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Jednostka zmiękczania wody
W procesie zmiękczania wody zawarte w
wodzie sole wapnia i magnezu są wy
mieniane na sole sodu, które nie tworzą
twardości wody.

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

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

Centralna szafa sterownicza ze sterownikiem PLC
Szafa sterownicza służy do monitorowania i sterowania kompletną stacją uzdatnia
nia wody. Centralna szafa stanowi centrum kontroli wszystkich napędów i zawiera
sterownik swobodnie programowalny, ekran dotykowy, przetwornicę częstotliwości,
przetworniki pomiarowe oraz komunikację Ethernet, Profibus lub Profinet.

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

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

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

Uzdatnianie wody od 1936 roku. Firma EUROWATER posiada
wiedzę, doświadczenie i technologie do zaprojektowania
najbardziej optymalnych stacji uzdatniania wody.
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Adam Wawrzynowicz, Tomasz Brzeziński, radcowie prawni, Kancelaria Wawrzynowicz i Wspólnicy

Reglamentacja administracyjno-prawna
usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu
jako jeden z czynników spowalniających
tempo inwestycji w energetyce

P

omimo nowelizacji ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne („PGiK”) z 2005
r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 163 poz. 1364, dalej Nowelizacja PGiK z 2005 r.), której
głównym celem była likwidacja Zespołów Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
(ZUD) i krytykowanej procedury uzgadniania usytuowania projektowanych sieci
uzbrojenia terenu z ZUD, w praktyce - z uwagi na niezmienione przepisy aktów
wykonawczych do tej ustawy - procedura uzgodnień z ZUD (oceniana przez
przedsiębiorstwa sieciowe jako czynnik spowalniający proces realizacji inwestycji)
nadal jest stosowana i uznawana przez organy administracji za obligatoryjną.

Warto przypomnieć, że już w ramach Nowelizacji PGiK z 2005 r. usunięto z zakresu zadań starosty „uzgad-

nianie” usytuowania projektowanych
sieci uzbrojenia terenu, zastępując je
„koordynacją” usytuowania projekto-

wanych sieci. Z PGiK usunięto również
wzmianki dotyczące ZUD jako narzędzia dokonywania takich uzgodnień

przez Starostę. Analogicznym zmianom
uległa również delegacja ustawowa do
wydania aktu wykonawczego zawarta
w art. 28 PGiK. Zgodnie z uzasadnieniem projektu Nowelizacji PGiK z 2005
r. zmiany te miały na celu faktyczną likwidację ZUD. Projekty sieci uzbrojenia terenu, w tym przyłączy, zgodnie z
założeniami ustawodawcy nie powinny
podlegać uzgodnieniom, a jedynie należy zapewnić ich bezkolizyjne sytuowanie, co będzie się odbywało w oparciu
o informacje zawarte w mapie zasadniczej i faktycznie będzie dokonywane
przez geodetę powiatowego (art. 28
ust. 1 PGiK). Ponieważ równocześnie
z powołanymi powyżej zmianami, nie
wprowadzono w życie nowego rozporządzenia wykonawczego odpowiadającego zmienionej delegacji ustawowej
określonej w art. 28 ust. 2 PGiK, zastosowanie znalazł przepis przejściowy zawarty w art. 6 Nowelizacji PGiK z 2005
r., zgodnie z którym dotychczasowe
Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie
geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38
poz. 455 z roku 2001, dalej: Rozporządzenie ws ewidencji i ZUD) zachowuje
moc do czasu wejścia w życie nowych
przepisów wykonawczych wydanych
odpowiednio na podstawie znowelizowanego art. 28 ust. 2 PGiK. Taki stan
„tymczasowego” pozostawania w mocy Rozporządzenia ws ewidencji i ZUD
utrzymuje się do chwili obecnej.
Wobec braku aktu wykonawczego
odpowiadającego zmienionej delegacji
z art. 28 ust. 2 PGiK oraz z uwagi na
treść art. 6 Nowelizacji PGiK z 2005 r.,
Główny Geodeta Kraju (GGK) wyraził
stanowisko1, w świetle którego art. 27
ust. 2 PGiK zobowiązuje inwestora do
uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu z właściwymi starostami, a wskazane przepisami
uzgadnianie mieści się w realizowanym

przez starostę zadaniu koordynacji usytuowania projektowanych sieci. Z kolei
procedura i tryb koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu następuje na podstawie przepisów
§ 8 i 9 Rozporządzenia ws ewidencji i
ZUD, co wiąże się z koniecznością rozpatrywania wniosku o przedmiotowe
uzgodnienie na posiedzeniu ZUD. Tym
samym GGK stanął na stanowisku, że
przepisy Rozporządzenia ws ewidencji i ZUD dotyczące uzgadniania z ZUD
usytuowania projektowanych sieci nie
są sprzeczne z przepisami PGiK (w
brzmieniu po wejściu w życie Nowelizacji PGiK z 2005 r.), a uzgodnienia te
mieszczą się w zadaniach koordynacyjnych starosty.
Zasadność powołanego stanowiska GGK budzi poważne wątpliwości.
W szczególności należy wskazać, że
zgodnie z art. 92. ust. 1 i 2 Konstytucji RP rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego
upoważnienia zawartego w ustawie i
w celu jej wykonania. Upoważnienie
powinno określać precyzyjnie zakres
spraw przekazanych do uregulowania
oraz wytyczne dotyczące treści aktu. W
tym kontekście stosowanie procedury
uzgodnień usytuowania projektowanych sieci z ZUD określonej w Rozporządzeniu ws ewidencji i ZUD wydaje
się niezgodne z aktualną treścią delegacji zawartej w art. 28 ust. 2 PGiK w
brzmieniu ustalonym Nowelizacją PGiK
z 2005 r. Nie ulega bowiem wątpliwości, że w ramach nowelizacji ustawodawca celowo i wyraźnie zdecydował
się zastąpić dotychczasowe „uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci”„koordynacją usytuowania projektowanych sieci”.
Biorąc pod uwagę powołane powyżej przepisy PGiK, cele ustawodawcy wyraźnie wyartykułowane w uzasadnieniu projektu Nowelizacji PGiK z
2005 r., a także uwzględniając art. 92

Konstytucji RP i stanowisko Trybunału Konstytucyjnego (zgodnie z którym
dotychczasowe przepisy wykonawcze
nie mogą być stosowane w zakresie,
w jakim ustanawiają normy prawne
o treści niezgodnej z treścią nowych
unormowań ustawowych - K 25/06,
OTK-A 2006, nr 8, poz. 96), można
bronić podejścia, zgodnie z którym od
daty wejścia w życie Nowelizacji PGiK z
2005 r., tj. od dnia 26 września 2005 r.,
usytuowanie sieci uzbrojenia terenu
nie podlega obowiązkowym uzgodnieniom z ZUD, a jedynie skoordynowaniu
w celu ich bezkolizyjnego sytuowania,
nad czym powinien czuwać starosta
przy pomocy geodety powiatowego.
Odpadła bowiem ustawowa podstawa
zawarta wcześniej w art. 28 ust. ust. 1
i 4 PGiK (w brzmieniu przed ww. Nowelizacją PGiK z 2005 r.) do wykonywania przez Starostę zadań w zakresie
dokonywania takich uzgodnień, a także
odpadła podstawa prawna funkcjonowania ZUD.
W tym kontekście istotne znaczenie mają założenia do nowelizacji PGiK,
które w styczniu 2014 r. zostały przyjęte przez Radę Ministrów2. Punkt II.8.
ppkt 17 założeń przewiduje uchylenie
art. 28 ust. 2 PGiK (stanowiącego podstawę obowiązywania Rozporządzenia
ws ewidencji i ZUD), a stosowne regulacje w zakresie koordynacji usytuowania projektowanych sieci zostaną
wprowadzone bezpośrednio do treści
PGiK. Celem tej zmiany ma być wyeliminowanie z obrotu prawnego ZUDów, a tym samym likwidacja zbędnych
barier w procesie inwestycyjnym dotyczącym sieci uzbrojenia terenu. Wydaje się zatem, że problem uzgadniania z
ZUD usytuowania projektowanych sieci
może zostać ostatecznie rozwiązany w
ramach kolejnej nowelizacji PGiK. o

1) Stanowisko Głównego Geodety Kraju zostało zaprezentowane w artykułach opublikowanych w czasopiśmie „Inżynier budownictwa” m.in. w artykule „Obowiązek uzgodnień” z
dnia 25 marca 2013 r.
2) Dostępne na stronie www RCL: http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/1/projekt/171437/katalog/171470.
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Adam Kowalski, radca prawny, partner w Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy

Reklamacje
P

rzepisami
małego
trójpaku ustawodawca wprowadził do ustawy z dnia 10.04.1997 r.
Prawo energetyczne dodatkowe dwa rodzaje reklamacji. Pierwsza z nich
określona w treści art. 6c
ustawy dotyczy dostarczania energii elektrycznej lub paliw gazowych,
druga - wskazana w treści art. 6d ustawy jest
reklamacją na wstrzymanie dostarczania ww.
dóbr. Obie nowe instytucje w praktyce wywołują
szereg wątpliwości interpretacyjnych.

Fot. NE

Odbiorcy – Rynek energii i gazu

w Prawie energetycznym

Zagadnienie reklamacji w Prawie
energetycznym przez wiele lat nie było
ani przedmiotem analizy, ani nie budziło większych wątpliwości interpretacyjnych. Podstawowy tryb reklamacyjny
był i jest nadal realizowany w ramach
standardów jakościowej obsługi odbiorców określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
4.05.2007 r. w sprawie szczegółowych
warunków funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego - Dz. U. 2007,
Nr 93, poz. 623 ze zm. (dalej jako rozporządzenie systemowe).
Dokonując nowelizacji ustawy z
dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne - t. jedn.: Dz. U. 2012, poz. 1059
(dalej jako p.e.), przepisami tzw. małego trójpaku, ustawodawca wprowadził
dodatkowo dwojakiego rodzaju reklamacje. Po pierwsze, reklamację dotyczącą dostarczania energii elektrycznej lub paliw gazowych (art. 6c p.e.),
po drugie, reklamację na wstrzymanie
dostarczania ww. dóbr (art. 6d p.e.).
Nowe przepisy wywołują szereg wątpliwości. Poniżej autor przedstawia ww.
wątpliwości jednocześnie podejmując
próbę ich wyjaśnienia.

 Tryb reklamacyjny w
ramach standardów
jakościowej obsługi
odbiorców

Zgodnie z treścią §42 rozporządzenia systemowego, przedsiębiorstwo
energetyczne ma obowiązek m. in.:
§ przyjmować od odbiorców przez
całą dobę zgłoszenia i reklamacje dotyczące dostarczania energii elektrycznej z sieci (§42 pkt 1 rozporządzenia),
§ udzielać nieodpłatnie informacji w
sprawie aktualnych taryf i zasad rozliczeń (§42 pkt. 7 rozporządzenia),
§ rozpatrywać wnioski lub reklamacje odbiorcy w sprawie rozliczeń i
udzielać odpowiedzi nie później niż w
terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku lub zgłoszenia reklamacji, chyba że
w umowie między stronami określono
inny termin (§42 pkt. 8 rozporządzenia).
Adresatem obowiązków w zakresie

standardów obsługi jakościowej odbiorców może być zarówno przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się
dystrybucją energii elektrycznej, jak i
przedsiębiorstwo zajmujące się jej obrotem. O tym, które z nich będzie zobowiązane podjąć - w okolicznościach
konkretnej sprawy - określone działania, zależeć będzie od tego, czy dostawa energii jest realizowana na podstawie umowy kompleksowej, czy też na
podstawie odrębnych umów: umowy
sprzedaży energii elektrycznej i umowy

”

Adresatem
obowiązków
w zakresie
standardów
obsługi
jakościowej
odbiorców może
być zarówno
przedsiębiorstwo
energetyczne
zajmujące się
dystrybucją energii
elektrycznej, jak i
przedsiębiorstwo
zajmujące się jej
obrotem

świadczenia usług dystrybucji energii
elektrycznej. W pierwszym przypadku
obowiązek przyjęcia oraz załatwienia
reklamacji będzie spoczywał na przedsiębiorstwie zajmującym się obrotem
energią, w drugim przypadku, bądź to
na przedsiębiorstwie zajmującym się
obrotem energią (jeżeli reklamacja będzie dotyczyła np. aktualnych taryf),
bądź to na przedsiębiorstwie zajmującym się dystrybucją energii elektrycznej (jeżeli reklamacja będzie dotyczyła
np. dostarczania energii).
Konsekwencje naruszenia standardów, o których mowa w treści §42 pkt.
1, 7 i 8 rozporządzenia systemowego
zostały wskazane w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
18.08.2011 r. w sprawie szczegółowych

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz
rozliczeń w obrocie energią elektryczną
- t. jedn.: Dz. U. 2013, poz. 1200 (dalej
jako rozporządzenie taryfowe) i przejawiają się one w obowiązku zapłaty na
rzecz odbiorcy bonifikaty w określonej
wysokości. I tak: za nieprzyjęcie reklamacji lub zgłoszenia przedsiębiorstwo
powinno zapłacić odbiorcy bonifikatę w
wysokości 1/50 przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym rok
zatwierdzenia taryfy. Podobną bonifikatę
zapłaci przedsiębiorstwo w przypadku
nieudzielenia informacji o aktualnych
taryfach oraz zasadach rozliczeń, natomiast za uchybienie czternastodniowemu terminowi udzielenia odpowiedzi
na reklamację lub wniosek przedsiębiorstwo zapłaci 1/250 ww. wynagrodzenia
za każdy dzień zwłoki. Według danych
za 2013 r. bonifikata określona w treści
§42 pkt. 1 lub pkt. 10 rozporządzenia
taryfowego będzie wynosić 73,00 zł, natomiast bonifikata określona w §42 pkt.
11 rozporządzenia - 10,60 zł za każdy
dzień uchybienia terminowi.
W zakresie dostawy paliw gazowych standardy jakościowe obsługi odbiorców oraz konsekwencje ich
naruszenia (odnośnie analizowanego
zagadnienia reklamacji) zostały uregulowane odpowiednio w §41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia
28.06.2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami
gazowymi (Dz. U. 2013, Nr 820) oraz
w § 41 rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 2.07.2010 r. w sprawie
szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. 2010,
Nr 133, poz. 891).

 Reklamacje dotyczące
dostarczania energii
elektrycznej lub paliw
gazowych

Przepisami małego trójpaku, (tj.
ustawy z dnia 26.07.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz
niektórych innych ustaw) ustawodaw-
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ca zmodyfikował zasady wstrzymywania dostarczania energii elektrycznej
lub paliw gazowych. Z jednej strony
wzmożona ochrona odbiorców została ograniczona do odbiorców w gospodarstwie domowym, z drugiej strony
procedura wstrzymania dostarczania
energii została poszerzona o tryb reklamacyjny oraz możliwość wystąpienia przez odbiorcę ze skargą do sądu
polubownego.
W przypadku, gdy odbiorca zwleka
z zapłatą za świadczone usługi dystrybucji energii elektrycznej lub paliw gazowych albo za pobraną energię lub
paliwa, co najmniej przez okres 30 dni
po upływie terminu płatności, przedsiębiorstwo energetyczne może wstrzymać dostarczanie energii lub paliwa
gazowego. Warunkiem wstrzymania dostarczania energii elektrycznej lub paliw
gazowych odbiorcy w gospodarstwie
domowym jest uprzednie powiadomienie na piśmie odbiorcy o zamiarze
wstrzymania dostarczania paliw gazowych lub energii elektrycznej, jeżeli
odbiorca ten nie ureguluje zaległych i
bieżących należności w okresie 14 dni
od dnia otrzymania tego powiadomienia (art. 6b ust. 3 p.e.).
Odbiorca w gospodarstwie domowym po otrzymaniu powiadomienia,
o którym mowa w treści art. 6b ust.
3 p.e., może złożyć nie później niż w
terminie 14 dni reklamację dotyczącą
dostarczania energii elektrycznej lub
paliw gazowych. Skutki przekroczenia czternastodniowego terminu będą
zależeć od tego, czy przedsiębiorstwo
energetyczne dokonało już wstrzymania dostarczania energii lub paliw gazowych, czy też nie. Jeżeli dostawa
energii lub paliw gazowych została już
wstrzymana, przedsiębiorstwo energetyczne złożoną reklamację powinno potraktować jako reklamację „na wstrzymanie dostarczania energii elektrycznej
lub paliw gazowych”, o której mowa
w treści art. 6d p.e. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne nie wstrzymało
jeszcze dostarczania energii lub paliw
gazowych, reklamacja powinna zostać
rozpatrzona w trybie §42 pkt. 1 rozpo-

rządzenia systemowego (odpowiednio
§ 41 pkt. 1 - w zakresie dostawy paliw
gazowych). Inaczej rzecz ujmując, reklamacji złożonej po upływie terminu
14 dniowego nie należy traktować jako reklamacji, o której mowa w art. 6c
ust. 1 p.e. W takim wypadku przedsiębiorstwo energetyczne może dokonać
wstrzymania dostarczania energii lub
paliw gazowych, ale jednocześnie jest
zobowiązane - pod rygorem obowiązku
zapłaty bonifikaty - udzielić odpowiedzi
na reklamację w terminie wskazanym w
treści §42 pkt. 8 rozporządzenia systemowego (odpowiednio §41 pkt. 2 - w
zakresie dostawy gazu). W przypadku
wstrzymania dostarczania energii lub
paliw gazowych odbiorca może złożyć
reklamację na wstrzymanie, o której
mowa w art. 6d p.e.
W przypadku złożenia w ustawowym terminie reklamacji, o której mowa
w treści art. 6c ust. 1 p.e. przedsiębiorstwo energetyczne nie może wstrzymać dostarczania energii, aż do czasu
rozpatrzenia reklamacji. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne w terminie
14 dni od dnia złożenia reklamacji nie
rozpatrzy jej, domniemywa się, że reklamacja została uwzględniona (art. 6c
ust. 2 zd. 2 p.e.). Reklamacja, o której
mowa w treści art. 6c p.e. może być
jednocześnie traktowana jako reklamacja, o której mowa w treści §42 pkt. 1
rozporządzenia systemowego (§41 pkt.
1 - w zakresie dostawy gazu). Powstaje
zatem pytanie, czy w razie uchybienia
czternastodniowemu terminowi przedsiębiorstwo energetyczne będzie dodatkowo zobowiązane zapłacić odbiorcy bonifikatę za każdy dzień opóźnienia.
Ze względu na przyjętą w treści art. 6c
ust. 2 zd. 2 p.e. fikcję prawną pozytywnego załatwienia reklamacji możliwość
taką należy wykluczyć.
Zgodnie z treścią art. 6c ust. 3 p.e.,
jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne
nie uwzględniło reklamacji, a odbiorca w
gospodarstwie domowym w terminie 14
dni od powiadomienia go o nieuwzględnieniu reklamacji wystąpił do stałego
polubownego sądu konsumenckiego z
wnioskiem o rozpatrzenie sporu, dostar-
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czania energii lub paliw gazowych nie
wstrzymuje się do czasu wydania wyroku przez ten sąd. Treść ww. przepisu
wywołuje co najmniej trzy wątpliwości interpretacyjne. Po pierwsze, jaki charakter ma termin 14 dniowy dla wystąpienia
z wnioskiem o rozpoznanie sporu przez
sąd polubowny. W ocenie autora, termin
ten nie jest terminem zawitym i ma jedynie charakter instrukcyjny. Jeżeli jednak
odbiorca wystąpi do sądu polubownego z uchybieniem ww. terminu przepis
art. 6c ust. 3 p.e. nie będzie miał zastosowania. Po drugie, wobec okoliczności, że wniosek o rozpoznanie sprawy
przez sąd polubowny odbiorca kieruje
bezpośrednio do sądu, przedsiębiorstwo energetyczne może nie posiadać
wiedzy o skierowaniu sprawy do sądu
polubownego, jeżeli odbiorca nie poinformował przedsiębiorstwa o tym fakcie.
Gdyby w takiej sytuacji przedsiębiorstwo
wstrzymało dostarczanie energii lub paliw gazowych, a odbiorca następnie wykaże, że w terminie wystąpił ze stosowanym wnioskiem do sądu polubownego,
przedsiębiorstwo energetyczne powinno niezwłocznie wznowić dostawę. Po
trzecie, sądownictwo polubowne ma
charakter dobrowolny. Oznacza to, że
przedsiębiorstwo energetyczne może
odmówić zapisu na sąd polubowny. W
takim wypadku wątpliwości budzi zakaz wstrzymywania dostarczania energii elektrycznej lub paliw gazowych do
czasu wydania wyroku przez sąd polubowny (gdyż wyrok taki nigdy nie zapadnie). W ocenie autora z treści przepisu
art. 6c ust. 3 p.e. nie można wywodzić
obowiązku przedsiębiorstwa do poddania się jurysdykcji sądu polubownego.
Jednocześnie należy przyjmować, że
w opisanej sytuacji zakaz wstrzymania
dostarczania energii lub paliw gazowych
będzie obowiązywał do czasu wydania
przez sąd polubowny postanowienia o
umorzeniu postępowania.

 Reklamacje na

wstrzymanie
dostarczania energii
elektrycznej lub paliw
gazowych

Drugi szczególny przypadek, w którym odbiorca może złożyć reklamację został opisany w treści art. 6d p.e.
Przepis ten reguluje sytuację, w której
przedsiębiorstwo energetyczne dokonało już wstrzymania energii lub paliw
gazowych, a odbiorca złożył reklamację na dokonane wstrzymanie. W takim
wypadku przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane w terminie 3 dni
od otrzymania reklamacji wznowić dostawę i kontynuować ją do czasu rozpoznania reklamacji. Nierozpatrzenie
reklamacji działa na niekorzyść przedsiębiorstwa energetycznego, gdyż musi ono kontynuować cały czas dostawę energii lub paliw gazowych. Z tego
względu ustawodawca w treści art. 6d
p.e. nie przewidział „sankcji” za nierozpatrzenie reklamacji analogicznej do
tej wynikającej z przepisu art. 6c ust.
2 zd. 2 p.e.
W przypadku, gdy reklamacja odbiorcy nie została pozytywnie rozpatrzona, a odbiorca wystąpił do prezesa URE
o rozpatrzenie sporu w trybie art. 8 ust.
1 p.e., przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane kontynuować dostarczanie energii lub paliw gazowych
do czasu wydania przez prezesa URE
decyzji administracyjnej (art. 6d ust. 2
p.e.). W treści art. 6d ust. 2 p.e. ustawodawca nie wskazał żadnego terminu,
w którym odbiorca powinien wystąpić z
wnioskiem do prezesa URE. Oznacza
to, że odbiorca może z takim wnioskiem
wystąpić w dowolnym czasie. Jednocześnie należy wskazać, że w sytuacji,
gdy przedsiębiorstwo energetyczne nie
posiada informacji o wystąpieniu przez
odbiorcę z wnioskiem o rozstrzygnięcie
sporu w trybie administracyjnym, może
ono dokonać wstrzymania dostarczania
energii lub paliw gazowych. Nie można
bowiem wymagać od przedsiębiorstwa
energetycznego, aby powstrzymywało
się ono ze wstrzymaniem dostarczania energii lub paliw gazowych przez
nieokreślony okres czasu, „wyczekując” wniosku odbiorcy do prezesa URE.
Można natomiast sugerować, aby - per
analogiam do treści art. 6c ust. 3 p.e. przedsiębiorstwo zanim dokona wstrzy-

mania dostarczania energii lub paliw
gazowych odczekało okres 14 dni. Najczęściej bowiem odbiorca występuje
do prezesa URE z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu w niedługim czasie
od otrzymania negatywnego stanowiska przedsiębiorstwa w przedmiocie
reklamacji. W przedstawionej sytuacji
przedsiębiorstwo energetyczne, które
dokonało wstrzymania dostawy, po powzięciu informacji o złożeniu przez odbiorcę wniosku do prezesa URE powinno niezwłocznie wznowić dostarczanie
energii lub paliw.
Przepisów art. 6d ust. 1 i 2 p.e. nie
stosuje się w przypadku, gdy powodem wstrzymania dostarczania energii
lub paliw gazowych był stan instalacji
odbiorczej zagrażający życiu, zdrowiu
lub środowisku, a także wówczas, gdy
sprawa była już przedmiotem rozpatrzenia przez sąd polubowny i sąd ten
wydał wyrok na niekorzyść odbiorcy
(art. 6d ust. 3 p.e.). Przepisy art. 6d ust.
1 i 2 będą natomiast miały zastosowanie wówczas, gdy przyczyną wstrzymania dostarczania energii lub paliw
gazowych był nielegalny pobór energii elektrycznej lub paliw (art. 6b ust.
1 pkt 1 p.e.).

 Wnioski
Powyżej zostały zasygnalizowane
jedynie niektóre z wątpliwości interpretacyjnych jakie wywołuje nowa regulacja dotycząca reklamacji. Sprawy dotyczące wstrzymania dostarczania energii
elektrycznej lub paliw gazowych należą
do kategorii spraw często rozpoznawanych przez prezesa URE na podstawie
art. 8 ust. 1 p.e. Należy zatem liczyć, że
w niedługim czasie analizowane przepisy staną się przedmiotem wykładni
organu regulacyjnego, a w dalszej kolejności Sądu Ochrony Konkurencji i
Konsumentów. Powyższe pozwoli na
ukształtowanie praktyki obrotu prawnego ważącej zarówno interesy odbiorców w gospodarstwie domowym, jak i
przedsiębiorstw energetycznych.
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Robert Malarczyk, Zbigniew Jagiełło, Elektrociepłownia „Zielona Góra” S.A.

Paliwa dla energetyki

Fot. EC ZIELONA GÓRA

Lokalny gaz zasila
Elektrociepłownię
„Zielona Góra”

E

lektrociepłownia „Zielona Góra” S.A. od 2004 r. wykorzystuje gaz ziemny
zaazotowany do skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.
Dostawcą gazu jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Gaz do
Elektrociepłowni dostarczany jest ze złóż krajowych (z kopalni Kościan-Brońsko)
rurociągiem wysokoprężnym o ciśnieniu 60 bar. W stacji redukcyjno-pomiarowej
jego ciśnienie jest obniżane do około 30 bar. Następnie gaz jest podgrzewany do
temperatury ok. 150C i podawany do turbiny gazowej bloku gazowo-parowego.
Parametry techniczne gazu odpowiadają normowanej grupie gazu zaazotowanego
Lw (dawniej GZ 41,5).
Dostawca jest zobowiązany do
zapewnienia stabilnych parametrów
technicznych strumienia i składu fizyko-chemicznego gazu. Przed podaniem
do sieci przesyłowej, surowy gaz jest
poddawany procesom osuszania, odseparowania niepożądanych związków
chemicznych i oczyszczania w specjal-

nych instalacjach. Te procesy to między
innymi odsiarczanie, niskotemperaturowe odazotowanie oraz odgazolinowanie. W przypadku wydobycia gazu
zaazotowanego ważną rolę odgrywają
instalacje, w których usuwa się kwaśne
składniki gazu (H2S, CO2). To skuteczna
ochrona rurociągów rozprowadzających

gaz do odbiorców. Wybór technologii
usuwania np. siarkowodoru zależy od
skali instalacji.
Istotnym elementem technologicznym jakości dostawy jest właściwe ciśnienie gazu w miejscu odbioru, co
zapewnia odpowiednią jego ilość potrzebną do zapewnienia ruchu Elektro-
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”

Gaz ziemny
w Polsce jest
w energetyce
stosunkowo słabo
wykorzystany

wartości kalorycznej gazu, czyli ciepła
spalania i wartości opałowej, a także
liczby Wobbego. Do wyznaczenia tych
wielkości wymagana jest wiedza o składzie frakcji węglowodorowej C6+ oraz o
ilości wodoru i niepalnych składników
gazu, takich jak: azot, dwutlenek węgla, hel, argon i tlen, ponadto metali
- sodu, potasu, wapnia, wanadu, miedzi, ołowiu.
Określenie liczby węglowodorów
wyższych niż C7 do C20 jest konieczne do wyznaczenia punktu rosy węglowodorów oraz ilości kondensatu węglowodorowego, który może wykroplić się
z gazu w danych warunkach ciśnienia
i temperatury.
Wyznaczenie punktu rosy wody jest niezbędne do oceny możliwości
tworzenia się w gazociągach i urządzeniach odbiorczych ciekłej fazy wodnej
lub hydratów, co może powodować ich
korozję, zmiany przepływu gazu, wadliwe funkcjonowanie aparatury kontrolnopomiarowej (zwłaszcza w przypadku,

Tab. 1. Wyniki analiz chromatograficznych i obliczeń dla gazu ziemnego
zaazotowanego doprowadzonego do BGP EC ZG (IV kw. 2013 r.)

metan
etan

77,0617
0,8171

niepewność
standardowa
0,16
0,013

propan
i-butan

0,0468
0,0032

0,0026
0,0006

n-butan
i-pentan

0,0051
0,0013

0,0008
0,0003

n-pentan
neo-pentan

0,0004
0,0022

0,0002
0,0005

0,0009
0,0007

0,0003
0,0003

oktany
nonany

0,0003
0,0001

0,0002
0,0001

dekan

0,0003

0,0002

C11

0,0001

0,0001

C12-C20

nie stwierdzono

azot

21,3946

0,0779

CO2

0,487

0,011

hel

0,1782

0,0053

symbol próbki

heksany
heptany

gzk 3575

%mol/mol

wodór

nie stwierdzono

siarka całkowita

mg/m3

nie stwierdzono

0

siarkowodór

mg/m

nie stwierdzono

0

zawartość C5+

%mol/mol

0,0063

0,001

zawartość węgla C

g/m

427

1,3

ciepło spalania

MJ/m3

31,32

0,1

wartość opałowa

MJ/m

28,23

0,015

liczba Wobbego (g)

MJ/m

38,79

0,0302

0,6519

0,0003

0,8428

0,0003

3

3

3
3

gęstość względna
gęstość

kg/m3

współczynnik ściśliwości
temperatura punktu kondensacji
węglowodorów przy ciśnieniu

0,9981
C

-20,7

MPa
mg/m3

4,1
0,241

C

-41,8

przy ciśnieniu

MPa

3,2

zawartość rtęci

mg/m3

<0.01

zawartość pyłu
punkt rosy wody

0

0

0,072
2,9

Źródło: Energopomiar Gliwice - sprawozdanie z badań laboratoryjnych gazu dla EC „Zielona Góra”

gdy gaz zawiera tlen i składniki kwaśne, takie jak siarkowodór lub dwutlenek węgla).
W tab.1 pokazano wynik analizy

laboratoryjnej składu gazu dostarczanego do EC „Zielona Góra” - analiza
próby gazu pobranej w ostatnim kwartale 2013 r.
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ciepłowni. Równie ważne elementy jakościowe to odpowiednia temperatura
oraz skład chemiczny gazu.
Właściwe ciśnienie i odpowiednia temperatura gazu o danym składzie to parametry, które pozwalają na
wyeliminowanie niekorzystnych zjawisk,
takich jak: kondensacja wody, kondensacja węglowodorów oraz tworzenie się
hydratów węglowodorowych.
Gęstość gazu w warunkach odniesienia jest niezbędna do obliczenia gęstości w warunkach roboczych.
Dobrze rozpoznany skład gazu, a
szczególnie zawartość jego głównych
składników węglowodorowych (węglowodorów alifatycznych od C1 do
C6+) stanowi podstawę do obliczenia
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Zawartość w gazie węglowodorów aromatycznych, par rtęci i
związków siarki stanowi zagrożenie
nie tylko dla maszyn wirujących (sprężarki, turbiny, itp.), ale także dla środowiska naturalnego.
Wszystkie wymienione składniki są
określone w licznych normach technicznych, spełnienie których pozwala
na bezawaryjną, bezpieczną eksploatację urządzeń energetycznych zasilanych gazem ziemnym. Najważniejsze z nich zostały opisane w umowie
na dostawę gazu.
Do operacyjnej oceny jakości gazu
służą chromatografy procesowe zamontowane w punktach poboru gazu
- tak jak ma to miejsce w stacji redukcyjno-pomiarowej zbudowanej przy EC
„Zielona Góra”.
Mimo, że gaz dostarczany do EC
poddawany jest wcześniej licznym zabiegom technologicznym, to jeszcze
przed samą turbiną gazową podlega
filtracji i podgrzaniu w celu dodatkowego zabezpieczenia przed pyłem i wytrąceniem niepożądanych frakcji chemicznych.
Gaz podawany do turbiny gazowej
powinien mieć odpowiednią wartość
opałową mieszczącą się w granicach
± 5% zakontraktowanej wielkości. EC
„Zielona Góra” kupuje i zużywa rocznie
blisko 360 mln Nm3 gazu. Przy opty-

”

Spalanie gazu
powoduje
znacznie mniejsze
emisje tych gazów,
w szczególności
dwutlenku węgla.
Gaz ziemny
uzdatniony
po wydobyciu
nie posiada
praktycznie siarki,
pyłów i innych
niekorzystnych
związków

malnym obciążeniu bloku gazowo-parowego zużycie godzinowe gazu wynosi około 48 tys. Nm3, pozwala to na
osiągnięcie mocy elektrycznej 188 MW
oraz 95 MW mocy cieplnej.
Gaz ziemny w Polsce jest w energetyce stosunkowo słabo wykorzystany. Przyczyną takiego stanu rzeczy są
uwarunkowania historyczne oraz niekorzystna relacja cenowa w stosunku
do węgla.
Wydaje się, że w miarę wprowadzania opłat za prawa do emisji gazów
cieplarnianych nastąpi jednak więk-

sze zainteresowanie zastosowaniem
gazowych źródeł kogeneracyjnych w
energetyce. Spalanie gazu powoduje
znacznie mniejsze emisje tych gazów,
w szczególności dwutlenku węgla. Gaz
ziemny uzdatniony po wydobyciu nie
posiada praktycznie siarki, pyłów i innych niekorzystnych związków.
 Sprawia to, że źródła wytwórcze
zasilane gazem emitują znacznie
mniej szkodliwych substancji do
powietrza w porównaniu z instalacjami na inne paliwa.
Gaz ziemny wydaje się idealnym
paliwem dla małych i średnich układów skojarzonego wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła. Takie instalacje nie
wymagają składowania paliw oraz odpadów. Ich budowa jest zwarta, kompaktowa. Układy kogeneracyjne oparte
na spalaniu gazu wymagają mniejszej
obsługi, są też bardzo elastyczne ze
względu na zmiany obciążenia mocą.
W systemie elektroenergetycznym
duże bloki gazowe dobrze nadają się
do regulacji mocy. To ważna zaleta w
szczególności, gdy do systemu przyłącza się coraz więcej farm wiatrowych,
które oprócz zalet, mają jedną wielką
wadę - ich wydajność jest nieprzewidywalna. Tandem turbina gazowa - turbina wiatrowa wydaje się być dobrym
rozwiązaniem do utrzymania stabilności systemu elektroenergetycznego. o
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TAURON Wytwarzanie SA

Blok gazowo-parowy
w Stalowej Woli

w decydującej fazie realizacji

B

prace budowlane w zakresie głównych budynków: m.in. elektrycznego, maszynowni turbiny gazowej i
turbiny parowej oraz kotła odzyskowego. Powstaje stacja przygotowania gazu i zatoka ujęciowa.
Przygotowano miejsce zabudowy
transformatorów. Trwa montaż konstrukcji kotła odzyskowego. Podstawowe urządzenia znajdują się już na placu
budowy lub są w trakcie transportu. 28
kwietnia teren budowy bloku odwiedził
Janusz Piechociński, wicepremier, minister gospodarki.
Nowa jednostka będzie spełniała
wymagania przepisów krajowych i Unii
Europejskiej w zakresie ochrony środowiska, jak również wymagania, zasady i
normy, jakie określa Najlepsza Dostępna Technika - BAT (ang. Best Available
Techniques).
- Nowy blok w Stalowej Woli to
inwestycja bardzo istotna, nie tylko z
uwagi na bezpieczeństwo energetycz-

ne kraju. Jednostka ta będzie podstawowym źródłem ciepła dla około 60 tys.
okolicznych mieszkańców - podkreśla
prezes Jacek Janas. - Dodatkowo, z
uwagi na usytuowanie bloku w centrum
miasta, bardzo ważny jest brak emisji pyłu, niska emisyjność CO2, NOx i
praktycznie brak emisji SO2.
Blok będzie spełniał wymagania
projektowanych jednostek oddawanych do użytkowania od 2016 r. Inwestycja, na którą nakłady wyniosą 1,13
mld zł, finansowana jest w formule project finance i jest wspólną inicjatywą
partnerów: PGNiG TERMIKA i TAURON
Wytwarzanie. Blok zostanie oddany do
eksploatacji w 2015 r. o
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Na terenie Elektrowni Stalowa Wola
(TAURON Wytwarzanie) powstaje nowoczesna jednostka gazowo-parowa o
mocy 450 MWe. Blok będzie pracował
w wysokosprawnej kogeneracji. Obok
energii elektrycznej będzie wytwarzał
ciepło w postaci gorącej wody na potrzeby komunalne i pary technologicznej
dla pobliskich zakładów przemysłowych.
- Bloki parowo-gazowe osiągają
wysokie sprawności również przy produkcji tylko energii elektrycznej. Stalowowolska jednostka będzie osiągała
sprawność powyżej 58%. To bardzo
wysoko - informuje Jacek Janas, p.o.
prezesa zarządu TAURON Wytwarzanie. - Natomiast kogeneracja jest
szczególnym sposobem produkowania.
Ciepło, które jest ciepłem zrzutowym,
powstałym w procesie produkcji energii elektrycznej, zostaje dostarczone do
odbiorców. Im większy jest odbiór ciepła, tym wyższa jest sprawność bloku
i może ona przewyższać 80%. W takiej sytuacji praktycznie cała energia,
dostarczona w paliwie, przetworzona
jest w sposób użytkowy, i na energię
elektryczną i na ciepło.
Projekt znajduje się w zaawansowanej fazie realizacji. Trwają końcowe

Fot. TAURON Wytwarzanie

udowa bloku gazowo-parowego o mocy
450 MW w Elektrociepłowni Stalowa
Wola - największej w Polsce elektrociepłowni
gazowej - osiągnęła kluczową fazę montażu
urządzeń produkcyjnych.
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Rozmowa z Lutzem Ribbem, prezydentem Sustainable Development Observatory (SDO)
w Europejskim Komitecie Społeczno-Ekonomicznym
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Fot. www.sxc.hu

O szansach rozwoju
energetyki prosumenckiej
i spółdzielni energetycznych

Jakie były początki rozwoju energetyki prosumenckiej w Niemczech?
Zmiany energetyczne w Niemczech
były rezultatem ruchu „antyatomowego”
z okresu lat 70. i 80. Wraz z wejściem
w życie niemieckiej Ustawy o promocji
energii odnawialnej (EEG), rozpoczęły
się w Niemczech tzw. inicjatywy obywatelskie. Ustawa ta z jednej strony
ułatwia swoimi przepisami produkcję i
wprowadzanie do sieci energii ze źródeł odnawialnych (np. niepotrzebne są
koncesje, zapewniony jest priorytetowy
dostęp do sieci), z drugiej strony, dzięki
tzw. stałym cenom za energię z OZE,
daje ona gwarancję, że poczynione in-

westycje są opłacalne. Szczerze mówiąc, niemieckim politykom chodziło
w pierwszej linii o to, aby wykorzystać
energetykę odnawialną jako alternatywę dla energii atomowej, a dodatkowo
wspierać działania na rzecz ochrony
klimatu. Wówczas nie chodziło nawet
o samą produkcję energii odnawialnej.
Jednak obywatele, którzy pragnęli innej,
przyjaznej środowisku produkcji energii, bardzo szybko zrozumieli, że wiąże
się z tym nie tylko ochrona klimatu, ale
również nowe możliwości zarobkowe,
a co za tym idzie możliwości poprawy
struktury gospodarczej regionów i nowe
miejsca pracy, które należy koniecznie

wykorzystać. Dopiero wtedy zaczęły
powstawać tzw. spółdzielnie produkcji
energii, tworząc konkurencje dla wielkich koncernów energetycznych.
Co to jest spółdzielnia energetyczna?
W Niemczech istnieje wiele rodzajów współpracy w dziedzinie produkcji
energii. Czasem łączą się dwie lub trzy
osoby prywatne w ramach realizacji
wspólnego projektu, ale również większe grupy mieszkańców danego obszaru, np. 200 rodzin, które organizują się
w postaci spółdzielni. Cel jest zawsze
ten sam. Mianowicie chodzi o wypro-

dukowanie energii elektrycznej i ciepła
ze źródeł odnawialnych, ich wykorzystanie lub - przy nadmiarze produkcji
- ich sprzedaż do sieci. W Niemczech
istnieje na dzień dzisiejszy ponad 800
takich spółdzielni, a ponad 200 000
osób jest zaangażowanych w nie finansowo. Oprócz tej klasycznej formy
istnieją również inne struktury prawne,
w których obywatele mogą uczestniczyć w realizacji projektów energetycznych, np. spółki komandytowe. Jednak, cel jest zawsze taki sam: energia,
którą praktycznie obywatele dysponują
(wiatr, słońce, lokalna biomasa) powinna być wykorzystana przez mieszkańców ich regionu!
Co należy zrobić w Polsce, aby
na bazie doświadczeń niemieckich
powstały w Polsce spółdzielnie
energetyczne?
Dokładnie rzecz ujmując, powstanie
spółdzielni/spółek z prawnego punktu
widzenia jest bardzo proste. Tu należy
dodać, że tego rodzaju spółdzielnie/
spółki istnieją nie tylko w Niemczech,
ale również w innych krajach Europy
oraz na całym świecie. W Niemczech
jesteśmy w sprzyjającej sytuacji, ponieważ małe, zazwyczaj regionalne, banki
i kasy oszczędności są bardzo pomocne przy finansowaniu takich projektów
energetycznych.

Które technologie OZE są najbardziej odpowiednie do tworzenia
spółdzielni energetycznych?
Generalnie wszelkiego rodzaju technologie OZE mogą być wykorzystane przy produkcji energii przez
wspomniane spółdzielnie czy lokalne
spółki akcjonariatu obywatelskiego i
nie dotyczy to tylko energii elektrycznej. Szczególnie dużo takich spółek
powstało początkowo na obszarach
sieci ciepłowniczych w małych miejscowościach. Bazą dla sieci ciepłowniczej
są biogazownie, jak również ciepłownie
opalane zrębkami drzewnymi.
Oprócz tego istnieją również spółdzielnie, które są oddalone od osiedli
mieszkaniowych, z funkcjonującymi tam
np. małymi instalacjami wiatrowymi lub
wspólne inicjatywy (udziały) w farmach
solarnych, np. na dużych powierzchniach dachów.
Czy Polska ma szansę tworzenia i rozwijania spółdzielni energetycznych?
Oczywiście. Polska ma również
szanse, aby projekty tego rodzaju rozwijały się z pozytywnym skutkiem.
Jednakże potrzebne tu są konkretne
przepisy i działania w tym zakresie. W
Niemczech zdecydowanie dużą rolę
odegrała Ustawa o promocji energii odnawialnej. Ułatwiła ona w znacznym

stopniu produkcję i sprzedaż energii
elektrycznej do sieci. Polska wersja
Ustawy OZE, która została zatwierdzona w dniu 8 kwietnia 2014 r. przez Radę
Ministrów, w porównaniu z niemiecką
wersją ustawy OZE, nie sprzyja rozwojowi produkcji energii odnawialnej przez
zdecentralizowanych producentów w
postaci energetyki prosumenckiej*.
Mimo wszystko w Polsce istnieje
ogromny potencjał rozwojowy dla spółdzielni czy spółek akcjonariatu obywatelskiego np. w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej na pokrycie
własnych potrzeb i sprzedaż. Tu należy
zauważyć, że przy okazji poprawiłaby
się sytuacja wielu miast, a także mniejszych miejscowości w zakresie jakości
powietrza. Właśnie poprzez działania
takich spółdzielni można by zapobiec
negatywnym skutkom spalania węgla
w małych, zdecentralizowanych instalacjach ciepłowniczych. o
*W dniach 8-9 kwietnia 2014 r. dr
Lutz Ribbe, w ramach komisji powołanej przez Przewodniczącego Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego, przeprowadzał ocenę
dotyczącą wdrożenia dyrektywy UE
2009/28/WE w sprawie odnawialnych
źródeł energii w Polsce.
Rozmawiała: Aneta Więcka,
Instytut Energetyki Odnawialnej

17

Paliwa dla energetyki

nr 2-3(38-39)/2014

18

nr 2-3(38-39)/2014

dr inż. Ryszard Wasielewski, mgr inż. Krzysztof Kazalski, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu

Możliwość kwalifikacji energii

wyprodukowanej w instalacjach

TPOK jako energii pochodzącej z OZE
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zakres wymaganej certyfikacji
w celu uzyskania koncesji

odpady
zielone

P

szkło

papier

i tworzywa

sztuczne

raktyka szeregu rozwiniętych krajów UE wskazuje
niezbicie, że odpady pochodzące z różnych grup,
jak zmieszane odpady komunalne, komunalne
osady ściekowe czy paliwa alternatywne typu SRF
poddane procesowi termicznego przekształcania,
realizowanego zarówno w procesie spalania
w spalarniach, jak i współspalarniach odpadów, mogą
być źródłem energii. Jej odpowiednia część traktowana
jest jako energia ze źródła odnawialnego, co zależne
jest jedynie od udziału zawartych w tych odpadach
frakcji ulegających biodegradacji, posiadających
cechy w pełni zbieżne z cechami biomasy [1-3].

odpady

zmieszAne
U podstaw takiego traktowania odzysku energii w procesach termicznego przekształcania odpadów leży
definicja biomasy zawarta w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady
2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009
r. w sprawie promowania stosowania
energii ze źródeł odnawialnych (Dz.
Urz. WE L 140 z 5.06.2009). Do dyrektywy tej, a szczególnie zawartej w
niej definicji biomasy, odwołuje się bezpośrednio artykuł 159 obowiązującej
ustawy o odpadach (Dz. U. z 2012 r,
poz. 21) stanowiący upoważnienie
do wydania obecnie obowiązującego
rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie
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Na rys. 1 przedstawiono podział na poszczególne grupy klasyfikacyjne biomasy oraz odpowiadające im wartości części energii pochodzącej z OZE [4]

Rys. 1. Podział biomasy ze względu na możliwość zaliczania wytworzonej z niej energii
elektrycznej do energii pochodzącej z OZE [4]

Obecnie w krajowym systemie
prawnym istnieją szczegółowe wytyczne rozliczeniowe energii elektrycznej
wytworzonej z udziałem biomasy leśnej, biomasy „AGRO” (za wyjątkiem
odpadów zawierających tylko w części
frakcję biodegradowalną (np. paliwa z
odpadów tzw. SRF) oraz zmieszanych
odpadów komunalnych.

 Kwalifikacja energii z

TPOK jako pochodzącej
z OZE

Warunkiem podstawowym kwalifikowania energii wytworzonej z udziałem zmieszanych odpadów komunalnych jest to, aby proces termicznego
przekształcania był prowadzony w instalacji z odpowiednią efektywnością

energetyczną, co opisano w artykule
158 ustawy o odpadach, tzn. aby proces ten był procesem odzysku R1, a
nie procesem unieszkodliwiania D10.
Wg zapisów ustawy o odpadach
- dla nowych spalarni współczynnik
efektywności energetycznej powinien
wynosić co najmniej 0,65.
Realizacją upoważnienia ustawowego zawartego w artykule 159 ustawy o odpadach jest rozporządzenie
Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych kwalifikowania
części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 117, poz.
788), w którym określono wartość ryczałtową udziału energii chemicznej
frakcji biodegradowalnych w energii
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szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Dz. U. Nr
117, poz.788).
Definicję biomasy zawartą w Dyrektywie 2009/28/WE implementowano również w rozporządzeniu Ministra
Gospodarki z dnia 18 października
2012 r. 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 (Dz. U.
z 2012 r, poz. 1229).
W § 2 pkt.1 podano następującą
definicję: „biomasa - stałe lub ciekłe
substancje pochodzenia roślinnego
lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów,
odpadów i pozostałości z produkcji
rolnej i leśnej oraz przemysłu przetwarzającego ich produkty, a także części
pozostałych odpadów, które ulegają
biodegradacji, oraz ziarna zbóż niespełniające wymagań jakościowych
dla zbóż w zakupie interwencyjnym
określonych w art. 7 rozporządzenia
Komisji (WE) nr 1272/2009 z dnia
11 grudnia 2009 r. ustanawiającego
wspólne szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr
1234/2007 w odniesieniu do zakupu
i sprzedaży produktów rolnych w ramach interwencji publicznej (Dz. Urz.
UE L 349 z 29.12.2009, str. 1 z późn.
zm.) i ziarna zbóż, które nie podlegają
zakupowi interwencyjnemu.”
Aktualnie w Polsce zgodnie z terminologią URE obowiązuje następujący podział biomasy ze względu na
możliwość zaliczania wytworzonej z
niej energii elektrycznej do energii pochodzącej z OZE:
 biomasa leśna,
 biomasa tzw. AGRO,
 część biodegradowalna odpadów
komunalnych.
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chemicznej całej masy zmieszanych
odpadów komunalnych kierowanych
do termicznego przekształcania na
poziomie 42% całości energii odzyskanej w wyniku termicznego przekształcenia tych odpadów.
Zapisy tego rozporządzenia powodują, iż ww. część energii uzyskanej z
termicznego przekształcania odpadów
komunalnych może być zaliczona jako
energia odnawialna.
Jednocześnie w rozporządzeniu
tym określono jakie frakcje odpadów
komunalnych są zaliczane do biodegradowalnych.
W § 3. tego rozporządzenia wymieniono następujące frakcje:
 frakcję podsitową o granulacji
0-20 mm,
 odpady kuchenne pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, ogrodowe oraz z terenów zieleni,
 drewno,
 papier lub tekturę,
 tekstylia z włókien naturalnych,
 odpady wielomateriałowe, w tym
odpady z utrzymania higieny,
 skórę.
Aby część energii uzyskanej z termicznego przekształcania odpadów
komunalnych zaliczona została jako
energia odnawialna, muszą zostać
spełnione łącznie następujące warunki techniczne:
 spalane są zmieszane odpady
komunalne zawierające co najmniej jedną z frakcji biodegradowalnych;
 odpady, o których mowa w pkt. 1,
pochodzą wyłącznie z obszarów,
na których zgodnie z regulaminem
utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy, są selektywnie
zbierane odpady przeznaczone do
innych procesów odzysku, w tym
do procesów recyklingu;
 frakcja podsitowa, o której mowa
w § 3 pkt. 1, stanowi część zmieszanych odpadów komunalnych,
które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów;

 wartość ryczałtowa udziału ener-

–– ilości i jakości odpadów do-

gii chemicznej frakcji biodegradowalnych w energii chemicznej
całej masy zmieszanych odpadów
komunalnych kierowanych do termicznego przekształcania osiąga
poziom 42% całości energii odzyskanej w wyniku termicznego
przekształcenia tych odpadów;
wartość o której mowa w pkt. 4
jest wartością kwalifikującą część
energii odzyskanej z termicznego
przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych jako energii
odzyskanej z odnawialnego źródła energii;
prowadzone są badania udziału
energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w energii chemicznej całej masy zmieszanych
odpadów komunalnych kierowanych do termicznego przekształcania, na podstawie metodyki
badań potwierdzających rzeczywisty udział energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w
całkowitej energii z termicznego przekształcania zmieszanych
odpadów komunalnych podanej
w załączniku do rozporządzenia,
zwane dalej „badaniami”;
badania są wykonywane przez laboratorium akredytowane lub
posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości badań lub uprawnienia do badania
właściwości fizykochemicznych,
toksyczności i ekotoksyczności
substancji i preparatów nadane w
trybie określonym w przepisach o
substancjach i preparatach chemicznych;
termiczne przekształcenie zmieszanych odpadów komunalnych
zawierających frakcje biodegradowalne odbywa się zgodnie z
warunkami określonymi w przepisach dotyczących termicznego przekształcania odpadów, w
szczególności w zakresie emisji
zanieczyszczeń do powietrza;
prowadzona jest wiarygodna dokumentacja dotycząca:

starczonych do procesu termicznego przekształcania
odpadów w postaci ewidencji odpadów, o której mowa w
art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. o odpadach,
–– wyników badań.











Dokumentacja, o której mowa w
ust.1 pkt. 9, powinna w szczególności zawierać końcowy raport z badań, zawierający rzeczywisty udział
energii chemicznej frakcji biodegradowalnych w energii chemicznej całej
masy kierowanych do termicznego
przekształcenia zmieszanych odpadów komunalnych.
Badania przeprowadza się raz
na 3 lata, w tym w pierwszym roku,
w którym miałoby nastąpić zakwalifikowanie części energii odzyskanej
z termicznego przekształcenia zmieszanych odpadów komunalnych jako
energii z odnawialnego źródła energii.
Załącznik do rozporządzenia podaje szczegółowe wytyczne w zakresie metodyki badań potwierdzających
rzeczywisty udział energii chemicznej
frakcji biodegradowalnych w całkowitej energii z termicznego przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych, w tym:
a) Pobieranie próbek. Odpady, z
których pobiera się próbkę, pozyskuje się z losowo wybranego
środka transportu dostarczającego te odpady po ich wyładunku na utwardzoną powierzchnię;
Próbki pobiera się przez okres
12 miesięcy poprzedzających
analizę wyników badań, mających na celu ustalenie rzeczywistego udziału energii chemicznej
frakcji biodegradowalnych w energii chemicznej całej masy zmieszanych odpadów komunalnych
przeznaczonych do termicznego
przekształcania. Minimalna liczba próbek pobieranych w tym
okresie wynosi 48, przy założeniu, że w jednym miesiącu pobiera
się co najmniej 4 próbki.
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Przygotowanie próbek, w tym
wydzielenie 3 frakcji granulometrycznych: (<10 mm, 10-20 mm i
>20 mm oraz 13 frakcji materiałowych (z grupy >20 mm).
c) Przeprowadzenie badań dla 11
materiałowych frakcji palnych.
d) Analiza wyników badań (po zakończeniu rocznej serii badań)
––obliczenie średniej rocznej,
––określenie odchylenia standardowego,
––określenie wskaźnika zmienności,
––określenie wartości opałowej (w
stanie roboczym) każdej palnej
frakcji odpadów,
––obliczenie średniego rocznego
udziału energii ze źródeł odnawialnych w całkowitej energii ze
spalania odpadów.
e) Określenie metodyk referencyjnych dla wykonywanych oznaczeń: zawartości wilgoci, ciepła
spalania, zawartości wodoru, straty prażenia, zawartości biomasy i
zawartości węgla organicznego.

sku należy dołączyć kilkanaście różnego rodzaju dokumentów i zaświadczeń
potwierdzających spełnienie warunków
organizacyjnych zapewniających prawidłowe wykonywanie działalności objętej
koncesją, spełnienie warunków technicznych oraz posiadanie odpowiednich
możliwości finansowych. Dla uzyskania
koncesji konieczne jest m.in. pozwolenie
na użytkowanie lub zawiadomienie właściwego organu nadzoru budowlanego
o zakończeniu instalacji urządzeń oraz
przedstawienie umowy przyłączeniowej
z właściwym operatorem sieci, a także
protokół sprawdzenia technicznego, dopuszczenia i przyjęcia do eksploatacji
urządzeń przez operatora sieci.
Dodatkowo wymagane są następujące dokumenty [5]:
 tzw. Dokumentacja uwierzytelniająca - instalacji do produkcji oraz procedury rozliczeń energii ze źródeł
odnawialnych,
 opinia niezależnej strony trzeciej o
przygotowaniu instalacji i procedur
rozliczeniowych energii z OZE.

 Certyfikacja wniosku

Dokumentacja uwierzytelniająca powinna zawierać informacje na
temat:
 charakterystyki obiektu,
 zakresu działalności WEE (wytwarzanie energii elektrycznej),
 zakresu działalności WCC (wytwarzanie ciepła),
 rodzaju spalanych odpadów/paliw,
 specyfikacji technicznych podstawowych urządzeń jednostki wytwórczej,
 układów pomiarowych,
 sposobu transportu, rozładunku,
magazynowania i układów transportowych odpadów do procesu
spalania,
 kontroli analitycznej odpadów w
celu wyznaczenia udziału frakcji biodegradowalnych w ogólnym
strumieniu podawanych odpadów
do procesu spalania,
 metodyki bilansowania energii z
OZE,
 systemu kontroli procesu oraz rejestracji i archiwizacji danych,

o udzielenie koncesji

Uzyskanie koncesji na wytwarzanie
energii elektrycznej jest niezbędnym warunkiem możliwości otrzymywania świadectw pochodzenia oraz produkcji energii elektrycznej celem jej odsprzedaży.
Warunkiem otrzymania wsparcia
jest uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych na
zasadach jednostek wielopaliwowych
spalających biomasę i paliwa konwencjonalne.
Wniosek o wydanie koncesji składany jest do Urzędu Regulacji Energetyki.
Przedsiębiorcy występujący z wnioskami o udzielenie koncesji muszą wykazać
spełnienie wymagań określonych w art.
33 ust. 1 Ustawy Prawo energetyczne: siedziba lub zamieszkanie w UE,
odpowiednie środki finansowe, możliwości techniczne, pracownicy o odpowiednich kwalifikacjach (art. 54 Prawa
energetycznego) oraz posiadanie decyzji o warunkach zabudowy. Do wnio-

 uproszczony schemat technolo-

giczny spalarni,
 schemat przedstawiający punkty

pomiaru masy oraz poboru próbek do analiz fizykochemicznych odpadów.
Opinia niezależnej strony trzeciej wydawana jest na podstawie
przedstawionej do zaopiniowania
Dokumentacji uwierzytelniającej i
przeprowadzonego audytu jednostki
wytwórczej na zgodność Dokumentacji ze stanem faktycznym.
Zakres certyfikacji, a tym samym
zawartość opinii, powinien obejmować ocenę:
 poprawności kwalifikacji stosowanego paliwa (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia
2 czerwca 2010 r. w sprawie
kwalifikowania części energii
odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Dz. U. 2010, Nr 117, poz.
788),
 prawidłowości algorytmów obliczeniowych wielkości produkcji
energii ze źródeł odnawialnych,
 spełnienie wymagań odnośnie
pomiarów, tj. lokalizacji układów
pomiarowych, klasy dokładności
oraz spełnienia wymagań metrologicznych,
 j e d n o l i t o ś ć i w i a r y g o d n o ś ć
procedur badawczych dla
określenia właściwości fizykochemicznych stosowanego paliwa,
 prawidłowość obiegu dokumentacji pomiarowo-rozliczeniowej i
sposobu jej archiwizacji.
Aktualnie prowadzone są prace
przygotowawcze do wprowadzenia
zmian systemu wsparcia dla odnawialnych źródeł energii.
Obecnie obowiązujący system
wsparcia wytwarzania energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii polega na wydawaniu świadectw pochodzenia,
określanych potocznie jako „zielone
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certyfikaty”. Ze świadectwa pochodzenia wynikają prawa majątkowe,
które są zbywalne i stanowią towar
giełdowy. Mechanizm kształtowania
cen praw majątkowych wynikających ze świadectw pochodzenia jest
mechanizmem rynkowym. Zgodnie
z obowiązującą ustawą Prawo energetyczne „(...)Odbiorca przemysłowy, przedsiębiorstwo energetyczne,
odbiorca końcowy oraz towarowy
dom maklerski lub dom maklerski,
są obowiązani: uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectwo pochodzenia lub uiścić opłatę
zastępczą(…)”.
W projekcie nowej ustawy o
OZE (w. 6.2) zaproponowano nowy
system wsparcia dla odnawialnych
źródeł energii oparty na mechanizmie aukcyjnym. Celem wprowadzenia systemu aukcyjnego jest
osiągnięcie nałożonych na Polskę
zobowiązań w zakresie wytworzenia określonego wolumenu energii
ze źródeł odnawialnych w sposób
najbardziej efektywny kosztowo.
Odpowiednia konstrukcja systemu umożliwi pełną konkurencję
wszystkich technologii OZE, co w
konsekwencji doprowadzi do rozwoju nowych, najbardziej efektywnych
kosztowo instalacji oraz uniemożliwi występowanie nadwsparcia, co
miało miejsce w ramach dotychczas
funkcjonującego mechanizmu w formule tzw. zielonych certyfikatów.

 Wnioski
Uznanie części energii ze spalania odpadów komunalnych za energię ze źródeł odnawialnych stanowi
jedną z istotnych przesłanek ekonomicznych, wspierających rozwój instalacji spalania odpadów w Polsce.
Związane jest to z wieloma korzyściami, jakie wynikają ze: zwiększenia możliwości redukcji składowania odpadów ulegających
biodegradacji poprzez odzysk ich
energii, ograniczenia składowania

”

Nowe założenia
mechanizmu
wsparcia OZE
(system aukcyjny),
które MG zapisało
w projekcie ustawy
o OZE (w. 6.2)
nie dają jednak
potencjalnemu
inwestorowi
gwarancji
uzyskania
wsparcia
finansowego dla
wyprodukowanej
energii
elektrycznej z
odnawialnych
źródeł

odpadów palnych, istotnego zwiększenia potencjału odnawialnych źródeł energii i przyczynienia się do
wypełnienia przez Polskę wymaganych prawnie udziałów energii odnawialnej
Podstawą do zaklasyfikowania
ryczałtowego udziału energii chemicznej frakcji biodegradowalnych
w energii chemicznej całej masy
zmieszanych odpadów komunalnych kierowanych do termicznego
przekształcania na poziomie 42%
jest łączne spełnienie warunków
wymienionych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca
2010 r. w sprawie kwalifikowania
części energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Dz. U. z 2010 r., Nr 117,
poz. 788).
Uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych
wymaga przedstawienia i certyfikacji szeregu dokumentów oraz tzw.
Dokumentacji uwierzytelniającej - instalacji do produkcji oraz procedury rozliczeń energii ze źródeł odna-

wialnych, a także Opinii niezależnej
strony trzeciej o przygotowaniu instalacji i procedur rozliczeniowych
energii z OZE.
Nowe założenia mechanizmu
wsparcia OZE (system aukcyjny),
które Ministerstwo Gospodarki zapisało w projekcie ustawy o OZE (w.
6.2) nie dają jednak potencjalnemu inwestorowi gwarancji uzyskania wsparcia finansowego dla
wyprodukowanej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł, pomimo
iż w świetle obowiązujących przepisów może być tak zaklasyfikowana.
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Stabilizacja i zestalanie odpadów
z oczyszczania spalin
w spalarniach odpadów komunalnych

W czasie stabilizacji i zestalania odpadów następuje dwustopniowa redukcja rozpuszczalności składników chemicznych odpadu, a w szczególności
toksycznych metali ciężkich tak, że po
przetworzeniu odpad posiada znacznie
mniejszą potencjalną szkodliwość. Można w ten sposób z odpadu niebezpiecznego uzyskać odpad inny niż niebezpieczne i dzięki temu składować produkt
stabilizacji i zestalania na składowisku
odpadów innych niż niebezpieczne, przy
niższych kosztach.
Stabilizacja i zestalanie stanowi najlepszą dostępną technikę (BAT), szczególnie w krajach, w których nie ma
składowisk odpadów niebezpiecznych
i podziemnych składowisk w nieczynnych kopalniach soli. Jedynie poprzez
zastosowanie takich procesów można
uniknąć złożonych, transgranicznych
procedur związanych w eksportem odpadów do innych krajów.
Także w Polsce obowiązuje pięciostopniowa hierarchia postępowania z
odpadami wynikająca z Dyrektywy Unii
Europejskiej Nr 2008/98/EC oraz Ustawy o odpadach. Definiuje ona prawidło-

we sposoby postępowania z odpadami
oraz właściwą kolejność postępowania.
Pomimo hierarchii wyraźnie wskazującej na pierwszeństwo w postępowaniu
z odpadami, zawsze należy wybierać
opcje i/lub kombinacje rozwiązań, które
najlepiej chronią ludzi i środowisko. Należy również brać pod uwagę aspekty
techniczne, ekonomiczne i społeczne.
Jeżeli nie można uniknąć powstawania odpadów - w tym przypadku pozostałości z oczyszczania spalin - to należy koniecznie zastosować recykling
poprzez stabilizację i zestalenie, tak by
wyeliminować przewidywane emisje do
środowiska.
Zastosowanie stabilizacji i zestalania pozostałości z oczyszczania spalin
nakierowane jest przede wszystkim na
parametry nieorganiczne, takie jak zawartość metali ciężkich o działaniu toksycznym. Ważne jest tutaj nieodwracalne zredukowanie rozpuszczalności tych
substancji poprzez przekształcenie chemiczne (stabilizację) oraz następujące
po nim fizyczne związanie (zestalenie).
Równocześnie w procesie tym dochodzi do zredukowania rozpuszczalności

związków organicznych, chlorków i siarczanów.
W szczególności w przypadku chlorków trwałość rezultatu zależna jest od
różnych uwarunkowań. Dlatego też w
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jest w Europie od lat 70. XX w. Wraz z mechanicznobiologicznymi oraz termicznymi procesami jest on
jedną z uznanych metod przetwarzania skażonych
odpadów takich jak grunty mineralne, osady
z przemysłowych oczyszczalni ścieków, a także żużli
i pyłów z procesów termicznych, a w szczególności
do przetwarzania odpadów z oczyszczania spalin
w spalarniach odpadów komunalnych.
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pie pod Nr: EP 1200 158 B1 i w Polsce
pod Nr: PL 192267 B1.
W czasie stabilizacji i zestalania substancji szkodliwych zawartych w odpadach mineralnych zachodzą procesy, w
czasie których poprzez użycie określonych reagentów minimalizowana jest
migracja zanieczyszczeń do środowiska
i zmniejsza się ich toksyczność. W zależności od zastosowanych reagentów
i techniki procesowej stabilizacja prowadzona jest w kombinacji z zestalaniem.
W technologii StabiLAB Geodur
stosowane są rozwiązania stabilizacji
trzeciej generacji, dzięki którym zapobiega się migracji substancji szkodliwych
na drodze chemicznego przekształcenia
i tym samym zbudowania tzw. barier
wewnętrznych. Stosując - zależnie od
zawartych w odpadach substancji szkodliwych - różne reagenty, uzyskujemy produkty wytrącania lub wywoływane są reakcje substancji stałych w zdefiniowanym
środowisku. Poszczególne jony zajmują
pozycje będące funkcją średnicy i ich
ładunku w strukturze siatki krystalicznej.
W czasie zestalania z użyciem cementu i innych dodatków reagujących
pucolanowo, ustanawiana jest tzw. bariera zewnętrzna. Kryształy dzięki ich
morfologii tworzą strukturę fizyczną, która dzięki wbudowaniu substancji szkodliwych w matrycę cementu, zmniejszeniu przepuszczalności i podwyższonej
wytrzymałości na ściskanie, dodatkowo uniemożliwia ich migrację do środowiska.
Z reguły w czasie przetwarzania różnych odpadów mamy do czynienia z różnymi kombinacjami sposobów działania
barier wewnętrznych i zewnętrznych
w zależności od uwarunkowań fizykochemicznych. Dla każdego odpadu z
danej grupy materiałowej, opracowywana jest specyficzna, indywidualna receptura mieszanki.
Celem stabilizacji i zestalania odpadów jest wpłynięcie na rozpuszczalność
substancji szkodliwych, a w szczególności toksycznie działających metali ciężkich tak, aby była ona możliwie niska.
Wymywalność produktu stabilizacji i zestalania powinna być możliwie niska.

Uzyskuje się to poprzez procesy takie jak:
- adsorpcja,
- przekształcenie chemiczne,
- fizyczna zmiana struktury.
Jedynie kombinacja tych kompleksowych procesów umożliwia pozytywne oddziaływanie na wszystkie istotne
parametry.
Wnioski
Stabilizacja i zestalanie jest technologią zgodną z obowiązującą w Polsce
hierarchią postępowania z odpadami.
Dzięki przetwarzaniu odpadów w
miejscu ich powstawania i wynikającej
stąd optymalizacji dróg transportowych,
mamy do czynienia z rozwiązaniem przyjaznym środowisku, mimo nieznacznego przyrostu masy, będącego wynikiem
procesu przetwarzania.
Jeżeli nie można uniknąć powstawania odpadów - w tym przypadku pozostałości z oczyszczania spalin - to należy koniecznie zastosować recykling
poprzez stabilizację i zestalenie, tak by
wyeliminować przewidywane emisje do
środowiska.
Zastosowanie stabilizacji i zestalania
pozostałości z oczyszczania spalin nakierowane jest przede wszystkim na parametry nieorganiczne, takie jak zawartość
metali ciężkich o działaniu toksycznym.
Ważne jest tutaj nieodwracalne zredukowanie rozpuszczalności tych substancji
poprzez przekształcenie chemiczne (stabilizację) oraz następujące po nim fizyczne związanie (zestalenie). Równocześnie
w procesie tym dochodzi do zredukowania rozpuszczalności związków organicznych, chlorków i siarczanów.
W szczególności w przypadku chlorków trwałość rezultatu zależna jest od
różnych uwarunkowań. Dlatego też w
obowiązujących w Europie wytycznych
dla składowania odpadów zawarto odpowiednie „klauzule otwarcia“ dla chlorków i siarczanów. Wynika to stąd, że z
jednej strony należy nie dopuszczać do
ich przedostawania się do wód gruntowych, a z drugiej w naszym globalnym
systemie występują niemalże wszędzie
i zazwyczaj są klasyfikowane jako nieszkodliwe. Przykładami są zasolenie

mórz oraz używanie soli w miesiącach
zimowych.
Badanie rozpuszczalności odpowiednich parametrów w produkcie stabilizacji i zestalania odbywa się w Polsce
przy pomocy testu wymywalności zgodnie z normą PN-EN 12457-4, 28 dni po
przetworzeniu odpadów. W teście tym
badana jest wymywalność substancji
szkodliwych w próbce za pomocą wody
o ustalonej wartości pH. Wymywanie w
środowisku bazowym lub kwaśnym, celem zbadania „najgorszego z możliwych
przypadków” powstawania odcieków
wewnątrz składowiska odpadów nie są
przewidziane i miałyby też jedynie charakter teoretyczny.
Technologia firmy nosi nazwę StabiLAB Geodur i jest opatentowana w Europie pod Nr: EP 1200 158 B1 i w Polsce
pod Nr: PL 192267 B1.
W czasie stabilizacji i zestalania substancji szkodliwych zawartych w odpadach mineralnych zachodzą procesy, w
czasie których poprzez użycie określonych reagentów minimalizowana jest
migracja optymalizacji dróg transportowych, mamy do czynienia z rozwiązaniem przyjaznym środowisku, mimo
nieznacznego przyrostu masy będącego
wynikiem procesu przetwarzania.
Nakłady inwestycyjne i koszty eksploatacyjne w porównaniu do kosztów
składowisk odpadów niebezpiecznych i
w związku z planowanym okresem eksploatacji będących aktualnie w budowie spalarni odpadów komunalnych, są
niewielkie.
W Polsce buduje się aktualnie sześć
spalarni odpadów komunalnych, a następne znajdują się w fazie projektowania. Pozostałości z oczyszczania spalin,
które w związku z tym w przyszłości będą wytwarzane, mogą być ekonomicznie i ekologicznie przetwarzane przy zastosowaniu technologii BAT stabilizacji
i zestalania, celem zapewnienia w pełni
efektywnego zagospodarowania tych
odpadów. o
LAB GmbH, NL Zug
Oberallmendstrasse 20A
6300 Zug / Schweiz
www.labgmbh.com
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Edyta Dubikowska, radca prawny, Kancelaria Squire Sanders Święcicki Krześniak sp. k.

„Mały Trójpak”
- czy ułatwia inwestowanie
w fotowoltaikę?

M

aktualnie obowiązujące przepisy prawa,
oczywiście uwzględniając planowane w
tym zakresie zmiany.
Obecnie kwestie wytwarzania i wprowadzania do obrotu energii elektrycznej
i ciepła wyprodukowanego za pomocą
ogniw fotowoltaicznych regulowane są
przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia
2013 r. - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U.
z 2012 r., poz. 1059 ze zm.). Pomimo
wielokrotnych nowelizacji, ustawa ta nie
zawiera spójnych, kompleksowych, ani
trwałych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, w tym fotowoltaiki.
Najważniejsze rozwiązania w zakresie fotowoltaiki zostały wprowadzone
przepisami Małego Trójpaku, czyli ustawy z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 984). Konieczność wprowadzenia zmian w zakresie regulacji OZE podyktowana jest potrzebą
implementacji unijnych przepisów dotyczących rynku energetycznego, m.in.

Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia
2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych
(Dyrektywa OZE). Jak wynika z uzasadnienia do projektu ww. ustawy, jej celem
było w szczególności zapewnienie pełnej
implementacji przepisów m.in. Dyrektywy
OZE. Termin dla Państw Członkowskich
Unii Europejskiej na dokonanie transpozycji Dyrektywy OZE upłynął w dniu
5 grudnia 2010 r., ponieważ implementacja regulacji unijnych została mocno
opóźniona, Komisja Europejska w dniu
21 marca 2013 r. skierowała do Trybunału Sprawiedliwości UE skargę związaną z brakiem terminowej transpozycji
Dyrektywy OZE.
Dyrektywa OZE wyznaczyła ramy
dla Państw Członkowskich odnośnie
promowania stosowania energii z OZE,
a ponadto wyznaczyła obowiązkowe,
krajowe cele określające udział energii
pochodzącej z OZE w zużyciu finalnym

Paliwa dla energetyki

Projekt ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) autorstwa Ministerstwa Gospodarki, przyjęty przez Radę
Ministrów w dniu 8 kwietnia 2014 r.,
przewiduje utrzymanie obecnego systemu wsparcia dla istniejących instalacji OZE, ale jednocześnie daje wytwórcy
energii elektrycznej możliwość wyboru
między dotychczasowymi zasadami a
zadeklarowaniem przystąpienia do nowego tzw. systemu aukcyjnego, który
ma zacząć funkcjonować od 1 stycznia 2015 r. Zmiana systemu wspierania
energetyki odnawialnej i mechanizmu
„zielonych certyfikatów” poprzez możliwość zastąpienia go systemem aukcyjnym, ułatwić ma inwestowanie w OZE.
Ponieważ jednak prace legislacyjne
nad tym projektem ustawy nadal trwają
i nie wiadomo, kiedy i w jakim ostatecznie kształcie możemy spodziewać się
nowych regulacji w tym zakresie, chcąc
inwestować w fotowoltaikę trzeba strategię działania konstruować w oparciu o

Fot. FREEIMAGES.COM

ały Trójpak oznacza udogodnienia na
etapach posadowienia i funkcjonowania
mikroinstalacji, ale rozwiązania przyjęte
w zakresie odsprzedaży i systemu rozliczeń
należy ocenić jako jedną z przeszkód dla
rozwoju fotowoltaiki w Polsce.
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brutto energii ogółem. Cel dla Polski to do 2020 r. - poziom 15% udziału energii
odnawialnej w końcowym zużyciu brutto
energii. Podpisanie przez Prezydenta RP
Małego Trójpaku jest elementem Krajowego Planu Działania w zakresie energii
ze źródeł odnawialnych.
16 sierpnia 2013 r. Prezydent RP
podpisał Mały Trójpak, czyli ustawę o
zmianie ustawy Prawo energetyczne.
Przyjęcie Dyrektywy OZE wynikało z tzw.
pakietu klimatyczno-energetycznego,
dokumentu przyjętego przez Komisję
Europejską 10 stycznia 2007 r. Pakiet
nazwano skrótowo „3×20”, co wynika z
faktu, że dokument dotyczy: ograniczenia do 2020 r. emisji CO2 o 20%, zmniejszenia zużycia energii o 20% oraz wzrost
zużycia energii z odnawialnych źródeł
do 20%.
Przepisy Małego Trójpaku wprowadziły zmiany m.in. w zakresie fotowoltaiki oraz miały wdrożyć do polskiego
systemu prawnego regulacje w zakresie
promowania wykorzystywania energii ze
źródeł odnawialnych oraz wspólne zasady rynku wewnętrznego energii elektrycznej. Zgodność Małego Trójpaku z
Dyrektywą OZE budzi jednakże poważne
wątpliwości, w szczególności w zakresie
zapewnienia jej pełnej implementacji do
polskiego porządku prawnego. Niemniej
jednak, pewne regulacje Małego Trójpaku należy ocenić pozytywnie z punktu widzenia ułatwienia inwestowania w
fotowoltaikę.
Do zakresu minimalnej treści umów
o przyłączenie do sieci Mały Trójpak dodał nowy element - „harmonogram przyłączenia”. Zmiana ta jest niewątpliwie
pozytywna dla inwestujących w fotowoltaikę, aczkolwiek w praktyce najbardziej problematyczne jest uzyskanie warunków przyłączenia oraz negocjacje w
sprawie umowy o przyłączenie do sieci.
Z istotnych zmian dla fotowoltaiki
Mały Trójpak wprowadził do katalogu
pojęć mikroinstalację, a wraz z nią ułatwienia dla inwestorów. Mikroinstalację
stanowi OZE o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 40
kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niż-

szym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż
120 kW. Mały Trójpak wprowadził preferencyjne warunki przyłączania mikroinstalacji do sieci - są one zwolnione z
opłaty przyłączeniowej. Zmiana ta jest
zgodna z Dyrektywą OZE nakazującą
dokonywanie przy ustalaniu rozdziału

”

Mały Trójpak
wprowadził dla
mikroinstalacji
prawo (a nie
obowiązek)
do uzyskania
certyfikatu.
Dzięki temu
nie stworzono
kolejnych
zamkniętych
zawodów
instalatorów
poszczególnych
rodzajów OZE

kosztów za przyłączenie uwzględnienie
korzyści wynikających z decentralizacji
systemu wytwarzania energii elektrycznej. W pozostałym zakresie Mały Trójpak utrzymuje jednak dotychczasowy
system podziału kosztów i nie zawiera
żadnych udogodnień dla instalowanych
nowych mocy. System rozdziału kosztów
powinien w pierwszej kolejności przewidywać zwolnienie dla tych OZE, które są
przyłączane do sieci o niskim napięciu
znamionowym.
Pozytywnie należy także ocenić wprowadzenie przez Mały Trójpak
urzędowych działań naprawczych w
przypadku braku technicznych warunków przyłączenia wynikających z braku
niezbędnych zdolności przesyłowych
sieci. Zgodnie z nowymi regulacjami,
w terminie proponowanym przez podmiot ubiegający się o przyłączenie OZE,
przedsiębiorstwo energetyczne określa
planowany termin oraz warunki wykonania niezbędnej rozbudowy lub mo-

dernizacji sieci, a także określa termin
przyłączenia. Przepisy nie określiły jednak maksymalnej długości terminu rozbudowy sieci i przyłączenia.
Właściciele mikroinstalacji starający się o wydanie warunków przyłączenia będą musieli dostarczyć jedynie tytuł prawny do nieruchomości na której
planowane jest przyłączenie oraz tytuł
prawny do samego urządzenia.
Mały Trójpak wprowadził dla mikroinstalacji prawo (a nie obowiązek) do
uzyskania certyfikatu. Dzięki temu nie
stworzono kolejnych zamkniętych zawodów instalatorów poszczególnych
rodzajów OZE.
Dodatkowo wytwórcy energii w mikroinstalacjach zostali zwolnieni z obowiązku prowadzenia działalności gospodarczej i koncesjonowania.
Mały Trójpak wprowadził ponadto
definicję „prosumenta”, który oznacza
osobę fizyczną wytwarzającą na własne
potrzeby energię elektryczną w mikroinstalacji, która może odsprzedać nadwyżkę wytworzonej energii. Co istotne,
prosumenci zwolnieni są z obowiązku
prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej oraz uzyskania koncesji. Kolejne ułatwienia dotyczą
przyłączenia mikroinstalacji przez prosumentów, które to odbywa się na podstawie zgłoszenia przyłączenia złożonego w
przedsiębiorstwie energetycznym. Nadwyżkę niewykorzystanej energii prosumenci mogą odsprzedać po gwarantowanej cenie równej 80% średnich cen
sprzedaży energii elektrycznej w kraju
w poprzednim roku. Obowiązek zakupu
energii elektrycznej spoczywa na sprzedawcy z urzędu. Prosumenci jednakże
nie skorzystają ze wsparcia kolorowymi
certyfikatami.
Zgodnie z brzmieniem art. 29 ust. 2
pkt. 16 ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tj. Dz. U. z 2010 r. nr 243,
poz. 1623) obowiązującym od 11 września 2013 r. (wprowadzonym przez Mały Trójpak), pozwolenia na budowę ani
zgłoszenia nie wymaga wykonywanie robót budowlanych polegających na montażu pomp ciepła, urządzeń fotowolta-
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icznych o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kW oraz wolno
stojących kolektorów słonecznych. Nowe przepisy nie wskazują
jednak, czy urządzenia fotowoltaiczne wchodzące w skład farmy
mogą być budowane bez pozwolenia na budowę, o ile każde z
nich ma moc do 40 kW, czy też ich łączna moc ma wynosić do 40
kW. Pojawiają się tu wątpliwości interpretacyjne, co może spowolnić rozpoczęcie procesu inwestycyjnego. Z literalnego brzmienia
przepisu nie wynika bowiem, że łączna moc urządzeń i instalacji
wykorzystujących energię promieniowania słonecznego budowanych bez pozwolenia na budowę może wynieść do 40 kW.
Przepisy prawa nie definiują też ani urządzenia fotowoltaicznego
ani kolektora słonecznego, co dodatkowo utrudnia inwestorom
przejście przez zawiłości prawa w tym zakresie. Pomimo zmian
wprowadzonych od 11 września 2013 r., jeśli inwestycja obejmuje,
oprócz budowy urządzeń PV, także niezbędną infrastrukturę, uzyskanie pozwolenia na budowę w praktyce i tak może okazać się
konieczne. Posiadanie pozwolenia budowlanego bez wątpienia
będzie przydatne, jeśli inwestor planuje w przyszłości odsprzedaż
projektu. Wtedy taka decyzja pozytywnie wpłynie na ocenę danej
inwestycji przez potencjalnych kupców. Ustawa znowelizowała
Prawo budowlane. Nowe przepisy wprost określają, że montaż
pomp ciepła, urządzeń fotowoltaicznych (do 40 kW, ale bez ter-

”

Brak tzw. Dużego Trójpaku, tj.
szczególnych uwarunkowań
prawnych dla realizacji dużych
inwestycji OZE, stawia rynek
energetyki w Polsce w bardzo
niekorzystnej i niepewnej sytuacji

minu „łącznie”) oraz wolno stojących kolektorów słonecznych nie
będzie wymagało pozwolenia na budowę.
Mały Trójpak nałożył na odbiorców przemysłowych obowiązek
uzyskania i przedstawienia przez nich Prezesowi URE świadectw
pochodzenia do umorzenia. Obowiązek ten ciąży na odbiorcach
przemysłowych, którzy w roku kalendarzowym poprzedzającym
rok realizacji obowiązku zużyli nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej, której koszt wyniósł nie mniej niż 3% wartości ich produkcji, a także złożył oświadczenie potwierdzające zużycie energii. Tę zmianę wprowadzoną Małym Trójpakiem należy uznać za
istotną, gdyż może pozytywnie wpłynąć na popyt na rynku „zielonych certyfikatów”.
Nowelizacja wprowadziła również regulacje dotyczące „małych instalacji”. Mała instalacja oznacza OZE, o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 40 kW i nie większej niż
200 kW, przyłączone do sieci elektroenergetycznej o napięciu
znamionowym niższym niż 110 kV lub o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej większej niż 120 kW i nie większej niż 600 kW. W
odróżnieniu od prosumentów, małe instalacje dotyczą osób prowadzących odpowiednią działalność gospodarczą w rozumieniu

SYSTEMY OGRZEWANIA
ELEKTRYCZNEGO
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•
•
•
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ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz wymagają uzyskania koncesji. Zasadnicza różnica polega jednakże
na rentowności inwestycji w taką instalację. Przedsiębiorcy posiadający małą
instalację mogą uzyskać świadectwa pochodzenia (w odróżnieniu do prosumentów), a także odsprzedają wyprodukowaną energię elektryczną za 100% ceny.
Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzone przez Mały Trójpak, ustawę tą na
pewno można ocenić jako ważny krok w
kierunku rozwoju energetyki prosumenckiej. Wprowadzone zmiany mają umożliwić osobom fizycznym sprzedaż energii
wyprodukowanej w należących do nich
odnawialnych źródłach energii i jednocześnie ułatwiły przyłączanie mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej.

Paliwa dla energetyki
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Zmiany te mogłyby być również istotne
ze względu na możliwość zwiększenia
udziału odnawialnych źródeł rozproszonych w produkcji energii elektrycznej.
Mały Trójpak oznacza udogodnienia na
etapach posadowienia i funkcjonowania mikroinstalacji. Jednak rozwiązania
przyjęte w zakresie odsprzedaży i systemu rozliczeń należy ocenić jako jedną
z przeszkód dla rozwoju fotowoltaiki w
Polsce. Wprawdzie prosumenci zyskali
pewność, iż nadwyżka wyprodukowanego przez nich prądu będzie odsprzedana, jednakże tylko w wysokości 80%
cen. Poziom cen gwarantowanych ustalony przez ustawodawcę stawia opłacalność inwestowania w fotowoltaikę pod
znakiem zapytania. Biorąc pod uwagę
ceny gwarantowane oraz brak zielonych

certyfikatów, znacznie wydłuży się okres
amortyzacji i może skutecznie zablokować inwestycje prosumenckie.
Jednakże rozwiązania przyjęte w
Małym Trójpaku nadal nie są kompleksowe i nie zapewniają stabilnej sytuacji
prawnej w zakresie fotowoltaiki, nie znoszą barier administracyjnych, jak również
nie implementują prawidłowo i w całości Dyrektywy OZE. Dodatkowo brak
tzw. Dużego Trójpaku, tj. szczególnych
uwarunkowań prawnych dla realizacji dużych inwestycji OZE, stawia rynek energetyki w Polsce w bardzo niekorzystnej
i niepewnej sytuacji. Oczywistą konsekwencją notorycznego braku stabilnego i przejrzystego stanu prawnego jest
wstrzymanie przez przedsiębiorców inwestycji w instalacje fotowoltaiczne. o
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Szanse i bariery

kogeneracyjnych w Polsce

I

mplementacja dyrektyw europejskich dotyczących efektywności energetycznej
może w sposób znaczący wpłynąć na zwiększenie produkcji energii elektrycznej
i ciepła w kogeneracji. Będzie to związane ze zmniejszeniem zużycia paliw
kopalnych i znaczna redukcją emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W Polsce
istotny udział (ponad 50%) w produkcji ciepła mają systemy ciepłownicze.
W dużych polskich systemach ciepłowniczych prawie 90% ciepła
produkowanego jest w kogeneracji. W mniejszych systemach instalacje
kogeneracyjne nie są eksploatowane. Nowe źródła CHP powinny powstawać
w małych i średnich systemach ciepłowniczych. W tych systemach tkwi duży
potencjał kogeneracji. Aby go wykorzystać, potrzebna jest aktywna polityka
państwa wspierająca tego typu rozwiązania.

Ciepłownictwo

w rozwoju instalacji
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 Kogeneracja a polityka

Ciepłownictwo

energetyczna państwa

Podstawowym aktem prawnym,
który był podstawą stosowanych w Unii
Europejskiej systemów wsparcia skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła, była dyrektywa 2004/8/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
11 lutego 2004 r. w sprawie wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii. Dyrektywa
ta wprowadziła pojęcie wysokosprawnej kogeneracji, tj. jednoczesnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
którego efektem jest przynajmniej 10%
oszczędność paliwa pierwotnego w
stosunku do wytwarzania rozdzielonego (PES). W Dyrektywie 2004/8/WE
stwierdza się, że potencjał skojarzonej gospodarki cieplno-elektrycznej jako środka służącego do oszczędzania
energii jest obecnie niewystarczająco
wykorzystywany we Wspólnocie. Promowanie wysokosprawnej skojarzonej
gospodarki cieplno-elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe stanowi priorytet dla Wspólnoty
i niesie ze sobą potencjalne korzyści
wynikające ze skojarzenia, związane
z oszczędzaniem energii pierwotnej,
unikaniem strat w sieci i zmniejszeniem
emisji, w szczególności gazów cieplarnianych.
W październiku 2012 r. przyjęta została Dyrektywa 2012/27/WE w sprawie efektywności energetycznej. W
Dyrektywie tej zmieniono Dyrektywę
2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylono Dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/
WE. Nowa Dyrektywa dotyczy głównie
szeroko pojętej efektywności energetycznej, a jej głównym celem jest obniżenie o 20% zużycia energii pierwotnej
w UE, co stanowi istotny czynnik wpływający na powodzenie realizacji unijnej strategii energetycznej na 2020 r.
Dokument wskazuje środki pozwalające stworzyć odpowiednie warunki do
poprawy efektywności energetycznej.
Państwa członkowskie powinny zachęcać do wprowadzania środków i pro-

cedur wspierających instalacje kogeneracyjne o całkowitej znamionowej
mocy cieplnej dostarczonej w paliwie
wynoszącej mniej niż 20 MW, tak aby
zachęcać do rozproszonego wytwarzania energii.
Rodzi się jednak pytanie, czy rola
kogeneracji w tej Dyrektywie jest w wystarczającym stopniu uwypuklona? Wydaje się jednak, że w obszernej treści
Dyrektywy problematyka ta jest marginalizowana. W nowej Dyrektywie trochę
inaczej zdefiniowana została oszczędność energii pierwotnej (PES). Wysokosprawna kogeneracja powinna być
zdefiniowana w oparciu o oszczędność
energii uzyskaną dzięki wytwarzaniu
skojarzonemu, a nie na podstawie produkcji energii cieplnej i energii elektrycznej z osobna. Definicje kogeneracji i wysokosprawnej kogeneracji stosowane
w ustawodawstwie unijnym nie powinny wykluczać stosowania odmiennych
definicji w ustawodawstwie krajowym
do celów innych niż określone w ustawodawstwie unijnym.
W preambule do poprzedniej Dyrektywy podkreślono, że poprawa wytwarzania kogeneracji stanowi środek
prowadzący do osiągnięcia zgodności
z protokołem z Kioto, przede wszystkim w zakresie CO2.
Do celów Dyrektywy zaliczono m.in.
ustanowienie ujednoliconej metody obliczania energii elektrycznej otrzymanej
ze skojarzenia oraz wyznaczenie niezbędnych wskazówek do wdrożenia tej
metody przy zastosowaniu metodologii
opracowanych przez europejskie organizacje standaryzacyjne.
Programy wsparcia promujące kogenerację powinny być skupione na
popieraniu kogeneracji wynikającej z
gospodarczo uzasadnionego zapotrzebowania na ciepło i chłód. Wsparcie
państwowe powinno być zgodne z warunkami wytycznych wsparcia państwowego dla ochrony środowiska. Państwa członkowskie powinny stworzyć
inicjatywy niezbędne do zaspokojenia
potrzeby stabilnych realiów gospodarczych i administracyjnych dla inwestowania w nowe jednostki kogeneracyjne.

W Dyrektywie literalnie wymieniono
technologie, których dotyczy ten dokument. Są to:
a) turbina gazowo-parowa z odzyskiwaczami ciepła,
b) turbina parowa przeciwprężna,
c) turbina parowa upustowo-kondensacyjna,
d) turbina gazowa z odzyskiwaczami ciepła,
e) silnik spalinowy,
f) mikroturbina,
g) silnik Sterlinga,
h) ogniwo paliwowe,
i) silnik parowy,
j) organiczny obieg Rankine’a.
Dyrektywa nałożyła na państwa
członkowskie obowiązek przeprowadzenia analizy krajowego potencjału
dla stosowania kogeneracji o wysokiej
wydajności, włączając w to mikrokogenerację o wysokiej wydajności. Państwa członkowskie powinny także, po
raz pierwszy najpóźniej do 21 lutego
2007 r., a następnie co cztery lata, na
wniosek Komisji, złożony co najmniej
sześć miesięcy przed wyznaczonym
terminem, ocenić postęp osiągnięty
w zwiększaniu udziału kogeneracji o
wysokiej wydajności w całkowitej produkcji energii.
Po raz pierwszy w historii formułowania polityki państwa w obszarze
energetyki w dokumencie „Polityka
Energetyczna Polski do roku 2020” zauważono technologię skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła,
uznano ją za jedną z najistotniejszych
dla realizacji aż 4 z wyróżnionych 6 kierunków. W celu poprawy efektywności
energetycznej zapowiedziana została
realizacja celu szczegółowego związanego z Kogeneracją, tj.: „Dwukrotny
wzrost do roku 2020 produkcji energii
elektrycznej wytwarzanej w technologii
wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r.”. Zapowiadanym środkiem do realizacji tego celu
miało być działanie: „1.3. Stymulowanie
rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, w tym w postaci świadectw pochodzenia, w szczególności
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dla kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW
oraz odpowiednią politykę gmin”.
Można jednak wnioskować, że istniejący system wsparcia był niewystarczający, skoro w ciągu ostatnich
lat praktycznie nie pojawiły się nowe
instalacje kogeneracyjne, a wykonane w wielu przedsiębiorstwach analizy techniczno-ekonomiczne wskazują
na trudności w sfinansowaniu takich
inwestycji. Niestety założenia „Polityki
do 2020” nie tylko nie zostały zrealizowane, ale nie podjęto żadnych kroków,
aby je osiągnąć.
W nowy dokumencie „Polityki Energetycznej Polski do roku 2030” przyjętej przez Rząd w 2009 r. o kogeneracji
wspomina się tylko przy okazji rozwoju
energetyki rozproszonej i dla jednostek
kogeneracyjnych o mocy mniejszej od
1 MW. O ile poprzednio znalazło się
sformułowanie o podwojeniu produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu,
o tyle w nowym dokumencie zostało
to pominięte.
Reasumując, zmiana dyrektywy
oraz nieuwzględnienie zapisów dotyczących kogeneracji w „Polityce Energetycznej Polski do 2030 roku” świadczy, że rozwój kogeneracji w Polsce nie
będzie wspierany.
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tach 2005 oraz 2007, a w połowie 2007 r. nastąpiła zmiana mechanizmu wsparcia
kogeneracji i wprowadzono system zbywalnych świadectw pochodzenia (certyfikatów). Luka w produkcji ciepła w skojarzeniu w latach 1994-2002 spowodowana jest brakiem krajowych danych statystycznych produkcji ciepła w skojarzeniu
w źródłach przemysłowych. Można przypuszczać, że w tym okresie produkcja
ciepła w skojarzeniu była zbliżona do 300 PJ.
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Rys. 1. Wielkości produkcji energii elektrycznej w kogeneracji w latach 1980-2008

 Obecny stan

Ewidencja wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w kogeneracji prowadzona jest aktualnie przez dwie polskie
instytucje: Agencję Rynku Energii S.A.
(ARE) oraz Urząd Regulacji Energetyki
(URE). Według tych danych w 2010 r.
w wysokosprawnej kogeneracji wyprodukowano 25 TWh energii elektrycznej oraz około 230 PJ ciepła i można ocenić, że od kilku lat produkcja ta
utrzymuje się na podobnym poziomie.
Zmiany produkcji energii elektrycznej w
skojarzeniu w latach 1980-2008 przedstawiono na rys. 1, a ciepła na rys. 2.
Należy zwrócić uwagę, że w ostatnim
okresie dwukrotnie następowała zmiana definicji energii elektrycznej wytworzonej w kogeneracji, odpowiednio w la-

Rys. 2. Wielkość produkcji ciepła w elektrowniach i elektrociepłowniach,
w tym w skojarzeniu

Jak wygląda produkcja energii elektrycznej w skojarzeniu w Polsce na tle innych
krajów UE? Dzięki dużej produkcji ciepła dla scentralizowanych systemów ciepłowniczych udział produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu jest znaczny (rys. 3).
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Udział produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu
dane z roku 2009
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Rys. 3. Produkcja energii elektrycznej w krajach UE

Jeżeli uwzględni się jednak produkcję bezwzględną energii elektrycznej, to Polska zajmuje 1 miejsce w takiej statystyce, a po wdrożeniu programu rozwoju kogeneracji możemy w Polsce znacznie zwiększyć produkcję energii elektrycznej
w kogeneracji. Elementem, który ma wpływ na rozwój kogeneracji jest cena ciepła i energii elektrycznej oraz zmiana tych
cen w przyszłości. W perspektywie do 2030 r. podstawowym czynnikiem powodującym wzrost cen energii elektrycznej
będzie koszt związany z zakupem uprawnień do emisji. Wzrost kosztów przesyłania energii i dystrybucji nie będzie aż
tak znaczący. Dlatego też przyjęto, że wzrost ceny przesyłania energii elektrycznej będzie stały i będzie wynosił 1% rocznie (w cenach stałych), a pozostały wzrost ceny łącznej (wytwarzanie + przesyłanie) został przypisany do wytwarzania.
Otrzymany trend wzrostu cen energii elektrycznej w podziale na wytwarzanie oraz przesyłania przedstawiono na rys. 4.
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Rys. 4. Wzrost ceny wytwarzania i przesyłania energii elektrycznej
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Rozróżniono dwie grupy odbiorców: przemysł i gospodarstwa domowe. Dla
celów określenia trendu zmian cen zakupu energii elektrycznej dla ciepłowni
przyjęto trend uśredniony dla przemysłu i gospodarstw domowych. Trendy dla
obu tych grup odbiorców są prawie identyczne, w związku z tym do prognozy
cen zakupu energii elektrycznej zdecydowano się przyjąć trend średni.
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Rys. 5. Prognoza cen energii elektrycznej dla odbiorców przemysłowych i indywidualnych
Prognoza cen paliw
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Rys. 6. Prognoza zmian ceny paliwa do 2030 r.

W uzupełnieniu na rys. 6 zamieszczono prognozę wzrostu cen paliw w wartościach bezwzględnych. Cenę biopaliwa (biomasy i biogazu) indeksowano jak
cenę węgla.

 Prognoza

zapotrzebowania na
ciepło i potencjał
kogeneracji

Pojęcie ciepło sieciowe - podstawowa definicja tego pojęcia brzmi: „ciepło sieciowe jest to ciepło wytworzone
w źródle ciepła, a następnie przesłane siecią do przyłączonych do niej
odbiorców”. Czyli niezbędnym czynnikiem, aby zaliczyć ciepło do ciepła
sieciowego, jest konieczność przesła-

nia go siecią ciepłowniczą do odbiorców, z którymi podpisana jest umowa sprzedaży. Jako odbiorców ciepła
sieciowego można wyróżnić: budynki
mieszkalne, obiekty usługowe oraz
obiekty przemysłowe, które odbierają
ciepło sieciowe na potrzeby grzewcze
i technologiczne. Jeżeli część produkowanego ciepła sprzedawana jest do
sieci, a część zużywana przez producenta na własne potrzeby grzewcze
lub technologiczne, to całość ciepła
zaliczana jest do ciepła sieciowego.

Oznacza to, że ciepło sieciowe może
być wykorzystywane w ramach trzech
wyróżnionych przez Dyrektywę kierunków użytkowania: c.w.u., ogrzewania
pomieszczeń i ciepło przemysłowe.
Jako podstawę określenia prognozy
zapotrzebowania na ciepło sieciowe
do 2030 r. przyjęto dane źródłowe z
opracowania wykonanego w latach
2006 i 2007 pt.: „Analiza krajowego
potencjału wysokosprawnej kogeneracji”. Etap I i II wykonano w Uczelnianym Centrum Badawczym Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki
Warszawskiej. W opracowaniu tym
przyjęto metodykę prognozowania
rozwoju sektora energii wprowadzoną przez Międzynarodową Agencję
Energii Atomowej (IAEA) i powszechnie stosowaną na świecie w badaniach
energetycznych. W metodyce tej za
generalną siłę sprawczą wzrostu zapotrzebowania na energię jest uznawany wzrost gospodarczy, opisany za
pomocą zmiennych makroekonomicznych. Gospodarkę kraju dzieli się na
część zużywającą energię (odbiorców
finalnych) i na sektor energii, zajmujący
się pozyskaniem nośników energii pierwotnej, wytwarzaniem nośników energii finalnej oraz transportem i dystrybucją energii. Do odbiorców finalnych
zalicza się następujące sektory: przemysł, budownictwo, transport, rolnictwo, usługi wraz z sektorem publicznym oraz gospodarstwa domowe. W
prognozie do 2020 r. uwzględniono w
niewystarczającym stopniu zjawisko
ograniczania zapotrzebowania na ciepło związane z poprawą efektywności
energetycznej oraz procesów termomodernizacji obiektów budowlanych.
Dało to w przypadku ekstrapolacji trendu do 2030 r. dosyć wysoki wzrost zapotrzebowania na ciepło. Zjawisko tak
wysokiego wzrostu zapotrzebowania
na ciepło raczej nie wystąpi.
Analizy zapotrzebowania na ciepło w systemach ciepłowniczych do
2030 r. wykonano dla trzech segmentów rynku ciepła. Uwzględniono gospodarstwa domowe, przemysł oraz
handel i usługi.
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W następnym kroku uwzględniono
wpływ działań dotyczących zwiększenia efektywności energetycznej w istniejących zasobach mieszkaniowych.
Wdrażana będzie w Polsce Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych, a Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r.
w sprawie charakterystyki energetycznej budynku będzie nowelizowana w
kierunku dalszego ograniczania zużycia ciepła na cele grzewcze. Istniejące
budynki, które nie zostały jeszcze poddane procesowi termomodernizacji,
będą sukcesywnie ocieplane, co spowoduje ograniczenie zapotrzebowania
na ciepło. Przyjęto, że od 2010 r. spadek zapotrzebowania na ciepło z tego
powodu będzie wynosił 1% rocznie.
W kolejnym kroku przyjęto, że koszty związane z wdrażaniem dyrektywy
2009/29/WE reformującej dyrektywę
2003/87/WE (ETS) związaną z emisją
dwutlenku węgla spowodują wzrost
ceny ciepła i spadek liczby odbiorców
ciepła sieciowego. Uwzględniono konieczność ponoszenia dodatkowych
kosztów na opłacenia przydziału limitów CO2 od 2013 r. W okresie po
2023 r., a w zasadzie od 2020 r., wystąpi konieczność poniesienia dodatkowych kosztów na modernizację instalacji spalania tak, aby dostosować
instalacje do spełnienia wymagań dyrektywy IED związanych z emisją zanieczyszczeń gazowych (SO2, NOx,
CO, pył) do atmosfery. Spowoduje to
wzrost kosztów produkcji ciepła, a co
za tym idzie - znaczny wzrost ceny
ciepła dla odbiorców. Zjawisko to może ze szczególną ostrością wystąpić
w małych i średnich systemach ciepłowniczych. Dodatkowym zjawiskiem
może być zwiększenie emisji zanieczyszczeń produktami spalania przy
„powrocie” do eksploatacji małych niskosprawnych źródeł ciepła. Przyjęto,
że ubytki zapotrzebowania na ciepło
będą wynosić 0,5% rocznie. Wyniki obliczeń przedstawiono na rys. 7.

Prognoza zapotzrebowania na ciepło sieciowe do roku 2030
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Rys. 7. Prognoza zapotrzebowania na ciepło sieciowe w Polsce do 2030 r.

Na rys. 7 przedstawiono prognozę zapotrzebowania na ciepło sieciowe podaną w kilku wariantach.
Wynika z niej, że do 2030 r. nie
będzie znaczącego wzrostu zapotrzebowania na ciepło.
Prognoza całkowitego i technicznego potencjału kogeneracji do 2030
r. bazuje na metodyce i wynikach
otrzymanych w ramach realizacji
opracowania „Analiza krajowego potencjału wysokosprawnej kogeneracji” wykonanego w latach 2006-2007
przez Uczelniane Centrum Badawcze
Energetyki i Ochrony Środowiska Politechniki Warszawskiej. W analizie
uwzględniono również znaczny spadek zapotrzebowania na ciepło użytkowe w porównaniu do prognozy zapotrzebowania na ciepło do 2020 r.
Do określenia całkowitego potencjału wysokosprawnej kogeneracji
przyjmuje się sumę produkcji ciepła
sieciowego i ciepła lokalnego. Przez
techniczny potencjał wysokosprawnej kogeneracji - rozumie się ilość
energii elektrycznej i ciepła wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji, która uwzględniając warunki
techniczne, może być wytworzona z
wykorzystaniem technologii wymienionych w załączniku I do Dyrektywy.
Potencjał kogeneracji jest zwymiarowany mocą lub wielkością produkcji
energii elektrycznej i ciepła. Podstawą do wyznaczenia technicznego potencjału kogeneracji jest wyznaczony

wcześniej całkowity potencjał ciepła równy zapotrzebowaniu na ciepło użytkowe. Ciepło to w ogólnym
przypadku może być wytwarzane w:
 już istniejących centralnych systemach ciepłowniczych,
 nowo wybudowanych systemach
ciepłowniczych,
 instalacjach ciepłowniczych o
charakterze indywidualnym (jedno źródło, jeden odbiorca).
W przypadku wariantu gazowego,
należy też uwzględnić efekt zmniejszenia emisji wynikający z zamiany
paliwa. Emisyjność w przypadku wytwarzania energii elektrycznej z gazu
wynosi około 450 kg/MWh, podczas
gdy emisyjność wytwarzania energii
elektrycznej z węgla wynosi w Polsce
około 950 kg/MWh. W dokumencie
BAT przyjmuje się 750 kg/MWh. W
związku z tym w wyniku konwersji
produkcji 1 MWh energii elektrycznej z węgla kamiennego na produkcję energii elektrycznej z paliwa gazowego otrzymuje się oszczędność
500 kg CO2/MWh - przy założeniu
emisyjności produkcji na węglu w wysokości 950 kg/MWh i 300 kg CO2/
MWh oszczędności - przy założeniu
emisyjności 750 kg/MWh.
Przyjmując wielkość produkcji
energii elektrycznej w wysokości potencjału technicznego w technologii
gazowej w wysokości ok 105 TWh
otrzymuje się odpowiednio wielkość
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 Koszty zewnętrzne

cyjnej, które nie są ujęte lub są
ujęte w sposób niepełny w cenie produktu,
 koszty zewnętrzne ponoszone
przez przedsiębiorstwo, czyli koszty które nie są zależne
od przedsiębiorstwa, tj. jego
efektywności, itp. Są to koszty wynikające na ogół z decyzji administracyjnych organów
państwowych

wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła

Istotną i oczywistą zaletą technologii kogeneracyjnych w stosunku do rozdzielonego wytwarzania
energii elektrycznej i ciepła jest
oszczędność paliwa pierwotnego.
Konsekwencją tego jest oczywiście
zmniejszenie kosztów zewnętrznych wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Dodatkowo zmniejszenie kosztów zewnętrznych będzie
efektem zmiany paliwa z węgla na
gaz. Stąd z punktu widzenia określenia racjonalnej wielkości wsparcia kogeneracji istotna jest znajomość tych kosztów. Niestety nie
są dostępne odpowiednie dane
dla Polski. W obliczeniach wykorzystano dane niemieckie. W tabeli 2 przedstawiono wpływ spalania
różnych paliw na koszty zewnętrzne [eurocent/kWh].

Społeczne koszty zewnętrzne dotyczą przede wszystkim nieuwzględnionego w całości w cenie
energii elektrycznej i ciepła kosztu
środowiskowego związanego z wydobyciem i transportem paliw oraz
emisją zanieczyszczeń. Koszty te
praktycznie w całości zależą od ilości i rodzaju paliwa wykorzystywanego do wytwarzania. Z tego punktu widzenia skojarzone wytwarzanie
ogranicza koszty środowiskowe o
ile prowadzi do zmniejszenia zuży-

Tab. 2. Zestawienie kosztów zewnętrznych w zależności od rodzaju paliwa
Węgiel
kamienny

Węgiel
brunatny

Węgiel razem
z udziałem 60/40
kamienny/brunatny

Gaz
ziemny

Zdrowie, degeneracja
materiałów, uprawy
Ekosystem

0,75

1,01

0,85

0,35

0,2

0,78

0,43

0,04

Globalne ocieplenie (CO2)

1,6

2

1,76

0,73

cia paliwa w stosunku do wytwarzania rozdzielonego. Najlepsza miarą
redukcji tych kosztów jest zatem
współczynnik primary energy savings (PES).

W przeprowadzanych analizach
wyróżniono dwie grupy kosztów,
które choć mają zupełnie inny charakter, są nazywane kosztami zewnętrznymi. Są to:
 koszty zewnętrzne jako element
kosztów społecznych, czyli tych
kosztów działalności produk-

 Bariery rozwoju
kogeneracji

Tab. 1. Zestawienia potencjału ekonomicznego produkcji ciepła i energii elektrycznej
Rok

2010

2015

2020

2025

2030

Potencjał ekonomiczny ciepła [TWh]

122,6

119,5

119,0

118,0

113,9

Potencjał ekonomiczny energii elektrycznej (w. węglowy) [TWh]

55,44

54

53,3

53,3

50,7

Potencjał ekonomiczny energii elektrycznej (w. gazowy) [TWh]

86

82,3

80,9

79,8

74,6

Ciepłownictwo

oszczędności emisji wynikającą z
konwersji paliwa w wysokości 55
mln Mg lub 32 mln. Mg.
Łączny efekt (zmniejszenie zużycia paliwa i efekt konwersji paliwa
z węgla na gaz), to odpowiednio dla
przyjętych emisyjności z produkcji
energii elektrycznej z węgla ok. 67
mln Mg CO2 lub 44 mln Mg CO2.
Analizę ekonomicznego potencjału krajowego wysokosprawnej
kogeneracji wykonano w oparciu
o prognozę produkcji ciepła użytkowego. Analizę potencjałów kogeneracji przeprowadzono dla lat
2010, 2015, 2020, 2025 i 2030.
Uwzględniając potencjał techniczny
zwymiarowany ciepłem użytkowym,
przeprowadzono obliczenia w celu
określenia potencjału ekonomicznego dla ciepła i energii elektrycznej. Do tego celu wykorzystano
wykres uporządkowany produkcji
ciepła i przyjęto, że potencjał ekonomiczny dla ciepłej wody będzie
się równał potencjałowi technicznemu. Dla ciepła na cele grzewcze
potencjał ekonomiczny równy będzie 0,55 potencjału technicznego,
a dla ciepła przemysłowego 0,85
potencjału technicznego. Określenie potencjału ekonomicznego
dla produkcji ciepła użytkowego i
energii elektrycznej, podobnie jak
dla potencjału technicznego, wykonano w dwóch wariantach. Wariant węglowy - nowe inwestycje w
technologii z wykorzystaniem węgla
kamiennego oraz wariant gazowy
- nowe inwestycje w technologii z
wykorzystaniem gazu ziemnego.
Wyniki obliczeń przedstawiono w
tabeli 1.
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O ile aktualny stan prawny nie
sprzyja rozwojowi kogeneracji, o
tyle nowe regulacje planowane
na poziomie UE od 2013 r. mogą
stworzyć istotne dodatkowe bariery rozwoju kogeneracji. Dotyczy to przede wszystkim Dyrektywy o emisjach przemysłowych
(IED) oraz zmienionej Dyrektywy
o systemie handlu uprawnieniami
do emisji CO2 (ETS).
Obie te dyrektywy dotyczą źródeł ciepła o mocy większej od 50
MW(IED) i 20 MW (ETS) i znacząco
podniosą w nich koszty wytwarzania ciepła. Spowoduje to, że źródła
zasilające systemy ciepłownicze,
szczególnie predysponowane do
skojarzonego wytwarzania, staną
się niekonkurencyjne w stosunku
do źródeł indywidualnych, nieobarczonych takim kosztami. W efekcie
można się spodziewać znaczącego zmniejszenia się rynku ciepła
sieciowego (systemowego), a tym
samym potencjału rozwoju kogeneracji. Oceniono, że koszty wdrożenia Dyrektywy (IED) spowodują
wzrost kosztów wytarzania ciepła
o około 2,4 zł/GJ, co stanowi około 8% aktualnej średniej ceny wytwarzania ciepła.
Znacznie większy wymiar ma
wzrost kosztów z tytułu zakupu
uprawnień do emisji CO2. Wzrost
cen wytwarzania ciepła może więc
wynieść około 3,6-14,4 zł/GJ. W
przypadku wielu systemów ciepłowniczych wzrost cen „tylko” o
6 zł/GJ spowoduje, że koszt ogrzewania systemowego będzie droższy od grupowego.
Wykazany olbrzymi ekonomiczny potencjał kogeneracji wykorzystany jest w Polsce w niedostatecznym zakresie. W 2008
r. w Polsce wyprodukowano w
skojarzeniu ok. 250 PJ ciepła, co
oznacza, że wykorzystywane jest
zaledwie około 64% potencjału
uznanego za ekonomiczny. Pozwala to stwierdzić, że stosowane dotychczas w Polsce mecha-

nizmy wsparcia kogeneracji były i
są niewystarczające. Nie tylko nie
jest wykorzystany potencjał kogeneracji zwymiarowany wielkością
zapotrzebowania na ciepło użytkowe, ale też stosowane technologie kogeneracji charakteryzują
się małym wskaźnikiem skojarzenia, tj. małym stosunkiem produkcji energii elektrycznej do produkcji
ciepła. W 2008 r. wyprodukowane
zostało w skojarzeniu zaledwie 25
TWh energii elektrycznej, co stanowi około 35% energii potencjalnie
możliwej do wyprodukowania przy
wykorzystaniu całego potencjału
ekonomicznego. Przyczynami niedostatecznego rozwoju kogenera-

”

Polska dzięki
rozbudowanemu
systemowi
scentralizowanych
systemów
zaopatrzenia
w ciepło jest
w szczególny
sposób
predysponowana
do rozwoju
wytwarzania w
kogeneracji

cji są bariery o charakterze ekonomicznym (finansowym), prawnym,
administracyjnym i społecznym. Do
tego wyszczególnienia barier należy dodać bariery hamujące rozwój
systemów ciepłowniczych. Przy aktualnym poziomie rozwoju technologii energetycznych nie występują
bariery o charakterze technicznym.
Podstawowa bariera rozwoju kogeneracji ma charakter
ekonomiczny. Kogeneracja wysokosprawna przetwarza energię chemiczną paliwa w energię
elektryczną w bardzo efektyw -

ny sposób. Niestety przy aktualnej strukturze cen i kosztów oraz
dotychczasowym mechanizmie
wsparcia inwestycje kogenera cyjne nie są efektywne. Najlepiej
można to zobrazować porównując przychody z elektrociepłowni,
elektrowni i ciepłowni odniesione
do nakładów inwestycyjnych. Są
one najwyższe w przypadku ciepłowni i dochodzą do 0,5 zł/zł,
dla elektrowni wynoszą one około
0,14 zł/zł, a w przypadku elektrociepłowni nie przekraczają 0,1 zł/
zł. Jednostkowe koszty inwestycyjne elektrociepłowni są najwyższe, a czas wykorzystania mocy
zainstalowanej znacznie niższy niż
w elektrowni.
Nigdy dotychczas ceny możliwe do uzyskania ze sprzedaży
energii elektrycznej i ciepła nie
kreowały sygnałów inwestycyjnych. Obecna sytuacja dotycząca świadectw pochodzenia jest
również niewystarczająca i nie będzie dawała impulsów do rozpoczęcia procesów inwestycyjnych.
Obowiązujący system (projekt nowej ustawy czeka na uchwalenie
w Sejmie) ma zostać przedłużony
tylko do 2018 r., co oznacza niestabilność warunków ekonomicznych. Wprowadzone nowe świadectwa pochodzenia w kolorze
fioletowym i pomarańczowym są
tylko półśrodkiem we wspieraniu
kogeneracji.

 Propozycja modeli

promocji kogeneracji

Z przedstawionych analiz wynika, że aby kogeneracja mogła się
rozwijać i aby możliwe było osiągnięcie zakładanego w „Polityce”
celu ilościowego produkcji energii
elektrycznej w kogeneracji, należy
wprowadzić różnorodne metody
promocji tej technologii.
Z punktu widzenia gospodarki
kraju mechanizmy wsparcia kogeneracji muszą:
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cego rynku wytwarzania skojarzonego,
 zapewnić rozwój (budowa nowych mocy) rynku skojarzonego,
 zminimalizować koszty wsparcia poniesione przez państwo.
Z punktu widzenia inwestorów (eksploatatorów) należy:
 zapewnić wsparcie w wysokości zachęcającej do eksploatacji układów skojarzonych,
 zapewnić wsparcie w wysokości zachęcającej do budowy
nowych instalacji,
 zapewnić wsparcie w wysokości dającej konkurencyjną
pozycję na rynku energii elektrycznej w dostatecznie długim horyzoncie czasu.
Mechanizmy wsparcia można
podzielić na dwie podstawowe
kategorie:
 mechanizmy administracyjnoprawne (pozafinansowe),
 mechanizmy finansowe zwiększające ekonomiczną atrakcyjność kogeneracji.
Mechanizmy tej grupy metod
wsparcia powinny eliminować bariery administracyjno-prawne w
rozwoju kogeneracji. Szereg takich barier można zauważyć w
rozwoju pozyskiwania nowych odbiorców ciepła sieciowego. Podstawowym mechanizmem, któ ry mógłby w znaczący sposób
przyczynić się do rozwoju rynku
ciepła sieciowego z kogeneracji, jest prawne uprzywilejowanie
ciepła sieciowego na obszarach
znajdujących się w zasięgu sieci. Preferencje takie powinny być
uwzględniane w planach zaopatrzenia gmin w energię i planach
zagospodarowania przestrzennego.
Kogeneracja jest wspierana i
ma być wspierana, czyli ma być

konkurencyjna wobec innych systemów zasilania w ciepło. Dlatego też na obszarze będącym w
zasięgu sieci, należałoby wprowadzić zakaz dofinansowywania
technologii konkurencyjnych do
kogeneracji (np. kolektorów słonecznych).
Kolejnym bardzo istotnym zagrożeniem dla kogeneracji jest
skokowa zmiana wymogów dotyczących ochrony środowiska dla
instalacji powyżej 20 oraz powyżej 50 MW termicznych w paliwie. W związku z Dyrektywą IED
operatorzy instalacji będą musieli
ponieść znaczne nakłady inwestycyjne w celu przystosowania
instalacji spalania do nowych wymogów. Taki mechanizm zaburzy
konkurencyjność. W takim przypadku ciepło z indywidualnych

”

Ambitny cel jaki
został postawiony
w „Polityce
energetycznej
Polski do
roku 2020”,
tj. podwojenie
wytwarzania w
kogeneracji, jest
realny

małych źródeł, pracujących bez
kontroli jakości spalania, będzie
znacznie tańsze niż ciepło sieciowe. W związku z tym, aby bronić
rynku ciepła sieciowego, a tym
samym nie zwiększać emisji rozproszonej, proponuje się wprowadzenie opłat emisyjnych dla
„małych i indywidualnych” źródeł.
Mechanizm ten również będzie
bronił jakości powietrza, ponieważ zapobiegnie ucieczce wytwarzania ciepła do źródeł o niskiej
efektywności. Realizacja tego celu może być bardzo różna. Jed-

nym z mechanizmów możliwych
do zastosowania jest podatek paliwowy.

 Wnioski
Polska dzięki rozbudowanemu systemowi scentralizowanych
systemów zaopatrzenia w ciepło
jest w szczególny sposób predysponowana do rozwoju wytwarzania w kogeneracji.
Ambitny cel jaki został postawiony w „Polityce energetycznej
Polski do roku 2020”, tj. podwojenie wytwarzania w kogeneracji
,jest realny. Pozwoliłoby to w znaczący sposób zmniejszyć emisje
dwutlenku węgla oraz poprawiłoby bezpieczeństwo elektroenergetyczne kraju. Dzięki relatywnie
dużym systemom ciepłowniczym
możliwe jest wprowadzenie jednostek wytwórczych o relatywnie
dużych mocach, a więc relatywnie
mniejszych kosztach jednostkowych. Jednocześnie przy dotychczasowych niskich cenach ciepła,
nie ma społecznych warunków na
ich wzrost, a tym samym inwestycje kogeneracyjne bez dodatkowego wsparcia nie zapewniają
zwrotu z kapitału. W wielu przypadkach (np. instalacje zasilane
gazem) koszty operacyjne przekraczają przychody możliwe do
uzyskania ze sprzedaży ciepła i
energii elektrycznej. Nie jest możliwy zatem rozwój kogeneracji bez
systemu wsparcia. Jak wykazano rozwój kogeneracji jest możliwy. Daje to szansę na znaczną
redukcję emisji CO2 w procesach
wytwarzania ciepła i elektryczności i mogłoby pomóc Polsce w
wypełnieniu nowych zobowiązań
dotyczących redukcji emisji CO2
w krajach UE. o

Ciepłownictwo

 zapewnić utrzymanie istnieją-
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Warunki przyłączenia źródła
energii do sieci a warunki
techniczne i ekonomiczne
zawarcia umowy przyłączeniowej
- ewolucja orzecznictwa

Z

naczenie okoliczności wydania warunków przyłączenia przez przedsiębiorstwo
energetyczne podlegało ewolucji w orzecznictwie sądów powszechnych oraz
Sądu Najwyższego. Według stanowiska pierwotnego, którego zasadności nie
przekreśla w pełni odmienna aktualna linia orzecznicza, wydanie warunków
przyłączenia oznaczało stanowcze zobowiązanie operatora systemu do zawarcia
umowy o przyłączenie, zatem przesądzało istnienie warunków technicznych oraz
ekonomicznych przyłączenia.

Taki pogląd znalazł wyraz w wyroku
Sądu Najwyższego wydanym 9 marca
2004 r. w sprawie III SK 20/04, gdzie
podniesiono:
 Rację ma Sąd, że przez określenie
„warunki ekonomiczne” należy rozumieć opłacalność dla Zakładu przyłączenia podmiotu do sieci gazowej
i zawarcia z nim stosownej umowy,
a tę zabezpieczają stawki opłat taryfowych. Zasadność ustalenia, że
spełnione zostały warunki ekonomiczne i techniczne przyłączenia
przedmiotowej nieruchomości do
sieci potwierdza zachowanie strony
skarżącej, która określiła dla wnioskodawcy warunki przyłączenia oraz
opracowała projekt umowy przyłączeniowej.
Podobnie Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku wydanym 4 lutego 2011
r. w sprawie VI ACa 1030/10 uznał za
bezzasadny zarzut naruszenia art. 7 ust.
1 P. e. przyjmując, że kwestia istnienia
ekonomicznych i technicznych warunków do przyłączenia zainteresowanej została przesądzona poprzez przedstawienie zainteresowanemu projektu umowy
o przyłączenie. W ten sposób przedsiębiorstwo energetyczne złożyło oświadczenie o istnieniu możliwości przyłączenia do sieci źródła energii. Późniejsze
kwestionowanie przez przedsiębiorcę
istnienia warunków technicznych i ekonomicznych przyłączenia nie ma zatem
uzasadnienia prawnego i jest sprzeczne z jego wcześniejszymi działaniami:
Jednakże istnienie warunków technicznych determinowane jest przez warunki ekonomiczne. Dlatego przedsiębiorstwo energetyczne przedstawiając
warunki przyłączenia, powinno najpierw
upewnić się, czy istnieją ekonomiczne
przesłanki do zawarcia umowy przyłączeniowej na warunkach określonych
w taryfie i przy uwzględnieniu publicznoprawnego obowiązku realizacji i finansowania budowy i rozbudowy sieci
na warunkach określonych w art. 7 ust.
5 Prawa energetycznego. Jeżeli przedsiębiorstwo energetyczne ustali na podstawie przeprowadzanych analiz, że nie
ma możliwości ekonomicznych zawar-

cia umowy przyłączeniowej, zobowiązane jest powiadomić o tym ubiegającego
się o przyłączenie, a nie przesyłać mu
warunki przyłączenia do sieci. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo energetyczne
przygotuje projekt umowy, który następnie przekaże podmiotowi ubiegającemu
się o przyłączenie do sieci, odbiorca ma
możliwość zawarcia umowy na warunkach określonych przez przedsiębiorstwo energetyczne w okresie ważności
warunków przyłączenia. Gdy podmiot
przyłączany nie akceptuje warunków
przyłączenia określonych przez przedsiębiorstwo energetyczne, wówczas wnosi o ich zmianę. Jeżeli wniosek ten nie
zostanie uwzględniony przez przedsiębiorstwo energetyczne, zainteresowany
przyłączeniem podmiot może wystąpić
do Prezesa Urzędu na podstawie art. 8
ust. 1 Prawa energetycznego z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy o przyłączenie do sieci.
W tożsamy sposób wypowiedział się
Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku
wydanym 19 lutego 2010 r. w sprawie
VI ACa 1142/09:
 Sąd drugiej instancji nie podzielił
argumentacji apelującego, że Sąd
pierwszej instancji nie ustalił, czy
istnieją warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia i czy zainteresowany spełnia warunki przyłączenia
do sieci określone przez powoda.
Kwestia ta została bowiem ustalona przez fakt wydania zainteresowanemu przez powoda warunków
przyłączenia wraz z projektem umowy o przyłączenie. Powód, wydając
warunki przyłączenia zainteresowanemu, ustalił tym samym, że istnieją
zarówno techniczne, jak i ekonomiczne warunki przyłączenia, a więc
przesłanki określone w art. 7 ust. 1
P. e., pozwalające na zawarcie umowy o przyłączenie. Sąd podkreślił,
że powód wydał warunki przyłączenia zainteresowanemu na podstawie
ekspertyzy oddziaływania F. Spółki z
o.o. na sieć, potwierdzającej możliwość przyłączenia do sieci, a same
warunki przyłączenia zostały uzgod-

nione i zaakceptowane przez P.S.A.
(operatora systemu przesyłowego).
Stanowisko zbliżone zajął Sąd Najwyższy w wyroku wydanym 12 kwietnia
2011 r. w sprawie III SK 42/10, gdzie
opowiedział się za wiążącym charakterem wydanych warunków przyłączenia,
zastrzegając jednak, iż takie ich znaczenie ma swoje uzasadnienie nie w samym
fakcie wydana, lecz w powiązaniu z okolicznościami planowanej modernizacji
sieci na potrzeby przyłączenia i treścią
planu rozwoju przedsiębiorstwa energetycznego. Sąd Najwyższy nie wykluczył
jednak sytuacji, w której po wydaniu warunków przyłączenia może nastąpić odmowa zawarcia umowy przyłączeniowej,
jeżeli na skutek zmiany okoliczności faktycznych, określone pierwotnie warunki
stały się nieaktualne - szczególnie dla
sytuacji, gdzie pomiędzy wydaniem warunków a zawarciem umowy mija dłuższy okres czasu.
Aktualna linia orzecznicza, zapoczątkowana wyrokiem Sądu Najwyższego
wydanym 11 kwietnia 2012 r. w sprawie III SK 33/11, nie pozbawia zupełnie
znaczenia okoliczności wydania warunków przyłączenia, jednak sprzeciwia się
automatycznemu przesądzeniu, iż wydanie warunków przyłączenia oznacza
zobowiązanie do zawarcia umowy przyłączeniowej.
Dla właściwego zrozumienia intencji
Sądu Najwyższego, która niestety często
jest później upraszczana w orzecznictwie
sądów powszechnych, warto przytoczyć
kluczowe fragmenty uzasadnienia:
 Istnienie tych warunków weryfikowane jest co do zasady przez przedsiębiorstwo sieciowe wówczas, gdy
podmiot zainteresowany przyłączeniem do sieci wystąpi ze stosownym wnioskiem. Złożenie takiego
wniosku rodzi po stronie przedsiębiorstwa sieciowego obowiązek
przeprowadzenia oceny, czy przyłączenie danego podmiotu jest możliwe z technicznego punktu widzenia
(tzn. czy przedsiębiorstwo sieciowe
może dostarczać lub przyjmować
do sieci wnioskowaną ilość energii
elektrycznej) oraz czy będzie eko-
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nomicznie uzasadnione. Dopiero
po przeprowadzeniu stosownych
ustaleń przedsiębiorstwo sieciowe
wydaje warunki przyłączenia. Jeżeli w przekonaniu przedsiębiorstwa
energetycznego brak warunków
technicznych lub ekonomicznych,
wówczas odmawia ono zawarcia
umowy o przyłączenie do sieci i informuje o tym Prezesa Urzędu.
Wyprzedzając przytoczenie dalszego
fragmentu orzeczenia należy podkreślić,
iż przedsiębiorstwo energetyczne nadal
ma obowiązek merytorycznie rozpoznać
wniosek na etapie wydawania warunków
przyłączenia, czemu służą stawiane prawem wymogi odnośnie treści wniosku
i jego załączników. Ważne jest jednak
ostatnie zdanie - brak warunków technicznych i ekonomicznych może być
powodem odmowy zawarcia umowy o
przyłączenie, a nie odmowy wydania warunków przyłączenia. Takie rozumienie
przepisu art. 7 P. e. oznacza, iż wydając
warunki przyłączenia wraz z projektem
umowy o przyłączenie przedsiębiorstwo
energetyczne nie formułuje stanowczej
oferty zawarcia umowy przyłączeniowej,
lecz ofertę warunkową. Oferta ta bowiem
będzie wiążąca wyłącznie wówczas, gdy
spełnione zostaną przez wnioskodawcę
techniczne oraz ekonomiczne warunki
przyłączenia.
Powracając do uzasadnienia cytowanego wyroku Sądu Najwyższego:
 W niniejszej sprawie przesłanki, o

których mowa w art. 7 ust. 1 Prawa
energetycznego, nie zostały wykazane w toku postępowania przed Sądem Apelacyjnym. Dokonana przez
Sąd drugiej instancji subsumpcja art.
7 ust. 1 Prawa energetycznego do
okoliczności niniejszej sprawy nie
jest poparta ustaleniami faktycznymi odnoszącymi się do technicznych
i ekonomicznych możliwości przyłączenia instalacja zainteresowanego
do sieci powoda, a jedynie określoną
oceną faktu wydania przez powoda
warunków przyłączenia. Sąd Apelacyjny przyjął bowiem, że o spełnieniu
wymienionych w art. 7 ust. 1 P. e.
warunków przesądza samo wydanie
przez powoda warunków przyłączenia do sieci. Rozumowanie to bliskie
jest zasadzie „venire contra factum
proprium nemini licet” - skoro powód
wydał warunki przyłączenia do sieci,
tym samym potwierdził, że istnieją
ekonomiczne i techniczne warunki
przyłączenia do sieci.
Jednakże dokonana przez Sąd Apelacyjny ocena zachowania powoda abstrahuje od faktu, że warunki przyłączenia
określają tylko kwestie techniczne, co
wynika wprost z §8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki z 4 maja 2007
r. w sprawie szczegółowych warunków
funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz. U. z 2007 r. Nr 93, poz.
623). Warunki przyłączenia nie odnoszą
się w ogóle do przesłanki technicznej
możliwości przyłączenia źródła energii
oraz ekonomicznej zasadności koniecznych do tego inwestycji (wykraczających
poza samą realizację przyłącza). Ponadto wydając przedmiotowe warunki, powód wyraźnie zastrzegał, że przyłączenie
farmy wiatrowej do sieci będzie możliwe
w przypadku sfinansowania przez zainteresowanego określonych inwestycji. W okolicznościach niniejszej sprawy
nie jest zatem możliwe odwoływanie się
do wymienionej powyżej zasady celem
uzasadnienia założenia o istnieniu technicznych i ekonomicznych warunków
przyłączenia zainteresowanego do sieci powoda.
Sąd Najwyższy podkreślił, iż wyda-

nie warunków przyłączenia należy identyfikować z określeniem technicznych
aspektów połączenia instalacji wytwórcy
z siecią operatora systemu. Nie można
automatycznie przesądzać istnienia warunków technicznych i ekonomicznych
na dzień zawarcia umowy o przyłączenie tylko na podstawie wydania warunków przyłączenia. Trzeba mieć również
na uwadze dodatkowe, warunkowe zobowiązania przedsiębiorstwa energetycznego związane w szczególności z
koniecznością rozbudowy sieci celem
przyłączenia źródła oraz związanego z
tym rozkładu kosztów.
Nie można jednak tego stanowiska
postrzegać bezrefleksyjnie - jeżeli zostanie wykazane, iż ocena istnienia warunków technicznych i ekonomicznych
została przez przedsiębiorstwo energetyczne dokonana rzetelnie, na podstawie
kompletnej dokumentacji przedłożonej
przez wnioskodawcę, bez dodatkowych
zastrzeżeń, a pomiędzy wydaniem warunków przyłączenia i zawarciem umowy
o przyłączenie nie zaszły istotne zmiany,
sam fakt wydania warunków przyłączenia będzie miał bardzo istotne znaczenie.
Stanowisko Sądu Najwyższego zostało zaaprobowane w orzecznictwie sądów powszechnych. Sąd Apelacyjny w
Warszawie w wyroku wydanym 9 sierpnia 2012 r. w sprawie VI ACa 419/12
wskazał co następuje:
 Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z dnia 11 kwietnia
2012 r. III SK 33/11 rozumowanie
oparte na implikacji - jeśli przedsiębiorstwo energetyczne wydało
warunki przyłączenia do sieci - to
istnieją warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia do sieci
jest błędne. Wymaga ono bowiem
dalszego wyjaśnienia, czy w rzeczywistości, nie zaś w warunkach
nakładających określone obowiązki, pociągające za sobą konkretne
koszty, istnieją warunki techniczne
i ekonomiczne do przyłączenia do
sieci farmy wiatrowej. Nie zostało
natomiast przeprowadzone postępowanie dowodowe, które dałoby
odpowiedź na pytanie, czy w istocie

spełnienie warunków technicznych
przyłączenia, które zostały wydane
może mieć miejsce w rzeczywistości, jak również, czy istnieją ekonomiczne warunki przyłączenia do
sieci(…).
(…) Warunki te stanowią czynniki, od
istnienia których uzależnione jest przyłączenie do sieci. Warunki te po ich wydaniu wymagają rozważenia zarówno
przez przedsiębiorstwo zajmujące się
przesyłaniem lub dystrybucją energii,
jak i podmiotu ubiegającego się o przyłączenia do sieci, co do możliwości po
stronie przedsiębiorstwa zajmującego
się przesyłaniem lub dystrybucją energii technicznych i ekonomicznych, a po
stronie podmiotu ubiegającego się zawarcia umowy o przyłączenie do sieci
czy możliwe jest spełnienie warunków.
Odrębnej analizie należy poddać kolejny fragment tego orzeczenia, a to z
uwagi na odmienne stanowisko Sądu
Najwyższego o źródle obowiązku rozbudowy sieci. Sąd Najwyższy upatruje
tej podstawy wyłącznie w założeniach
do planu zaopatrzenia w ciepło, energię
elektryczną i paliwa gazowe albo w samym planie zaopatrzenia, zaś sądy powszechne oraz prezes URE podkreślają kluczowe znaczenie planów rozwoju
przedsiębiorstw. W mojej ocenie stanowisko sądów powszechnych w sposób
pełniejszy koresponduje z charakterem
planów rozwoju, który rzeczywiście w
większym stopniu uwzględniają zamiary
inwestycyjne przedsiębiorcy niż założenia do planu zaopatrzenia, które są wyrazem polityki energetycznej gminy i w
praktyce nie zawsze są skorelowane z
planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych.
(…) Warunki ekonomiczne przyłączenia do sieci, podobnie jak i warunki techniczne nie zostały przez ustawodawcę
zdefiniowane. Wydaje się, że ocena, czy
istnieją warunki techniczne i ekonomiczne przyłączenia konkretnego podmiotu
wymaga każdorazowej oceny czy realnie
istnieją możliwości spełnienia warunków
przyłączenia oraz jaki jest ich koszt. Nie
może bowiem ujść z pola widzenia, że
przedsiębiorstwa energetyczne rozbu-

dowują sieci w zakresie uzgodnionym
w planie rozwoju, o którym mowa w art.
16 ust. 1 prawa energetycznego. Jeżeli budowa lub rozbudowa sieci została
przewidziana w planie rozwoju, to przedsiębiorstwo ma zapewnione w taryfie
środki niezbędne na sfinansowanie tej
inwestycji. Tylko w takiej sytuacji a priori
można uznać, że spełnione są warunki
ekonomiczne przyłączenia, natomiast
jeśli rozbudowa poprzez przyłączenie
określonego podmiotu nie była przewidywana, to koniecznym jest przeprowadzenie analizy kosztów inwestycji związanych z przyłączeniem oraz obliczenie
okresu zwrotu inwestycji. Innymi słowy
zbadania i ustalenia w każdym razie wymaga czy istnieją warunki techniczne i
ekonomiczne dla przyłączenia do sieci, po wydaniu warunków przyłączenia.
Stanowisko Sądu Najwyższego odnośnie znaczenia wydania warunków
przyłączenia podzielił Sąd Apelacyjny
w Warszawie także w wyroku wydanym
31 stycznia 2013 r. w sprawie VI ACa
1066/12 oraz w wyroku wydanym 4
kwietnia 2013 r. w sprawie VI ACa 4/13.
Warto przytoczyć fragment uzasadnienia wyroku wydanego w sprawie VI
ACa 1066/12 w zakresie w jakim praktycznie omawia skutki stwierdzenia braku warunków technicznych lub ekonomicznych przyłączenia przed zawarciem
umowy przyłączeniowej:
 Warunki te po ich wydaniu wymagają
rozważenia zarówno przez przedsiębiorstwo zajmujące się przesyłaniem
lub dystrybucją energii, jak i podmiot
ubiegający się o przyłączenie do
sieci, co do możliwości, po stronie
przedsiębiorstwa zajmującego się
przesłaniem lub dystrybucją energii technicznych i ekonomicznych,
a po stronie podmiotu ubiegającego
się zawarcia umowy o przyłączenie
do sieci czy możliwe jest spełnienie
warunków. W razie uzgodnienia po
obu stronach możliwości spełnienia
warunków strony zawierają umowę
o przyłączeniu.
Natomiast, gdy strony nie mogą
uzgodnić warunków lub następuje odmowa zawarcia umowy, wówczas, pod-

miot ubiegający się o zawarcie umowy
o przyłączenie do sieci może zwrócić
się do Prezesa URE o wydanie decyzji
w tym zakresie. W toku postępowania
przed Prezesem konieczne jest ustalenie
czy przesłanki przyłączenia - spełnienie
warunków w rzeczywistości z punktu
widzenia ekonomicznego i technicznego jest możliwe i w zależności od wyniku postępowania Prezes URE wydaje
odpowiednią decyzję.
Odrębnego wyróżnienia wymaga
fragment odnośnie charakteru prawnego umowy przyłączeniowej:
 Umowa o przyłączenie do sieci nazwana została przez ustawodawcę
w sposób mylący, bowiem de facto jest to umowa (zobowiązująca)
przyrzeczenia przyłączenie do sieci. Z chwilą podpisania tej umowy
dochodzi do rozpoczęcia prac projektowych i budowlano-montażowych, na określonych zasadach w
tej umowie. Analiza zatem powyższego przepisu wskazuje także na
to, że umowa o przyłączenie do
sieci to umowa zobowiązująca do
przyłączenia do sieci po spełnieniu
warunków określonych w umowie
zobowiązującej.
Rozważania przeprowadzone w
niniejszej publikacji stanowiły jedynie
zarysowanie problemu relacji między
warunkami przyłączenia a umową przyłączeniową. Wskazany problem nie ma
wyłącznie akademickiego znaczenia, a
to z uwagi na odpowiedzialność przedsiębiorstwa energetycznego za nieuzasadnioną odmowę zawarcia umowy
przyłączeniowej. Orzecznictwo sądowe przesunęło ciężar jakościowy decyzji
z momentu wydania warunków przyłączenia na etap negocjacji samej umowy
przyłączeniowej, dlatego też decyzja o
odmowie wydania warunków przyłączenia powinna być podejmowana w sposób bardzo ostrożny. o
Piotr Zamroch jest autorem bloga
prawniczego www.przesył-energii.pl
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Szymon Pająk, Zakład Techniki Cieplnej, „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o.

Parametry eksploatacyjne
układów kogeneracyjnych
opartych na silnikach gazowych
- deklaracje a rzeczywistość

O

d momentu popularyzacji małych układów kogeneracyjnych opartych na
silnikach gazowych, stanowiących - w świetle rosnących wymagań w zakresie
ochrony środowiska - ciekawą i czasem jedyną alternatywę dla kotłowni węglowych,
ENERGOPOMIAR wykonuje pomiary gwarancyjne takich instalacji. Wszystkie
wartości liczbowe przedstawione poniżej pochodzą z pomiarów gwarancyjnych
wykonywanych na układach kogeneracyjnych zarówno na zlecenie Generalnych
Wykonawców, jak i Inwestorów.
trycznej i cieplnej, jak i pod względem
spalanych w nich paliw. Badane przez
nas układy kogeneracyjne były (są)
zasilane w ok. 52% przypadków gazem sieciowym GZ50, w około 30%
gazem produkowanym w oczyszczalniach ścieków, w około 13% gazem
pochodzącym z odmetanowania kopalń, a w około 4% gazem z lokalnych
polskich złóż gazu.
Wydaje się, że jak na polskie warunki posiadamy obecnie stosunkowo
dużą bazę danych w zakresie przebadanych instalacji kogeneracyjnych. Mieliśmy do czynienia z silnikami gazowymi
siedmiu różnych firm, w tym największych graczy w tym segmencie rynku
energetycznego. Można więc stwierdzić, że wnioski z porównania deklaracji
producentów z wynikami rzeczywistych
parametrów pracy układów kogenera-

cyjnych uzyskanych na obiektach będą
niezależnie od producentów, ponieważ
dotyczą całej grupy.

 Moc elektryczna
Na rys. 1 pokazano przekrój badanych układów kogeneracyjnych pod
względem deklarowanej przez producenta mocy elektrycznej brutto z
uwzględnieniem spalanego w silniku
paliwa. Moce elektryczne podane poniżej są zaczerpnięte z kart katalogowych producentów, co nie jest tożsame
z mocą elektryczną wymaganą przez
Inwestora lub gwarantowaną przez Generalnego Wykonawcę układu kogeneracyjnego. Dane odnośnie analizowanego zestawu silników przedstawione na
tym wykresie uszeregowano rosnąco.
Nominalna moc elektryczna silników gazowych stanowiących podsta-

Technologie

Aby nie być posądzonym o próbę
ujawnienia poufnych danych lub przedstawienie kogokolwiek w niekorzystanym świetle w artykule nie podano lokalizacji obiektu, na którym instalacja
pracuje, nazwy Generalnego Wykonawcy, nazwy Inwestora, a nawet nazwy
producenta silnika. Również ze względu na wrażliwość przedstawionych
informacji nie podano informacji, czy
gwarancje dla danego układu zostały spełnione czy nie. Czytający muszą
pamiętać o tym, że analizy przedstawione poniżej dotyczą z jednej strony
parametrów deklarowanych przez producentów, więc ogólnie dostępnych w
formie kart katalogowych, a z drugiejrzeczywistych osiągów zarejestrowanych po zabudowie układu na miejscu.
Pomiary dotyczyły szerokiego spektrum zarówno pod względem generowanej przez te układy mocy elek-
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Rys. 1. Przegląd układów kogeneracyjnych mierzonych przez
ENERGOPOMIAR pod kątem nominalnej mocy elektrycznej

wowe źródło generacji energii elektrycznej waha się w zakresie od około 140
kWe do prawie 7 MWe.
Układy kogeneracyjne oparte na
silnikach są dobierane w taki sposób,
aby uzyskiwać maksymalne - możliwe
technicznie do uzyskania - czasy pracy w roku przy pracy układu z pełnym
obciążeniem elektrycznym i cieplnym.
Skutkiem takiego podejścia jest również dobór czasem kilku urządzeń o
mniejszych mocach zainstalowanych
w jednej lokalizacji, aby możliwe było
lepsze dopasowanie charakterystyki
pracy urządzeń do zapotrzebowania na
ciepło grzewcze w skali całego przedsiębiorstwa.
Jak wynika z poyższego wykresu,
rodzaj spalanego paliwa nie ma wpływu
na poziom mocy elektrycznej możliwej
do wygenerowania w układzie kogeneracyjnym. Ograniczenia wynikają jedynie z dostępności danego paliwa. Relatywnie najmniejsza jest dostępność
biogazu powstającego np. w biogazowniach lub przy oczyszczalniach ścieków,
tak więc moc elektryczna silników spalających to paliwo, jakie instaluje się w
Polsce, lokuje się poniżej 1 MWe.
Na rys. 2 przedstawiono wyniki
porównania rzeczywistych mocy elektrycznych zarejestrowanych podczas

pomiarów gwarancyjnych układów kogeneracyjnych wykonywanych przez
ENERGOPOMIAR z deklarowanymi
przez producentów mocami elektrycznymi podawanymi w kartach katalogowych. Porównania dokonano po przeliczeniu mocy elektrycznej zmierzonej
w warunkach pomiarowych na warunki odniesienia zgodnie z wymaganiami
podanymi w normie PN-ISO 3046-1
- moc elektryczną silnika oraz zuży-

cie paliwa należy przeliczyć na warunki
odniesienia podane w ww. normie (tr =
25°C, pr = 100 kPa oraz jr = 30%). Ze
względu na to, że producenci deklarują parametry pracy silników gazowych
w oparciu o warunki odniesienia podane w ww. normie, wszystkie parametry
pracy silników zarówno te deklarowane, jak i rzeczywiste po korekcji zostały sprowadzone na takie same warunki. Umożliwia to porównywanie wprost
parametrów uzyskiwanych przez silniki różnych producentów dla pomiarów
wykonanych w różnych warunkach pracy układów.
Porównanie przygotowano dla 20
silników, dla których opracowano końcowe wyniki pomiarów gwarancyjnych,
a kolejność na rys. 2 nie odpowiada porządkowi rosnącemu przedstawionemu
na rys. 1. Jak widać w przeważającej
większości przypadków, rzeczywista
moc elektryczna układu kogeneracyjnego (silnika gazowego) mieściła się
w paśmie niepewności pomiaru, ale w
9 przypadkach na 20 moc elektryczna
zmierzona na obiekcie była niższa od
deklarowanej przez producenta. Tylko
w 3 przypadkach rzeczywista moc elektryczna wyraźnie przekraczała deklaracje (od +1.75 do +2.25%). Dla zobrazowania wpływu niepewności pomiaru na

Rys. 2. Porównanie mocy elektrycznej układów
kogeneracyjnych mierzonych przez ENERGOPOMIAR
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Rys. 3. Porównanie sprawności elektrycznej układów kogeneracyjnych mierzonych przez ENERGOPOMIAR

gazowym - odpowiednio jako wartości deklarowane przez producenta oraz
rzeczywiście zmierzone na obiektach.
W przypadku silników S21-S23 nie
ma jeszcze ostatecznych wyników pomiarów gwarancyjnych i z tego powodu nie zamieszczono danych do porównania sprawności deklarowanych
i rzeczywistych.
Jak widać tylko w dwóch przypadkach sprawność elektryczna rzeczywista jest większa od wartości deklarowanej przez producenta. W pozostałych
18 przypadkach należy odnotować różnicę dochodzącą nawet do prawie 5
punktów procentowych.
Jeżeli przedstawimy sprawność
elektryczną w funkcji mocy elektrycznej silnika, widać że sprawność rośnie
w postępie logarytmicznym od poziomu

36% dla najniższych mocy elektrycznych
do poziomu około 46.5% dla największych mocy elektrycznych. Porównanie
sprawności elektrycznych uzyskiwanych
przez układy kogeneracyjne w układzie
hel=f(N) wskazuje, że rozbieżność pomiędzy deklaracjami a rzeczywistością
w przypadku mocy elektrycznej brutto
jest na poziomie od -1.5 p.p. dla silników
o małych mocach do około 2 p.p. dla
silników o większych mocach.
W wielu przypadkach powodem takiej sytuacji z jednej strony jest uzyskiwanie przez silniki gazowe mocy elektrycznej niższej od deklarowanej przez
producenta (rys. 2), ale również - a może przede wszystkim - zwiększone zużycie paliwa. Kwestia zużycia paliwa
gazowego została przedyskutowana
w dalszej części artykułu.

Rys. 4. Charakterystyki sprawności elektrycznej układów kogeneracyjnych

Technologie

ocenę wartości zmierzonej na wykresie
zaznaczono maksymalny poziom niepewności określenia mocy elektrycznej
układu kogeneracyjnego. Należy pamiętać, że liczniki energii elektrycznej
do rozliczania produkcji w kogeneracji
wysokosprawnej powinny być klasy
0.5, więc wymagania formalne odnośnie dokładności wskazań zawierają
się w węższym paśmie.
Kontynuując wątek związany z generacją energii elektrycznej, na rys. 3
przedstawiono wykres zawierający porównanie deklarowanych i rzeczywistych sprawności elektrycznych układów kogeneracyjnych. Sprawności
elektryczne pokazane na wykresie zostały wyznaczone jako stosunek mocy elektrycznej do energii chemicznej
doprowadzonej do układu w paliwie
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Na kolejnym wykresie rys. 4 przedstawiono zależność sprawności generatora
w funkcji deklarowanej mocy elektrycznej.
Wartości, na których zbudowano wykres przedstawiony na rys. 5, zaczerpnięto z dokumentacji producentów ze względu na to, że nie wykonywano pomiarów
w celu określenia rzeczywistej sprawności generatorów współpracujących z
silnikami gazowymi zainstalowanymi w
układach kogeneracyjnych.

 Moc cieplna
Na rys. 6 pokazano przekrój badanych układów kogeneracyjnych pod

względem deklarowanej przez producenta mocy cieplnej z uwzględnieniem
spalanego w silniku paliwa. Moce cieplne podane poniżej są zaczerpnięte z
kart katalogowych producentów, co
nie jest tożsame z mocą cieplną wymaganą przez Inwestora lub gwarantowaną przez Generalnego Wykonawcę
układu kogeneracyjnego. Dane odnośnie analizowanego zestawu silników
przedstawione na tym wykresie uszeregowano rosnąco.
Nominalna moc cieplna układów kogeneracyjnych, uwzględniająca zarówno ciepło z chłodzenia
silnika, jak i ciepło odbierane od spa-

lin w wymienniku spaliny/woda, waha się od około 200 kWt do prawie
6 MWt. W przypadku silnika oznaczonego na wykresie (rys. 6) numerem 17
należy wspomnieć, że jest to silnik pracujący w zakładzie przemysłowym na
potrzeby technologii, gdzie ciepło odpadowe z chłodzenia silnika podgrzewa wodę grzewczą (i to ciepło zostało pokazane na wykresie), a ciepło w
spalinach jest wykorzystywane w procesach suszarniczych.
Korzystając z danych projektowych
producentów silników, przygotowano
wykres (rys. 7) obrazujący „miejsce”
generacji ciepła i jego udział w suma-
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Rys. 5. Porównanie sprawności generatora dla silników gazowych różnych mocy

Rys. 6. Przegląd układów kogeneracyjnych mierzonych przez
ENERGOPOMIAR pod kątem deklarowanej mocy cieplnej

rycznym cieple przekazywanym wodzie
sieciowej w wymienniku woda (glikol)/
woda. Nie wszyscy producenci silników
udostępniają komplet informacji w tym
zakresie, więc w kilku przypadkach nie
podano rozdziału ciepła użytecznego.
Jak można zauważyć, w większości
przypadków udziały te są prawie równe
i zmieniają się w granicach od 49 do
55%. Jedynie w dwóch przypadkach
udział ciepła z chłodzenia silnika osiąga
około 64% łącznej ilości ciepła przekazywanej do wody grzewczej.
W dalszej części artykułu przedstawiono wyniki porównania rzeczywistych
mocy cieplnych zarejestrowanych podczas pomiarów gwarancyjnych układów
kogeneracyjnych wykonywanych przez
ENERGOPOMIAR z deklarowanymi
przez producentów mocami cieplny-
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mi podawanymi w kartach katalogowych. Ze względu na fakt, że normy
nie określają sposobu przeliczania mocy cieplnej w warunkach pomiarowych
na warunki określone przez producentów, wartości z pomiarów porównano
z wartościami deklarowanymi wprost
bez dokonywania przeliczeń.
Porównanie przygotowano dla 20
silników, dla których opracowano końcowe wyniki pomiarów gwarancyjnych,
a kolejność ich przedstawienia na rys. 8
nie odpowiada porządkowi rosnącemu przedstawionemu na rys. 6. W jedenastu przypadkach (stanowiących
55% badanych przypadków) moc cieplna zmierzona na obiekcie była niższa
od deklarowanej przez producenta, ale
w pięciu przypadkach niedotrzymanie
mocy cieplnej mieściło się w paśmie
tolerancji zakładanych przez producentów silników. W kolejnych sześciu
moc cieplna zmierzona na obiekcie była
wyższa od deklarowanej przez producenta. Dla zobrazowania wpływu niepewności pomiaru na ocenę wartości
zmierzonej na wykresie zaznaczono
pasmo tolerancji określenia mocy cieplnej układu kogeneracyjnego najczęściej spotykane w dokumentach producentów silników. Przy okazji analizy
mocy cieplnej należy zwrócić uwagę
na bardzo ważne kwestie techniczne,

warunkujące możliwość uzyskania mocy cieplnej na wyjściu z układu kogeneracyjnego:
1. Inwestor musi jednoznacznie
określić granice dostaw i miejsca dokonywania pomiarów, ponieważ zdarzały
się przypadki, że producent silnika informował, że on gwarantuje moc cieplną
w obrębie wewnętrznego układu chłodzenia silnika, a nie za wymiennikiem
pośrednim glikol/woda sieciowa, co z
kolei interesowało Inwestora.
2. Inwestor musi dokonać staran-

nego wyboru parametrów wody sieciowej (głównie temperatury powrotu
i strumienia), na jakich układ kogeneracyjny będzie współpracował z siecią
ciepłowniczą. W przypadku istotnych
rozbieżności w parametrach wody sieciowej na granicy dostawy układu kogeneracyjnego - mówimy głównie o zbyt
niskiej temperaturze wody powrotnej
- zarówno Generalny Wykonawca, jak
i producent będzie miał argument o
niezapewnieniu kontraktowych parametrów przez Inwestora. Istotne jest
również zaplanowanie pory wykonywania pomiarów gwarancyjnych - czy
powinna to być pora letnia, kiedy to
na przykład silnik samodzielnie ma zapewnić dostawę ciepła do odbiorców,
czy może raczej zimowa, kiedy musi
współpracować z istniejącą kotłownią.
3. Inwestor w SIWZ, a następnie
Strony w Umowie, musi precyzyjnie
określić, czy dopuszcza lub nie dopuszcza stosowanie tolerancji producenta.
Kwestie tolerancji oraz niepewności pomiarowych szczegółowo omówiono w
dalszej części referatu.
4. Należy pamiętać, że producenci silników prawie zawsze mają możliwość zaoferowania w dostawie wymiennika spaliny/woda (glikol), ale na
ogół wymiennik ten jest dostarczany
przez Generalnego Wykonawcę. W

Rys. 8. Porównanie mocy cieplnej układów kogeneracyjnych
mierzonych przez ENERGOPOMIAR - wartości względne
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Rys. 7. Udział mocy cieplnej według miejsca generacji
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Rys. 9. Porównanie sprawności cieplnej układów kogeneracyjnych mierzonych przez ENERGOPOMIAR
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tej sytuacji odpowiedzialność za dotrzymanie parametrów po stronie wody
sieciowej spada na Generalnego Wykonawcę, który musiałby udowodnić,
że to niewystarczające chłodzenie silnika i odzysk ciepła ze spalin są przyczyną niedotrzymania mocy cieplnej, a
nie projekt i/lub wykonanie wymiennika
spaliny/glikol.
5. Ważne jest dopilnowanie przeprowadzenia optymalizacji pracy całego układu na miejscu zainstalowania,
aby zapewnić taką pracę wymiennika
spaliny/glikol, aby temperatura spalin za
wymiennikiem była zgodna z warunkami podanymi przez producenta (na ogół
powinna wynosić 120°C). Wszelkie rozbieżności tej temperatury wzwyż będą
automatycznie wpływać na poziom generowanej mocy cieplnej całego układu
kogeneracyjnego.

Uzupełniając wątek związany z generacją energii cieplnej, przedstawiono
wykres (rys. 9) zawierający porównanie
pomiędzy deklarowanymi i rzeczywistymi sprawnościami cieplnymi układów
kogeneracyjnych. Sprawności cieplne
pokazane na wykresie zostały wyznaczone jako stosunek mocy cieplnej do
energii chemicznej doprowadzonej do
układu w paliwie gazowym - odpowiednio jako wartości deklarowane przez
producenta oraz rzeczywiście zmierzone na obiektach.
Tylko w dwóch przypadkach sprawność cieplna rzeczywista jest większa
od wartości deklarowanej przez producenta. W pozostałych przypadkach
należy odnotować różnicę dochodzącą
nawet do prawie 6 p.p.
W przypadku silnika oznaczonego
S10 mamy do czynienia z niepełnym

odzyskiem spalin, które są dalej wykorzystywane w procesach technologicznych, więc sprawność cieplna układu
jest mniejsza niż 30%. Z kolei dla silników S21-S23 nie ma jeszcze ostatecznych wyników pomiarów gwarancyjnych i z tego powodu nie zamieszczono
danych do porównania sprawności deklarowanych i rzeczywistych.
Jeżeli przedstawimy sprawność
cieplną w funkcji mocy cieplnej silnika,
widać że krzywa sprawności przybiera
charakter paraboliczny i zmienia się od
36 do około 46÷48% dla silników o małych mocach cieplnych i równocześnie
elektrycznych. Porównanie sprawności
elektrycznych uzyskiwanych przez układy kogeneracyjne w układzie hq=f(Qg)
wskazuje, że rozbieżność pomiędzy
deklaracjami, a rzeczywistością jest na
poziomie od -3.0 do -3.5 p.p.

Rys. 10. Charakterystyki mocy cieplnej układów kogeneracyjnych
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Podobnie jak w przypadku sprawności elektrycznej powodem takiej sytuacji z jednej strony jest w wielu przypadkach uzyskiwanie przez układy
kogeneracyjne mocy cieplnych niższych od deklarowanych przez producentów (rys. 8), ale również - a może
przede wszystkim - zwiększone zużycie paliwa.

 Energia chemiczna

doprowadzona w paliwie

Analizując i porównując sprawności elektryczne i cieplne układów kogeneracyjnych, zwrócono uwagę na

rozbieżności pomiędzy wartościami
teoretycznymi deklarowanymi przez
producentów a wynikami pomiarów na
obiektach. Należy także przeanalizować
zużycia paliwa, a ogólniej rzecz biorąc
energię chemiczną doprowadzoną do
silnika gazowego, które w oparciu o doświadczenia pomiarowe na wielu obiektach stanowi główny powód wspomnianych rozbieżności.
Porównanie zużycia energii chemicznej w paliwie przygotowano dla
20 silników, dla których opracowano
końcowe wyniki pomiarów gwarancyjnych, a kolejność ich przedstawienia
na rysunku 11 nie odpowiada porząd-

kowi rosnącemu przedstawionemu na
rysunku 1 i 6.
Tylko w dwóch przypadkach (stanowiących 10% badanych przypadków)
energia chemiczna doprowadzona do
układu kogeneracyjnego (a konkretnie do silnika gazowego) zmierzona
na obiekcie była niższa od deklarowanej przez producenta. W pozostałych
osiemnastu przypadkach zanotowano
zwiększone zużycie energii chemicznej
paliwa, a w pięciu zwiększone zużycie
nie zmieściło się w paśmie tolerancji
deklarowanym przez producentów silników. Dla zobrazowania wpływu niepewności pomiaru na ocenę wartości
zmierzonej na wykresie zaznaczono
pasmo tolerancji dla energii chemicznej doprowadzonej do układu kogeneracyjnego najczęściej spotykane w
dokumentach producentów silników.
Niezorientowanym warto w tym miejscu wspomnieć, że pasmo tolerancji
+5% jest dopuszczone przez normę
PN-ISO 3046-1:2009: „jeżeli nie stwierdzono inaczej [..]”.
Jak wynika z danych przedstawionych na rysunku 11, niezależnie od deklarowanej i rzeczywistej mocy elektrycznej oraz producenta silnika, 90%
wszystkich badanych układów kogeneracyjnych charakteryzowało się zwiększonym zużyciem energii chemicznej
paliwa. Argument o odmiennych parametrach paliwa gazowego nie znajdzie
tu zastosowania, ponieważ we wszystkich przypadkach podczas wykonywa-

Rys. 12. Porównanie sprawności ogólnej (energetycznej) układów kogeneracyjnych mierzonych przez ENERGOPOMIAR
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Rys. 11. Porównanie zużycia energii chemicznej doprowadzonej w gazie
do układów kogeneracyjnych mierzonych przez ENERGOPOMIAR
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Rys. 13. Charakterystyki sprawności ogólnej (energetycznej) układów kogeneracyjnych mierzonych przez ENERGOPOMIAR

nia pomiarów ENERGOPOMIAR pobierał próbki paliwa (niejednokrotnie więcej
niż jedną w czasie trwania pomiarów),
które następnie analizowano w akredytowanym laboratorium.
Parametrem łączącym wszystkie
trzy wielkości (moc elektryczną, cieplną i zużycia paliwa) jest sprawność
ogólna (energetyczna), której porównanie zamieszczono na rysunku 12.
Rozbieżności pomiędzy wartościami
deklarowanymi przez producentów a
rzeczywistymi uzyskanymi podczas pomiarów na obiekcie, biorąc pod uwagę przedstawione powyżej informacje
dotyczące mocy elektrycznej i cieplnej,
nie powinny zaskakiwać.
Wydaje się, że - niezależnie od faktu
dotrzymania lub niedotrzymania gwarancji - Inwestor jest przede wszystkim
zainteresowany kosztami eksploatacji układu kogeneracyjnego. Może on
wyprodukować mniej lub więcej MWh
energii lub dostarczyć mniej lub wiecej
GJ ciepła, ale zawsze będzie go interesowało, z jaką sprawnością przetworzył
paliwo, które musi zakupić do napędu
urządzeń. Powyższe porównanie wskazuje, że w przeważającej większości
przypadków Inwestorzy powinni liczyć
się z kosztami większymi niż wstępnie
zakładane na etapie zbierania ofert od
producentów.
Teoretycznie układy kogeneracyjne oparte na silnikach gazowych powinny osiągać sprawności z przedziału

81.5÷90.5%. Jak widać na obu powyższych wykresach w rzeczywistości sprawności ogólne mieszczą się
w przedziale 77÷88%, tak więc są o
około 3 p.p. mniejsze od deklarowanych przez producentów.
Na rysunku 14 i 15 przedstawiono wykresy obrazujące charakterystyki
układów kogeneracyjnych: mocy elektrycznej i mocy cieplnej w funkcji energii
chemicznej doprowadzonej w paliwie.
Na koniec dla łatwiejszego porównania parametrów uzyskiwanych przez
układy oparte na silnikach gazowych

z innymi układami technologicznymi
przedstawiono charakterystykę jednostkowego zużycia ciepła na produkcję
energii elektrycznej (rys. 16), który to
parametr jest stosowany do oceny stanu technicznego m.in. turbozespołów
w energetyce zawodowej.
Widać wyraźnie malejący charakter
krzywej jednostkowego zużycia ciepła
na produkcję energii elektrycznej, które
dla silników do 1000 kWe mieści się w
przedziale 8500-9500 kJ/kWh, aby dla
największych jednostek zejść do poziomu około 8000 kJ/kWh.

Rys. 14. Porównanie teoretycznych i rzeczywistych charakterystyk moc elektrycznej
układów kogeneracyjnych mierzonych przez ENERGOPOMIAR

nr 2-3(38-39)/2014

 Emisje zanieczyszczeń
Poza parametrami cieplnymi i
sprawnościowymi istotne z punktu
widzenia wypełnienia wymogów formalnych jest potwierdzenie spełnienia
gwarancji w zakresie emisji pyłowo-gazowych. Parametr ten jest o tyle istotny, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska (WIOŚ), posiadający
uprawnienia do kontroli układów kogeneracyjnych stanowiących źródło emisji zanieczyszczeń, nie jest zainteresowany sprawnością pracującego układ
kogeneracyjnego. Nawet najbardziej
sprawny układ nie zostanie dopuszczony do pracy bez spełnienia wymogów w zakresie emisji zanieczyszczeń.
Problem ten był już opisywany w
poprzednim artykule [1], a także poruszany w trakcie rozmów z Inwestorami
i Generalnymi Wykonawcami. Niestety
pomiary gwarancyjne odbywają się na
końcowym etapie całej inwestycji, a na
pewno „grubo” po podpisaniu kontraktu. Bardzo istotnym problemem, z którego wiele osób nie zdaje sobie sprawy,
są właśnie gwarancje w zakresie emisji
zanieczyszczeń.
Nasze doświadczenia pomiarowe,
a przede wszystkim te dotyczące oceny gwarancji w oparciu o uzyskane wy-

niki i zapisy kontraktowe, wskazują że
zazwyczaj ogólnikowo ujęty w kontraktach wymóg spełnienia przez układ wymagań Ustawy Prawo ochrony środowiska jest absolutnie niewystarczający.
W polskim prawie w zakresie ochrony
środowiska nie ma jednoznacznych
przepisów odnoszących się wprost do
silników gazowych, co powoduje, że
każdorazowo trzeba ustalić, na jakie
właściwie warunki odniesienia należy przeliczyć zmierzone emisje. W naszym niedoskonałym prawodawstwie
dla paliw ciekłych i gazowych mamy
dwa poziomy tlenu w spalinach, które mogą stanowić podstawę do przeliczeń: 3 oraz 15% (turbiny gazowe),
ale żaden z nich nie jest jednoznacznie przypisany do silników gazowych.
Z kolei producenci silników gazowych
najczęściej deklarują gwarancje w zakresie emisji po przeliczeniu na 5% tlenu w spalinach. I tak też optymalizują
swoje silniki. Ten brak niejednoznaczności „wychodzi” niestety na ogół dopiero podczas wykonywania pomiarów
gwarancyjnych, kiedy strony (Inwestor
i Generalny Wykonawca) ze zdziwieniem stwierdzają, że tak na dobrą sprawę to nie są w stanie wskazać jednoznacznego zapisu w kontrakcie, który
bezdyskusyjnie definiowałby i obja-

śniał te kwestie. Sytuacja ta wydaje
się być konsekwencją pominięcia silników gazowych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 22 kwietnia
2011 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji. To właśnie sprawia,
że przed podpisaniem kontraktu Strony
nie są w stanie ustalić wielkości emisji dopuszczalnych z projektowanego źródła z silnikiem gazowym, a to
one właśnie determinują gwarancje,
których spełnienia oczekiwać będzie
Inwestor. Najlepszym rozwiązaniem
byłoby podpisanie kontraktu dopiero
po uzyskaniu pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza
lub pozwolenia zintegrowanego albo
ich aktualizacji dotyczących projektowanych źródeł. W praktyce kolejność
kroków procesu inwestycyjnego jest
dokładnie odwrotna. Kontrakt jest już
dawno podpisany, inwestycja dobiega
końca, a decyzji zawierającej emisje
dopuszczalne wciąż brak. Wydaje się,
że jakimś wyjściem z sytuacji mogłoby
być wcześniejsze wykonanie oceny oddziaływania inwestycji na środowisko
i przyjęcie przez Strony emisji ujętych
w tejże ocenie jako wartości kontraktowych. Ma to uzasadnienie w fakcie, że
właśnie te emisje są na ogół tożsame
z wielkościami dopuszczalnymi, wnioskowanymi przez Inwestora do organu
administracji państwowej na etapie pozyskiwania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza lub
pozwolenia zintegrowanego.

 Niepewności pomiarowe
i tolerancje

W świetle powyższych rozważań
bardzo istotna - przy braku odpowiednich zapisów w kontrakcie - może stać
się kwestia tolerancji producenta, które podaje on dla wybranych parametrów charakteryzujących pracę układu
kogeneracyjnego. W praktyce pomiarowej ENERGOPOMIAR zetknął się z
następującymi tolerancjami:
§ Tolerancja energii chemicznej na
wejściu (ang. fuel consumption lub total
energy input) - stosowana nagminnie
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Rys. 15. Porównanie teoretycznych i rzeczywistych charakterystyk moc
cieplnej układów kogeneracyjnych mierzonych przez ENERGOPOMIAR
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Rys.16. Jednostkowe zużycie ciepła na produkcję energii elektrycznej dla układów kogeneracyjnych mierzonych przez ENERGOPOMIAR

przez producentów silników gazowych
w wysokości +5% dopuszczanej przez
normę PN-ISO 3046-1:2009 „jeżeli nie
stwierdzono inaczej [..]”. Wykorzystanie
tego zapisu powoduje obliczeniowe korygowanie zużycia paliwa, które służy
następnie do wyznaczenia skorygowanych sprawności: elektrycznej, cieplnej
i ogólnej, które podczas rzeczywistej
eksploatacji będą niższe.
§ Tolerancja mocy cieplnej - najczęściej spotykana tolerancja producentów silników gazowych na moc cieplną
to ±5% lub nawet ±8%. Inwestor dopuszczając stosowanie tolerancji powinien od razu założyć, że urządzenia
wygenerują parametry zbliżone do dolnej granicy określonej tolerancję, czyli
moc cieplną mniejszą o 5 lub 8% od
wartości deklarowanej. Spowoduje to
również obniżenie sprawności cieplnej
oraz ogólnej całego układu.
§ Tolerancja na temperaturę spalin
za silnikiem oraz strumień spalin. Parametry te są rzadko gwarantowane, chyba że spaliny mają służyć w procesie
technologicznym i jest wymagane dotrzymanie ich parametrów ze względu
na prowadzenie tego procesu.
Z punktu widzenia Inwestora, który
będzie eksploatował dany układ i ponosił rzeczywiste (a nie deklarowane)
koszty jego eksploatacji, bardzo istotne
jest więc wprowadzenie do SIWZ oraz
kontraktu zapisów, które pozwolą na
ocenę rzeczywistych, a nie teoretycz-

nych parametrów silnika gazowego i
całego układu kogeneracyjnego.
W świetle powyższych informacji,
z punktu widzenia Generalnego Wykonawcy, należy pamiętać o konieczności
przyjęcia tzw. marginesu bezpieczeństwa i udzielenia gwarancji z uwzględnieniem akceptowalnego dla Inwestora
marginesu błędu.

 Wnioski
W artykule przedyskutowano wyniki pomiarów gwarancyjnych układów
kogeneracyjnych opartych na silnikach
gazowych. Deklarowane przez producentów moce elektryczne, moce cieplne, zużycie energii chemicznej paliwa
oraz sprawności elektryczną, cieplną
i ogólną porównano z rzeczywistymi
parametrami uzyskanymi na obiektach. Zwrócono uwagę na rozbieżności pomiędzy deklaracjami producentów i rzeczywistością obiektową oraz
konieczność zapewnienia odpowiednich zapisów w SIWZ oraz kontraktach.
Wspomniano również o konieczności
uregulowania na szczeblu krajowym,
np. w formie rozporządzenia, statutu
formalnego i wymagań odnośnie dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń z
układów kogeneracyjnych opartych na
silnikach gazowych.
Należy wyraźnie podkreślić, że wykazane w artykule rozbieżności nie mogą być traktować jako jednoznaczne

potwierdzenie niedotrzymania gwarancji udzielonych przez Generalnego
Wykonawcę dla każdego z projektów.
Nie zawsze rozbieżności stwierdzone
na obiekcie są zawinione przez producenta, który udziela gwarancji dla
pewnych określonych warunków. Inwestycje dotyczące układów kogeneracyjnych są na ogół realizowane przez
kilku wykonawców (podwykonawców) i
część instalacji jest dostarczona przez
producenta silnika, a część zaprojektowana i dostarczona przez Generalnego
Wykonawcę. Jak widać z zaprezentowanych danych, zbyt optymistyczne i
bezkrytyczne przyjęcie założeń w połączeniu z tolerancjami producentów w
różnych obszarach prowadzą do dość
wyraźnych i istotnych rozbieżności pomiędzy deklaracjami, a rzeczywistością
obiektową. o
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Rozmowa Tadeusza Szulca z Janem Reyem

Jak metodyka CCPM
przełamuje ograniczenia
realizacji projektów?

Obiecaliśmy naszym Czytelnikom, że w kolejnym wywiadzie
zajmiemy się usuwaniem wewnętrznych ograniczeń realizacji projektów. Zacznę, więc może od przytoczenia stwierdzenia
Gottfrieda Wilhelma Leibniza:
„doskonałe jest jedynie to, co nie
ma ograniczeń”. Niestety, każde
wdrożenie odbywa się również z
tzw. słabymi stronami firmy, czyli
wszystkimi aspektami ograniczającymi jej sprawność lub bloku-

jącymi jej rozwój. Czy jest jakiś
sposób, aby ograniczenia te przełamać?
Projekty ze swej natury są procesem zawierającym w sobie szereg dosyć typowych niedoskonałości, które
wszystkie metodyki ujmują w analizie
ryzyk. Do doskonałości łatwiej jest dążyć w działaniach operacyjnych, które
są powtarzane dziesiątki, a niekiedy
miliony razy. Zgodnie ze swą definicją,
projektem jest przedsięwzięcie jedno-

Tak, to oczywiste, że każdy
system musi być nadzorowany,
administrowany i porządkowany,
ale przecież nasze działania to
zbiór rozwiązań o różnym stopniu kompromisu.
W Twej uwadze są dwie kwestie.
Pierwsza to standardowy sposób
planowania i prowadzenia nadzoru
prac projektowych, którego skoncentrowanie na szczegółach powstało bardziej w wyniku „leczenia objawów”,
bez odnalezienia pierwotnej przyczyny nieskuteczności projektów, a także na skutek narastającego braku zaufania, powodując rozrost biurokracji
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razowe, niepowtarzalne, tym samym rzadko dające szanse
na doskonalenie szeregu szczegółów
metodą kolejnych
prób i błędów. Powtarzalne są elementy ujmowane w metodykach
projektowych.
Tradycyjne podejście
metodyczne
ewoluowało w
stronę coraz dokładniejszego planowania i
szczegółowego nadzoru terminowości elementarnych zadań.
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projektowej.
Intuicyjnie przyjmowana teza, że
skuteczność projektów wzrośnie wraz
z większą drobiazgowością planowania i kontroli, pozostaje nieudowodnioną. Istnieje szereg przykładów, że jest
przeciwskuteczna.
Druga kwestia to dopuszczalność
kompromisów, które w sytuacjach mało znaczących ułatwiają współżycie
społeczne, lecz przy poważnych decyzjach biznesowych, w tym inwestycyjnych i projektowych, mogą okazać
się bardzo szkodliwe. Zastanówmy się,
czy przyjęcie kompromisowego rozwiązania całkowicie eliminuje przyczynę
negatywnego zjawiska, czy tylko na
pewien czas je „zaszpachluje”, stwarzając pozór załatwienia problemu.
Najczęściej z opóźnieniem wybuchnie ze zwielokrotnioną siłą rażenia. Dlatego zarządzając ograniczeniami szukamy rozwiązań win-win, lecz unikamy
kompromisów. Definitywne przełamanie ograniczenia nie chodzi w parze z
kompromisem.
A jak metodyka Łańcucha Krytycznego (CCPM) reaguje na powszechne ograniczenia realizacji
projektów?
W poprzednich odcinkach rozmawialiśmy o licznych niedoskonałościach w realizacji projektów. CCPM
większość z nich postrzega jako objawy i poszukując wewnętrznych
sprzeczności, w które jesteśmy uwikłani, buduje zespół Wartości, które
zapewniają rewelacyjny wzrost produktywności zespołów projektowych,
działających jak doskonale wytrenowana sztafeta.
W pełni sztafetowy sposób działania wieloprojektowego, zapewniający
maksymalizację strumienia zrealizowanej wartości, jest celem, do którego
prowadzi Łańcuch Krytyczny (CCPM).
Na początku 2014 r. Rob Newbold
i Bill Lynch opublikowali „The Project
Manifesto: Transforming your life and
work with Critical Chain Values” - metodyczne uporządkowanie Wartości,
wywiedzionych z nich Standardów

pracy projektowej i zasad harmonogramowania projektów, zmuszające
Kierowników Projektów oraz Zarządy
do uważnego przemyślenia.
Spróbujmy chociaż trochę to
uszczegółowić. Na czym powinni
skupić uwagę Zarząd, Kierownik
Projektu i Wykonawcy? Jakie to
wartości? W jaki sposób wspierają
one „sztafetowość” projektową?
Oczywiście: na tym, co ważne!
Wartości wpajane przez CCPM pokazują, co jest ważniejsze wobec innych działań i zachowań powszechnie
uważanych za bardzo ważne lub dotąd
najważniejsze. Wszystkich uczestników oraz służby wspomagające w organizacji wieloprojektowej działającej
według metodyki Łańcucha Krytycznego obowiązują Wartości:
 Przyjęte priorytety są ważniejsze
od reaktywności,
 Kończenie projektów jest ważniejsze od ich rozpoczynania,
 Szybkość realizacji jest ważniejsza od zaplanowanych terminów,
 Wspólne cele są ważniejsze od indywidualnych.
Systematyczne odwoływanie się
do Wartości rozstrzyga codzienne pytania i konflikty. Rozstrzyga nietrywialnie, niekiedy burząc tradycyjny porządek myślenia i działania, wpajany w
organizacjach.
Myślę, że dojrzałe organizacje,
obudowane setkami procedur, potrzebują czegoś więcej, niż takich
czterech stwierdzeń. Potrzebują
konkretyzacji zalecanego trybu
postępowania w określonych sytuacjach.
Dlatego też Autorzy Manifestu Projektowego CCPM spisali 10 standardów pracy, stanowiących konkretyzację ogólnych wartości, by stanowiły
podstawę rozstrzygania codziennych
dylematów projektowych, a docelowo
prowadziły wszystkich do sztafetowej
efektywności.
1. Przedkładaj skupienie się na
ustalonych priorytetach ponad re-

aktywność na sygnały.
2. Przedkładaj wspólne priorytety
i przyjęte wartości ponad osobiste
wskaźniki KPI.
3. Wykonuj zadanie od początku
do końca, najszybciej jak to możliwe, po czym przekaż pracę.
4. Buduj wiarygodne harmonogramy, ujmujące wszystkie obszary.
5. Każdego dnia ustalaj zadanie,
które dziś ma najwyższy priorytet.
6. Rzetelnie raportuj liczbę dni potrzebnych do końca zadania, dając
z siebie wszystko.
7. Szukaj sposobów skupienia
uwagi. Pracując nad kluczowym
zadaniem ogranicz spotkania, na
wiele godzin wyłącz pocztę, komunikatory i telefon. Znajdź ciche
miejsce do pracy.
8. Nie przeskakuj do innych zadań,
szczególnie tych o niższym priorytecie. Unikaj proszenia innych o
takie działanie. Odmawiaj przyjmowania „wrzutek” w trakcie realizowanego zadania.
9. Pracuj zespołowo, współdzieląc
bufor i aktywnie, zespołowo odzyskuj utracony czas.
10. Gdy masz wątpliwości, komunikuj się. Dbaj by komunikacja
działała w obu kierunkach.
Jak powyższe wartości i Standardy wykorzystywać, gdy borykamy się z problemami występującymi przy aktywnej alokacji
zasobów? Bardzo często odnoszę
wrażenie, że nasz Klient chce realizować równocześnie kilka (kilkanaście) projektów, bez względu na swoje ograniczone zasoby
wykonawcze. Powoduje to, że
wszystkie projekty kaskadowo
opóźniają się.
Większość projektów potyka się
o ograniczenia dostępności zasobów. Można niekiedy spotkać projekty, których rozpoczęcie realizacji bez
wystarczających zasobów zostało
wymuszone przez zwierzchników, z
przerzuceniem odpowiedzialności na
Kierownika Projektu. Można im tylko
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I jeszcze jedno-bardzo ważne.
Należy bezwzględnie dbać o codzienną aktualność danych o stanie realizacji projektu. Pozwoli to
na natychmiastową, wspólną widzialność źródła opóźnienia i stanu projektu.
Każde narzędzie wspierające projekty prowadzone zgodnie z CCPM
wymaga codziennego raportowania
jednej informacji dla każdego właśnie
aktywnego zadania: „ile do końca?”.

Wprowadzenie jej zajmuje kilkadziesiąt
sekund i zastępuje dziesiątki cyklicznych, długotrwałych i nudnych spotkań
statusowych, dając dużo zorientowanych w przód, wartościowych informacji zarządczych w formie wykresu
gorączki projektu.
Każde źródło przestoju jest jednoznacznie widoczne po najpóźniej
dwóch dniach. Kierownictwo od razu widzi, na czym skupić uwagę. To
zapewnia podjęcie szybkich działań,
by odzyskać czas uciekający z bufora projektu. Reguła natychmiastowego
rozstrzygania krytycznych problemów
projektowych w cyklu dwudniowym,
była przedmiotem naszej poprzedniej
rozmowy.
Wydaje mi się, że powinniśmy
jeszcze poruszyć sprawę zarządzania zmianą.
Jest to bardzo ważne, gdyż w trakcie realizacji projektu każdy element jego otocznia domagać się będzie nowej
konfiguracji lub funkcji.
Zmiana w projektach informatycznych ma dwa oblicza. Jednym jest proces zarządzania zmianami w kodzie
źródłowym, modyfikowanym w ślad za
potrzebami wyzwalanymi przez różne
przyczyny (potrzeba biznesowa, naprawa błędu lub usterki, podniesienie
wersji oprogramowania standardowego itp.) Ten proces jest sterowany procedurą Żądania Zmiany (CR = Change
Request) i dobrze wspierany narzędziami wykorzystywanymi przez służby
Utrzymaniowe systemów IT.
Rozszerzanie zakresu grozi śmiertelną chorobą projektu. Konieczne jest
zbilansowanie zmienionego zakresu
z zasobami (budzie, budżet) i z terminami.
Ktoś to ładnie powiedział, że „należy troszczyć się o formę, nie zapominając o istocie”.
Oczywiście, ale bardzo często
wdrożenie burzy dotychczasowe
dyscyplinarne ramy, wprowadza
nowe praktyki, nowe metodyki.
Najczęściej występują różnice w

ocenie tego przeobrażania się,
określane jako „dylematy zmiany”. Przepojona niechęcią reakcja
na zmianę nie budzi wprawdzie
zdziwienia, ale jej specyficzne formy mogą zaskakiwać.
Te same przyczyny mogą spowodować zmianę organizacyjną w przebiegu procesu biznesowego, zmienić
dotychczasowe role, wywołać konieczność dostosowania systemów
oraz interesariuszy do nowego, wprowadzanego stanu. Tu dotykamy obszaru Zarządzania Zmianą w Organizacji (OCM = Organizational Change
Management), przewidującego przygotowanie do wprowadzania zmiany,
zarządzanie jej wprowadzaniem oraz
utrwalenie wprowadzonej już zmiany,
by po paru tygodniach wszystko nie
wskoczyło w stare koleiny.
Istotne są tu pozatechniczne
aspekty zmiany: określenie Interesariuszy mocno dotkniętych zmianą, przewidzenie i zaplanowanie zarządzania
emocjami w grupie, świadome neutralizowanie obaw, szkolenia, ćwiczenia,
a przede wszystkim zwykła uczciwość
i szacunek. Można wprowadzić w życie nawet dramatyczne zmiany, lecz
konieczne przy tym są: uczciwe wyjaśnienie konieczności zmiany i przyzwoity sposób komunikowania.
To właśnie miałem na myśli.
Nie można ograniczyć analizy
wszystkich zachodzących zmian
do jednej przyczyny. W trakcie
mojej praktyki zostałem niejako
zmuszony do podejrzliwości wobec zbytnich uproszczeń, prowadzących do uniwersalnych,
sztampowych wyjaśnień i planów
działań typu „cudowna pigułka na
odchudzanie”.
Potrzebna jest szybka identyfikacja, ocena i dokonanie uzgodnień
między stronami, których te zmiany
dotyczą. Wskazane jest opracowanie listy konkretnych zagadnień, które musi uwzględnić w swoich planach
zespół kierujący projektem. Umożliwi to zachowanie równowagi między
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współczuć. Takim sytuacjom zapobiegać powinno aktywne przyjęcie wartości, że kończenie projektów jest ważniejsze od ich rozpoczynania.
Zwolennicy zaplanowania każdego
szczegółu projektu potrafią rozpisać
najdrobniejsze zadania na kilka kwartałów w przód, wszędzie przypisując
nazwiska wykonawców. Taki harmonogram traci kontakt z rzeczywistością w
ciągu paru dni, gdyż nie jest zgodny ze
standardem nakazującym „Budowanie wiarygodnych harmonogramów…”.
Metodyka Łańcucha Krytycznego
(CCPM) proponuje prowadzenie:
 Planowania zadań o znacznym
stopniu agregacji (wielodniowych),
z umieszczaniem szczegółów w listach kontrolnych;
 Przypisywanie grup umiejętności
(skill sets) do zadań, zamiast powszechnego dziś wstawiania konkretnych nazwisk osób, których
dostępność w odległym terminie
jest niepewna;
 Ustalenie, który z zasobów krytycznie ogranicza strumień pracy
projektowej płynącej w stronę fakturowania zamkniętych projektów?
Zasób Krytyczny MUSI być z nadmiarem dostępny przed rozpoczęciem realizacji projektu.
Pojawi się nieuchronne pytanie: a
co z zasobami niekrytycznymi? Otóż
dokładne bilansowanie zasobów niekrytycznych ma mniejsze znaczenie,
aczkolwiek wymagana jest weryfikacja,
czy ich ewentualne przeciążenia mają
rozsądną miarę i nie stają się rutyną.
Tego już nie można dopuścić.
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mnóstwem sugestii od bezpośrednich
użytkowników rozwiązań i pogłębioną
refleksję o stanie projektu. A wszystko to w imię nowej, dopełniającej się
racjonalności. W imię działań eliminujących nieprzewidywalność w turbulentnym otoczeniu realizacji projektu.
Proces wdrożeniowy, wbrew
pewnym opiniom, nie jest zamkniętym układem, zdefiniowanym i do końca skodyfikowanym.
Opiera się on, w dużej swojej części, na dialogach, ulega przesunięciom zależnie od wektorów międzyludzkich porozumień.
Przygotowanie wprowadzania
zmiany organizacyjnej jest planowaniem dialogu. Po pierwsze, trzeba wiedzieć, kto jest drugą stroną. Przy większych grupach interesariuszy, którzy
mogą być dotknięci zmianą, warto pozyskać wiedzę o osobach będących
autorytetami środowiskowymi. Zwykle
wiemy lub można się dowiedzieć, z kim
ludzie konsultują sposób działania, komu ufają i powierzają reprezentowanie
ich. Przy okazji jakiegokolwiek ankietowania warto dodać neutralne zdania
do uzupełnienia: „Zwykle rady zasięgam u …..; Najczęściej pomaga nam
…….; Z problemami szukam ratunku
…..; W moim otoczeniu najważniejszym pracownikiem jest:….”.
Kontakt z bardzo licznymi grupami interesariuszy warto utrzymywać za
pośrednictwem osób, których opinia
jest ważna w ich lokalnym środowisku.
Interesariusz ma być tu bezpośrednim partnerem w dialogu, jeśli racjonalność procesu ma istnieć. W mojej
opinii, brak dialogu to prosta droga do
braku efektywności. Niestety są takie
projekty, gdzie euforia, naiwność i zarozumiałość bierze górę nad dialogiem.
Czy wprowadzenie metodyki
Łańcucha Krytycznego jest szansą na zmianę tego stanu rzeczy?
Z całą pewnością tak! Dlatego łatwiej ją wprowadzić w organizacji, która
ma „nóż na gardle”, gdzie Zarząd widzi,
że tradycyjnym sposobem może tylko
przegrać. Wówczas możliwe jest wpro-

wadzenie nowego podejścia i uzyskanie „sztafetowej realizacji”. Działania
wieloprojektowych organizacji mogą
być optymalizowane z wykorzystaniem
dostępnych na rynku narzędzi, uzyskując niewiarygodną dziś punktualność,
sięgającą 95% projektów.
Co więcej, daje możliwość regularnego rewalidowania krytycznych
etapów procesów wdrożeniowych i
efektywnego wykorzystania zasobów.
Horyzont czasowy, przy opracowaniu
i implementacji, ma wówczas zasadnicze znaczenie.
Poprzez użycie odpowiednich narzędzi i technik analitycznych przypisanych do danego stanu, można odkryć
krytyczny zwiastun sytuacji, nad którym później będzie łatwo zapanować.
A co się dzieje, gdy organizacja wieloprojektowa czuje się w
miarę bezpieczna?
Panuje powszechne przekonanie,
że proceduralna poprawność stosowania tradycyjnych certyfikowanych metodyk, zwalnia z odpowiedzialności za
skuteczność lub nieskuteczność projektu. Wówczas „odpływa” wskaźnik
punktualności projektów (DDP = Due
Date Performance).
To duży błąd, wskazujący na brak
lub nieskuteczność zespołowego
uczenia się. Zespołowe uczenie się
jest niezmiernie ważne, dlatego że we
współczesnych organizacjach podstawowymi uczącymi się jednostkami nie
są osoby, lecz zespoły. Oto istota sprawy: jeśli zespoły nie potrafią się uczyć,
nie potrafi tego również organizacja.
Dziś żadna organizacja nie może pozwolić sobie na to, aby zatrudnieni w
niej pracownicy nie podlegali procesowi ciągłej edukacji, czy idąc dalej, reedukacji (konieczność oduczania się
starych i zdobywania m.in. nowych
nawyków działania). Uczące się organizacje to przyszłość, także u nas.
Sposoby edukacji dorosłych są
ważne, ale czy w tym tkwi istota?
Wprowadzenie nowej, efektywnej
metodyki CCPM nie polega jedynie na

nauczeniu się jej zasad. Najważniejsze
jest świadome przyjęcie wprowadzanych z nią Wartości, które różnią się
od dotychczas królujących w firmach.
By ułatwić przejście, powstało 10 standardów pracy opisanych w Manifeście
Projektowym CCPM. Te standardy wyznaczają pożądane decyzje i zachowania, które są odmienne od podejmowanych tradycyjnie w podobnych
sytuacjach projektowych.
Przykładowo bardzo dotąd ceniona cecha: wielozadaniowość - teraz
okazuje się być podstawową przyczyną nieskutecznego działania. Zarówno
osób, jak i zespołów.
Odpowiednie ćwiczenia warsztatowe pozwalają łatwiej nabrać przekonania do nowych wartości. Łatwiej uwierzyć w skuteczność metodyki CCPM
i jej reguł.
Stereotypy myślowe i przekonania bardzo silnie tkwią w człowieku.
I właśnie niezdolność do weryfikacji własnych stereotypów powoduje
zróżnicowanie w wyścigu konkurencyjnym. Zespoły okresowo weryfikujące słuszność i nowoczesność swego
podejścia wygrywają z takimi, których
czujność uśpiły sukcesy, niekiedy odniesione dość dawno, lecz nadal stanowiące źródło przebrzmiałej sławy i
często zgubnej dumy.
W zarządzaniu projektami, a szczególnie organizacjami wieloprojektowymi, nadszedł czas koniecznej zmiany paradygmatu. Przejście przez taką
zmianę ułatwi wsparcie przez doświadczonych konsultantów, którzy rozwiązywali podobne problemy w innych
organizacjach.
Pozwala to na szybką realizację i
uniknięcie typowych błędów oraz na
utrwalenie „sztafetowej” realizacji projektów jako sposobu odzyskania konkurencyjności. o
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Program Szczegółowy GRE 2014
16 czerwca 2014 (poniedziałek)
8:00-10:00
10:00-10:30
10:30-12:30
10:30-10:40
10:40-11:00
11:00-11:20
11:20-11:50
11:50-12:10
12:10-12:30
12:30-12:55

forum energetyków gre 2014

12:55-13:10
13:10-14:00
14:15-14:35
14:35-17:20

17:20-19:00

19:00-20:00
20:00-24:00

Rejestracja uczestników, kawa powitalna
OTWARCIE FORUM
SESJA PLENARNA
Lipiński G. (koordynator z ramienia NCBR) - Realizacja koncepcji programu strategicznego
„Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”
Chmielniak T. - „Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero emisyjnych” bloków węglowych
zintegrowanych z wychwytywaniem CO2” - Z.B. 1
Nowak W. - „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i fluidalnych
zintegrowanych z wychwytywaniem CO2” - Z.B. 2
PRZERWA NA KAWĘ
Strugała A. - „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej produkcji paliw i
energii elektrycznej” - Z.B. 3
Kiciński J. - „Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z biomasy, odpadów
rolniczych i innych” - Z.B. 4
Klaus R.G. Hein - „The role of low rank coal in the energy market”
Pawlak-Kruczek H. - „Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych” z
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG.01.03.01-00-040/08) realizowanego
przez Ministerstwo Gospodarki
OBIAD W RESTAURACJI HOTELOWEJ
More power from Lignite - Carl-Gustav Berg, Vice President - Marketing and Technology, Kumera
Corporation
Forum dyskusyjne z udziałem przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki i partnerów
przemysłowych, a w szczególności PGE, Tauron, Energa, PSE - jako moderatorów
Prezentacja wystawców oraz warsztaty
Prezentacja potrzeb i propozycji projektów B + R w nowej perspektywie 2020 - PGE GiEK S.A.
Prezentacja potrzeb i propozycji projektów B + R w nowej perspektywie 2020 - Tauron S.A.
Prezentacja potrzeb i propozycji projektów B + R w nowej perspektywie 2020 - Energa S.A.
Prezentacja potrzeb i propozycji projektów B + R w nowej perspektywie 2020 - PSE S.A.
Zagrożenia procesowe i wybuchowe na liniach podawania i mielenia węgla i biomasy - dr hab.
inż. Andrzej Wolff, TESSA Sp. z o.o. sp. k.
Prezentacja Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic, Kowalski, Kornasiewicz i
Partnerzy
Prezentacja wystaw i warsztaty w holu wystawienniczym
UROCZYSTA KOLACJA W RESTAURACJI HOTELOWEJ

17 czerwca 2014 (wtorek)
8:00-9:00
9:00-16:00
9:00-11:30
9:00-9:15

ŚNIADANIE W RESTAURACJI HOTELOWEJ
SESJE PROBLEMOWE (równolegle prowadzone będą dwie sesje)
Sala E
Sala F
Sesja I - wybrane referaty z zadania badawczego
Sesja II (sesja specjalna CDS) - wybrane
nr 1
referaty z PB POIG.01.03.01-00-040/08
Pawlak-Kruczek
H. i inni: Przegląd różnych
Kotowicz J. i inni: Analiza termodynamiczna bloku
metod
i
technologii
suszenia węgla
dwupaliwowego zintegrowanego z absorpcyjną
brunatnego
instalacją separacji CO2
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9:15-9:30

9:30-9:45

9:45-10:00

10:00-10:15

10:15-10:30
10:30-10:45

10:45-11:00

11:00-11:15

Łukowicz H. i inni: Wpływ modernizacji układu
turbiny po zintegrowaniu jej z układem separacji
Pawlak-Kruczek H. i inni: Badania procesu
CO2 na prace bloku węglowego na parametry
suszenia w obrotowej instalacji laboratoryjnej
nadkrytyczne
Taler J. i inni: Eksperymentalne wyznaczanie
Pawlak-Kruczek H. i inni: Badania procesu
obciążenia cieplnego ściany komory paleniskowej suszenia w fluidalnej instalacji laboratoryjnej
kotła
„Torbed”
Witkowski A. i inni: Procesy transportu CO2 z
Plutecki Z. i inni: Badania procesu suszenia w
instalacji wychwytu bloku energetycznego do
fluidalnej instalacji fontannowo-pęcherzykowej
miejsca składowania
Krótki A. i inni: Absorpcja CO2 w roztworach amin Plutecki Z. i inni: Modelowanie ekspansji
szansą obniżenia emisji krajowych elektrowni
złoża fluidalnego w procesie suszenia węgla
węglowych
brunatnego
Niegodajew P. i inni : Modelowanie procesu
Lichota J. i inni: Badania procesu suszenia
wychwytu CO2 w technologii Post - combustion
uderzeniowego
capture
PRZERWA KAWOWA
Sesja IV (sesja specjalna CDS) - wybrane
Sesja I - wybrane referaty z zadania badawczego
referaty z zagadnień dot. suszenia węgla
nr 1 c.d.
brunatnego
Łukowicz H. i inni: Wpływ integracji
Czaja D. i inni: Opłacalność układu gazowosuszarki węgla brunatnego na pracę bloku
powietrznego jako jednostki wytwórczej
energetycznego
Rusin A. i inni: Określenie własności
Pronobis M. i inni.: Wpływ podsuszania
mechanicznych i stanu materiału na podstawie
węgla brunatnego na parametry pracy kotła
badań mikropróbek metodą spt
pyłowego

Chmielniak T. i inni: Analiza energetyczna
oraz ekonomiczna instalacji wychwytu CO2 z
11:15-11:30
wykorzystaniem absorpcji chemicznej
11:30-13:45
11:30-11:45

11:45-12:00

12:00-12:15
12:15-12:45

12:45-13:00

Golec T. i inni: Analiza możliwości
współspalania podsuszonego węgla
brunatnego w kotle BP-1150

Sesja III - wybrane referaty z zadania badawczego
nr 2
Ściążko M. i inni: Aspekty energetyczne i
Sławiński K. i inni : Wpływ młyna
środowiskowe ciśnieniowego spalania tlenowego
elektromagnetycznego na jednoczesny
paliw stałych
proces suszenia i mielenia węgla brunatnego
Czakiert T. i inni: Wpływ stopniowania tlenu na
Wolff A.: Zagrożenia procesowe i wybuchowe
konwersję azotu paliwowego w procesie spalania na liniach podawania i mielenia węgla i
tlenowego w CWF
biomasy
Bis Z. i inni: Badania kinetyki odsiarczania
Pietrowicz S. i inni: Modelowanie dynamiki
spalin powstałych w procesie oxy-spalania
procesu suszenia cząstki węgla w złożu
w przedpalenisku cyklonowym w warunkach
fluidalnym
podwyższonego stężenia SO2
PRZERWA KAWOWA
Sesja VI - wybrane referaty z eksploatacji,
remontów urządzeń i systemów
Białecki R. i inni: Modelowanie procesu fluidyzacji
energetycznych
w przemysłowym kotle fluidalnym
Denisova A. i inni: Mathematical modeling of
processes in biogas unit
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13:00-13:15

Rybak W. i inni: Modelowanie spalania OXY pyłu
węglowego w kotle energetycznym

Białecki R. i inni: Monte Carlo Ray Tracing method
13:15-13:30 on ortho-Cartesian meshes in radiation heat
transfer modeling
Pawlak-Kruczek H. i inni: Badania emisji
13:30-13:45 zanieczyszczeń gazowych i rtęci ze spalania
wybranych węgli w powietrzu i atmosferach Oxy
Sesja V - wybrane referaty z zadania badawczego
nr 3
Ściążko M. i inni: Zgazowanie węgla w reaktorze z
cyrkulującym złożem fluidalnym przy
13:45-14:00 zastosowaniu CO
jako czynnika zgazowującego
2

Mazurenko A. i inni: Analysis of exergy
parameters of biogas power plant
Dobski T. i inni: Eksploatacja przemysłowego
bloku gazowo-parowego zasilanego gazem
ziemnym niskokalorycznym
Chmielniak T. i inni: Wykorzystanie turbin
gazowych małej mocy w układach zasilanych
biogazem

13:45-14:15

14:00-14:15

Gil I. i inni: Spalanie gazu z podziemnego
zgazowania węgla

Modzelewski A.: Modelowe odzwierciedlenie
nowych technologii w elektroenergetyce oraz
wpływu energetyki rozproszonej na krzywą
KSE
Plutecki Z. i inni: Diagnostyka warunków pracy
i ich wpływ na efektywność energetyczną
małych turbin wiatrowych
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14:15-15:45 OBIAD W RESTAURACJI HOTELOWEJ
16:00-17:30

Sesja VIII - wybrane referaty z zagadnień
Sesja VII - wybrane referaty z zadania badawczego
eksploatacji, remontów urządzeń i systemów
nr 4
energetycznych

16:00-16:15

Santarius i inni: Monitoring of power quality
parameters in places of complaints to power
quality
Santarius i inni: Development in Off-Grid and
Smart Grid Area
Kwiatkowski L. J. i inni: Nowatorskie
funkcjonalności monitorowania procesów
inwestycyjnych i eksploatacyjnych w
energetyce

16:15-16:30

Kiciński J. i inni: Pilotażowe instalacje
kogeneracyjne/poligeneracyjne z układem ORC

Cenian A.: Innowacyjne technologie OZE typoszereg mikroinstalacji kogeneracyjnych

Majchrzak H. i inni: Prace rozwojowe
i implementacja ich wyników w celu
ograniczenia strat w przesyle energii
elektrycznej

16:30-16:45 Gołaszewski J.: Bioprocesy wytwarzania energii

Zator S. i inni: Możliwości diagnostyki
powierzchni elementów rurowych z
wykorzystaniem skanera laserowego

Golec T.: Instalacja zgazowania KAJOT
16:45-17:00 produkująca gaz o wysokiej wartości kalorycznej i
wysokiej czystości

Tomaszewski M. i inni: Monitoring linii
elektroenergetycznych przy użyciu
bezzałogowych urządzeń latających (UAV)

Iluk T. i inni: Zgazowanie biomasy w reaktorze ze
17:00-17:15 złożem stałym GazEla - wpływ skali na przebieg
procesu
Wójs W. i inni: Technologia energetycznego
wykorzystania produktu ubocznego powstającego
17:15-17:30
przy produkcji bioetanolu

Kandora W.: Skanowanie magnetyczne rdzeni
stojanów turbogeneratorów

Szymaniec S. i inni: Remonty i modernizacje
wirników generatorów synchronicznych
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17 czerwca 2014 (wtorek)
Sesja plakatowa wraz z dyskusjami:
1. Borkowski R.
Wpływ izolacji termicznych na efektywność energetyczną
2. Chmielniak T., Pilarz P.
Model odazotowania spalin bloków węglowych w technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)
3. Duda P., Felkowski Ł.
Analiza pracy wężownicy przegrzewacza pary w warunkach pełzania
4. Elsner W., Borecki R., Wysocki M.
Instalacja kogeneracyjna do zgazowania pirolitycznego odpadów komunalnych i ściekowych
5. Gandor M., Sławiński K., Knaś K., Balt B., Nowak W.
Wpływ aktywacji elektromagnetycznej na proces spalania węgla brunatnego
6. Grzesik Ł.
Analiza ekonomiczna systemu grzewczego opartego na odnawialnych źródłach energii

8. Jaremkiewicz M.
Eksperymentalne wyznaczanie stałych czasowych termometrów w funkcji prędkości
przepływającego powietrza
9. Jodkowski W., Sitka A., Szumiło B.
Zgazowanie frakcji nadsitowej odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii cieplnej
18:00-19:00

10. Kopczyński M., Lasek J.
Spalanie pyłu węgla kamiennego w komorze z wewnętrzną cyrkulacją spalin
11. Kotowicz J., Balicki A.
Sposób wyznaczania charakterystyk ekonomicznych i oceny ryzyka dla bloku typu oxy z
wysokotemperaturową membraną „three-end” do produkcji tlenu
12. Kotowicz J., Janusz-Szymańska K. , Dryjańska A.
Analiza możliwości zwiększenia sprawności elektrowni typu oxy przez zastosowanie układu
hybrydowego do separacji tlenu
13. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M.
Metodologia obliczeń sprawności instalacji turbiny gazowej
14. Kotowicz J., Łukowicz P.
Analiza wariantów integracji elektrociepłowni na parametry super-nadkrytyczne z instalacją
wychwytu dwutlenku węgla metodą absorpcji chemicznej
15. Kotowicz J., Michalski S.
Analiza ryzyka ekonomicznego budowy supernadkrytycznego bloku typu oxy
16. Kowalczyk Ł., Elsner W., Drobniak S.
Analiza efektywności ekonomicznej bloków węglowych na parametry nadkrytyczne o mocach 400800 MW
17. Kowalski A., Kornasiewicz M.
Regulacje prawne dotyczące wychwytywania, transportu i geologicznego składowania CO2
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7. Hernik B.
Obliczenia numeryczne kotła OP-150
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18. Łukowicz H., Kochaniewicz A., Mroncz M.
Analiza możliwości pozyskiwania ciepła do instalacji separacji CO2 z różnych źródeł dla bloku
węglowego 900 MW
19. Maj I., Ostrowski P., Polok M.
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Fig. 1. Variance of theoretical and experimental parameters (X, L, v) at periodical operation mode

Fig. 2. Numerical simulations of parameters (X, Y, v) at continuous operation mode

*
X * = 0 , Y = Y0 ;

X* =

f
Y0
f
Y* =
−
ϕ . (3)
β β⋅ϕ ,

Valid range of parameter change:
f∈[0, φ·Y0] because at f > φ·Y0 X*< 0.
Results of study of the system on stability at first approximation are:
if f<φ·Y0 – system is stable asymptotically;
if f=0 or f=φ·Y0 - system can’t be studied at first approximation;
if f>φ·Y0 - unstable system has no physical sense.
Asymptotic stability of system (1) enables to express the task
of optimal control of biogas productivity (2) for daily period as:

f opt = arg

max

f ∈( 0, ϕ⋅ Yo )

v* (f )
.

It’s necessary to find the point of maximum for the equation:

v * (f ) = ϕ ⋅ ς ⋅ Y * ⋅ X * =

ς 
f2 
Y0 ⋅ f − 
β 
ϕ 
. (4)
f=

ϕ ⋅ Y0
2 , se-

First derivative of equation (3) is equal zero if
cond derivative is negative. Thus, optimum value is the point of
maximum for equation (4) is:

f opt =

ϕ ⋅ Y0
2 .


(5)
Another optimization criterion can be maximum efficiency of
substrate’s utilization. In this case it’s necessary to minimize func-

nr 2-3(38-39)/2014

Y* (f ) in equation (3):
f opt = arg

min

f ∈( 0, ϕ⋅ Yo )

 Conslusions

Y * (f )

.

(6)
Minimum value of function in equation (6) is obtained at
fopt→0 for periodical operation mode.

 Identification of model
Identification of model (1) at base of experiments in AsiaPacific region [1, 4] for three kinds of biomass (poultry, humidity 85%; pig and cow manure, humidity 90%) is executed (see
Fig. 1 and Table 1).
Table 1. Periodical operation mode
Parameters
Poultry
Pig
wastes
manure

Cow manure

φ, m3/(kg·day)

4·10-3

6·10-3

9·10-3

β

1,69

1,34

1,07

ζ , m6/kg

1,41

1,22

0,85

 Results of numerical simulations
Numerical simulations at continuous operation mode are
carried out and optimal values of flow rate for different types of
substrate are estimated (fopt = 0.201; 0.182; 0.159 day-1) for poultry, pig and cow manure, respectively (Fig. 2).

( v)

of
The results of calculation of average daily flow rate
biogas which depends at relative flow rate of the substrate (f)
are shown in Fig 3. Comparative characteristics of process in
biogas unit are presented in Fig. 4.

Choosing the operation mode of biogas unit is an important
requirement for reliable operation of bio power installation. In this
paper the following results are estimated:
- The mathematical model of biogas generation process and
its identification for various types of substrate is worked out.
- Optimal values of
 flow rate of biogas for periodical and continuous operation modes based at numerical modeling results
with the account of substrate type are obtained.
- Maximal average volume of biogas at one mass unit of substrate both minimal average daily productivity of biogas for periodical and continuous operation mode are determined.
- Values of biogas productivity for different operation modes are estimated, namely average daily productivity of biogas
at continuous regime of work approximately twice larger than
at periodical regime.
- Values of biogas volume at one mass unit of biomass for
different operation modes are estimated, namely average daily
volume of biogas which generated from 1 ton of substrate at
continuous regime of work approximately twice less than at periodical regime. It is explained by insufficient duration (5-6 days)
of fermentation at continuous operation mode which results in
incomplete recycling of the substrate.
- According to the research it can be concluded that kind of
operation mode of biogas unit depends on needs of bio power
installation, either (periodical regime) maximum volume of biogas
which can be generated from 1 ton of substrate, either (continuous regime) minimum duration of incomplete recycling process
(i.e. maximum average daily flow rate of biogas).
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Fig. 4. Comparison of parameters for different operation modes of biogas unit
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Analysis of exergy parameters of biogas power plant

T

he article presents the technique of exergy analysis for various schemes of biogas
power plants. The study includes results of calculation and analysis of the exergy
characteristics of gas turbine plant, combined cycle plant with discharge of gas to the
boiler and combined cycle plant with high-temperature steam generator and intermediate
superheater. A comparison of exergy cycle parameters of various biogas plants is considered.
In the paper is grounded why the combined cycle plant with a steam generator and
high-temperature reheat of steam is the most effective at exergy parameters. This
is explained by the fact that two parts of thermal energy from combustion products
incoming to steam cycle and to gas cycle is are approximately equal as opposed to
traditional combined-cycle power plants.
Keywords: exergy characteristics, gas turbine, combined
cycle unit with discharge of gas to the steam generator; combined cycle unit with high-temperature steam generator and reheat of steam.
Despite the advantages of biogas power plants, which represent an alternative to traditional power plants, they have not
yet received widespread.
Firstly, this can be explained by the fact that in the case of
using the natural gas, the cost of maintaining facilities are mini-

mal, while the use of biogas is associated with poorly predictable costs for collection, transportation, storage and preparation
of raw materials. Thus, substitution of traditional fuels by biogas
is economically viable in areas that are located near objects of
agricultural production where there are a developed infrastructure of collecting and preparing of biomass for further using at
power plants [1].
Secondly the feasibility of using of alternative fuel is determined by thermal efficiency of power installation. One of the ways
of increasing the thermal efficiency of biogas technologies is the
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plants (Fig. 2-4). Results of calculation are in the Table 1.
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Fig. 3. Scheme and cycle of combined-cycle unit with gas discharge to steam generat
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Fig. 3. Scheme and cycle of combined-cycle unit with gas discharge to steam generator

Fig. 4. Scheme and cycle of combined-cycle unit with high-temperature steam generator and intermediate superheater

Table 1. Results of calculation for different schemes of biogas plants
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Exergy analysis shows that the cycle of biogas combinedcycle plant with high-temperature steam generator and intermediate superheater (fig. 3) is the most effective (ɳc3=0,47), that
is explained by the fact that the proportion of heat combustion
attributable to the steam cycle and to the gas cycle are approximately the same, in contrast to traditional combined-cycle plants.
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Petr Rozehnal, Petr Krejčí Department of Electrical Power Engineering, VSB - Technical University of Ostrava

Monitoring of power quality parameters
in places of complaints to power quality

E

lectric power is the electrical appliances basic means for their functionality. For the
most efficient use of electrical energy is needed to electrical power was supplied to
the consumer by the required technical parameters. In case that the electrical energy
customer causes problems arise thereby complaints the power quality. Any complaints
on the quality of electricity distribution companies must examine the best measurement
at the point of complaint to power quality. In place of the complaint on the quality
electric energy measurement is made of selected quality parameters of electricity.

forum energetyków gre 2014

ing. Jindřich Stuchlý VSB - Technical university of Ostrava

Development in Off-Grid and Smart Grid Area

T

he energy independence, security and reliability of operating energy distribution
systems, along with the use of renewable resources are the most important topics
in recent decade. Nowadays, runs an intensive research in development area of
energy system with specific requirements, so-called Off-Grid and SMAR-Grid systems.
Researchers deal with this phenomenon at several levels across the spectrum, e.g.
in scientific research teams, commercial teams and private sector - represented by
multinational companies and investments groups.

In most cases is generally discussing the benefits and proactive development direction of these concepts only, but as usually
with every product, there is no longer mentions the issues of the
operations in long time term.
The basic technical problems of mentioned Off-Grid and
SMART-Grid systems are the issues of power flow control inside the energy unit, development of new protection systems,
power quality and last but not least the Active Demand Side
Management.
The development of autonomous energy systems is accompanied by a number of challenges related to the specific characteristics of these systems, which need to be successfully
solved to become a real and viable system. As a basic specific
feature of these systems can be define the ability to operate independently of external/superior power systems, operation of
equable generation-production balance, ability of energy storage
and maximal utilization of renewable resources of electric energy.
The main objective of the proposed paper is to point out to

operation problems in energy unit operated in Off-Grid mode
and present the development direction of SMART-Grid in VSB Technical university of Ostrava.

Active Demand Side Management enables

Peak Clipping

Conservation

Load Building

Valley Filling

Flexible Load

Load Shifting

Shape

nr 2-3(38-39)/2014

73

prof. Klaus R.G. Hein

Rola paliw niskokalorycznych na rynku energii
W artykule zostaną przedstawione trendy zmian w produkcji energii elektrycznej na świecie w oparciu o niskokaloryczne
paliwa. Do grupy tych paliw zaliczają się między innymi węgiel
sub-bitumiczny, węgiel brunatny, torf, itp. Rola tych paliw ze
względu na łatwość ich wydobycia w najbliższych latach będzie

wzrastać. Jednak ich wykorzystanie w energetyce zawodowej
wymaga wstępnej waloryzacji. Jednym z podstawowych problemów technicznych pozwalających poprawić własności takich
paliw to usunięcie znacznej ilości wilgoci.

Kumera Corporation

P r z e d m i o t e m p re z e n t a c j i b ę d z i e p r z e d s t a w i e nie firmy KUMERA oraz jej programu działalności.
W szczególności zostanie przedstawiony zakres produkcji nowoczesnych suszarni obrotowych zasilanych w ciepło parą i przeznaczonych do suszenia materiałów drobnicowych o znacznej

zawartości wilgoci. Prezentowane suszarnie ze względu na ich
duże wydajności, niskie zużycie energii oraz dużą trwałość mogą być stosowane w energetyce zawodowej jako układ technologiczny do wstępnego suszenia węgla brunatnego do celów
energetycznych.

dr inż. Wojciech Kandora, TurboCare Poland S.A.

Skanowanie magnetyczne rdzeni stojanów
turbogeneratorów
Tradycyjna metoda wykrywania zwarć blach w stojanach
maszyn elektrycznych prądu przemiennego polega na wzbudzeniu kołowego pola magnetycznego w żelazie i obserwacji rozkładu temperatur na wewnętrznej powierzchni żelaza. Metoda
ta posiada jednakże istotne wady: dużą wartość prądu wzbudzającego i potrzebną znaczną moc źródła, kilkugodzinny czas
potrzebny do otrzymania wiarygodnych wyników. Stosowane
są więc inne metody oparte na pomiarze pola magnetycznego
przy powierzchni żelaza. Typowym urządzeniem jest system ELCID firmy ADWEL. Dla każdej pary zębów otrzymuje się jedną
wartość w danym miejscu na długości stojana. Wymaganiem
praktyki kontroli jest precyzyjniejsze określenie miejsca zwarcia
blach, porównywalne z metoda termowizyjną. Opracowano inny sposób pomiaru pola magnetycznego przy powierzchni żelaza, czujnikami elektronicznymi. Wykorzystywana głowica ma
rozdzielczość przestrzenną około 10 mm. Niezbędne pomiary i
obliczenia oraz wizualizacja wyników realizowane są przez dedykowany system komputerowy. Wyniki pomiarów symulacyjnych
wskazują na dużą skuteczność metody w wykrywaniu uszko-

dzeń pakietu nawet niewielkich rozmiarów. Małe gabaryty zestawu pomiarowego, duża rozdzielczość przestrzenna oraz brak
szczególnych wymagań odnośnie źródła zasilania powodują, że
metoda ta może być alternatywą do pomiarów termowizyjnych.
Na podstawie pomiarów symulacyjnych wykazano, że minimalna wartość indukcji, która zapewnia dostateczną skuteczność
pomiaru wynosi B=0,1T. Jest to zaledwie 10% wartości indukcji
przy której wykonuje się pomiary termowizyjne. Właściwe odcięcie składowej stałej w programie komputerowym oraz odpowiednie dobranie wartości granicznych współczynnika zwarcia blach
Kz pozwala osiągnąć dużą czułość oraz skuteczność pomiaru.
Wynik pomiaru rozkładu przestrzennego pola magnetycznego
na powierzchni rdzenia jest w sposób jasny i zrozumiały przedstawiony w programie komputerowym oraz w raporcie z badań.
Dalsze kierunki badań będą prowadziły do określenia wartości
granicznych współczynnika zwarcia, w porównaniu z pomiarami badań termowizyjnych, określenie wpływu indukcji w rdzeniu
oraz szczeliny powietrznej na otrzymane wyniki badań.
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dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, mgr inż. Paweł Sattler*, mgr inż. Krystian Ryszczyk, Politechnika Opolska

Diagnostyka warunków pracy
i ich wpływ na efektywność energetyczną
małych turbin wiatrowych

forum energetyków gre 2014

W pracy przedstawiono metodę oceny potencjału energetycznego wiatru na podstawie historycznych danych pomiarowych oraz symulacji numerycznej zjawisk na wybranym obszarze przestrzeni miejskiej. Badania symulacyjne przeprowadzono
z uwzględnieniem przepływów turbulentnych wykorzystując do
tego celu pół-empiryczny model k-ε z dobranymi indywidualnie
współczynnikami. Modyfikując współczynniki modelu, uzyskano dobrą zgodność jakościową z pomiarami eksperymentalnymi. Wyniki badań symulacyjnych wykorzystano następnie do
wyznaczenia w gęstej zabudowie miejskiej stref intensywnej

wietrzności pod kątem zabudowy w nich małych turbin wiatrowych. Badania wykonano w oparciu o własne pomiary prędkości i kierunku wiatru oraz obliczenia symulacyjne wykonane w
środowisku Ansys Fluent.
*Stypendysta projektu pn. „Stypendia doktoranckie - inwestycja w kadrę naukową województwa opolskiego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego”

prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, dr hab. inż. Jerzy Czmochowski, dr inż. Artur Górski, mgr inż. Michał Paduchowicz,
Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn, Politechnika Wrocławska*

Symulacja numeryczna bloku energetycznego
w stanie ustalonym
W artykule została przedstawiona metodyka przeprowadzania
symulacji numerycznych kotła konwencjonalnego bloku energetycznego opalanego węglem kamiennym. Do obliczeń wykorzystano metodę elementów skończonych i określono m. in. wartości
naprężeń zredukowanych i przemieszczeń. Wstępny etap prac
obejmował opracowanie modelu dyskretnego kotła jednociągowego, przepływowego. Ściany szczelne, zbudowane z ciągów
równoległych rur wznoszących, połączonych ze sobą za pomocą
spawanych płaskowników, zostały zamodelowane przy użyciu
elementów skończonych powłokowych, o zastępczych ortrotropowych własnościach mechanicznych. Odpowiadają one własnościom mechanicznym rzeczywistych ścian szczelnych dla stanów
giętnego i membranowego pracy tych elementów. Pozostałe fragmenty konstrukcji kotła, takie jak bandaże i cięgna zawieszenia
kotła, uwzględniono w modelu obliczeniowym z wykorzystaniem
belkowych i prętowych elementów skończonych. Oprócz modelu
komory paleniskowej i konwekcyjnej, dyskretyzacji poddano konstrukcję nośną bloku, z wykorzystaniem elementów belkowych
o przekrojach odpowiadających przekrojom poprzecznym rzeczywistych belek konstrukcyjnych. Dla tak zdefiniowanego modelu kotła, określono obciążenia w postaci pól temperatury i ci-

śnienia, a także obciążenia grawitacyjne pochodzące od masy
własnej kotła, przegrzewaczy pary wraz parą wodną. Wartości
te odpowiadają rzeczywistym warunkom pracy bloku, przy jego najwyższym poziomie mocy. Otrzymane wartości naprężeń
i przemieszczeń wykazały, iż najbardziej wytężonym obszarem
komory paleniskowej jest obszar łączenia ścian szczelnych z
taśmami spinającymi część spiralną i konwekcyjną kotła. W
przypadku komory konwekcyjnej najbardziej wytężonym obszarem jest miejsce spawania wsporników zawieszenia kotła do jej
ścian szczelnych. Tak przeprowadzone obliczenia wytrzymałościowe z wykorzystaniem metody elementów skończonych pozwalają na analizę stanu wytężenia konstrukcji kotłowych w ujęciu globalnym. To z kolei może przyczynić się do optymalizacji
konstrukcji kotłowych już na etapie procesu projektowania, co
w konsekwencji umożliwi podniesienie ich trwałości.
*Praca powstała w wyniku realizacji Programu Strategicznego
pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”
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mgr inż. Paweł Rydlik, TurboCare Poland S.A. Lubliniec,
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska

Dzięki dobrze wykonanym remontom wirników generatorów
synchronicznych, którym najczęściej towarzyszy modernizacja,
turbogeneratory są mniej awaryjne, zwiększyć można moc jednostki nawet o 20%, możliwa jest eksploatacja maszyn przy
zmiennych warunkach obciążeniowych. Modernizacja jednostki
wiąże się z wprowadzeniem wielu zmian konstrukcyjnych w odkuwce wirnika, układach izolacyjnych, uzwojeniu oraz układzie
chłodzenia wirnika. Zmiany te pociągają za sobą konieczność
przeprowadzenia wielu badań na etapach zdawczo-odbiorczych.
Podstawowym celem remontu maszyny jest doprowadzenie do
jej znamionowej sprawności użytkowej. W przypadku maszyn
wirujących zakres remontu bądź przeglądu określa właściciel jednostki i jest on indywidualny dla każdego przypadku. Zaplanowany zakres remontowy może zostać rozszerzony, w przypadku
wykrycia nieprawidłowości podczas pomiarów elektrycznych i
mechanicznych jakie zostaną przeprowadzone na remontowanym wirniku. Na trwałość układu izolacyjnego i podzespołów, a
co za tym idzie całej maszyny, ma wpływ wiele czynników m.in.
materiały użyte do jej wykonania, warunki i sposób eksploata-

cji, kwalifikacje obsługi. Dlatego też te same maszyny wykonane
przez tego samego producenta mogą mieć różną trwałość eksploatacyjną. Remont każdej jednostki składa się z wielu skomplikowanych procesów technologicznych i badań sprawdzających jakość wykonania. Proces naprawczy wirnika kończy się
wyważeniem w całym zakresie prędkości obrotowej. Wszystkie
wirniki po remoncie kapitalnym przechodzą proces grzania na
obrotach znamionowych, sezonowania i próby wytrzymałości
mechanicznej - 120% obrotów nominalnych.
Działania te mają na celu:
- uformowanie i uspokojenie dynamiczne wirnika,
- weryfikację stanu dynamicznego wirnika podczas nagrzewania - ruch termiczny uzwojenia wirnika w stosunku do układu
izolacyjnego oraz innych elementów konstrukcyjnych powinien
być swobodny,
- przygotowanie wirnika do sekwencji rozruchów spełniających oczekiwania klienta i norm eksploatacji.
W prezentacji omówiony będzie przykładowy remont wirnika turbogeneratora.

mgr inż. Paweł Rydlik, TurboCare Poland S.A. Lubliniec,
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska

Diagnostyka wirników
generatorów synchronicznych
W pracy zaprezentowano możliwości przeprowadzenia badań diagnostycznych generatorów synchronicznych w zakładzie
produkcyjno-remontowym krajowej energetyki na wirnikach na
różnych etapach przeprowadzanego remontu. Aby zapewnić
sprawną i niezawodną pracę generatorów, wirnik przy przeglądzie bądź to kapitalnym remoncie poddawany jest wielu badaniom zarówno mechanicznym, jak i elektrycznym. Wyróżnia się
trzy etapy badań:
• pomiary wstępne,
• pomiary międzyoperacyjne,
• pomiary końcowe.

W opracowaniu autorzy omówią pomiary elektryczne i mechaniczne wykonywane na odwirowni wirników. Stanowią one
końcowy etap badań wirnika po remoncie. Wysokoobrotowa
wyważarka daje możliwość przeprowadzenia pomiarów w całym zakresie prędkości obrotowych. Odwirownia posiada możliwość nagrzewania wirników prądem na obrotach znamionowych. Podczas tego procesu uzwojenie wirnika nagrzewane
jest prądem stałym do temp. ok. 100°C, co daje to możliwość
obserwacji stanu dynamicznego wirnika wraz ze wzrostem temperatury uzwojenia.
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dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska

Bieżąca korekta stanu dynamicznego
napędów potrzeb własnych w energetyce

forum energetyków gre 2014

Napędy potrzeb własnych są długotrwale eksploatowane,
często 24 godziny na dobę, czyli są w ruchu ciągłym. Podstawowym zadaniem stawianym inżynierom jest stały wzrost wydajności tych maszyn, któremu powinno towarzyszyć zwiększenie
starań o pełną sprawność maszyn. W energetyce i innych gałęziach przemysłu indukcyjne silniki elektryczne są powszechnie
stosowanymi maszynami napędzającymi. Szczególnie wykorzystywane są silniki o napięciu zasilania 6 kV i dużej mocy (sięgającej kilku MW). Ich atutem jest stosunkowo duża niezawodność,
przystępna cena i prosta budowa. Diagnostyka napędów potrzeb

własnych jest jednym z najważniejszych zadań dla służb utrzymania ruchu w każdej elektrowni, elektrociepłowni i ciepłowni.
W pracy zawarto doświadczenia własne autora w zakresie
bieżącej korekty stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych. Przedstawiono warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia należytego utrzymania ruchu zespołów maszynowych,
w tym napędów potrzeb własnych. Przedstawiono zagadnienie
wyważania i osiowania maszyn, jako najskuteczniejszej metody
bieżącej korekty dynamicznego stanu maszyn. Podano przykłady praktyczne, z jakimi miał do czynienia autor.

dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
dr inż. Wojciech Kandora, TurboCare Poland S.A.

Diagnostyka izolacji uzwojeń wysokonapięciowych
maszyn elektrycznych
wykonanych w technologii Resin-Rich
Turbogeneratory są, i w najbliższym czasie pozostaną, podstawowym sposobem przetwarzania energii mechanicznej w
elektryczną. Badania teoretyczne, laboratoryjne, jak i doświadczalne dotyczące analizy zjawisk w układach elektroizolacyjnych
maszyn elektrycznych wysokiego napięcia, zmierzają do określenia wskaźników diagnostycznych opisujących stopień zużycia
izolacji. Diagnostyka uzwojeń wysokonapięciowych maszyn na
etapie ich wytwarzania towarzyszy niemalże każdemu kluczowemu krokowi produkcji. Rezultatem diagnostyki jest decyzja,
która wynika z pomiarów określonych wielkości porównanych
z wartościami dopuszczalnymi. Istotne jest, aby w przypadku
negatywnego wyniku badań wskazać możliwą przyczynę występowania usterki celem poprawy procesu technologicznego.
Obecnie stosuje się pomiary diagnostyczne z użyciem napięcia
stałego, przemiennego o częstotliwości sieciowej oraz napięcia
wolnozmiennego. Z doświadczenia autorów wynika, że analiza
parametrów wyładowań niezupełnych (wnz) pozwala określić
nie tylko stopień degradacji izolacji, ale również rodzaj występującego defektu. Wyładowania niezupełne są wyładowaniami
występującymi wewnątrz układu izolacyjnego, które tylko czę-

ściowo zwierają izolację między przewodnikami i nie powodują
bezpośrednio utraty własności izolacyjnych układu. Długotrwałe
działanie wyładowań niezupełnych poprzez mikro- i makroskopowe zmiany w strukturze układów prowadzi do wyładowania
zupełnego, czyli przebicia izolacji. Wyładowania niezupełne są
symptomem starzenia się izolacji wysokonapięciowych maszyn
wirujących. Z uzyskanych doświadczeń wynika, że wnz pojawiają się znacznie wcześniej niż awaria maszyny. Zaprojektowanie
bezwyładowaniowego układu izolacyjnego wydłuża trwałość
maszyny. Wdrażanie nowych technologii wykonania układu izolacyjnego stanowi złożone zagadnienie z pogranicza nauki i techniki. Niejednokrotnie naukowe podejście do analizy określonego
układu izolacyjnego jest trudne i wówczas podstawowe znaczenie ma doświadczenie zdobyte podczas produkcji, badań oraz
remontów układów izolacyjnych maszyn. Do poprawnej klasyfikacji defektów niezbędne jest zrozumienie zjawisk zachodzących w różnych układach wnz oraz budowa modeli fizycznych
wnz różnego rodzaju wad. Szybkie rozpoznanie problemu pozwala na natychmiastową zmianę technologii wykonania uzwojenia, co generuje znaczne oszczędności czasu oraz pieniędzy.
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dr inż. Rafał Ślefarski, prof. dr hab. inż. Tomasz Dobski, Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Poznańska,
Zbigniew Wesołowski, Dariusz Łakomski, Arctic Paper Kostrzyn S.A.

Artykuł został podzielony na dwie części. W pierwszej przedstawiono charakterystykę pracy przemysłowego bloku gazowoparowego zasilanego gazem ziemnym niskokalorycznym (z ang.
Low Caloryfic Natural Gases - LCNG). W drugiej części artykułu natomiast dokonano analizy procesu spalania gazów ziemnych zaazotowanych w turbinach gazowych. Gazy LCNG mają
podobne właściwości do gazów niekonwencjonalnych: gazów
uwięzionych (z ang. Tight Gas) i gazów ze skał łupkowych (z
ang. Shale Gas).
Część gazową bloku stanowią dwie turbiny gazowe Mars
100 o nominalnej mocy elektrycznej 10,9 MWe każda. Za turbinami umieszczone zostały poziome wysokoprężne kotły odzysknicowe o wydajności 45 t/h pary i ciśnieniu 40 bar. Para kotłów odzysknicowych oraz dodatkowego kotła gazowego zasila
upustowe turbiny parowe o mocy 12 MWe i 6MWe. Całkowita
moc elektryczna generowana w bloku gazowo-parowym oraz
produkowana para technologiczna jest wykorzystywana w procesie przygotowania masy papierniczej, a następnie suszenia
wstęgi papieru w maszynach papierniczych.
Turbiny gazowe Mars 100 zasilane są gazem ziemnym zaazotowanym pochodzącym z lokalnych złóż gazu ziemnego. Wartość

paliwa gazowego jest stabilizowana na poziomie 20,5 MJ/Nm3.
Głównymi składnikami paliwa są metan (40%) oraz azot (52%),
a w paliwie znajdują się również niewielkie ilości węglowodorów wyższych (etan 5%, propan 3%). Analiza procesu spalania
niskokalorycznych paliw gazowych zawierających nawet 50%
azotu pokazuje, że energetyczne wykorzystanie gazów LCNG
jest możliwe z punktu widzenia głównych parametrów pracy
turbin, takich jak: sprawność termodynamiczna, stabilność płomienia oraz emisja związków toksycznych (NOx, CO, CxHy) do
atmosfery. Uzyskane parametry są nawet lepsze niż dla turbin
gazowych zasilanych gazami ziemnymi wysokometanowymi pod
warunkiem dobrego zaprojektowania palników gazowych. Proces spalania gazów LCNG powinien przebiegać w przepływie
z silnym zawirowaniem, jednak stopień zawirowania, określony
liczbą wirową S powinien być optymalnie dobrany do udziału
molowego azotu w gazie.
Część rezultatów badań prezentowanych w niniejszym artykule została uzyskana w czasie realizacji projektu rozwojowego
finansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w
ramach umowy nr: N R06 0021 10_2010.02.

dr inż. Iwona Gil, dr inż. Piotr Mocek, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Główny Instytut Górnictwa

Spalanie gazu z podziemnego zgazowania węgla*
Rosnące zainteresowanie zgazowaniem węgla, zwłaszcza
podziemnym, stawia przed inżynierami nowe wyzwania, związane
nie tylko z projektowaniem instalacji, ale również energetycznym
wykorzystaniem gazu. Gaz z podziemnego zgazowania węgla
(PZW) zawiera przede wszystkim wodór, tlenek węgla przy dużym stężeniem azotu, ditlenku węgla i pary wodnej (dla zgazowania powietrzem). W gazie identyfikowane są również metan,
siarkowodór, substancje smoliste i pyły. Zakładając, że gaz ten
zostanie oczyszczony, pozostaje jeszcze dodatkowy problem,
mianowicie fluktuacje składu gazu w czasie. Wobec powyższego najprostszą metodą wykorzystania gazu z PZW wydaje się
być spalanie lub współspalanie w kotle.
W pracy przedstawiono wpływ składu gazu na zachodzący
proces spalania. Skład i stężenie składników w gazie rzutują na

jego wartość opałową, liczbę Wobbego, uzyskiwaną temperaturę w komorze czy szybkość rozprzestrzeniania się płomienia.
Przykładowo, ditlenek węgla obniża temperaturę płomienia i
spowalnia proces, natomiast dodatek pary wodnej przyśpiesza
zachodzenie niektórych reakcji, aczkolwiek zbyt duże stężenie
H2Og powoduje negatywne oddziaływanie. Spalanie tego typu
gazów w zamkniętej przestrzeni pociąga za sobą konieczność
przekonfigurowanie palnika, komory spalania i zaplanowania
działań w stanach nieustalonych. Dobrze zaplanowany proces
spalania gazu z PZW powinien bazować na wynikach szczegółowego rozpoznania zjawisk występujących w trakcie jego trwania.
*Praca powstała w wyniku realizacji Programu Strategicznego
pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”
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Wykorzystanie turbin gazowych małej mocy
w układach zasilanych biogazem*
Turbiny gazowe małej mocy są obecnie wykorzystywane w
niewielkim stopniu w układach zasilanych biomasą. Największe
możliwości wykorzystania turbin gazowych występują w instalacjach z wytwarzaniem biogazu. O niewielkiej popularności tych
układów decyduje niższa sprawność wytwarzania energii elektrycznej i wyższe nakłady inwestycyjne w porównaniu do silników tłokowych. Cecha turbin gazowych, taka jak większa ilość
ciepła zawarta w spalinach, odpowiednio wykorzystana, może
spowodować opłacalność instalacji z turbinami gazowymi. W
przypadku tych układów istotna jest więc analiza techniczna
umożliwiająca wyznaczenie podstawowych parametrów, np.: zużycie biogazu, ilość wyprodukowanej energii elektrycznej i ilość
ciepła zawartego w spalinach. Bazując na tych danych, można
opracować wstępne analizy ekonomiczne uwzględniające specyficzne wykorzystanie ciepła spalin (np. do suszenia biomasy,

produkcji pary do procesów technologicznych, produkcji paliw z
biomasy stałej w procesach pirolizy i zgazowania). W opracowaniu przedstawiono algorytm obliczeń technicznych i ekonomicznych układu turbiny gazowej zasilanej biogazem. W szczególności
algorytm umożliwia uwzględnienie wpływu częściowego obciążenia turbiny oraz parametrów otoczenia. Istotnym elementem
algorytmu jest możliwość dokonania oceny ekonomicznej dla
układu pracującego częściowo w ciągu roku lub w ciągu dnia.
Przedstawiony przykład zawiera wyniki obliczeń techniczno ekonomicznych turbiny gazowej zasilanej biogazem, w przypadku
wykorzystania ciepła odpadowego do suszenia biomasy stałej.
*Praca powstała w wyniku realizacji Programu Strategicznego
pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”

dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, mgr inż. Marcin Baranowski, Politechnika Wrocławska

Badania procesu sorpcji CO2
z oxy-spalania na sorbentach wapniowych*
W pracy przedstawiono wyniki badań nad sorpcją CO2 na
sorbentach wapniowych stałych w tzw. pętli chemicznej. Przebadano trzy sorbenty wapniowe, Czatkowice - Polska, EnBw
- Niemcy, Xirorema sand - Grecja. Dla powyższych sorbentów
zostały przeprowadzone badania nad sorpcją, CO2 z symulowanych spalin o stężeniach CO2 w dwóch przypadkach: 70%
oraz powyżej 90%.
Badania miały na celu określenie i porównanie pojemności
sorpcji CO2 ze spalin powstających w technologii oxy-spalania
dla wybranych sorbentów. Badania przeprowadzono w warunkach laboratoryjnych w złożu stałym dla wielu cykli kalcynacji i
karbonacji. Gaz symulujący spaliny omywa próbkę sorbentu,
podczas tego procesu dochodzi do wiązania CO2 poprzez CaO
zawarte w sorbencie, tworząc CaCO3.
Następnie węglan wapnia poddawany jest regeneracji polegającej na kalcynacji w temp. od 900oC do 1000°C (w zależności od stężenia CO2 w gazie symulującym spaliny). Zrege-

nerowany CaO poddawany jest ponownie omywaniu gazem
symulującym spaliny w temperaturze ok 650°C. Proces powtarzano w 24 cyklach.
Zaobserwowano, że dla wysokich stężeń CO2 oraz wysokich temperatur w fazie kalcynacji następuje bardzo niekorzystne
spiekanie sorbentu rosnące z czasem kalcynacji, dlatego też w
kolejnych badaniach czas kalcynacji został trzykrotnie skrócony.
Miało to bardzo korzystny wpływ na pojemność sorpcji, która
zmieniła się w pierwszym kroku z 0,43 na 0,47 Xn[gCO2/gCaO(n)] dla sorbentu EnBw, a w dziewiątym kroku z 0,15 na 0,19
Xn[gCO2/gCaO(n)]. Szybkość wychwytywania CO2 jak i pojemność sorpcji CO2 za pomocą metody wapniowej pętli chemicznej dla warunków oxy-spalania jest znacznie większa niż dla
warunków spalania w powietrzu.
*Praca powstała w wyniku realizacji Programu Strategicznego
pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”
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prof. nadzw. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, mgr inż. Marcin Baranowski,
mgr inż. Michał Czerep, mgr inż. Michał Ostrycharczyk, mgr inż. Jacek Zgóra, Politechnika Wrocławska

Zastosowanie spalania tlenowego w istniejących kotłach pyłowych wymaga dokładnego poznania wpływu zmiany atmosfery
spalania na proces spalania. Ważnym parametrem jest udział tlenu
w mieszaninie utleniającej, który determinuje intensywność procesu
spalania i wpływa na temperaturę spalania, wartości współczynników wymiany ciepła, powstające zanieczyszczenia gazowe z procesu spalania takie jak NOx, SO2, SO3, Hg.
W pracy przedstawiono wyniki badań emisji NOx i Hg ze spalania tlenowego w porównaniu ze spalaniem w powietrzu. Badania
zostały przeprowadzone na izotermicznym reaktorze przepływowym w dużej skali laboratoryjnej, tj. piec opadowy o długości 3 m
i mocy cieplnej ~20 kW. Temperatura ścianek reaktora podczas
procesu spalania wynosiła 1200°C. W wyniku badan określono
wpływ atmosfery Oxy o różnych stężeniach tlenu (O2 vol = 15%,
20%, 25%, 30%) na końcową emisję NOx ze spalania wybranych
węgli. Ze spalania tlenowego węgla brunatnego uzyskuje się we

wszystkich badanych atmosferach Oxy niższą emisję NOx (w jednostkach mg/MJ) niż ze spalania w powietrzu. Testy spalania wykonano także dla węgla kamiennego. Emisja NOx w warunkach spalania tlenowego również jest mniejsza dla stężeń tlenu poniżej 25%.
W trakcie testów spalania w warunkach atmosfery Oxy25,
Oxy30 i powietrza określono również ilości Hg w spalinach i popiele. Ilość wychwyconej rtęci na popiele gdzie udział wynosił
w atmosferze Oxy30 i Oxy25 dla węgla kamiennego jest wyższa
o 14% od wartości otrzymanej dla spalania w powietrzu (80%).
Natomiast ze spalania węgla brunatnego udział rtęci w popiele
był na poziomie 80% (dla spalania w powietrzu) i 90% (dla spalania w atmosferze Oxy25). Dla obu węgli większość rtęci z paliwa
w procesie spalania znajduje się w popiele.
*Praca powstała w wyniku realizacji Programu Strategicznego
pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”

dr inż. Grzegorz Wiciak, dr inż. Leszek Remiorz, dr inż. Katarzyna Janusz-Szymańska,
Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

Koncepcja elektromagnetycznego
wspomagania pracy membran
w procesie membranowej separacji gazów
dedykowana dla technologii CCS*
Gazy posiadają zdolności absorpcji promieniowania elektromagnetycznego dla charakterystycznych długości fal. Zjawisko to jest odpowiedzialne m.in. za tzw. efekt cieplarniany. Do
gazów cieplarnianych zalicza się metan, freony, parę wodną jak
również CO2 i inne. Dwutlenek węgla absorbuje promieniowanie
podczerwone dla szeregu pasm częstotliwości m.in. dla długości fali 2.8 µm, 4.3µm i 17 µm.
Silna absorpcja promieniowania podczerwonego powoduje
wzrost temperatury gazu. Zjawisko to można wykorzystać przy
pracy separatorów membranowych, ze względu na zależność
ich własności separacyjnych i charakterystyk pracy od tempera-

tury. Selektywne nagrzewanie wybranych składników gazu przy
użyciu promieniowania elektromagnetycznego przed doprowadzeniem ich do separatora membranowego może wpływać korzystnie na pracę membrany zmieniając jej charakterystykę. W
pracy przedstawiono koncepcję separatora wykorzystującego
opisane właściwości CO2.
*Praca powstała w wyniku realizacji Programu Strategicznego
pn. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”
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Monografia pt.: „Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna
wybranych urządzeń i sieci energetycznych”
studia i monografie - ENERGETYKA

studia i monografie

DIAGNOSTYKA INWESTYCYJNO-EKSPLOATACYJNA WYBRANYCH
URZĄDZEŃ I SIECI ENERGETYCZNYCH

1. Nowatorskie funkcjonalności monitorowania procesów inwestycyjnych i eksploataprzedmowa:
cyjnych w energetyce
…..
…..
2. Bieżąca korekta stanu dynamicznego napędów
potrzeb własnych w energetyce
…..
- wyważanie
3. Bieżąca korekta stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych w energetyce
- osiowanie
4. Możliwość wykorzystania metod fotogrametrycznych do analizy przemieszczeń infrastruktury technicznej kotła energetycznego
5. Możliwości diagnostyki powierzchni elementów rurowych z wykorzystaniem skanera laserowego
6. Analiza geometrii przęsła linii elektroenergetycznej na podstawie zdjęć wysokiej
rozdzielczości
7. Diagnostyka stanu izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych metodą pomiaru wyładowań niezupełnych
8. Możliwości zastosowania bezzałogowych urządzeń latających w diagnostyce napowietrznych linii elektroenergetycznych
9. Diagnostyka warunków pracy i ich wpływ na efektywność energetyczną małych
turbin wiatrowych
10. Oprogramowanie wspomagające klasyfikację linii i planowanie kosztów eksploatacji sieci elektroenergetycznej
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pn. Wstępne suszenie węgla brunatnego dla celów energetycznych

innowacje w energetyce

ENERGETYKA

1. Wstęp
przedmowa:
…..
2. Rola paliw niskokalorycznych w gospodarce energetycznej
świata
…..
…..
3. Proces suszenia węgla niskogatunkowego w różnych rozwiązaniach technologicznych
3.1 Przegląd wraz z ewolucją rozwiązań technologicznych
3.2. Rozwiązania w fazie wdrożeń przemysłowych
3.3 Rozwiązania innowacyjne (faza laboratoryjna, pilotowa i demonstracyjna)
4. Modelowanie procesu suszenia
5. Energochłonność procesu suszenia węgla niskogatunkowego
Wydawnictwo „Nowa Energia”
ul. Bosacka 52d
47-400 Racibórz
6. Przegląd źródeł ciepła do suszenia węgla niskogatunkowego
ISBN …..
7. Spalanie podsuszonego węgla niskogatunkowego w kotłach energetycznych
8. Integracja układów suszenia z blokiem energetycznym
9. Podsumowanie
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W. Nowak, W. Rybak, T. Czakiert

Wprowadzenie (W. Nowak)
1. Zapłon i formowanie się płomienia podczas spalania tlenowego
(W. Rybak, W. Moroń, K. Czajka, K. Babul)
2. Fragmentacja paliw stałych w procesie spalania tlenowego
(M. Kosowska-Golachowska, K. Kłos, M. Ciesielski)
3. Wpływ typu węgla na przebieg procesu spalania w atmosferze O2/CO2
(W. Rybak, K. Czajka, W. Moroń, A. Szydełko)
4. Wpływ wilgoci w paliwie na proces spalania w atmosferze O2/CO2
(J. Długosz, M. Ostrycharczyk, H. Pawlak-Kruczek, M. Baranowski)
5. Wpływ typu węgla na formowanie zanieczyszczeń gazowych w procesie tlenowego spalania (W. Rybak, W. Moroń, K. Czajka, K. Król)
6. Transformacja substancji mineralnej w warunkach spalania tlenowego (W. Rybak, D. Nowak-Woźny, W. Moroń, B. Urbanek, G. Hrycaj)
7. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego pod zwiększonym ciśnieniem (M. Ściążko, T. Topolnicka, P. Babiński, M. Tomaszewicz)
8. Tlenowe współspalanie węgla z biomasą i innymi paliwami alternatywnymi (W. Rybak, W. Moroń, K. Czajka, K. Razum)
9. Utylizacja osadów ściekowych w atmosferze O2/CO2 (J. Bień)
10. Kinetyka i mechanizm wychwytywania CO2 (I. Majchrzak-Kucęba, A. Majchrzak, W. Nowak)

J. Kiciński, P. Lampart, A. Cenian, J. Gołaszewski

Monografia pt. „Technologie i Urządzenia Energetyki Rozproszonej (URE)
bazujące na energii z biomasy i odpadach rolniczych (OZE)”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Wprowadzenie (J. Kiciński)
Pilotażowe instalacje kogeneracyjne/poligeneracyjne z układem ORC (J. Kiciński, P. Lampart, S. Bykuć, M. Szymaniak)
Kogeneracja w zakładach przetwórstwa biomasy (W. Czerwiński, M. Dudyński, P. Lampart, S. Gumkowski, J. Żabski)
Strumienicowy układ produkcji chłodu (D. Butrymowicz, M. Lackowski, J. Karwacki)
Układy przepływowe turbin ORC (P. Lampart, A. Rusanov, Z. Kozanecki, P. Klonowicz)
Zasilanie silników spalinowych ZI gazami niskokalorycznymi (A. Szlęk, G. Przybyła)
Technologie zgazowania dla rozproszonej energetyki (A. Białowiec, R. Borecki, W. Elsner, T. Golec, J. Ilmurzyńska, T. Iluk, B.
Jakubowski, W. Jodkowski, J. Piechocki, A. Sitka, M. Siudak, A. Sobolewski, S. Stelmach, D. Wiśniewski, K. Wójs, A. Cenian)
Nowe rozwiązania technologiczne w procesie produkcji biogazu z odpadów rolniczych (J. Gołaszewski, I. Wojnowska-Baryła)
Oryginalne ścieżki konwersji masy lignocelulozowej do etanolu drugiej generacji i furfuralu (J. Gołaszewski, M.K. Łuczyński,
M. Stolarski, E. Olba-Zięty)
Założenia technologiczne hodowli alg olejowych, wytwarzanie biopaliwa i testy silnikowe (J. Gołaszewski, M. Dębowski)
Mikroukłady kogeneracyjne z wykorzystaniem ogniw paliwowych (T. Golec)
Mikrofalowy układ plazmowy dla rozproszonej produkcji wodoru z biogazu (M. Jasiński, D. Czylkowski, B. Hrycak, R. Miotk,
M. Dors, J. Mizeraczyk)
Diagnostyka silników Diesla dla sprawnej Kogeneracji rozproszonej (L. Piechowski, Z. Korczewski, J. Rudnicki, A. Cenian)
Nanotechnologie dla procesów fotokatalitycznych produkcji paliw i oczyszczania środowiska (A. Białous, M. Gazda, K. Grochowska, A. Jaworek, A. Krupa, J. Reszczyńska, A.T. Sobczyk, A. Zaleska, G. Śliwiński)
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Monografia pt.: „Spalanie tlenowe dla kotłów
pyłowych i fluidalnych zintegrowanych
z wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm
spalania tlenowego oraz wychwytu CO2”
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Komitet Naukowy Forum Energetyków GRE 2014 zaprosił wybranych autorów
do nawiązania kontaktu z redakcjami wymienionych niżej czasopism
Redakcje czasopism nawiążą roboczy kontakt z autorami i rozważą możliwość publikacji artykułów.

„Archiwum Energetyki” - red. T. Chmielniak
L.p. Autorzy
1. Kotowicz J., Łukowicz P.

Analiza wariantów integracji elektrociepłowni na parametry
supernadkrytyczne z instalacją wychwytu dwutlenku węgla
metodą absorpcji chemicznej

2. Kotowicz J., Michalski S.,

Analiza ryzyka ekonomicznego budowy supernadkrytycznego
bloku typu oxy

3.
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Temat streszczenia

Krótki A., Tatarczuk A., Więcław-Solny L.,
Śpiewak D., Spietz T., Stec M., Wilk A.

Absorpcja CO2 w roztworach amin szansą obniżenia emisji
krajowych elektrowni węglowych

4. Łukowicz H., Mroncz M.

Wpływ modernizacji układu turbiny po zintegrowaniu jej z
układem separacji CO2 na pracę bloku węglowego na parametry nadkrytyczne

5. Rączka P., Wójs K.

Wykorzystanie kondensacyjnego wymiennika ciepła odpadowego w bloku energetycznym

6. Rusin A., Nowak G., Lipka M., Zalewski A.

Identyfikacja obszarów zagrożonych pękaniem w elementach
turbin na parametry nadkrytyczne

7. Chmielniak T., Pilarz P.

Model odazotowania spalin bloków węglowych w technologii
selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)

8.

Stępczyńska-Drygas K., Dykas S., Łukowicz H., Czaja D.

Ocena wpływu integracji bloku węglowego z instalacją wychwytu CO2 na pracę przy zmiennym obciążeniu

9.

Taler J., Sobota T., Dzierwa P., Trojan M.,
Taler D.

Eksperymentalne wyznaczanie obciążenia cieplnego ściany
komory paleniskowej kotła

10. Modliński Z., Rybak W.
11.

Gandor M., Sławiński K., Knaś K., Balt B.,
Nowak W.

Model własności radiacyjnych mieszaniny CO2/H2O dla warunków spalania oxy pylu węglowego
Wpływ aktywacji elektromagnetycznej na proces spalania
węgla brunatnego

12. Głód K., Lasek J., Zuwała J., Ściążko M.

Aspekty energetyczne i środowiskowe ciśnieniowego spalania tlenowego paliw stałych.

13. Topolnicka T.

Ciśnieniowe, tlenowe spalanie węgla - badania kinetyki.

14. Golec T.

Instalacja zgazowania KAJOT produkująca gaz o wysokiej
wartości kalorycznej i wysokiej czystości

15. Gołaszewski J.

Bioprocesy wytwarzania energii

16. Czerep M., Pawlak-Kruczek H.

Badania procesu suszenia w obrotowej instalacji laboratoryjnej, określenie efektywności suszenia w zależności od parametrów procesu.

17.

Lichota J.. Pawlak-Kruczek H., Ławniczak
D.

Wpływ współspalania podsuszonego węgla brunatnego na
pracę kotła energetycznego

18.

Pietrowicz S., Pawlak-Kruczek H., Gnutek
Z.

Modelowanie dynamiki procesu suszenia cząstki węgla w
złożu fluidalnym

19. Jaremkiewicz M.

Eksperymentalne wyznaczanie stałych czasowych termometrów w funkcji prędkości przepływającego powietrza

20. Hernik B.

Obliczenia numeryczne kotła OP-150

21. Rusinowski H., Plis M., Zdun M.

Analiza pracy turbiny kondensacyjnej przy zmiennym obciążeniu, w oparciu o model symulacyjny wykonany w programie
Thermoflex

22. Zdun M., Plis M., Rusinowski H.

Modelowanie matematyczne turbiny kondensacyjnej z wykorzystaniem programu Thermoflex.

23. Mikielewicz D., Ziółkowski P., Mikielewicz J.

Współpraca elektrowny o mocy 900 MW z układem odzysku
ciepła zasilającym ORC

„Energetyka” - sekr. red. Iwona Gajdowa
L.p. Autorzy

Temat streszczenia

1. Modzelewski A.

Modelowe odzwierciedlenie nowych technologii w elektroenergetyce oraz wpływu energetyki rozproszonej na krzywą
KSE

2. Ruszczak B., Tomaszewski M.

Planowanie działań operatora sieci elektroenergetycznej w
celu ograniczenia wpływu zimowych zjawisk atmosferycznych

3. Tomaszewski M., Krawiec M.

Monitoring linii elektroenergetycznych przy użyciu bezzałogowych urządzeń latających (UAV)

„Acta Energetica” - sekr. red. Jakub Skonieczny
L.p. Autorzy
1. Duda P., Felkowski Ł.

Temat streszczenia
Analiza pracy wężownicy przegrzewacza pary w warunkach
pełzania

2.

Pawlak-Kruczek H., Ostrycharczyk M.,
Michalski M.

Przegląd różnych metod i technologii suszenia węgla brunatnego

3.

Plutecki Z., Michalski M., Ryszczyk K.,
Sattler P.

Badanie termokinetyki procesu suszenia węgla brunatnego w
suszarni fluidalnej o złożu fontannowo-pęcherzykowym

4. Kotowicz J., Balicki A.

Sposób wyznaczania charakterystyk ekonomicznych i oceny
ryzyka dla bloku typu oxy z wysokotemperaturową membraną „three - end” do produkcji tlenu

5 Majchrzak H., Tomasik

Prace rozwojowe i implementacja ich wyników w celu ograniczenia strat w przesyle energii elektrycznej
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„Inżynieria Chemiczna i Procesowa” - red. A. K. Biń
L.p. Autorzy
1. Bochon K., Chmielniak T.

Analiza energetyczna oraz ekonomiczna instalacji wychwytu
CO2 z wykorzystaniem absorpcji chemicznej

2. Łukowicz H., Kochaniewicz A., Mroncz M.

Analiza możliwości pozyskiwania ciepła do instalacji separacji
CO2 z różnych źródeł dla bloku węglowego 900 MW

3.

Wilk A., Więcław-Solny L., Śpiewak D.,
Spietz T.

Wychwyt CO2 z gazów o zwiększonej zawartości ditlenku
węgla

4.

Witkowski A., Rusin A., Majkut M., Stolecka K.

Procesy transportu CO2 w instalacji wychwytu bloku energetycznego do miejsca składowania

5.

Jankowska S., Czakiert T., Krawczyk G.,
Borecki P., Jesionowski Ł., Nowak W.

Wpływ stopniowania tlenu na konwersję azotu paliwowego w
procesie spalania tlenowego w CWF

6.

Zarzycki R., Kratofil M., Pawłowski D., Ścisłowska M., Kobyłecki R., Bis Z.

Badania kinetyki odsiarczania spalin powstałych w procesie
oxy-spalania w przedpalenisku cyklonowym w warunkach
podwyższonego stężenia SO2

7.

J. Kotowicz, K. Janusz-Szymańska, A. Dryjańska

Analiza możliwości zwiększenia sprawności elektrowni typu
oxy przez zastosowanie układu hybrydowego do separacji
tlenu

8. Denisowa A., Ngo Minh Hieu

Matematyczne modelowanie procesów w instalacji biogazowej

Mazurenko A., Denisowa A., Ngo Minh
Hieu

Analiza eksergetycznych parametrów biogazowej instalacji
energetycznej

10.

Tomasiewicz G., Ściążko M., Sobolewski
A., Chmielniak T., Czaplicki A.

Zgazowanie węgla w reaktorze z cyrkulującym złożem fluidalnym przy zastosowaniu CO2 jako czynnika zgazowującego

11.

Sobolewski A., Stelmach S., Iluk T., Szul
M.

Zgazowanie biomasy w reaktorze ze złożem stałym GazEla wpływ skali na przebieg procesu

9.
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Temat streszczenia

„Archiwum Termodynamiki” - red. J. Mikielewicz
L.p. Autorzy
1. Niegodajew P., Asendrych D., Drobniak S.
2.

Rulik S., Kochaniewicz A., Łukowicz H.,
Witkowski A.

Temat streszczenia
Modelowanie procesu wychwytu CO2 w technologii „Postcombustion capture”
Analiza możliwości odzysku ciepła z procesu sprężania CO2

3. Modliński Z., Rybak W.

Modelowanie spalania oxy pyłu węglowego w kotle energetycznym

4. Kopczyński M., Lasek J.

Spalanie pyłu węgla kamiennego w komorze z wewnętrzną
cyrkulacją spalin

5. Kuczyński P., Białecki R.

Monte Carlo Ray Tracing method on ortho-Cartesian meshes
in radiation heat transfer modeling

6.

Łukowicz H., Chmielniak T., Kochaniewicz
A., Mroncz M.

Wpływ integracji suszarki węgla brunatnego na pracę bloku
energetycznego

7. Marek E., Świątkowski B.

Spalanie pojedynczego ziarna węglowego w modyfikowanych atmosferach gazowych

8. Kotowicz J., Bartela Ł., Mikosz D.

Analiza termodynamiczna bloku dwupaliwowego zintegrowanego z absorpcyjną instalacją separacji CO2

9. Kotowicz J., Job M., Brzęczek M.

Metodologia obliczeń sprawności instalacji turbiny gazowej
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W ramach numeru powakacyjnego redakcja czasopisma
„Archiwum Energetyki” zaproponowała publikacje poniższych artykułów
1. J. Kotowicz i inni: Analiza termodynamiczna bloku dwupaliwowego zintegrowanego z absorpcyjną instalacja separacji CO2
2. H. Łukowicz, M. Mroncz: Wpływ modernizacji układu turbiny po zintegrowaniu jej z układem separacji CO2 na prace bloku węglowego na parametry nadkrytyczne
3. A. Krótki i inni: Absorpcja CO2 w roztworach amin szansą obniżenia emisji krajowych elektrowni węglowych
4.T. Chmielniak, P. Pilarz: Model odazotowania spalin bloków węglowych w technologii selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)
5. P. Rączka, K. Wójs: Wykorzystanie kondensacyjnego wymiennika ciepła odpadowego w bloku energetycznym
6. M. Gandor, K. Sławiński, K. Knaś, B. Balt, W. Nowak: Wpływ aktywacji elektromagnetycznej na proces spalania węgla brunatnego.

Konkurs ENERGIA Przyszłości „Dlaczego kogeneracja/poligeneracja?”

Referat wydrukowany został przez Kwartalnik Naukowy Energetyków „Acta Energetica”, wydawany przez Grupę ENERGA
we współpracy z Politechniką Gdańską.
Fundatorem Nagrody jest ENERGA SA.

− Rektor Politechniki Gdańskiej,
− Kurator Oświaty woj. pomorskiego.
W Jury konkursu uczestniczyli:
− przedstawiciel ENERGA SA,
− przedstawiciel Politechniki Gdańskiej,
− przedstawiciel Uniwersytetu Gdańskiego,
− przedstawiciel Politechniki Opolskiej,
− przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.

Patronat honorowy nad konkursem objęli:
− Minister Edukacji Narodowej,
− Prezes Urzędu Regulacji Energetyki,

Konferencja Naukowa „Zgazowanie węgla 2014”
W dniach 16-18 czerwca 2014 r. w Dworku Gościnnym
„Thermaleo” w Szczawnicy odbędzie się Konferencja Naukowa
„Zgazowanie węgla 2014”. W ramach Konferencji prezentowane będą wyniki badań prowadzonych w ramach Zadania Badawczego nr 3 „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla
wysokoefektywnej produkcji paliw i energii elektrycznej”, realizowanego w ramach strategicznego programu badań naukowych
i prac rozwojowych „Zaawansowane technologie pozyskiwania
energii” finansowanego przez NCBR.
W pierwszym dniu zaplanowano sesję plenarną, w ramach
której zaprezentowane zostaną następujące referaty:
• Stan bazy zasobowej węgli w Polsce i jej problemy złożowośrodowiskowe w odniesieniu do wymagań procesów zgazowania (autorzy: M. Nieć, J. Klich, K. Matl, J. Chećko, J. Górecki, G.
Galiniak, E. Seremet - AGH Kraków)
• Technologia zgazowania węgla w złożu fluidalnym z wykorzy-

staniem CO2 - perspektywy rozwoju i przyszłych zastosowań
(autor: A. Sobolewski - IChPW Zabrze)
• Analiza „off-design” układu elektrociepłowni zintegrowanej ze
zgazowaniem węgla w reaktorze z recyrkulacją CO2 (autorzy:
T. Malik, M. Liszka, A. Ziębik - Politechnika Śląska)
• Perspektywy rozwijanej w GIG technologii podziemnego zgazowania węgla w świetle dotychczasowych wyników badań w
KWK Wieczorek (autorzy: E. Krause, J. Świądrowski, K. Czaplicka-Kolarz, M. Turek, K. Stańczyk GIG Katowice)
• Efektywność ekonomiczna podziemnego zgazowania węgla w
świetle doświadczeń własnych Linc Energy (autor: Adam Bond
- Clean Coal Division, Linc Energy)
• Aktualny stan i kierunki rozwoju technologii podziemnego zgazowania węgla w świecie (autor: J. Dubiński - GIG Katowice)
• Bezpieczeństwo gazowe Polski - kiedy decyzje inwestycyjne w
zakresie naziemnego zgazowania węgla? (autorzy: M. Ściążko
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Uczestnicy konferencji otrzymają referat opracowany przez
zwycięzców konkursu ENERGIA Przyszłości „Dlaczego kogeneracja/poligeneracja?”. Zwycięzcami zostali uczniowie Zespołu
Szkół Elektrycznych we Włocławku - Technikum nr 4.
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- IChPW Zabrze, K. Kwaśniewski, A. Strugała AGH - Kraków).
Na zakończenie pierwszego dnia przewidziano dyskusję
panelową na temat możliwości rozwoju zgazowania węgla w
Polsce z udziałem zaproszonych przedstawicieli nauki (NCBR,
AGH Kraków, GIG Katowice, IChPW Zabrze) i gospodarki (Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Infrastruktury, prezesi spółek
górniczych, energetycznych i chemicznych).
W kolejnych dniach konferencji przewidziano referaty sesyjne i sesje posterowe prezentujące wyniki Projektu w ramach
następujących grup tematycznych:
• badania procesu zgazowania węgla w reaktorze fluidalnym
z cyrkulacyjnym złożem przy wykorzystaniu CO2 jako czynnika
zgazowującego,
• operacje przygotowania węgla do procesu zgazowania w reaktorze fluidalnym ze złożem cyrkulacyjnym,
• badania procesu podziemnego zgazowania węgla kamiennego w reaktorze pilotowym zlokalizowanym w KWK Wieczorek,
• badania procesów oczyszczania i konwersji gazu z pilotowej

instalacji zgazowania węgla z wykorzystaniem CO2 jako czynnika zgazowującego,
• ocena bazy zasobowej dla procesów na- i podziemnego zgazowania węgla w Polsce,
• badania kinetyki procesu zgazowania węgla oraz ocena jego
przydatności do tego procesu,
• ocena efektywności procesów zgazowania węgla.
Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć
na stronie internetowej Projektu: www.zgazowaniewegla.agh.
edu.pl. Na tej stronie ukażą się także wszystkie prezentacje
konferencyjne.
Referaty plenarne i wybrane referaty sesyjne opublikowane
będą w czasopismach: „Przegląd Górniczy” nr 11/2014 oraz
„KARBO” nr 4/2014.

dr hab. inż. Andrzej Strugała, prof. nadzw.
kierownik projektu

Jerzy Alenowicz, Robert Rosik, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut

Proces projektowania rozwiązań konstrukcyjnych
instalacji pilotowej do wstępnego suszenia
węgla brunatnego dla celów energetycznych
Artykuł dotyczy projektu oraz budowy instalacji pilotowej do
wstępnego suszenia węgla brunatnego dla celów energetycznych realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowanego przez Europejski
Fundusz Rozwoju Regionalnego i budżet Państwa.
Badania laboratoryjne dotyczące suszenia węgla brunatnego w mniejszej skali dały pozytywne rezultaty, co pozwoliło na
opracowanie podstaw do budowy instalacji pilotowej o gabarytach wychodzących poza ramy zwykłego laboratorium. Na czas
budowy i badań wybrano lokalizację na terenie Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut, przy czym instalacja ma
charakter modułowy i istnieje możliwość stosunkowo łatwego
jej przemieszczenia w inne dogodne miejsce.

W artykule przedstawiono proces projektowy obejmujący
stadium koncepcji przez kolejne etapy projektowo-konstrukcyjne, aż do budowy instalacji pilotowej. Charakter instalacji pilotowej, która miała ograniczenia co do obszaru posadowienia oraz
musiała być możliwie mobilna i sprostać wielu innym wymogom,
spowodował że w procesie projektowym napotkano na szereg
trudności. W artykule zawarto szereg uwag i wniosków, które
mogą być wykorzystane do budowy instalacji o podobnym lub
zbliżonym charakterze jak w powyższym opisie.
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65

Mathematical modeling of processes in biogas unit
Alla Denisova, NGO MINH HIEU, Odessa National Polytechnic University

68

Analysis of exergy parameters of biogas power plant
Anton Mazurenko, Alla Denisova, NGO Minh Hieu, Odessa National Polytechnic University

72

Monitoring of power quality parameters in places of complaints to power quality
Petr Rozehnal, Petr Krejčí Department of Electrical Power Engineering, VSB - Technical University of Ostrava

72

Development in Off-Grid and Smart Grid Area
ing. Jindřich Stuchlý VSB - Technical university of Ostrava

73

Rola paliw niskokalorycznych na rynku energii
prof. Klaus R.G. Hein

73

Suszarnie obrotowe do zastosowań w energetyce
Kumera Corporation

73

Skanowanie magnetyczne rdzeni stojanów turbogeneratorów
dr inż. Wojciech Kandora, TurboCare Poland S.A.

74

Diagnostyka warunków pracy i ich wpływ na efektywność energetyczną małych turbin wiatrowych
dr hab. inż. Zbigniew Plutecki, mgr inż. Paweł Sattler*, mgr inż. Krystian Ryszczyk, Politechnika Opolska

74

Symulacja numeryczna bloku energetycznego w stanie ustalonym
prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rusiński, dr hab. inż. Jerzy Czmochowski, dr inż. Artur Górski, mgr inż. Michał Paduchowicz, Katedra Konstrukcji i Badań Maszyn,
Politechnika Wrocławska*

75

Remonty i modernizacje wirników generatorów synchronicznych
mgr inż. Paweł Rydlik, TurboCare Poland S.A. Lubliniec, dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika
Opolska

75

Diagnostyka wirników generatorów synchronicznych
mgr inż. Paweł Rydlik, TurboCare Poland S.A. Lubliniec, dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika
Opolska

76

Bieżąca korekta stanu dynamicznego napędów potrzeb własnych w energetyce
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska

76

Diagnostyka izolacji uzwojeń wysokonapięciowych maszyn elektrycznych wykonanych w technologii
Resin-Rich
dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych, Politechnika Opolska
dr inż. Wojciech Kandora, TurboCare Poland S.A.
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Eksploatacja przemysłowego bloku gazowo-parowego zasilanego gazem ziemnym
niskokalorycznym
dr inż. Rafał Ślefarski, prof. dr hab. inż. Tomasz Dobski, Katedra Techniki Cieplnej, Politechnika Poznańska, Zbigniew Wesołowski, Dariusz Łakomski,
Arctic Paper Kostrzyn S.A.

77

Spalanie gazu z podziemnego zgazowania węgla*
dr inż. Iwona Gil, dr inż. Piotr Mocek, Zakład Oszczędności Energii i Ochrony Powietrza, Główny Instytut Górnictwa

78

Wykorzystanie turbin gazowych małej mocy w układach zasilanych biogazem*
dr inż. Sebastian Lepszy, prof. dr hab. inż. Tadeusz Chmielniak, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

78

Badania procesu sorpcji CO2 z oxy-spalania na sorbentach wapniowych*
dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, mgr inż. Marcin Baranowski, Politechnika Wrocławska

79

Badania emisji zanieczyszczeń gazowych i rtęci ze spalania wybranych węgli w powietrzu i
atmosferach Oxy*
prof. nadzw. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, mgr inż. Marcin Baranowski, mgr inż. Michał Czerep, mgr inż. Michał Ostrycharczyk, mgr inż. Jacek
Zgóra, Politechnika Wrocławska

79

Koncepcja elektromagnetycznego wspomagania pracy membran w procesie membranowej
separacji gazów dedykowana dla technologii CCS*
dr inż. Grzegorz Wiciak, dr inż. Leszek Remiorz, dr inż. Katarzyna Janusz-Szymańska, Instytut Maszyn i Urządzeń Energetycznych, Politechnika Śląska

80

Monografia pt.: „Suszenie węgla niskogatunkowego”
H. Pawlak-Kruczek, Z. Plutecki

80

Monografia pt.: „Diagnostyka inwestycyjno-eksploatacyjna wybranych urządzeń i sieci
energetycznych”
Z. Kabza, S. Zator

81

Monografia pt.: „Spalanie tlenowe dla kotłów pyłowych i fluidalnych zintegrowanych z
wychwytem CO2. Kinetyka i mechanizm spalania tlenowego oraz wychwytu CO2”
W. Nowak, W. Rybak, T. Czakiert

81

Monografia pt. „Technologie i Urządzenia Energetyki Rozproszonej (URE) bazujące na energii z
biomasy i odpadach rolniczych (OZE)”
J. Kiciński, P. Lampart, A. Cenian, J. Gołaszewski

82

Komitet Naukowy Forum Energetyków GRE 2014 zaprosił wybranych autorów do nawiązania
kontaktu z redakcjami czasopism

85

W ramach numeru powakacyjnego redakcja czasopisma „Archiwum Energetyki” zaproponowała
publikacje wymienionych artykułów

85

Konkurs ENERGIA Przyszłości „Dlaczego kogeneracja/poligeneracja?”
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Konferencja Naukowa „Zgazowanie węgla 2014”
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Proces projektowania rozwiązań konstrukcyjnych instalacji pilotowej do wstępnego suszenia
węgla brunatnego dla celów energetycznych
Jerzy Alenowicz, Robert Rosik, Instytut Górnictwa Odkrywkowego Poltegor-Instytut
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