzyskanie
dopuszczenia do dalszej eksploatacji.

W praktyce odbywają się z reguły „negocjacje” minimalnego zakresu diagnostyki, przy czym w interesie właścicieli
obiektów jest właśnie minimalizacja nakładów w tym zakresie. Wciąż brakuje
jednolitych wytycznych i prawdopodobnie w najbliższym wiele się w tej kwestii nie zmieni. Rozporządzenie Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej
z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych
urządzeń ciśnieniowych w sposób pobieżny podaje zakresy i czasookresy
badań technicznych w zależności od
rodzaju urządzenia. Tab. 1 przedstawia wybrane informacje z załącznika
do ww. rozporządzenia.

w różnych zakresach, a zbliżone wyniki
badań są podstawą do dopuszczenia
na różne okresy. W efekcie dziś, aby
określić pozostałą żywotność urządzeń,
konieczna jest kompleksowa pełna diagnostyka urządzeń, którą ciężko wykonać w ramach normalnego postoju
remontowego. Aby w przyszłości uniknąć takiej sytuacji, niezbędne jest pilne
ujednolicenie wymagań w tym zakresie,
uszczegółowienie przepisów i ich sukcesywne przestrzeganie.

 Kompetencje personelu
i metody badawcze

Dla elementów ciśnieniowych kotłów diagnostyka wykonywana jest

Tab. 1. Wybrane informacje dot. formy dozoru technicznego i terminów badań
technicznych wg załącznika do [3]
Lp.

Rodzaj urządzenia

1

2

1.
2.
3.

Forma
dozoru

rewizja
zewnętrzna
4

Terminy badań
rewizja
próba
wewnętrzna ciśnieniowa
5
6

3
KOTŁY
Kotły parowe o PD>0,5 bara, w których nośnikiem ciepła jest woda
Kotły o wydajności ≥100 t/h inne niż w lp. 2
pełny
1 rok
4 lata
Kotły o wydajności ≥100 t/h
pełny
1 rok
5 lat
nowe lub zmodernizowane *
Kotły bezpaleniskowe (odzysknicowe)
pełny
1 rok
4 lata

8 lat
10 lat
8 lat

* dotyczy urządzeń, których budowa lub kompleksowa modernizacja zastała
ukończona po 1998 r.
Wspomniane wyżej rozporządzenie określa w sposób ogólnikowy, co
wchodzi w skład poszczególnych badań technicznych, lecz nie podaje tak
naprawdę jasnych wytycznych, co
z urządzeniami, których czas pracy
przekroczył czas projektowy. Nie definiuje także zakresu niezbędnych informacji do określenia stanu technicznego będącego podstawą do wydania
orzeczenia o warunkach dopuszczenia
do dalszej eksploatacji, a co najbardziej
niebezpieczne - nie określa kompetencji
zespołów odpowiedzialnych za wydawanie orzeczeń i opinii o stanie technicznym na podstawie wyników badań
ani ich interpretacji. Powyższe spowodowało, że w skali kraju podczas eksploatacji podobne urządzenia w ramach
rewizji okresowych kontrolowane są

z zastosowaniem nieniszczących i niszczących metod badawczych. Wymogi norm przedmiotowych określają dla
większości metod zakres kompetencji
personelu badającego i oceniającego
uzyskane wyniki. Dlatego w tym obszarze wyniki uzyskiwane przez różne laboratoria badawcze są ze sobą
w łatwy sposób porównywalne. Ocena
tych badań jest bowiem jednoznaczna:
wynik jest pozytywny albo negatywny.
Inaczej sprawa ma się z metodami nienormatywnymi. Zaliczyć do nich należy
z pewnością badania metalograficzne i badania systemów zamocowań.
Norma PN-ISO 3057:2000: Badania
nieniszczące. Badania powierzchni
technikami replik matrycowych podaje jedynie w sposób ogólny, jak wykonywać repliki, nie mówi natomiast nic
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pasmowości, itp., która w żaden sposób nie przedstawia zmian wywołanych
pełzaniem [1].

 Jednolite zasady

weryfikacji metod
diagnostycznych

Potrzeba określenia jednolitych zasad diagnostyki, oczekiwanie podmiotów gospodarczych na wytyczne dotyczące trwałości elementów pracujących

w warunkach pełzania oraz opisany powyżej fakt stosowania zróżnicowanych
metod badań i odmiennych charakterystyk do określania pozostałej trwałości
eksploatacyjnej elementów krytycznych
spowodowały, że Urząd Dozoru Technicznego podjął próbę rozwiązania tego
problemu poprzez opracowanie odpowiedniego algorytmu. Jego celem jest
weryfikacja metodyki diagnostycznej dla
elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania (rys. 1) [4].

Rys. 1. Algorytm postepowania przy weryfikacji metodyki diagnostycznej stosowany w UDT [4]

Technologie

o interpretacji uzyskanych wyników,
zwłaszcza o sposobie śledzenia rozwoju zmian pełzaniowych, tak istotnych
w przypadku elementów pracujących
w temperaturach wyższych od granicznej. Do tego problemu laboratoria
badawcze podchodzą różnie i bardzo
trudne jest porównywanie uzyskanych
wyników. Niestety większość laboratoriów przy badaniach tych oferuje jedynie klasyfikacją wg wielkości ziarna
(PN-84/H-04507; PN-84/H-04507/01),
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Ogólnie rzecz ujmując, ujednolicenie i klasyfikacja stopnia wyczerpania w powiązaniu ze zmianami struktury oraz destrukcją fizyczną metalu jest zgodna z rys. 2, przy czym algorytm nie jest jeden dla wszystkich stali
- różne wytyczne opracowano dla różnych gatunków stali. Na podstawie [6] klasyfikowane są struktury w zależności od zastosowanego gatunku stali, bowiem stale różnią się między sobą budową strukturalną, obrazy
mikrostruktur są różne i inna powinna być klasyfikacja stopnia ich wyczerpania.

PROCESY USZKODZENIA:
• 0 – bez zmian, jak w materiale
rodzimym;
• A – pojedyncze pory;
• B – pory zorientowane;
• C – mikropęknięcia;
• D – makropęknięcia.
ZMIANY STRUKTURY:
• 0 - bez zmian, jak w materiale
rodzimym;
• I – częściowy rozpad obszarów
perlit/bainit;
• II – rozkład, ferryt + węgliki.
PROCESY WYDZIELENIOWE:
• 0 – bez zmian, jak w materiale
rodzimym;
• a – koagulacja, rozrost węglików w
bainicie, węgliki na granicach
ziaren;
• b – rozkład i sferoidyzacja
węglików, siatka węglików.
Rys. 2. Ogólny związek składowych procesów uszkodzeń struktury stali ferrytyczno-perlitycznych (bainitycznych) z teoretycznym
stopniem wyczerpania trwałości [5, 8]

 Warunki

Technologie

dopuszczenia do
eksploatacji

Odpowiednie zapasy grubości
ścianek, wymagana jakość połączeń spawanych i brak nieciągłości to podstawowe warunki dopuszczenia do pracy elementu.
Dla urządzeń eksploatowanych
w warunkach przeciążenia oraz
pracujących ponad obliczeniowy
czas pracy istotną rolę odgrywa
kontrola elementów krytycznych
pod kątem zmian strukturalnych,
w tym ewentualnych zmian dekohezyjnych. ENERGOPOMIAR
przy klasyfikacji i zaleceniach
w przypadku pojawienia się zmian
pełzaniowych ma opracowane (na
podstawie wytycznych VGB i TRD)

dokładne procedury, które z powodzeniem od lat sprawdzają się i są
uznawane przez UDT w pracach
na rzecz ocen stanu technicznego. Wyciąg z przykładowymi zaleceniami dla takich uszkodzeń
zamieszczono w tab. 2.
Algorytm funkcyjny opraco wany na podstawie praktyki inżynierskiej, stosowany od niedawna
w UDT, wykorzystywany do weryfikacji metodyki diagnostycznej elementów kotłów i rurociągów pracujących w warunkach pełzania,
bazuje na ocenie stanu technicznego. Nadrzędną rolę pełni jednak
analiza obrazu struktury materiału.
Metoda obliczeniowa spełnia funkcję pomocniczą. Jest to słuszne
podejście, gdyż metodyki obliczeniowe są znacząco uproszczone

i opierają się o teoretyczne własności materiałowe, dają zatem
jedynie wynik poglądowy. Jednakże ewentualne znaczące rozbieżności pomiędzy trwałością oszacowaną na podstawie obliczeń
i stanu struktury zawsze wymagają
indywidualnego rozpatrzenia. Dodatkowo algorytm UDT różnicuje
maksymalny czas dopuszczenia
do dalszej eksploatacji dla takich
samych klas struktury w zależności, czy analizowany element przepracował 100÷200 tys., czy też
ponad 200 tys. godzin. W praktyce będzie to oznaczało częstsze rewizje obejmujące badania
metalograficzne dla elementów,
w których materiale zaobserwowano znaczące stadia degradacji
składników struktury.

nr 5-6(35-36)/2013

Systemowe podejście i budowanie odpowiednich kompetencji
zespołów badających i weryfikujących uzyskane wyniki badań jest
bezcenne. Dotychczasowa praktyka, w tym brak jednolitych zasad
diagnostyki zarówno nowych, jak
i długo eksploatowanych urządzeń,
sprawiły, że dziś dokonywanie analizy pozostałej żywotności urządzeń
jest bardzo skomplikowane. Wcześniejsze planowanie i sukcesywne
zbieranie danych o urządzeniach
w ramach okresowych rewizji pozwala z większą precyzją szacować pozostały czas bezpiecznej
eksploatacji. Ujednolicenie zasad
w zakresie diagnostyki urządzeń
podlegających UDT jest bezwzględnie konieczne. Dotyczy to zwłaszcza urządzeń eksploatowanych ponad obliczeniowy czas pracy, gdyż
wytężenie materiału dla podobnych
urządzeń pracujących przez podobną ilość godzin bywa różne.
Wpływ na to mają zróżnicowany
stan wyjściowy oraz odmienne stany naprężeń powodowane różnym
prowadzeniem eksploatacji i różnym podejściem do profilaktyki. Nie
można zatem na podstawie jednego
urządzenia wyciągać wniosków dla
pozostałych, należy jednak stosować jednolitą metodykę, by oceny
te były porównywalne. Istotne jest
również to, aby ujednolicić metodykę typowania obszarów badań,
zwłaszcza w przypadku rurociągów
wysokoprężnych, gdzie istotną rolę
odgrywa analiza wytrzymałościowa z określeniem rozkładu i poziomu naprężeń. Wciąż jednak nierozwiązana zostaje w tym przypadku
kwestia braku jednolitych przepisów lub wytycznych w zakresie metodyki oceny stanu technicznego
i kontroli stanu systemów zamocowań, które obowiązywałyby wszystkie laboratoria diagnostyczne. Temat ten również wymaga szybkiego
działania. o

Tab. 2. Zestawienie zaleceń diagnostycznych w zależności od stwierdzonych
uszkodzeń mikrostruktury materiału stosowany w „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. [8]
Stopień
uszkodzenia

Szkic uszkodzenia

A
pojedyncze pory

B
pory
zorientowane

Zalecenia diagnostyczne

⇒ brak przeciwwskazań do dalszej
eksploatacji,

⇒ następne badania kontrolne po
upływie 2÷3 lat (~25 tys. h)

⇒ brak przeciwwskazań do dalszej
eksploatacji objętej specjalnym
nadzorem diagnostycznym,

⇒ następne badania kontrolne po
upływie 1÷1,5 r. (~10 tys. h)

⇒ dyskwalifikacja elementu z dalszej

C

mikropęknięcia

eksploatacji, chyba że uszkodzenia
mają charakter powierzchniowy i
zanikają po wyszlifowaniu

⇒ warunkowa dalsza eksploatacja pod
ścisłym nadzorem diagnostycznym

⇒ następne badania kontrolne po

upływnie maksymalnie 6 m-cy (~3 tys.
h)

D

makropęknięcia
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Rozmowa Tadeusza Szulca z Janem Reyem

Wieloprojektowa skuteczność

Pod koniec pierwszego 10-lecia obecnego wieku Europa i Ameryka ogarnięte były prawie, że re-

woltą w podejściu do projektów.
Było to jedno z najciekawszych
wydarzeń, które kształtuje obecny
sposób realizacji projektów. Czym
były dla Ciebie doświadczenia tego czasu?
Przez ostatnie 20-lecie tworzyłem
rozwiązania całościowe. W programie
certyfikacji partnerskich rozwiązań
branżowych SAP wymagałem holistycznego widzenia potrzeb Klienta.
Od sprzętu, pakietu licencji, szybkiego wdrożenia standardu z wiadomym
procentem zmian zawartych w cenie, po predefiniowane: dokumentację, szkolenia,
utrzymanie i inżynierię finansową pozwalającą
obniżyć barierę
wejścia. T rwały sukces pakietu SPRINT z poznańskiej firmy
BCC pokazuje,
że dałem rynkowi trafny impuls.
Każde działanie
trzeba widzieć
w kontekście,
w którym jest
podejmowane
i w odpowiednim
horyzoncie czasowym. Jaskrawość konfliktu
pomiędzy optymalizowaniem
lokalnym, a całościową skutecznością dotarła do

mnie wraz z doświadczeniem, nieco
później.
Wielki rozwój metodyczny, o którym wspominasz, budował się na
fundamentach XX w. Sieci Petriego
i wykresy Gantta były, są i będą stosowane. Liczne „najlepsze” praktyki projektowe, które obrosły certyfikowanymi metodykami i ocenami dojrzałości
projektowej były bezkrytycznie utrwalane przez kilkadziesiąt lat. Zawierają w sobie rzeczy bardzo cenne, ale
niektóre wręcz przeciwskuteczne, za
to zgodne z intuicyjnym podejściem.
Dopiero E. Goldratt wprowadzając do

Technologie

Zastanawia mnie, dlaczego tak
ważną sprawą jest dla Ciebie tematyka wieloprojektowości, a właściwie teoria ograniczeń i łańcuch
krytyczny?
Od stuleci liczni Reyowie byli reformatorami rzeczywistości, w której przyszło im żyć. Od 1989 r. zajmuję się usprawnianiem gospodarki.
Wprowadzałem systemy wspomagające zarządzanie i porządkujące procesy biznesowe. W 2008 r. zetknąłem się z ToC - Teorią Ograniczeń
(Theory of Constraints - ToC) i ich logicznym, systematycznym przełamywaniem. Od tego czasu widzę coraz
więcej systematycznie budowanych
segmentów Teorii Ograniczeń w kolejnych obszarach. Metodyka zarządzania projektami poprzez Łańcuch
Krytyczny (Critical Chain Project Management - CCPM) została wyprowadzona blisko 20 lat temu z Teorii
Ograniczeń przez Eli Goldratta. Goldratt był fizykiem, człowiekiem jasno
widzącym zależności. Swe przemyślenia publikował w formie powieści
biznesowych.
ToC można podsumować jednym słowem: FOCUS. Zawsze skupia uwagę na tym, co należy zrobić
i jasno określa, czego nie wolno robić. Warunki do skupienia się na
sprawach naprawdę ważnych buduje następująca rada E. Goldratta:
„Nigdy nie pozwól, by sprawa ważna
stała się pilną”.
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praktyki ToC intelektualny obowiązek weryfikowania
związków przyczynowo-skutkowych i dostarczając
do tego narzędzia myślowe zwane Jonah's Thinking
Processes (TP), ułatwił nam dostrzeżenie licznych
paradoksów przeciwskuteczności. Procesy myślowe (TP) mają swe diagramy i ustalone struktury, jak
np. drzewo stanu aktualnego (CRT), drzewo strategii
i taktyki (S&T), gałąź niepożądanych skutków (UDE),
drzewo stanu przyszłego (FRT) itd.
Jakie są główne założenia i obszary zastosowań ToC?
Oded Cohen i Jelena Fedurko następująco definiują założenia Teorii Ograniczeń (ToC):
Podstawowe Założenie 1: Zależności przyczynowo-skutkowe łączą wszystko w systemie.
Ustalenie przyczyn prowadzi do ujawnienia kluczowego problemu, sprzeczności lub konfliktu.
Sugestia: Szukaj logicznej przyczyny, jak dziecko
pięciokrotnie pytając „dlaczego?” (5 why?)
Zależności przyczynowo-skutkowe wykorzystamy do ustrukturyzowania myślenia, zapisania analizy
w narzędziach myślowych (TP) i znalezienia skutecznego rozwiązania problemu.
Podstawowe Założenie 2: Wszystkie spory mogą
znaleźć rozwiązanie bez zawierania kompromisów.
Nasz poziom rozumienia i nasze założenia utrzymują sprzeczność w równowadze, a kompromis nie
jest rozwiązaniem, lecz szkodliwym odsunięciem
problemu.
Sugestia: Rozwiąż konflikt/spór. Zamiast przyjmowania kompromisu, należy dalej poszukiwać rozwiązania „win-win”, zadając kolejne, coraz trudniejsze pytania: „dlaczego?”. W każdej sytuacji, wręcz
wydającej się bez wyjścia.
Podstawowe Założenie 3: Nie ma oporu wobec
ulepszeń.
Ludzie nie przyjmują zmiany, gdyż jeszcze nie
pozyskaliśmy ich, by dostrzegli swoją wygraną. Lokalnie i Globalnie.
Sugestia: poszukuj współpracy i współudziału
z głębokim szacunkiem.
Jest to wielki ładunek piękna i optymizmu, wsparty
narzędziami logicznymi dającymi moc. Moc potwierdzoną wielką skalą sukcesu tych, którzy już wprowadzili w życie zasady ToC.
Czasami w swoich wypowiedziach rozszerzasz
termin „teoria ograniczeń” do „teorii zarządzania
ograniczeniami”. Skąd ta potrzeba?
Teoria Ograniczeń uważa optymalizacje lokalne
za szkodliwe i nieprzynoszące zwiększenia korzyści, wręcz rabujące obszary krytycznie ograniczające

w w w. e p k . c o m . p l
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Przedstaw niektóre z nich w
skrócie.
Podstawą zarządzania produkcją
(sterowaną zleceniami - MTO, lub „na
magazyn” - MTA) jest poszukiwanie
wąskich gardeł, podporządkowanie
sekwencji BDR: Bufor - Werbel - Lina (cięgno) oraz zmniejszanie wartości produkcji w toku (WiP). Buforami
poprzedza się wąskie gardła procesu, tak by nigdy nie musiało czekać.
Werbel, to źródło sygnału taktującego pracę całego systemu powiązanych działań. Cięgno (lina) wskazuje
na mechanizm sterowania poprzez
zaciąganie materiałów, stosownie
do potrzeb (pull). Jest to zaprzeczenie tradycyjnego zatłaczania (push),
przepychającego dalej kolejne półwyroby i produkty niezależnie od zapotrzebowania, by tylko efektywnie wyżyłować wydajność maszyny.
Ograniczanie WiP daje szereg korzyści, przymuszając do zamawiania
tylko tego, co jest naprawdę potrzebne, skracając czas od zamówienia do
realizacji i uzyskania zapłaty.

Tradycyjna optymalizacja produkcji to pełne wykorzystanie wydajności maszyn i maksymalizacja wielkości serii produkcyjnych.
Podstawą zmiany jest zauważenie
znacznego kosztu przechowywanych materiałów, półwyrobów i wyrobów gotowych i ryzyka strat w łańcuchu dostaw, związanego z wymianą
produktów na nowe modele, powodującą utratę wartości poprzednich
zapasów. Krótki czas realizacji zamówień jest wg Goldratta ważniejszy od efektywności wykorzystania
środków produkcji.
Wbrew zdrowemu rozsądkowi,
doskonale trafiające w potrzeby rynku propozycje Goldratta, w klasycznych księgowaniach były źródłem
straty! Goldratt potraktował to jako wadę tradycyjnej rachunkowości
i wypracował Rachunkowość Przerobową (TA - Throughput Accounting), zarządczo zorientowaną na
wydajność organizacji. W 1983 r.
opublikował referat pod znamiennym
tytułem: „Rachunkowość kosztów
- wróg publiczny Nr 1 produktywności”. Odmiennie wobec Controllingu, klasyfikuje ona koszty pracy
jako prawie stały Koszt Operacyjny.
W rzeczywistości, przy okresowych
brakach zamówień, nikt nie zwalnia
załogi. Wartość produktów gotowych
w magazynie, aż do sprzedaży do
odbiorcy - pozostaje zerowa, gdyż
nikt ich nie kupił i nie zapłacił. Niekiedy, przy szybkiej rotacji nowości
na rynku, wcale nie kupi, gdy konkurencja wyjdzie z nowszą technologią za niższą cenę.
Kwestionowane jest gubienie całościowej wizji organizacji na korzyść
patrzenia lokalnego, jak np. pełne
i niekiedy bezmyślne owskaźnikowanie efektywności każdej komórki firmy lokalnymi miarami efektywności
(KPI). Szkodząc dążeniu do wspólnego, strategicznego celu, wysuwa na pierwszy plan optymalizację
lokalną. Dla wielkości premii ważniejsze jest dotrzymanie własnego
wskaźnika niż sukces całej organi-

zacji. Wskaźnikowo stosowany Controlling przynosi ważne informacje,
lecz wzmaga nieproduktywne rozpraszanie ograniczonych zasobów.
Rachunkowość przerobowa uzasadnia działania, których rentowność
w klasyczny kontrolingu jest niewielka lub lekko ujemna, a to dzięki
uznaniu, że płace są stałym kosztem
operacyjnym, a nie zmiennym składnikiem kosztu wytworzenia.
Ten temat warto rozszerzyć
w kolejnym artykule. Przejdźmy
do tzw. Jonah's Thinking Processes (TP).
Managerowie potrzebują systemowego podejścia, by zaplanować i wprowadzić w życie znaczące
usprawnienia do swych systemów.
Podstawowe zasady wynikają z przyjętych założeń, bardzo konsekwentnych obserwacji i wnioskowania według ścisłych procesów myślowych
(Thinking Processes). Wymienię te
najważniejsze:
 Drzewo stanu obecnego (Current Reality Tree),
 Drzewo stanu przyszłego (Future
Reality Tree),
 Drzewo przejścia (Transition
Tree),
 Drzewo strategii i taktyki (Strategy &Tactic),
 Gałąź niepożądanych skutków (UDE = UnDesirable Effect
branch),
 Chmura konfliktu (Evaporating
Cloud; conflict resolution diagram).
W artykułach nawiązujących do
naszej rozmowy pojawia się termin
POOGI (Process Of OnGoing Improvement), czyli coś o kulturze
myślenia o przyszłości.
Podstawą procesu nieustannego
doskonalenia zarówno w działalności operacyjnej, jak i projektowej jest
sekwencja:
 co należy zmienić? (ustal krytycznie ograniczający nas problem),
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wydajność ze środków i z uwagi kierownictwa. Suma optymalizacji lokalnych nigdy nie prowadzi do optimum
dla całości. Raczej utrwala podejście
„silosowe”.
ToC, którą Marek Kowalczyk,
prezes Mandarine Business Partners, jako pierwszy określił Teorią
Zarządzania Ograniczeniami, analizuje całościowo procesy logistyczne, wytwórcze, projektowe i zmusza
do szukania tego, co należy zrobić,
i tego, czego robić nie wolno! W praktyce ToC nie wolno robić tego, co:
 nie prowadzi do wyznaczonego
celu,
 kierowuje naszą i kierownictwa
uwagę na problemy niekrytyczne,
 rozpraszająco angażuje zasoby,
w tym finanse, na zadania nieprowadzące do celu.
Podobnie jak metodyka Lean,
ToC zaleca szczególną dbałość, by
nie produkować nic bez zamówienia, gdyż jest to wytwarzanie straty.
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 na co należy to zmienić? (stwórz

PROSTE, praktyczne rozwiązania),
 jak należy to zmienić? (zaangażuj odpowiednie osoby do wymyślenia i wprowadzenia),
 wróć do pierwszego pytania
(szukaj kolejnego miejsca, najsilniej ograniczającego system).
Najtrudniejszy jest ostatni z tych
punktów, gdyż bardzo przyjemnie
jest ulec własnym sukcesom i spocząć na laurach. Proces poszukiwania kolejnych ograniczeń i usprawniania odkrytych niedoskonałości,
musi być nieustanny i regularny.
Wtedy przynosi wielkie efekty.
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Skala stosowania ToC jest bardzo szeroka. Możesz wymienić
niektóre z nich?
Metodycznie prowadzone zarządzanie ograniczeniami trafia w po-

trzeby bardzo odległych od siebie
dziedzin. Oto wybrane przykłady:
 ToC for Education - kształtuje
u dzieci i młodzieży umiejętność
wyznaczania sobie ambitnego
celu i przekraczania własnych
słabości oraz rozwiązywania
konfliktów z szukaniem "winwin". W Polsce nauczaniem ToC
objęto szkolnictwo w Olsztynie.
 Jak zbudować ofertę tak dobrą,
że jest absolutnie nie do odrzucenia? ToC wkracza do marketingu i uczy jak nie sprzedawać
produktów, lecz zaspokajać marzenia i potrzeby.
 Odległy horyzont planistyczny czyni mało wiarygodnymi
prognozy sprzedaży, które są
podstawą do uruchomienia produkcji. Do sklepów towar dotrze
za kilkanaście miesięcy. Jak na
tym nie stracić? Co robić, by

Klient był usatysfakcjonowany?
O tym traktuje ToC dla obrotu
hurtowego i detalicznego.
 J a k d z i a ł a P a ń s t w o ? N a d
usprawnianiem administracji
już pochylili się specjaliści ToC
w USA i na Litwie. W Polsce
wszechogarniający fetysz najniższej ceny w przetargach publicznych został przeze mnie
skutecznie przełamany średnią
geometryczną, zawierającą pod
pierwiastkiem siedmiowymiarową nieliniową przestrzeń decyzyjną, jako kryterium wyboru,
zgodnie z potrzebami Zamawiającego.
Okazuje się, że bardzo duży i widoczny dla każdego stopień skomplikowania współzależnych elementów
systemu wręcz ułatwia znalezienie
punktu, którego zmiana wpływa na
zachowanie całości. ToC dostarcza

formalnych narzędzi myślowych, które tę zmianę ułatwią.
Metodyce Łańcucha Krytycznego poświęcimy kolejne artykuły, dziś
uchylając jedynie rąbka tajemnicy
o przeciwskuteczności ludzkiej intuicji.
To dziwne, ale spotkałem się
już ze stwierdzeniem, że o pojęcie
„czym jest czas” pyta się kierownika projektu, a nie fizyka czy filozofa. Czy to znamię naszych czasów?
Teoria Ograniczeń wnosi uporządkowane logicznie narzędzia, które
skupiają uwagę na krytycznych ograniczeniach. Każdy proces w naszej
organizacji podlega szeregowi ograniczeń, lecz nie każde, a wręcz tylko
jedno z nich, w danej chwili krytycznie ogranicza skuteczność tego, co
chcemy osiągnąć.
W działalności gospodarczej,
w tym w projektach, nie można kupić tylko jednego czynnika: czasu.
Drugie i trzecie życie najłatwiej odnaleźć w grach komputerowych, lecz nie
występuje ono w twardych realiach
projektowych. Stąd prosta droga do
odpowiedzi: Kierownik Projektu jest
zarządcą zasobów, w tym najcenniejszego - czasu.
Dlaczego większość dotychczas realizowanych projektów ma
opóźnienia? Jakie są przyczyny
tych opóźnień?
Źródła opóźnień są powiązane
ze stylem zarządzania przez realizatorów projektów. Struktury zarządzania projektami, precyzyjnie opisane w
metodykach, najczęściej przeciwskutecznie wykonują czynności nadzorcze, tworząc piramidę „wyciskania”
terminowości ukończenia każdego
zadania. Bywa, że niektórzy wręcz
wchodzą w role strażników ze znanego eksperymentu prof. Ph. Zimbardo.
W zderzeniu z naturalną potrzebą budowania własnego bezpieczeństwa, Zarządzający tworzą warunki
zmuszające do planowania nadmiarowego zapasu na spodziewane odchylenia. Planowania, gwarantującego

bezpieczeństwo z prawdopodobieństwem sukcesu P = 95%.
Nieskuteczność praktyki projektowej powodowała zwiększanie nadzoru i narastającą szczegółowość
monitorowania postępu prac. Grupy
czynności rozbito na drobne zadania projektowe z wyznaczoną datą
zakończenia. W każdym z nich zalęgając dodatkowy efekt syndromu
studenta.
Zwróćmy uwagę na czas stanowiący zapas dla zadania, który w powszechnym przypadku występowania syndromu studenta, zawsze jest
tracony. Odzyskanie tego czasu dla
projektu nie jest zadaniem prostym.
Metodyka CCPM stwarza warunki
konieczne i sprzyjające okoliczności do usunięcia trzech popularnych
źródeł opóźnień projektów:
 Szkodliwą równoczesną wielozadaniowość,
 Prawo Parkinsona,
 Syndrom studenta.
Dalsze teksty z tej serii wprowadzą nas w tajniki skutecznego
zarządzania projektami w organizacjach wieloprojektowych, takich
jak firmy inżynierskie lub integratorzy informatyczni.
Wieloprojektowość staje się coraz bardziej powszechna i nie ma od
niej odwrotu. Potrzebne są skuteczne metodyki i narzędzia niepozwalające by struga projektów stanęła,
jak rzeka pojazdów w korku drogowym w godzinach szczytu.
Jan Rey - ekspert strategii biznesowych, innowacji i zintegrowanych
systemów informacyjnych, współanimator
Operational
Excellence
Society, Warsaw Chapter.
Wprowadzał
do Polski
Oracle Applications
(1993-95),

przez 10 lat współtworzył sukces
SAP. Uczestnik projektów wprowadzających zintegrowane systemy zarządzania (Amica, Optimus,
ZA Kędzierzyn, CPN, Orlen, General Motors Europe, ZET SA, ZUS,
Grupa Kapitałowa PGE). W czasie
transformacji ustrojowej wspomagał
procesy restrukturyzacji przemysłu
(m. in. Zakłady Chemiczne „Police")
i administracji jako doradca ministra
i wiceprezes Zarządu NFOŚiGW.
Wykładał na Politechnice Warszawskiej i prowadził zajęcia z Zarządzania Projektami na Studium Podyplomowym „Zintegrowane Systemy
Informatyczne w środowisku e- Biznesowym” w Szkole Głównej Handlowej.
Tadeusz Szulc - doświadczony
menadżer z bogatą wiedzą z zakresu sektora utilities
i IT. Ma wieloletnie doświadczenie
w kierowaniu
i zarządzaniu
operacyjnym
oraz znaczące sukcesy
w pracy na
stanowiskach wspierających procesy sprzedaży, audytora i analityka
biznesowego. Dysponuje wieloletnią
praktyką oraz doskonałą organizacją
pracy w środowisku wieloprojektowym. Jest współautorem szeregu
systemów bilingowych i wspomagających procesy sprzedaży energii
elektrycznej. Z jego rozwiązań korzystały zakłady energetyczne wchodzące obecnie w skład ENEA SA,
ENERGA SA, PGE SA, TAURON SA,
RWE Polska SA. Ostatnio koncentruje się nad wprowadzaniem nowych marek na rynek.
Jest to pierwszy z serii artykułów
o zarządzaniu ograniczeniami oraz
o skutecznym podejściu do rożnych
obszarów biznesu, a szczególnie do
portfeli projektów współdzielących
zasoby. o
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Paweł Kiełkowski, Grzegorz Cyganek, Nexans Power Accessories Poland

Podłączenia kablowe do urządzeń rozdzielczych za pomocą

głowic konektorowych NEXANS (div. EUROMOLD)

B

udowa i konstrukcja ekranowanych kabli SN w głównej mierze oparta
jest na dwóch naprężeniach elektrycznych - naprężeniu promieniowym,
które symbolizują linie strumieniowe i naprężeniu wzdłużnym, które mogą być
rozpatrywane jako linie ekwipotencjalne. Dla właściwej pracy osprzętu w postaci
głowic na kable SN musi nastąpić właściwe wysterowanie linii sił pola.

Rozkład linii sił pola bez wysterowania

Technologie

O

sprzęt marki Euromold wykorzystuje kilka rozwiązań do sterowania polem w podłączeniach kabli przez
głowice konektorowe:
I. Podejście pojemnościowe polegające na użyciu tradycyjnego stożka
sterującego polem. Półprzewodnikowy
krzywy kształt stożka sterującego polem pozwala na lepszą dystrybucję linii
ekwipotencjalnych, które obniżają koncentrację naprężeń.
Stożek sterujący musi być zbudowany z części izolującej do wzmocnienia głównej izolacji kabla oraz z części
przewodzącej do współpracy z ekranem
półprzewodzącym na izolacji kabla. Musi
być również elementem nadzorującym
taki rozkład linii ekwipotencjalnych, który
przy ich nadmiarze wokół kabla wystar-

Rozkład linii sił pola w typowym
układzie połączeń

czająco szybko je wysteruje
i nie dopuści do jonizacji powietrza przy ich gwałtownym
zagęszczeniu, mogącego
uszkodzić kabel.
Stożki sterujące z tym rozwiązaniem w osprzęcie Euromold są tak wykonane, by
spełniać tę specjalną funkcję, ale również jednocześnie
- ze względu na fakt, że są
one wbudowane w głowicy
- automatycznie tworzą lep-

szą współpracę pomiędzy materiałem
przewodzącym a izolującą gumą ze
względu na ich idealne dopasowanie
już przy produkcji i właściwym formowaniu osprzętu.
II. Podejście refrakcyjne polegające na użyciu materiału o wysokiej przenikalności elektrycznej lub o wysokiej
stałej dielektrycznej materiału. Materiał ten załamuje linie ekwipotencjalne,
a zatem obniża koncentrację naprężeń.
Podejście refrakcyjne zastało wykorzystane w nowych seriach głowic
konektorowych 430,-484,-944TB na
napięcia do 42kV. Na przykład w głowicy konektorowej 430TB (podobne
rozwiązanie jest w seriach wszystkich

Rozkład linii sił pola w typowym układzie połączeń
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głowic Euromold), wyposażonej w reduktor kabla 430CA, reduktor ten jest
elementem służącym do sterowania polem elektrycznym metodą refrakcyjną.

 Dlaczego stworzono

tego typu rozwiązanie?

 Aby być uniezależnionym od

Korpus głowicy konektorowej 430TB

Rozkład linii sił pola w typowym układzie połączeń

 Aby dostarczyć reduktor kabla

ze zintegrowanym sterowaniem.
Umożliwia to:
–– uproszczoną instalację,
–– mniejszą ilość elementów.
 Aby uzyskać przerwę ekranu. Reduktor ten jest formowany z nieprzewodzącego materiału
w celu uzyskania przerw pomiędzy
ekranem kabla a uziemieniem, co
pozwala wytrzymać wymagane minimalne stałe napięcie 5 kV przez
5 minut (dla pełnego wyobrażenia,
układ reduktora wytrzymuje 15 kV
napięcia zmiennego i 25 kV napięcia stałego).
Wywodząca się z 40 lat doświadczeń marki Euromold przy produkcji
i projektowaniu tego rodzaju zakończeń
kabli, ta głowica do przepustu Interface
C, zaprojektowana przez wysoko wykwalifikowany zespół badawczo/rozwojowy Euromold, spełnia wymagania
rynku uniwersalnych produktów.
Uzyskane dzięki temu rozwiązaniu
produkty przekroczyły oczekiwania odnośnie możliwości zastosowania na kablach o różnych wymiarach i dzięki temu
można je zastosować również na już
dostępnych na rynku kablach o zredukowanej grubości izolacji.

 Najbezpieczniejsze

w użytkowaniu głowice
konektorowe

Korpus głowicy sprzęgającej 300PB

Jak wszystkie głowice konektorowe
Euromold wykonane z EPDM, głowica

Głowice konektorowe w układzie
pojedynczym

430TB posiada 3 milimetrową grubą zewnętrzną warstwę przewodzącą. Warstwa ta służy do przenoszenia ładunku
elektrycznego do uziemienia. Czyni to
produkt bezpiecznym w przypadku niezamierzonego dotyku. Własności przewodzenia tego materiału z EPDM są
udowodnione od lat, co zapewnia bezpieczne warunki dla wszystkich użytkowników, nawet w przypadku zanurzenia. Wysoka jakość wykonania produktu
była sprawdzana w programach testowych. Między innymi w „teście przepływu prądu zwarciowego w żyle powrotnej
wg normy CENELEC 629.1” dla najniższych napięć w podanym zakresie. Ten
specyficzny test demonstruje, że możliwa awaria głowicy konektorowej nie
jest niewykrywalna w sieci. Przy normalnym napięciu fazowym, prąd zwarcia doziemnego musi być wywoływany
i utrzymywany w całym zakresie napięć.
Zapewnia to użytkownikom bezpieczną
pracę w sieci przy napięciu do 20 kV.

Technologie

rozmiarów kabli. Ponieważ nie
jesteśmy zależni od kształtu stożka sterującego polem i można formować elastyczny EPDM, dzięki
czemu można produkować część,
która jest bardziej elastyczna i akceptuje więcej rozmiarów kabli. To
wydatnie redukuje zapas magazynowy. W tym przypadku na przykład
jeden rozmiar, 430CA-18, dopasowuje kable z średnicą izolacji żyły
roboczej od 19,0 mm do 32,6 mm.
Odpowiada to kablom od 95 mm²
do 400 mm² dla napięcia 10 kV i kablom od 50 mm² do 300 mm² dla
napięcia 20 kV.
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 Wielozakresowa głowica
konektorowa EPDM

Głowice EPDM są wysoko cenione
za ich wytrzymałość mechaniczną, specjalną adaptację do powtarzalnego procesu łączenia/rozłączania. Tę własność
otrzymaliśmy również podczas sprawdzania elastyczności konstrukcji. Możemy proponować klientom jedyną taką na
rynku wielozakresową głowicę konektorową EPDM, dla żył kabli w przedziale od
25 do 300 mm² z jakąkolwiek grubością
izolacji w sieci tak 10kV, 20kV jak i 30 kV.

Technologie

Głowice konektorowe w układzie
podwójnym

Końcówka śrubowa
głowicy 430TB
z systemem
zatrzaskowym

Wykorzystana
w głowicy końcówka kablowa ze
specjalnego stopu umożliwia jej
zastosowanie w
układach o prądzie
znamionowym kabla do 1250 A.
Końcówka ta została zaprojektowana tak, aby jej
parametry były

wystarczające
do przeniesienia większych
wartości prądu nawet w
niespodziewanych sytuacjach, unikając niepotrzebnych perturbacji.

Końcówki śrubowe mogą być zastosowane dla wszystkich kabli z aluminiową lub miedzianą żyłą roboczą o różnych przekrojach żyły dla jednej końcówki. Opatentowany system zatrzaskowy końcówki został zaprojektowany
tak, aby zapewnić łatwiejszy wielokrotny montaż i instalację w korpusie, bez
jego uszkadzania.
Głowice konektorowe posiadają również pojemnościowy dzielnik napięcia.

 Testowanie i identyfikacja

Każda głowica Euromold przechodzi fabryczny test wytrzymałości napięciowej i wyładowań niezupełnych. Powykonawcze sprawdzanie głowic konektorowych zamontowanych na kablach odbywa się za pomocą wtyku pomiarowego 400TR.
Wszystkie głowice posiadają indywidualny numer identyfikacyjny wspomagający system rejestracji i informacji o dosłownie każdym produkcie. To
gwarantuje wysoką jakość produktu.
Głowice mogą być stosowane z w pełni certyfikowanym zgodnym systemem ograniczników przepięć do napięć do 42kV.
Zastosowanie tych głowic wnętrzowe i napowietrzne w podstawowej formie umożliwia podłączanie kabli za ich pomocą również do transformatorów
mocy. o

Głowica w trakcie próby napięciowej
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Wiedza
technologiczna
potrzebuje
doświadczenia

Inteligentne rozwiązania do wytwarzania
energii elektrycznej

Hitachi Power Europe dostarcza nowoczestne i ekonomiczne produkty. Budujemy i modernizujemy elektrownie.
Dbamy o proaktywny serwis. Nasze zielone technologie,
służące przykładowo akumulowaniu energii lub związane
z biomasą, stanowią kolejne przykłady innowacyjności i
niezawodności naszej firmy. Do stworzenia inteligentnych
rozwiązań w zakresie wytwarzania energii elektrycznej
obok know-how potrzebne jest również doświadczenie.
Posiadamy i jedno, i drugie. Od ponad stu lat.

www.hitachi-power.com

