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zołowy periodyk branży energetycznej, wydawany przez medialny koncern
Penn Well, w swym majowym numerze z 2014 r. przedstawił opinie
ekspertów, wywodzących się z firm doradczych i przemysłu, pracujących na rzecz
elektroenergetyki. Są to: John Horner (JH) - dyrektor Energy Consulting; Jacob
Klimstra (JK) - konsultant energetyczny Energy&Engine; Harald Thaler (HT)
- dyrektor Frost & Sullivan, Europe; Nicols Krans (NK) - dyrektor ds. strategii
European Power Plant Suppliers Association; Dennis Volla (DV) - analityk ds. rynków
gazu, węgla i energii elektrycznej IEA; Peter Ramm (PR) - prezes zarządu Advanced
Power UK, Ltd. W świetle nieustającej debaty o teraźniejszości i przyszłości energetyki
w Polsce pożyteczne wydaje się wysłuchanie tego wielogłosu kompetentnych
opinii z rubryki „Talking Point” miesięcznika Power Engineering International (May
2014).
Zaprezentowane w skrócie opinie
to w istocie sześć monologów wartych
przeniesienia na grunt krajowy. Redakcyjny editorial zachęcając do lektury
artykułu, podkreśla wagę ścisłej kooperacji zainteresowanych stron: rządów narodowych, przemysłu energetycznego i - co czasem jest pomijane
- reprezentacji strony popytowej. Tylko

w poszukiwaniu dynamicznej równowagi pomiędzy mechanizmami rynku,
a regulacją określić można właściwy
kształt sektora, zobowiązanego do
zapewnienia niezawodnych, dostępnych i zrównoważonych usług w zakresie energii elektrycznej. Na zasadnicze
pytanie: jaka będzie elektroenergetyka
europejska w dającej się przewidywać

przyszłości najbliższych dziesięcioleci - sformułowano następujące oceny
następujące:
1. JH: Można było oczekiwać, że
UE będzie podążać za swą mapą drogową do 2050 r., mimo problemów z
wypełnieniem zobowiązań - celu 20%
przyrostu do 2020 r. mocy zainstalowanej w OZE. Koszty stąd wynikające dla

płatników podatków i przedsiębiorstw
sektora są kolosalne. Średnia cena
energii elektrycznej dla krajów UE może
skłonić do fałszywego wniosku o taniości niemieckich źródeł w 2012 r. Koszt
energii elektrycznej staje się narastająco ważnym problemem, eksploatowanym politycznie przez ugrupowania przeciwników integracji unijnej. Niepewność
odnośnie do OZE i jej niski wskaźnik
wykorzystywania mocy zainstalowanej
skłoniły w ostatnich latach do intensywnego inwestowania w technologie magazynowania energii, ale nie osiągnięto
jeszcze znaczącego efektu. Konieczność priorytetowego wykorzystywania
OZE (status „must run”) przy równoczesnej nieciągłości wykorzystania („intermittency”) silnie komplikuje proces
zarządzania operatorskiego z zapewnieniem bezpieczeństwa dostaw. Zapowiadane wyłączenia odbiorców stają się
powszechną praktyką, co zmusza np.
dla sprzętu AGD do stosowania dodatkowego zasilania bateryjnego dla zapewnienia stałości pracy układów sterowania urządzeń.
Trwałe wycofanie z eksploatacji
starszych elektrowni węglowych oraz
wcześniejszych generacji elektrowni jądrowych, w połączeniu z niemożnością
zapewnienia przez OZE stabilności pracy systemu, uświadomiły potrzebę pozyskiwania mocy biernej z nowych źródeł.
Zwiększono udział mocy instalowanych
w jednostkach gazowych w punktach
krytycznych infrastruktury sieciowej (lub
też wprowadzono agregaty z silnikami
wysokoprężnymi w przypadku niedostępności gazu). Aczkolwiek UE promuje większy stopień powiązań systemów
narodowych, oczekując iż zapewni to
zwiększony udział OZE w dostawach
energii, to występuje silny sprzeciw społeczności lokalnych dla budowy nowych
linii przesyłowych. W rezultacie wzrasta
zainteresowanie budowaniem połączeń
stałoprądowych podmorskich i linii prowadzących wzdłuż cieków wodnych, ale
realny postęp jest żaden lub niewielki.
Przeprowadzono istotne prace badawcze dla wykazania, że transgraniczne
systemy przesyłowe nie stanowią pana-

ceum na niedostępność mocy energetyki jądrowej. Innym obszarem działań jest
eksploatacja gazu ze złóż łupkowych.
Tłem pozostaje zaanektowanie przez
Rosję części Ukrainy oraz niezdolność
UE i USA do odpowiedniego reagowania. To z kolei spowodowało zainteresowanie gazem z łupków w nadziei, że
takie działania zmniejszą uzależnienie od
złóż rosyjskich. Elektorat w państwach
członkowskich uzyskał możliwość wyboru pomiędzy kontynuowaniem uza-

”

Dla sektora elektroenergetycznego
perspektywa 2020 r.
nie jest zbyt
odległa. Jest zatem
prawdopodobne,
że w obecnych
uwarunkowaniach
ujawni się deficyt
mocy zainstalowanej
znacznie przed tą
datą

leżnienia od gazu rosyjskiego i wynikających stąd konsekwencji politycznych,
a rozwinięciem wydobycia gazu łupkowego lub powrotu do opcji nuklearnej.
Jedną z nielicznych „success story”
dla OZE jest wykazanie ekonomiczności
i możliwości technicznego wykorzystania energii pływów morskich w warunkach znaczących różnic poziomów wód.
2. JK: Wszystko jest względne;
jeżeli ceny gazu pozostaną wysokie,
a ceny węgla spadną, to sektor energetyczny będzie dążył do uzyskania jak
największej produkcji z istniejących elektrowni węglowych. Dopóki cena emisji węglowych nie wzrośnie do ok. 80
€/tona, żaden gracz na rynku europejskim nie zainwestuje w technologie wychwytywania i sekwestracji (CCS), chyba że ekonomika tego procesu zanotuje
nieoczekiwanie wysoki postęp. Jeżeli
tak się nie stanie, politycy nie podejmą
żadnego działania dla zwiększenia ceny

emisji CO2. Odczuwalny stanie się negatywny efekt dla pracy sieci, jeżeli ponad
25% zapotrzebowania będzie pokrywane przez źródła wiatrowe i solarne. Gdy
magazynowanie energii na duża skalę
dla skompensowania zmienności i nieciągłości pracy źródeł w okresach rzędu kilku dni jest nadmiernie kosztowne,
sektor winien zapoczątkować integrację
skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (CHP). Nadmiar elektryczności z OZE, zagrażający utratą
stabilności sieci, może być wykorzystywany do wytwarzania ciepła. Systemy
ogrzewania sieciowego oraz kogeneracja są idealnymi instrumentami do takiej
integracji. Magazynowanie ciepła może
odbywać się z łatwością w zbiornikach
wody gorącej. Badania w zakresie materiałów, zdolnych do przemian fazowych
doprowadzą do intensywnych procesów
jonowych z gęstością energii większą
niż w procesach magazynowania. Produkcja elektryczności z gazu wykazuje
małą opłacalność tej konwersji.
Ponadto niezbędna jest znacznie
większa elastyczność zdolności wytwórczych. System ekonomicznego rozdziału obciążeń dla zdolności wytwórczych
o krótkim czasie wprowadzania do systemu winien być wbudowany w mechanizmy rynku dla skompensowania
kosztów inwestowania. W wielu krajach
podstawa wykresu obciążenia stopniowo zanika. Do 2020 r. zarządzanie stroną popytową (DSM) nie będzie w Europie odgrywać bardziej znaczącej roli
z uwagi na to, że bilansowanie zdolności
wytwórczych odbiorników AGD będzie
zbyt ograniczone. Odbiorcy z przemysłu
wykazują mniejsze zainteresowanie dla
DSM, zaś dla odbiorców z grupy użyteczności publicznej i komercji korzyści
finansowe są niewielkie.
3. HT: Europejski „fuel mix”
w 2020 r. dozna silnej redukcji w zakresie wytwarzania konwencjonalnego, wraz z trwałym wyłączeniem
przestarzałych elektrowni węglowych
i niewielkimi wskaźnikami wykorzystania mocy zainstalowanej w elektrowniach gazowych. Rola energetyki jądrowej ulegnie zmniejszeniu, do czego
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zasadniczo przyczyni się rezygnacja
z tej formy energetyki w Niemczech.
Z drugiej strony kontynuowany będzie
silny wzrost OZE, gdy Europa realizować będzie swój cel - 20% OZE w końcowym zużyciu energii. Oznacza to, że
według oczekiwań IEA - 22% całkowitej
produkcji UE (nie uwzględniając hydroenergetyki) pochodzić będzie z OZE,
gdy w 2011 r. udział ten wynosił 12%.
Przedsiębiorstwa energetyczne stracą
pieniądze wydane na generację z gazu, gdy OZE w coraz większym stopniu
zdolne będą do ekonomicznego pokrycia obciążeń szczytowych. Ponadto generacja gazowa ujemnie odczuje wzrost
amerykańskiego eksportu taniego węgla. Wystąpi silne dążenie do utworzenia rynku zdolności wytwórczych jako
metody na zapewnienie dostatecznych
bodźców dla budowania rezerwowych
mocy cieplnych. Powszechnego rozpowszechnienia rynków zdolności wytwórczych oczekiwać można w szerokim
zakresie do 2020 r.
Przedsiębiorstwa energetyczne pracują także nad nowymi modelami biznesowymi. Dla odejścia od wcześniejszego
tradycyjnego uzależnienia od generacji
węglowej, gazowej i jądrowej, przedsiębiorstwa staną się bardziej zdywersyfikowanymi, skupiając się silniej na OZE.
Nastąpią również zmiany w bieżącym
tradycyjnym modelu sprzedaży energii.
Zmiany te obejmą inwestowanie w generację rozproszoną, magazynowanie
energii, infrastrukturę samochodów elektrycznych i optymalizację rozpływów mocy. W Europie 2020 nadal będą istnieć
wysokie rachunki za energię, wyższe niż
w innych regionach, zwłaszcza w Ameryce Płn. Postępy w eksploatacji gazu
łupkowego pozostaną umiarkowane i
nie oczekuje się by ten nośnik odegrał
większą rolę dla cen europejskich. Nie
oczekuje się również, by amerykański
eksport gazu skroplonego (LNG) znacząco zaburzył ceny w Europie. Inaczej
niż w Azji, gdzie skutki mogą być znacznie poważniejsze.
4. NK: Prognozowanie przyszłości
europejskiego sektora energii nieuchronnie pociąga za sobą szereg niepewno-

ści. Jednakże sektor energii - w odróżnieniu od innych, szybciej rozwijających
technologie - opiera się na inwestowaniu
w długich horyzontach czasowych. Musimy zatem dla rozważań o przyszłości
przyjąć pewne założenia.
Priorytetami UE są zakończenie
wdrażania do 2014 r. wewnętrznego
rynku energii elektrycznej i rozwój połączeń międzysystemowych („interkonektorów”). Stan aktualny upoważnia do
uzasadnionego założenia, że w 2020 r.
osiągnięta zostanie bardziej zintegrowana infrastruktura sieciowa. Unia pracuje
również nad uproszczeniem procedur
dopuszczenia do realizacji ważnych inwestycji przez projekty wspólnego zainteresowania (Projects of Common
Interest). Budowa przyszłościowego
systemu energetycznego Europy oraz
połączeń międzysystemowych są priorytetami UE do 2014 r. Stan dzisiejszy
upoważnia do przyjęcia, iż w 2020 r.
uzyskamy bardziej zintegrowaną sieć
europejską. Taka wzmocniona interoperacyjność umożliwi zintegrowanie w
systemie zasobów odnawialnych. Jest
to wzrastające wyzwanie dla pewności
zasilania i stabilności napięciowej. Gdy
elektrownie cieplne będą nieuchronnie
zmuszane do zapewnienia elastycznych
mocy rezerwowych oraz do testowania
niższych wartości czasów wykorzystania mocy zainstalowanych (często przy
niepełnym obciążeniu), a także do pracy poza zakresami parametrów projektowych, najbardziej sprawne jednostki
nie będą wykorzystywać swych potencjalnych możliwości. Oznacza to, że w
bliskiej już przyszłości będą potrzebne
bardziej efektywne i elastyczne elektrownie cieplne. W 2020 r. będziemy już dysponować nową generacją bloków cieplnych, zdolnych zaspokoić zmieniające
się potrzeby systemu.
Konkluzje UE z marca 2014 r. kładą szczególny nacisk na ważność cen
energii elektrycznej. Dla zapewnienia w
nadchodzących latach możliwych do
przyjęcia cen nie będziemy w stanie zapewnić pracy specyficznym źródłom i to
przy każdej cenie. Powstać musi zbilansowana struktura wytwarzania („energy
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mix”), w której będą mogły uczestniczyć
wszystkie źródła energii z uwzględnieniem właściwych im wartościom dodanym. Będzie to racjonalne rozwiązanie
zadania minimalizacji szkodliwego wpływu generacji na środowisko przy zachowaniu konkurencyjności cen energii i
bezpieczeństwa dostaw. W takim środowisku nadal utrzymana będzie dotychczasowa rola cieplnych jednostek
wytwórczych, stanowiących dziś trzon
podsektora generacji.
5. DV: W ostatnich 30 latach wiele
międzynarodowych rynków energii dokonało transformacji od rynków scentralizowanych do bardziej konkurencyjnych.
Nastąpiło to na skutek ograniczenia interwencjonizmu państwa, zaangażowania finansowego sektora publicznego,
zwiększenia roli sektora prywatnego,
jak też dzięki dynamice i dążeniu do niezawodności nawet w warunkach nieoczekiwanych zmian. Przy jedynie niewielkim wzroście zapotrzebowania na
energię elektryczną najbardziej ważne
w warunkach europejskich są: transgraniczna integracja rynku i zastępowanie
przestarzałego majątku. Jednocześnie

rozwój i integracja lokalnych OZE będzie
postępować w kierunku dekarbonizacji
i dywersyfikacji strony podażowej. Co
więcej - innowacyjność może otworzyć
nowe drogi i nowe technologie, zbliżając
konsumentów (bardziej wyedukowanych
i świadomych swej siły) do realiów dynamicznych systemów elektroenergetycznych. Ostatecznie usługi sieciowe
i użytkowanie energii staną się realnie
bliższe i bardziej konkurencyjne, wspierając skoordynowany rozwój systemu
elektroenergetycznego, angażującego
wszystkich uczestników rynku. Dziś Europa znajduje się na rozdrożu, wybierając ścieżkę skutecznego rozwoju elektroenergetyki zgodnie z uświadomionymi
potrzebami i opcjami. Przyszłość wykaże, czy rządy krajów członkowskich zachowają dotychczasową autonomiczną
rolę w kształtowaniu przyszłości wielu
europejskich wielonośnikowych systemów energetycznych, czy też wyłoni się
prawdziwie europejski zintegrowany system elektroenergetyczny. Równocześnie
wybór dokonany przez rządy określi, jaka będzie konkurencyjność w zapewnieniu niezawodnych, wystarczalnych i
zrównoważonych usług energetycznych.
Dziś wiele konkurencyjnych podejść
i inicjatyw transgranicznych jest blokowanych nie tylko przez wąsko pojmowane interesy narodowe, ale przez powrót
do idei scentralizowanych procesów decyzyjnych z wysokim stopniem interwencjonizmu rządowego. Gdy aktualna
polityka będzie stosowana do 2020 r.,
to przyszłość europejskiej elektroenergetyki rysuje się w ciemnych barwach
z niepożądanymi konsekwencjami dla
gospodarki i społeczeństwa i że będzie
to raczej reguła niż sytuacja wyjątkowa.
Rządy na całym świecie poszukują dróg
lepszego zarządzania, a niekorzystny
obrót rzeczy w Europie doprowadzić
może do podważenia jej roli, jako torującej drogę w skali globalnej. Czas najwyższy, by rządy europejskie we wzajemnym współdziałaniu opracowały
bardziej efektywne ramy, prowadzące do
stworzenia usług energetycznych o cechach racjonalności cenowej, właściwie
kształtujących zapotrzebowanie oraz

funkcjonujących w wymiarze ponadnarodowym z korzyścią dla rozwoju gospodarczego, dobrobytu społeczeństw
i zrównoważenia.
6. PR: Przez wiele dziesięcioleci zużycie energii (w tym elektrycznej) w Europie i na całym świecie miało na ogół
tendencje wzrostowe. Zapoczątkowany
w 2008 r. kryzys spowodował spadek
konsumpcji energii, ale prawdopodobny
wydaje się powrót do wzrostu, aczkolwiek w mniejszym tempie. Tak więc w
2020 r. sektor energii elektrycznej będzie
wytwarzał i sprzedawał więcej energii
elektrycznej niż dziś. Wysoce prawdopodobna staje się teza, że większa jej

”

Europa jest barwną
mozaiką krajów ze
zróżnicowanym
zapotrzebowaniem
na energię,
odmiennymi
celami i punktami
wyjścia, przy czym
każdy kraj jest
zdeterminowany
w dążeniu do
utrzymania i
optymalizacji swojej
pozycji

część będzie pochodzić z wykorzystania zasobów odnawialnych, zaś mniejsza - z energetyki jądrowej. Większość
OZE nie podlega operatorowi systemu,
co prowadzi bądź do znacznego obniżenia niezawodności - co jest propozycją
politycznie nie do zaakceptowania - lub
do potrzeby wprowadzenia do systemu
wielkich i nadal rosnących źródeł centralnie zarządzanych i opalanych paliwami
kopalnymi. Każdy z tych wyborów jest
trudny do zaakceptowania ze względów
politycznych lub środowiskowych, ale
jest nieunikniony.
Dziś rynki energii elektrycznej są
oparte na zasadzie stanowienia cen

„tylko dla elektryczności”. Moc zainstalowana i niezawodność nie są wyceniane w sposób bezpośredni, co - o ile nie
zostaną podjęte środki zaradcze - doprowadzi do wysokiej zmienności cen.
Możemy zatem albo zaakceptować taką zmienność (jak to ma miejsce dla
innych towarów) lub wprowadzić różne
typy zachęt lub co najmniej komunikatów dla utrzymania lub wzrostu zdolności wytwórczych na drodze stosowania
mechanizmów wyceny tych zdolności.
Można też bezpośrednio regulować moc
wytwórczą. Dla sektora elektroenergetycznego perspektywa 2020 r. nie jest
zbyt odległa. Jest zatem prawdopodobne, że w obecnych uwarunkowaniach
ujawni się deficyt mocy zainstalowanej
znacznie przed tą datą. Jednakże oczekiwanie powrotu do pełnej regulacji po
25 latach liberalizacji również wydaje się
nierealistyczne.
Najbardziej prawdopodobnym wydaje się scenariusz, w którym rozwój
generacji nieciągłej („intermittent”) będzie następować dalej, ale w mniejszym
tempie. Dostępne są mechanizmy zapewnienia odpowiednich wartości mocy zainstalowanej (np. aukcje zdolności
wytwórczych, opłaty za moc lub rynki
dedykowane), aczkolwiek możliwości
takie nie występują wszędzie.
Europa jest barwną mozaiką krajów ze zróżnicowanym zapotrzebowaniem na energię, odmiennymi celami i punktami wyjścia, przy czym
każdy kraj jest zdeterminowany
w dążeniu do utrzymania i optymalizacji
swojej pozycji. Pomimo usilnych starań
UE i innych organizacji można oczekiwać, iż również rozwiązanie będzie
mozaikowe. Skrajnie oczekiwać można rezultatu w postaci pełnej regulacji
(prawdopodobnie z pewnymi elementami konkurencyjnych ofert), ale nie nastąpi to zapewne przed 2020 r. Aczkolwiek takie rozwiązanie nie jest w pełni
zadowalające i zapewne będzie nieefektywne, ale da czas na rozważenie wielu znacząco zróżnicowanych modeli.
Krajowy sektor energii elektrycznej nie
uniknie czynnego udziału w tych poszukiwaniach. o

7

Elektroenergetyka

nr 4(40)/2014

8

nr 4(40)/2014

Państwowy

Google

dr hab. Mariusz Swora, Katedra Publicznego Prawa
Gospodarczego, Uniwersytet Jagielloński

Fot. SXC.HU

energetyczny

Elektroenergetyka

I

nnowacyjność to temat, który stał się w polskiej energetyce nośny głównie
za sprawą konieczności przygotowania bazy do absorpcji funduszy unijnych
z perspektywy budżetowej UE 2014-2020, choć wezwania do jego podjęcia
i konkretne inicjatywy pojawiały się już wcześniej. Aspekt unijny jest oczywiście
ważny, jednak równie istotna jest kwestia wyzwań rozwojowych o charakterze
ogólnogospodarczym, przed którymi stoi obecnie Polska. Trafną jest diagnoza
ekonomistów dotycząca wyczerpania prostych rezerw i konieczności poważnego
potraktowania innowacyjności polskiej gospodarki. Taka teza powinna skłaniać
do podjęcia działań również w energetyce, gdzie innowacyjność ma jednak swoją
specyfikę wynikającą m.in. z polityki, charakteru właściciela (Skarb Państwa) oraz
regulacji, które należy uwzględnić. I temu jest poświęcony niniejszy artykuł.

Energetyka jako dziedzina gospodarki jest przede wszystkim podporządkowana określonej aksjologii, która w
wymiarze normatywnym jest kształtowana w przeważającym stopniu przez
porządek prawny Unii Europejskiej, implementowany potem w państwach
członkowskich. Trzy jego podstawowe
filary to bezpieczeństwo energetyczne, zrównoważony rozwój i wspólny rynek. W przypadku Polski, podstawowym
aktem o charakterze politycznym, któ-

ry zakreśla plan działań organów państwowych dla energetyki jest polityka
energetyczna, przyjmowana w drodze
uchwały rady ministrów i nadzorowana przez ministra gospodarki. Akt ten
powinien, opierając się na wspomnianych trzech filarach sektorowych, zostać ukształtowany na swoistym „meta-filarze” innowacyjności, wynikającym
z ogólnej polityki gospodarczej.
Konsekwencją takiego stanu rzeczy byłaby konieczność uwzględniania

sfery innowacyjności w dyrektywach
płynących z realizacji trzech podstawowych filarów energetyki, którą musi
uwzględniać polityka energetyczna. I to
jest pierwszy postulat, który stawiam,
a który sprowadza się do uwzględnienia innowacyjności w polityce energetycznej.
Duża krajowa energetyka to grupy
kapitałowe, w których decydujący głos
poprzez strukturę akcjonariatu ma Skarb
Państwa. Taka sytuacja stwarza z punk-

tu widzenia promowania innowacyjności
określone szanse i zagrożenia. Szanse
wynikają z możliwości bezpośredniego oddziaływania przez ministra (nadzór właścicielski) na podległe spółki. Ich
wykorzystanie powinno doprowadzić do
promowania proinnowacyjnego podejścia podległych mu podmiotów. Chodzi
nie tylko o podejmowanie konkretnych
inicjatyw (np. współpraca spółek w zakresie r&d, tworzenie własnych laboratoriów, współpraca z nauką, etc.), ale
również premiowanie innowacyjności
w zarządzaniu. Tutaj potrzeba zmiany
świadomości, do tej pory obecnej w sektorze państwowym, ukierunkowanej na
unikanie ryzyka, maksymalizację zysku
i unikanie konfliktów społecznych. Proinnowacyjna polityka właściciela musi zaakceptować ryzyko wiążące się z
innowacyjnością i zacząć promować
kreatywność. Bez tego innowacyjnej
energetyki nie będzie. Kolejny postulat
więc dotyczy wspierania konkretnych
przejawów innowacyjności, jak również
wsparcia innowacyjnych postaw menedżerów przez właściciela.

”

Proinnowacyjna
polityka właściciela
musi zaakceptować
ryzyko wiążące się
z innowacyjnością
i zacząć promować
kreatywność. Bez
tego innowacyjnej
energetyki nie
będzie

Inteligentna regulacja, czy też regulacja proinnowacyjna, to kolejny element
innowacyjnego cyklu w energetyce. Regulator rynku energii oddziałuje na rynek
w szczególności poprzez instrumenty
taryfowe, zatwierdzanie projektów planów rozwoju oraz instrumenty miękkie.
Postulat innowacyjnego ukierunkowania
instrumentów taryfowych nie jest nowy,
pojawił się w raportach i opracowaniach
już w 2010 i 2011 r. W Europie wzorcem
prowadzenia tego typu regulacji była

Rys. 1. Meta-filar innowacyjności

Wielka Brytania i system RIIO. W innych
państwach europejskich widać również
rosnące zainteresowanie tego typu rozwiązaniami. Próbą skopiowania modelu brytyjskiego, w którym instrumentem
oddziaływania na rynek jest wydzielony
fundusz (w Wlk. Bryt. jest to Low Carbon Network Fund), była współpraca
prezesa URE z NFOŚiGW (2009-2011)
w dziedzinie inteligentnych sieci. Myślę,
że warto powrócić zarówno do takiego
modelu współpracy, ale pomyśleć również o wpisaniu do modelu taryfowego
np. zasady przeznaczania np. 2% na
r&d. Inteligentna regulacja, która stymuluje przedsiębiorstwa energetyczne do
podejmowania działalności w zakresie
r&d to kolejny postulat, który powinien
zostać zrealizowany.
Innowacyjność to też działanie
przedsiębiorstw energetycznych, które muszą przekształcić się w organizacje inteligentne, przesiąknięte kulturą
innowacyjności. Konieczna jest więc
przede wszystkim głęboka zmiana sposobu myślenia wewnątrz organizacji,
swoista redefinicja wartości u menedżerów i personelu liniowego. Ponadto,
co chciałbym szerzej rozwinąć, jedną
z cech inteligentnych przedsiębiorstw
energetycznych musi być otwartość.
Chodzi o taką otwartość, którą Margaret
Wheatley, amerykańska praktyk i teoretyk zarządzania, określała w następujący
sposób: „Innowacji sprzyjają informacje
zebrane z nowych połączeń; z danych
uzyskanych przez podróże do innych
dyscyplin i miejsc; od aktywnych, sieci kolegialnych i z płynnych, otwartych
granic. Innowacja rodzi się z ciągłych
cykli wymiany, w których informacje nie
są tylko gromadzone lub przechowywane, ale tworzone. Wiedza jest tworzona
na nowo z połączeń, których wcześniej
nie było”. Wheatley pisała o zderzaniu
różnych doświadczeń, które w przypadku energetyki musi polegać na twórczej
wymianie informacji nie tylko w gronie
inżynierów (choć ich rola jest oczywiście
szczególna), ale również ekonomistów
i przedstawicieli nauk przyrodniczych i
społecznych. Konieczny jest więc dialog,
rozpoczynający się od ciekawości, po-
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Rys. 2. Złożony instytucjonalny cykl innowacyjności w energetyce

Inteligentna
regulacja, czy też
regulacja proinnowacyjna, to
kolejny element
innowacyjnego
cyklu w energetyce

znawania, próby wypracowania wspólnego języka, prowadzący do wymiany doświadczeń i twórczego ścierania
się poglądów i idei. Innowacyjności w
energetyce nie będzie bez kreatywnego dialogu wszystkich ważnych aktorów
sceny energetycznej, a więc bez przedsiębiorstw energetycznych, administracji publicznej, środowiska naukowego i
twórczej wymiany z innymi gałęziami
przemysłu.
Zmiany świadomości i stylu zarządzania to kwestie podstawowe, niemniej
ważnym jest problem bezpośredniego
zaangażowania środków. Na tym etapie konieczny jest innowacyjny konsensus pomiędzy właścicielem, a ministrem
finansów, tradycyjnie aplikującym po
środki z energetyki. Wydatki przedsiębiorstw są piętą achillesową polskiej in-

nowacyjności na co zwróciła uwagę w
ub. r. Komisja Europejska, stwierdzając
iż wydatki przedsiębiorstw na badania
i rozwój stanowią jedynie 0,2% PKB, a
całkowite wydatki na r&d w podziale
na źródła funduszy i sektory realizacji
wskazują odwrotną proporcję w porównaniu ze średnią UE. Źródłem funduszy
innowacyjnych jest cały czas przede
wszystkim rząd. W tej sytuacji zarówno
w wymiarze ogólnogospodarczym, jak
też sektorowym konieczna jest istotna
korekta zmierzająca do odwrócenia tych
niekorzystnych sygnałów.
W tak przedstawionym instytucjonalnym cyklu innowacyjności w energetyce zwraca uwagę silne uzależnienie od
sfery prawno-regulacyjnej, ale i od polityki właściciela. Polityka publiczna i państwowy właściciel nie wysyłali jak do tej
pory w Polsce silnych sygnałów proinnowacyjnych. To musi się zmienić. Aby tak
się stało, konieczne jest zaangażowanie
wszystkich aktorów mających wpływ na
energetykę, potrzebne jest nowe podejście do tworzenia prawa, polityki energetycznej i regulacyjnej. Konieczna jest
też zasadnicza zmiana w polityce wła-

ściciela oraz samych przedsiębiorstw
energetycznych. Energetycznego Google’a może nie stworzymy, ale chodzi
o to, żeby energetyka wpisała się na
trwałe w paradygmat rozwoju gospodarczego Polski oparty na szukaniu szans
w badaniach, rozwoju i wdrożeniach.o
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Dla środowiska
robimy
więcej
Wytwarzanie energii elektrycznej
ze źródeł konwencjonalnych wiąże się
m.in. z emisją do atmosfery pyłów oraz
takich związków jak: dwutlenek siarki
(SO2), tlenki azotu (NOx) i dwutlenek węgla (CO2). Dzięki stałemu monitoringowi
oraz zastosowaniu w instalacjach najlepszych, aktualnie dostępnych rozwiązań
technicznych nie notuje się przekroczeń
dopuszczalnych norm w zakresie emisji
do powietrza. - Aktualnie wszystkie elektrownie i elektrociepłownie wypełniają
z zapasem wyznaczone dla nich limity
emisyjne zawarte w pozwoleniach zintegrowanych - mówi Waldemar Szulc, wiceprezes zarządu ds. wytwarzania PGE
GiEK S.A.
Zanim zwałowiska zmienią się w zielone enklawy już cieszą się zainteresowaniem wielu
gatunków. Sarny i mewy na zwałowisku KWB Bełchatów

S

pecyfika procesu wytwarzania energii elektrycznej
i ciepła sprawia, że oddziały PGE GiEK S.A.
wielokierunkowo oddziałują na swoje otoczenie.
Spółka przywiązuje jednak bardzo dużą wagę do
działań na rzecz ochrony środowiska i ciągłego
ograniczania niekorzystnego wpływu na otoczenie.

Aktualnie wszystkie elektrownie i elektrociepłownie wypełniają
z zapasem limity emisyjne zawarte
w pozwoleniach zintegrowanych.

 Emisje pod kontrolą
Aby spełnić coraz ostrzejsze wymagania emisyjne w zakresie tlenków siarki, elektrownie i elektrociepłownie PGE
GiEK SA już od 15 lat prowadzą projek-

Wykres 1. Emisja SO2 w elektrowniach PGE GiEK SA w latach 1989-2013 r.

Wykres 2. Wskaźnik emisji SO2 w elektrowniach PGE GiEK SA w latach 1989-2013 r.

Wykres 3. Emisja NOx w elektrowniach PGE GiEK SA w latach 1989-2013 r.

ty modernizacyjne i inwestycyjne mające na celu ich redukcję. - W większości
instalacji odsiarczania spalin stosowana jest popularna w polskiej energetyce
metoda mokra wapienno-gipsowa - informuje Marek Wdowiak, dyrektor Departamentu Inwestycji PGE GiEK S.A.
- W przypadku Elektrowni Turów wykorzystywana jest technologia suchego
odsiarczania w kotłach fluidalnych - dodaje. Jednym ze sposobów dotrzymania standardów w zakresie emisji SO2
jest także spalanie węgla o niskiej zawartości siarki.
Jednym z prekursorów budowy instalacji odsiarczania spalin była Elektrownia Bełchatów. - Pierwszy IOS w
Polsce zainstalowany został właśnie w
Bełchatowie w 1994 r. - przypomina W.
Szulc. W 2012 r. przekazano tam do
eksploatacji IOS dla ostatnich dwóch
z obecnych trzynastu bloków. Od tego momentu wszystkie bełchatowskie
bloki posiadają wysokosprawne instalacje, włącznie z najmłodszym blokiem
858 MW oddanym do użytku w 2011 r.
- Obecnie skuteczność odsiarczania
spalin w Elektrowni Bełchatów wynosi
ok. 95% - informuje Stanisław Papuga,
dyrektor techniczny PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Bełchatów.
Grupą związków szczególnie trudną
do wyeliminowania ze spalin są tlenki
azotu (NOx). - W celu ograniczenia emisji związków azotu w instalacjach PGE
GiEK wprowadza się przede wszystkim
metody pierwotne polegające na optymalizacji procesu spalania, zastosowaniu w kotłach niskoemisyjnych palników
oraz technologie niskotemperaturowego
wiru - wyjaśnia Mirosław Niewiadomski,
dyrektor Biura Ochrony Środowiska PGE
GiEK S.A.
Gdy metody pierwotne nie są w
stanie zapewnić wymaganego poziomu emisji NOx, kotły mogą zostać doposażone w wysokosprawne instalacje
odazotowania metodami niekatalicznymi,
np. amoniakiem. Pierwsza w kraju tego
typu instalacja uruchomiona została w
Elektrowni Opole w 2011 r. - Obecnie
inwestycje, których celem jest redukcja
emisji NOx, oprócz Elektrowni Opole,
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Wykres 4. Wskaźnik emisji NOx w elektrowniach PGE GiEK SA w latach 1989-2013 r.
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Wykres 5. Emisja pyłu w elektrowniach PGE GiEK SA w latach 1989-2013 r.

blem emisji tlenków azotu jest opanowany, to ze względu na zmieniające się
regulacje środowiskowe dotrzymanie
zaostrzonych norm w tym zakresie będzie w najbliższej przyszłości poważnym
wyzwaniem dla wszystkich elektrowni i
elektrociepłowni.
W trosce o czystość powietrza we
wszystkich elektrowniach i elektrociepłowniach zamontowane są systemy
odpylania spalin. Są to m.in. elektrofiltry,
cyklony, filtry workowe, itp. - Obniżaniu
wielkości emisji pyłu sprzyja też zastosowanie mokrych instalacji odsiarczania
spalin - zaznacza wiceprezes Waldemar Szulc. Obecnie średnia osiągalna
skuteczność odpylania w elektrowniach
utrzymuje się na stałym poziomie około
99,9%. - W samej Elektrowni Turów w
ciągu niecałych dwudziestu lat emisję tę
zredukowano aż o 23 razy - podkreśla
W. Szulc. Urządzenia odpylające podlegają systematycznym modernizacjom. W
maju 2013 r. jedna z takich modernizacji
zakończyła się w Elektrociepłowni Lublin.
Działania spółki zmierzające
do sprostania wymogom ochrony
środowiska koncentrują się przede
wszystkim na:
 modernizacji urządzeń wytwórczych,
 zwiększeniu wielkości produkcji
w skojarzeniu energii elektrycznej i ciepła, przynoszącej poprawę
sprawności wytwarzania energii,
 optymalizacji procesu spalania,
 modernizacji, wymianie bądź budowie urządzeń ochronnych „końca
rury” (elektrofiltry, instalacje odsiarczania).

 Doceniają nawet
Niemcy

Wykres 6. Wskaźnik emisji pyłu w elektrowniach PGE GiEK SA w latach 1989-2013 r.

realizujemy także m.in. w Elektrowni Turów oraz Zespole Elektrowni Dolna Odra
- informuje Tadeusz Witos, wiceprezes
ds. inwestycji i zarządzania majątkiem

PGE GiEK S.A. Koncentrują się one na
budowie instalacji do ograniczenia emisji tlenków azotu poprzez modernizację
instalacji spalania. I chociaż dzisiaj pro-

Nie da się oczywiście zaprzeczyć, że
nasze największe elektrownie w Bełchatowie i Turowie są znaczącymi emitentami gazów cieplarnianych. Wynika to z
prostego faktu, iż są to największe jednostki produkujące energię elektryczną
w oparciu o węgiel brunatny w Polsce i
jedne z największych w Europie. Przypomnijmy, że Elektrownia Bełchatów dys-
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wanych w elektrowniach w Bełchatowie
i Turowie, spółka prowadzi szereg działań ograniczających ich oddziaływanie
na środowisko. - Podstawowy kierunek
naszych działań to zwiększenie efektywności wykorzystania surowców dzięki
modernizacji istniejących bloków energetycznych oraz budowa kolejnych jednostek wytwórczych o wysokiej sprawności wytwarzania energii elektrycznej
- tłumaczy wiceprezes Waldemar Szulc.
Przykładem takich działań jest oddany
do eksploatacji w 2011 r. w Elektrowni
Bełchatów blok o mocy 858 MW.

 Przyroda i rekreacja na
zwałowiskach

Bardzo dużo nakładów i czasu poświęcono działaniom prośrodowiskowym także w obu kopalniach spółki - w
Turowie i Bełchatowie. - Prace rekultywacyjne w KWB Turów prowadzone są
sukcesywnie na wszystkich terenach pogórniczych od końca lat 50. ubiegłego
wieku - informuje Cezary Bujak, dyrektor PGE GiEK S.A. Oddział KWB Turów.
- Zgodnie z obowiązującymi decyzjami
administracyjnymi rekultywacja prowadzona jest w kierunku leśnym - dodaje.
Dotychczas zrekultywowano 2 644 ha,
z czego 1 943 zostało już przekazanych
na rzecz Skarbu Państwa, w tym m.in.
Nadleśnictwa Pieńsk. Byłe zwałowisko
pokrywają dzisiaj drzewostany miejscami 60-letnie. Całość sprawia wrażenie
naturalnego lasu, tym bardziej, że teren

Instalacja odsiarczania spalin (IOS) w Elektrowni Bełchatów

Obiekty energetyczne często stanowią
atrakcyjne miejsce dla ptaków. W tym
roku na kominie w Elektrowni Dolna Odra
po raz kolejny udany lęg miały bardzo
rzadkie w Polsce sokoły wędrowne

jest górzysty, i ta antropogeniczna góra doskonale wpisuje się w otaczający
krajobraz. W trakcie prac rekultywacyjnych utworzony został także system hydrotechniczny, na który składa się sieć
cieków o łącznej długości ponad 200
km, a więc przekraczającej odległość
z Bogatyni do Wrocławia. Do tego dochodzi blisko 150 zbiorników osadoworetencyjnych o łącznej kubaturze niemal
450 tys. m3.
Co istotne, powstały ekosystem
jest środowiskiem żywym, stale ewoluującym, ulegającym ciągłym zmianom i
przeobrażeniom. Po ponad pół wieku od
rozpoczęcia prac, na zrekultywowanych
terenach swoje miejsce do życia znaleźli bardzo liczni reprezentanci zarówno
świata roślin, jak i zwierząt, a wśród nich
wiele gatunków rzadkich i chronionych.
- Świat roślinny zwałowiska jest reprezentowany przez ponad sto gatunków
roślin drzewiastych i zielnych - podkreśla
dyrektor Cezary Bujak. - Część z nich została wprowadzona w trakcie prac rekultywacyjnych, większość jednak trafiła tu
w drodze sukcesji naturalnej, znajdując
dogodne warunki do życia - podkreśla.
W trakcie prowadzonej przez przyrodników i leśników inwentaryzacji stwierdzono, że oprócz gatunków pospolitych, takich jak: sarny, dziki, lisy, zające, borsuki,
czy kuny - można tutaj spotkać gatunki
w Polsce coraz rzadsze i bardzo cenne,
w tym liczne płazy i gady, np. chronione

Elektroenergetyka

ponuje mocą osiągalną w wysokości 5
382 MW, natomiast Elektrownia Turów
- 1 694 MW. I choć znaczący poziom
emisji jest tu skumulowany w jednym
miejscu, to ich wielkość w przeliczeniu
na jednostkę produkowanej energii nie
jest wcale najwyższy. - Potwierdzają to
np. wyniki prowadzonego od wielu lat,
systematycznego monitoringu środowiskowego oraz prac badawczych realizowanych przez niezależne instytucje
naukowe, dotyczących zintegrowanego
wpływu naszych elektrowni na wszystkie
komponenty środowiska, m.in. emisje do
powietrza, hałas, zagrożenie radiologiczne, wody powierzchniowe i podziemne
oraz stan środowiska leśnego - podkreśla Mirosław Niewiadomski.
Zintegrowany system ochrony środowiska obejmuje tu nie tylko ochronę
powietrza atmosferycznego, ale również ochronę wód, gospodarkę zasobami
wodnymi i odpadami oraz ochronę przed
hałasem. - Na przestrzeni lat zmiany na
lepsze są wyraźne. Doceniamy ogrom
pracy, wysiłku i nakładu finansowego,
jaki elektrownia włożyła w poprawę warunków oddziaływania na środowisko,
między innymi poprzez ograniczenie hałasu - mówi Jaeckel Fritz, sekretarz stanu
w Saksońskim Ministerstwie Środowiska
i Rolnictwa, dziękując jednocześnie dyrekcji elektrowni w imieniu społeczności
saksońskiej, podczas polsko-niemieckiego seminarium w Turowie.
Pomimo braku możliwości zdecydowanej zmiany struktury paliw wykorzysty-
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W zlokalizowanych wokół
wyrobisk zbiornikach wodnych
istnieją bardzo dobre warunki
środowiskowe dla fauny i flory

rzekotki drzewne, kumaki nizinne, traszki
górskie czy jaszczurki żyworodne. - Wraz
z upływem czasu bioróżnorodność byłego zwałowiska będzie się zwiększać.
Wprowadzone w trakcie prac rekultywacyjnych rośliny pionierskie poprzez
swoje oddziaływanie na otaczające je
środowisko już teraz torują drogę innym,
bardziej wymagającym gatunkom - przekonuje Cezary Bujak.
Równie widoczne są rezultaty działań rekultywacyjnych prowadzonych w
kompleksie bełchatowskim. Podróżujący drogą Katowice-Warszawa w okolicach Kamieńska mogą dostrzec najwyższe wzniesienie Centralnej Polski , tzw.
Górę Kamieńsk. Jest ona efektem prac
wydobywczych prowadzonych w bełchatowskiej odkrywce. Ze szczytu góry,
na której znajduje się największa farma
wiatrowa w kraju, można podziwiać panoramę okolicy. Po zalesieniu oraz zbudowaniu odpowiedniej infrastruktury, to
sztucznie usypane wzgórze jest dzisiaj
zielonym, bardzo atrakcyjnym miejscem
aktywnego, zarówno zimowego, jak i
letniego wypoczynku dla mieszkańców
regionu. - Na chętnych czekają nie tylko
trasa narciarska i wyciąg, ale także jedyny w tej części kraju tor saneczkowy oraz
urozmaicona, o różnej skali trudności,
sieć tras i szlaków rowerowych - informuje Janusz Paduch, kierownik Ośrodka Sportu i Rekreacji „Góra Kamieńsk”.

 Za chwilę kolejne
wyzwania

Sytuacja w sektorze produkcji energii
w Europie jest obecnie bardzo dynamicz-

na. Dotyczy to zarówno samego rynku
energii, jak i regulacji prawnych, które
decydują o jego kształcie. Dla energetyki
konwencjonalnej, wymagającej ogromnych nakładów finansowych, długoterminowego planowania, brak jasnych reguł
oraz stabilnych warunków makroekonomicznych wiąże się z szeregiem wyzwań
i zagrożeń. Unia Europejska w ramach
swojej polityki klimatycznej nałożyła na
państwa członkowskie szereg trudnych
celów. - Realizacja ambitnych założeń
pakietu 3x20 i mapy drogowej 2050
wiąże się z koniecznością poniesienia
przez polskie przedsiębiorstwa energetyczne ogromnych nakładów inwestycyjnych, m.in. w obszarze modernizacji
źródeł energetyki konwencjonalnej, zaangażowania w technologie niskoemisyjne - mówi wiceprezes Waldemar Szulc.
Oparta na węglu polska energetyka jest
w szczególnie trudnej sytuacji. Kluczowym rokiem będzie 2016, gdy wejdą w
życie nowe, jeszcze ostrzejsze standardy
emisyjne wprowadzane unijną dyrektywą
IED. Powodują one konieczność podjęcia działań dostosowawczych, szczególnie w zakresie SO2 i NOx istniejących
bloków lub likwidacji. Wymuszają poniesienie określonych nakładów w grupie
na dostosowanie istniejących źródeł do
nowej dyrektywy. - Dla naszej organizacji oznacza to kolejne wyzwania - mówi
wiceprezes Tadeusz Witos. - Jednym ze
sposobów zmniejszania uciążliwości środowiskowej instalacji jest wymiana jednostek starszych na nowocześniejsze, o
większej sprawności wytwarzania energii. Nasza spółka ma długofalowy plan
inwestycyjny, uwzględniający zmienia-

Niewątpliwym atutem ośrodka na Górze
Kamieńsk jest jego położenie - 6 km
od trasy szybkiego ruchu Warszawa Katowice i 18 km od Bełchatowa. Ponad
400 bezpłatnych i bezpiecznych miejsc
parkingowych, pokoje gościnne,
miła i profesjonalna obsługa
to kolejne zalety ośrodka

jące się uwarunkowania prawne. Jego
realizacja nie należy jednak obecnie do
zadań łatwych - dodaje. Nie sprzyjają
jej obecne warunki makroekonomiczne
oraz niestabilność uregulowań prawnych. PGE GiEK S.A. korzystając, z zasobów naturalnych prowadzi, restrykcyjną politykę środowiskową i z pewnością
będzie ona konsekwentnie realizowana
także w przyszłości. o
fot: PGE GiEK S.A.

W TROSCE O CZYSTE POWIETRZE
OFERTA GRUPY AZOTY

1
2 Police

2
1
Kędzierzyn

3

Puławy

3

OFERTA NA MIARĘ CZASÓW
Postęp cywilizacyjny i rozwój przemysłu, którego nieustająco doświadczamy generuje niestety postępujące dynamicznie zanieczyszczenie środowiska i wpływa
na jakość życia człowieka.
Dynamiczny rozwój rynku redukcji emisji zwłaszcza w obszarze przemysłowym: elektrownie, elektrociepłownie, cementownie, spalarnie śmieci, jak i rosnący ciągle rynek redukcji spalin w samochodach ciężarowych, sprzęcie drogowym i budowlanym legł u podstaw decyzji o przygotowaniu w Grupie Azoty kompleksowej
oferty dla rozwiązań umożliwiających ochronę środowiska naturalnego w obszarze czystego powietrza.
EFEKT RedNOx®
Efekt skutecznej redukcji toksycznych tlenków azotu (NOx) dziś możliwy jest dzięki zastosowaniu oferowanego przez Grupę Azoty kompleksowego pakietu
roztworów mocznika i amoniaku, który pod hasłem EFEKT RedNOx® Grupa Azoty, jako europejski lider branży nawozowo-chemicznej, dedykuje dla skutecznej
redukcji szkodliwych substancji. Cztery największe w Polsce zakłady chemiczne należące do Grupy Azoty – spółki w Tarnowie, Puławach, Kędzierzynie i Policach,
najwięksi producenci amoniaku i mocznika, dysponują potencjałem i kompetencjami niezbędnymi do współuczestniczenia w procesie ochrony środowiska poprzez realizację dostaw produktów wykorzystywanych w technologii oczyszczania spalin.
Linia produktowa RedNOx® obejmuje:

Pulnox® – roztwór mocznika (35%, 40%, 45%)

NOXy™ – roztwór mocznika (32,5%)

Likam® – woda amoniakalna

www.grupaazoty.com

www.noxy.eu

www.pulawy.com
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Aneta Pacek-Łopalewska, radca prawny, Kancelaria Prawa Ochrony Środowiska

Nowe regulacje

w zakresie odpowiedzialności
za zanieczyszczenie powierzchni ziemi.
Warto zwrócić uwagę?

P

Uzasadniając potrzebę takich zmian,
ustawodawca wskazał, że: „Analiza obowiązujących rozwiązań prawnych pozwala stwierdzić, że kwestie ochrony i
rekultywacji powierzchni ziemi, które są
regulowane w kilku aktach prawnych,
tworzą skomplikowany i niespójny system, który nastręcza trudności zarówno
interpretacyjnych, jak i wykonawczych
organom administracji publicznej, podmiotom gospodarczym oraz obywatelom. Konsekwencją obowiązujących
regulacji prawnych w tym zakresie są
liczne wątpliwości dotyczące zakresu,
sposobu i trybu uzgadniania warunków
prowadzenia rekultywacji, czyli naprawy
stanu gleby i ziemi. Brak uporządkowania tych przepisów może stanowić znaczący problem przy wdrażaniu dyrektywy IED”. Czy nowe przepisy okażą się
zadowalające? To dopiero czas pokaże.
Natomiast na co zwrócić teraz szczególną uwagę?

Wdrożenie Dyrektywy IED to duża
rewolucja w szczególności w zakresie
systemu pozwoleń zintegrowanych. Ale
nowe regulacje dotyczące odpowiedzialności za zanieczyszczenie powierzchni
ziemi nie ograniczają się tylko do tych
podmiotów, które są zobowiązane takie
pozwolenia uzyskać. Należy o tym pamiętać zwłaszcza w kontekście starych
zanieczyszczeń, czyli - w świetle nowych

regulacji - tzw. historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi (zgodnie z nową
definicją to zanieczyszczenia, które zaistniały przed dniem 30 kwietnia 2007 r.
lub wynikają z działalności, która została zakończona przed dniem 30 kwietnia
2007 r. oraz szkód w powierzchni ziemi
w rozumieniu ustawy o zapobieganiu
szkodom w środowisku i ich naprawie,
które zostały spowodowane przez emi-

 Zakres nowych

przepisów nie ogranicza
się tylko do dużych
instalacji, które są objęte
obowiązkiem uzyskania
tzw. pozwolenia
zintegrowanego

Fot. NE
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o bardzo długich dyskusjach doczekaliśmy się ustawy, która co do zasady
implementuje do naszego porządku prawnego regulacje Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie emisji
przemysłowych, czyli tzw. Dyrektywy IED. Nowe regulacje dość istotnie zmieniają
także zasady odpowiedzialności podmiotów za zanieczyszczenie powierzchni ziemi.
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 Nowe regulacje

dotyczą tylko zasad
odpowiedzialności
administracyjnej za
zanieczyszczenie
powierzchni ziemi.
Zasady ewentualnej
odpowiedzialności
cywilnej i karnej
pozostają bez zmian

Nowe regulacje dokonują zmiany
ustawy Prawo ochrony środowiska i
konsekwentnie także ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie, czyli tych przepisów, które
tworzą administracyjno-prawny trzon
odpowiedzialności podmiotów za zanieczyszczenie powierzchni ziemi. W dużym uproszeniu, ta odpowiedzialność to
obowiązek przeprowadzenia przez podmiot określonych działań, których celem
jest „naprawienie powstałej szkody”. Jakie to działania? Dotychczas nazywane
naprawczymi (czy też w zakresie „starych” zanieczyszczeń - rekultywacyjnymi), a obecnie działaniami remediacyjnymi, gdzie remediacja to poddanie gleby,
ziemi i wód gruntowych działaniom mającym na celu usunięcie lub zmniejszenie ilości substancji powodujących ryzyko, ich kontrolowanie oraz ograniczenie
rozprzestrzeniania się, tak aby teren zanieczyszczony przestał stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, z uwzględnieniem obecnego
i, o ile jest to możliwe, planowanego w
przyszłości sposobu użytkowania terenu. Remediacja może polegać na tzw.
samooczyszczeniu, jeżeli przynosi największe korzyści dla środowiska.
Natomiast nadal w zasadzie bez
zmian pozostają regulacje dotyczące
cywilnej (obowiązek naprawienia szkody,
jaką zanieczyszczenie mogło spowodo-

wać w dobrach osoby trzeciej) i karnej
(przestępstwa i wykroczenia) odpowiedzialności związanej z zanieczyszczeniem powierzchni ziemi. Warto tutaj mocno podkreślić, że wszystkie trzy reżimy
odpowiedzialności są od siebie niezależne i nie wykluczają się wzajemnie. Tym
samym dany podmiot może potencjalnie podlegać zarówno cywilnej, administracyjnej jak i karnej odpowiedzialności
jednocześnie (zakładając oczywiście, że
zaistniały wszystkie przesłanki konieczne do przypisania mu takiej odpowiedzialności).

 Nowa regulacja zmienia
istotnie zakres definicji
terminu „powierzchnia
ziemi”

Dotychczasowe przepisy ustawy
Prawo ochrony środowiska terminem
„powierzchnia ziemi” obejmowały „naturalne ukształtowanie terenu, glebę oraz
znajdującą się pod nią ziemie do głębokości oddziaływania człowieka”, z tym że
pojęcie „gleba” oznacza „górną warstwę
litosfery, złożoną z części mineralnych,
materii organicznej, wody, powietrza i or-

”

Nowe regulacje
dokonują
zmiany ustawy
Prawo ochrony
środowiska i
konsekwentnie
także ustawy o
zapobieganiu
szkodom w
środowisku i ich
naprawie (…)

ganizmów, obejmującą wierzchnią warstwę gleby i podglebie”. Taka definicja
rodziła wiele dyskusji i sporów zwłaszcza w kontekście zasadności wyłączenia
wód gruntowych (podziemnych) z reżimu obowiązku rekultywacyjnego regulowanego przepisami Prawa ochrony środowiska (tzw. szkody stare). W świetle
nowych przepisów, „powierzchnia ziemi”

to „ukształtowanie terenu, gleba, ziemia
oraz wody gruntowe, z tym, że: (a) gleba - oznacza górną warstwę litosfery,
złożoną z części mineralnych, materii
organicznej, wody glebowej, powietrza
glebowego i organizmów, obejmująca
wierzchnią warstwę gleby i podglebie, (b)
ziemia - oznacza górną warstwę litosfery,
znajdującą się poniżej gleby, do głębokości oddziaływania człowieka, (c) wody
gruntowe - oznaczają wody podziemne w rozumieniu ustawy Prawo wodne,
które znajdują się w strefie nasycenia
i pozostają w bezpośredniej styczności
z gruntem lub podglebiem”. Teoretycznie
więc, w obecnym stanie prawnym chyba
nie ma wątpliwości, że remediacja powierzchni ziemi to także remediacja wód
podziemnych… A praktyka pokaże…

 Standardy naprawcze

(remediacyjne) oparte
o model oceny ryzyka
a nie nakaz osiągnięcia
standardów jakości gleby

Obowiązek działań rekultywacyjnych
przeprowadzanych w ramach reżimu
ustawy Prawo ochrony środowiska (tzw.
szkody stare) wymagał przeprowadzenia
takich działań, które pozwalały na uzyskanie, określanych w drodze przepisów,
standardów jakości gleby. Ustawa o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich
naprawie mogła być w tym zakresie interpretowana dwojako. Jej przepisy zawierały takie zapisy, które dawały podstawę dla poparcia zarówno stanowiska,
że efektem prowadzonych prac ma być
uzyskanie standardów jakości gleby, jak
i stanowiska, że rodzaj (i efekt końcowy)
wymaganych działań jest oparty o tzw.
analizę ryzyka.
Nowe regulacje wyraźnie opierają
się na ocenie występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu
środowiska (analiza ryzyka). Jednocześnie jak wynika z nowych regulacji, jeżeli ocena występowania znaczącego
zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu
środowiska wykaże, że nie występuje
znaczące zagrożenie dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska, to regional-
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sję lub zdarzenie, od którego upłynęło więcej niż 30 lat). W zasadzie nadal
podmiotem, który jest odpowiedzialny za
przeprowadzenie - obecnie już działań
remediacyjnych - pozostaje tzw. władający powierzchnią ziemi, na której wystąpiło takie historyczne zanieczyszczenie.
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ny dyrektor ochrony środowiska może zwolnić władającego powierzchnią
ziemi (lub innego sprawcę) w drodze
decyzji, z obowiązku przeprowadzenia
remediacji. To istotne udogodnienie dla
zobowiązanego. Warto natomiast zwrócić uwagę, że sama decyzja o konieczności (braku konieczności) przeprowadzenia działań remediacyjnych należy
do organu…
Nowe przepisy adresują także dotychczasową „dwuznaczność” ustawy
o zapobieganiu szkodom w środowisku
i ich naprawie. Zgodnie z nowym brzmieniem tej ustawy, działania naprawcze w odniesieniu do powierzchni ziemi obejmują usunięcie zagrożenia dla zdrowia ludzi i stanu środowiska (a nie jak
dotychczas usunięcie zagrożenia dla
zdrowia ludzi, w tym przywrócenie do
stanu zgodnego ze standardami jako-

ści gleby i ziemi, w rozumieniu przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska).

 Czy warto zwrócić
uwagę?

To tylko kilka przykładów regulacji,
na którą powinien zwrócić uwagę każdy
podmiot prowadzący działalność gospodarczą. Odpowiedzialność administracyjna za zanieczyszczone grunty może
być bardzo kosztowną pozycją w bilansie ekonomicznym podmiotu. Natomiast,
jak wynika z analizy nowych regulacji,
w obecnym stanie prawnym już nie będzie tak łatwo chować głowy w piasek
(„nic nie wiem o zanieczyszczeniu, więc
nie mam żadnego obowiązku”). I znów
tylko tytułem przykładu. Nowa regulacja
przewiduje prowadzenie tzw. rejestru historycznych zanieczyszczeń powierzch-

ni ziemi. Jedną z pozycji rejestru będą
„potencjalne historyczne zanieczyszczenia powierzchni ziemi”. Identyfikacja takich terenów będzie dokonywana przez
właściwego starostę, przy czym ustawa
wyposaża starostę w stosunkowo mocne instrumenty, które mają rzeczywiście
pozwolić na ustalenie takich danych (np.
wykonanie badań). W określonych ustawą przypadkach (np. gdy istnieją przesłanki wskazujące na występowanie historycznego zanieczyszczenia ziemi),
także regionalny dyrektor ochrony środowiska będzie mógł nałożyć na władającego powierzchnią ziemi obowiązek wykonania badań zanieczyszczenia
gleby i ziemi i przedłożenia wyników takich badań. W takich przypadkach „nie
wiedziałem” nie wystarczy.
Chyba jednak warto… o
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Uwarunkowania
formalno-prawne

K

iedy jedenaście lat temu, 16 kwietnia 2003 r., przedstawiciele rządu podpisywali
traktat akcesyjny określający warunki przystąpienia Polski do Unii Europejskiej,
polski sektor energetyczny stał przed wyzwaniem gruntownej modernizacji wraz
z koniecznością dywersyfikacji struktury miksu energetycznego. Już rok później
Polska świętowała wstąpienie w ramy Wspólnoty Europejskiej, a branża spekulowała
nad przyszłością polskiej energetyki w kontekście zmian, jakie ją czekają.
W kontekście kierunków polityki EU szczególnie istotne okazały się zmiany związane
z obszarem efektywnego i ekologicznego wytwarzania mediów energetycznych.

Po dekadzie przeobrażeń, które zaszły w krajowej gospodarce, polska energetyka próbując
odpowiedzieć sobie na pytanie dotyczące sposobu i proporcji, w jakich należy odtworzyć krajowe moce wytwórcze, zastanawia się, czy
legislacyjna burza, jaka od lat toczy
się w Ministerstwie Gospodarki, pozwoli jej podjąć jakie-

kolwiek strategiczne decyzje.
Rok 2013 był rokiem wyczekiwania na ostateczną postać tzw. trójpaku energetycznego (prawo energetyczne, prawo gazowe oraz
ustawa o OZE) i mimo zapewnień
Ministerstwa Gospodarki finał prac
nie był zgodny z oczekiwaniami rynku. We wrześniu 2013 r., po ponad
trzech latach procedowania, zamiast

dużego w życie wszedł mały trójpak
energetyczny, który przez rynek został
odebrany jako półprodukt ustawodawczy. Pokłosiem atmosfery legislacyjnej okresu 2010-2013 była między
innymi decyzja francuskiej firmy EDF
o zaprzestaniu budowy bloku 900
MW w Rybniku na rzecz modernizacji
starych bloków energetycznych oraz
wstrzymanie projektu budowy nowe-
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dla sektora wytwarzania
i przemysłu
w horyzoncie 2020 r.
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go bloku elektrowni w Ostrołęce przez
grupę ENERGA. Wobec dużej zmienności i przede wszystkim niepewności odnośnie kształtów przyszłych dokumentów regulujących gospodarkę
energetyczną Polski zachodzi pytanie o
metodykę przyjęcia punktu odniesienia
w zakresie planowania inwestycji, które
w k o n t e k ś c i e n a k ł a d ó w i n w estycyjnych rozpatruje się w długim horyzoncie czasowym.
Czym więc kierować się w najbliższym okresie? Jakie założenia przyjąć w projekcie inwestycyjnym? Jak
duże jest ryzyko niekorzystnych
zmian po rozpoczęciu inwestycji?
W s z y s t k i e o d p o w i e d z i n a p owyższe pytania stanowią pochodną regulacji prawnych,
a ich głównym atrybutem w obecnej
rzeczywistości wciąż pozostaje niepewność.

 Aktualny obraz sytuacji

Elektroenergetyka

polskiego sektora
energetycznego i
perspektywy jego
rozwoju

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja w pracach Komisji Europejskiej i
Ministerstwa Gospodarki niejednokrot-

”

Mimo
zmieniających
się trendów,
polski sektor
energetyczny na
etapie projekcji
inwestycyjnej
musi rozważyć
hipotetyczne
skutki wdrożenia
dostępnych
technologii
redukcji
emisji gazów
cieplarnianych
w horyzoncie
kolejnych 20 lat

nie wymusiła na polskich przedsiębiorstwach zmiany w zakresie planowanych
inwestycji. Dlatego oprócz konieczności
ciągłego monitorowania planów oraz
procesów legislacyjnych powstała potrzeba tworzenia alternatywnych scenariuszy inwestycyjnych uwzględniających trendy rozwojowe przedstawione
w kluczowych dokumentach, takich

Rys. 1. Udział poszczególnych paliw w produkcji energii elektrycznej - stan na 2012 r. [1]

jak: plan Komisji Europejskiej Energia
2020, Mapa Drogowa 2050, Ramy Polityczne na okres 2020-2030 dotyczące
klimatu i energii oraz Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. Uwzględnienie istotności poszczególnych kierunków w strategii rozwoju państwa
pozwala na efektywniejszą identyfikację czynników ryzyka, których źródłem
są możliwe zmiany prawne w długim
horyzoncie czasowym. W obliczu wielomiliardowych inwestycji spowodowanych koniecznością wycofania około 6
tys. MW starych mocy wytwórczych do
2020 r., zapewnienia odpowiedniego
poziomu rezerwy mocy oraz dostosowania technologii i procesów do celów
pakietu klimatyczno-energetycznego,
polski sektor energetyczny musi podjąć strategiczne decyzje.
Na rys. 1 została przedstawiona
struktura wytwarzania energii elektrycznej na koniec 2012 r. przygotowana
przez Ministerstwo Gospodarki w Sprawozdaniu z Wyników Monitorowania
Bezpieczeństwa Dostaw Energii Elektrycznej za okres od dnia 1 stycznia
2011 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. Informacje te stanowią płaszczyznę odniesienia do zmian czekających polską
branżę energetyczną.
Według przedstawionego w listopadzie 2010 r. dokumentu Energia
2020 - strategia na rzecz konkurencyjnego, zrównoważonego i bezpiecznego sektora energetycznego celem
Unii Europejskiej jest zbudowanie silnej
gospodarki poprzez zapewnienie bezpiecznej oraz zrównoważonej energii
po cenach przystępnych dla odbiorców fizycznych i przemysłu. Dążenie
to jest kamieniem milowym w finalnym
celu zdefiniowanym w Mapie Drogowej
do 2050 r., jakim jest dekarbonizacja
systemu energetycznego zakładająca zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 80-95%. [3] W Planie
działania prowadzącym do przejścia
na konkurencyjną gospodarkę niskoemisyjną do 2050 Komisja pochyla się
nad skutkami ewolucji branży i mimo
że już samo zestawienie słów „konkurencyjny” oraz „niskoemisyjny” ma

Rys. 2. Udział poszczególnych paliw w produkcji energii elektrycznej - prognoza na 2030 r.

oksymoroniczny wydźwięk, to biorąc
pod uwagę strukturę udziału paliw w
produkcji energii elektrycznej w Polsce
w 2010 r., wizja Unii Europejskiej wydaje się bardzo trudna, jeśli nie niemożliwa
do spełnienia.
Przedstawione powyżej dokumenty nie formułują sztywnych wytycznych
wobec członków Wspólnoty Europejskiej, lecz wyznaczają generalny kierunek, w którym zmierza Europa. Dlatego
newralgiczną kwestią dla polskiej energetyki wciąż pozostają progi ustalone
w Pakiecie klimatyczno-energetycznym
oraz polityka energetyczna państwa
stanowiąca implementację aspiracji
wspólnotowych. W Polityce energetycznej do 2030 roku [5], Ministerstwo
Gospodarki zdefiniowało sześć podstawowych trendów:
1. Poprawa efektywności energetycznej.
2. Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii.
3. Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez
wprowadzenie energetyki jądrowej.
4. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw.
5. Rozwój konkurencyjnych rynków
paliw i energii.
6. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko.
Uwzględnienie powyższych

działań ma docelowo prowadzić
do dywersyfikacji paliw użytych
do produkcji energii elektrycznej (rys. 2).
Jeśli do 2030 r. w polskim miksie
energetycznym w dalszym ciągu dominującą rolę będą odgrywały paliwa
kopalne, to w jaki sposób Polska zamierza sprostać unijnym wytycznym
dotyczącym ograniczenia emisji o 20%
w 2020 i najprawdopodobniej o 40%
w 2030 r.?
Według prognoz Ministerstwa Gospodarki już w 2020 r. moc zainstalowanych źródeł ma wynieść 44,46 tys. MW.
Mimo że udział węgla w produkcji energii elektrycznej zmniejszy się z 84,08 do
56,31%, to faktyczna wielkość mocy
energetyki węglowej będzie kształtowała się na poziomie 25,04 tys. MW,
wobec 29,61 tys. MW w 2012 r. [11]
Patrząc przez pryzmat emisyjności,
redukcja „czarnej energii” nastąpi
o 15,4%, a nie o 27,8% jak mogłoby
się pozornie wydawać. Emisja CO2
w 2020 r. szacowana jest na poziomie
280,3 mln ton z prognozowaną ceną uprawnień oscylującą w okolicach 60 € / tCO 2 . [5]
Widmo dekarbonizacji sektora energetycznego wymusza zastosowanie nowych technologii wychwytu CO2. Według raportu EU Energy, Transport and
GHG Emissions: Trends to 2050, EU
Reference Scenario 2013 do 2020 r.

229 MW mocy z polskich jednostek
zostanie wyposażonych w technologię CCS [6], co stanowi jedynie jeden
procent prognozowanych węglowych
mocy wytwórczych. Na tej podstawie można stwierdzić, że ze względu
na wczesne stadium prac w zakresie badania efektywności technologii CCS oraz regulacje zawarte
w Ustawie Prawo energetyczne [7]
dotyczące jedynie projektów demonstracyjnych wychwytu i składowania dwutlenku węgla, technologia ta
nie będzie miała wielkiego znaczenia.
Jednostki wytwórcze będą zmuszone
uwzględnić w rachunku kosztów opłatę
za emisję CO2, co spowoduje wzrost
cen energii dla odbiorców. Dlatego właśnie brak wytycznych i regulacji prawnych dotyczących sposobu redukcji
emisji dwutlenku węgla stanowi kolejny
istotny element niepewności w macierzy biznesu polskiej energetyki.
Równie ważną kwestią jest poprawa efektywności energetycznej będącej
jednym z głównych priorytetów polskiej
i europejskiej polityki energetycznej.
Rozwój tego trendu stanowi szansę
na uzyskanie efektu synergii w aspekcie technologicznym, finansowym oraz
środowiskowym. Według wiceminister
gospodarki Hanny Trojanowskiej rząd
będzie traktować efektywność energetyczną w sposób priorytetowy, aktywizując przedsięwzięcia przyczyniające się do poprawy efektywności
energetycznej naszego kraju. Zmniejszenie zużycia energii o 13,6 Mtoe do
2020 r. jest aktualnym celem, w którego
spełnieniu ma pomóc Ustawa o efektywności energetycznej z 15 kwietnia
2011 r. wprowadzająca system białych
certyfikatów oraz zasady sporządzania audytu. [8] Jednak wraz z wprowadzeniem Dyrektywy 2012/27/UE
w sprawie efektywności energetycznej
zrodziła się konieczność rewizji wcześniejszych krajowych zapisów. Według
nowej dyrektywy dystrybutorzy energii
lub przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaż energii, które zostały
wyznaczone jako strony zobowiązane,
zmuszone są do osiągnięcia łącznego
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celu w zakresie oszczędności energii
końcowej. Cel określono jako oszczędność w wysokości 1,5% rocznego
wolumenu sprzedaży energii odbiorcom końcowym uśrednionej w ostatnim trzyletnim okresie przed dniem 1
stycznia 2013 r. Target ten musi zostać
osiągnięty każdego roku poczynając
od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia
2020 r., a formą weryfikacji stopnia realizacji celów ma być audyt energetyczny, któremu duże przedsiębiorstwa będą poddawane co najmniej
raz na cztery lata przez wykwalifikowanych lub akredytowanych ekspertów.
Konieczność okresowej powtarzalności audytu energetycznego może zostać zniesiona,
co jest niewątpliwie dużą zaletą dla
zainteresowanych podmiotów, o ile
podmioty te mogą się wykazać wdrożonym i certyfikowanym systemem
zarządzania energią (np. ISO 50001)
czy środowiskiem. Krajowe regulacje w tym zakresie muszą zostać wprowadzone do dnia
5 grudnia 2015 r. [9] Zwracając również
uwagę na wypowiedzi i działania przedstawicieli Ministerstwa Gospodarki oraz
plany do 2030 r. można prognozować,
że zmiany jakie zostaną wprowadzone w związku z nową dyrektywą będą
w szczególny sposób wspierały wzrost
efektywności energetycznej małych jednostek wytwórczych ukierunkowanych
na technologię wysokosprawnej kogeneracji. [9]
Poprzez ograniczenie ilości zużywanych paliw poprawa efektywności
energetycznej pośrednio wpisuje się
w cel drugiego założenia Ministerstwa
Gospodarki, czyli wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. W Komisji Europejskiej coraz liczniej pojawiają
się głosy mówiące o zagrożeniach wynikających z „ekoeuforii” deputowanych
krajów starej piętnastki. Prof. Jerzy Buzek w ostrych słowach mówi wręcz o
sabotażu unijnej gospodarki, zwracając
uwagę na konieczność doskonalenia
technologii przyjaznych środowisku w
ramach rodzimych źródeł. W przypadku
Polski są to niewykorzystane pokłady

węgla, których eksploatacja ma rozpocząć się w 2030 r. Wobec rządowych
zamierzeń w zakresie eksploatacji nowych złóż i utrzymania większościowego udziału węgla w strukturze źródeł
pochodzenia energii elektrycznej sprostanie wyzwaniu dekarbonizacji wydaje
się możliwe jedynie z zastosowaniem
technologii wychwytu dwutlenku węgla.
Aktualny brak regulacji dotyczących
przemysłowych sposobów ograniczania emisji został podkreślony we wcze-

”
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śniejszej części artykułu. Jednakże
w ostatnich miesiącach wśród krajów
Europy Zachodniej węgiel staje się
coraz bardziej istotnym surowcem. W
Niemczech w 2013 r., po wyłączeniu
części mocy jądrowych, zużycie energii
wytworzonej z „czarnego złota” wzrosło do poziomu 180 tys. MWh, podczas gdy w Polsce wartość ta była o ok.
26,2% niższa. Ponadto w marcu 2014
r. Minister Finansów Wielkiej Brytanii
George Osborne zapowiedział zamro-

żenie do 2020 r. podatku węglowego
ponoszonego przez wytwórców energii
z paliw kopalnych. Czynniki te stanowią
punkt zwrotny w krajach wysoko rozwiniętych i stwarzają nadzieję, że kolejne
plany klimatyczno-energetyczne ulegną racjonalizacji pod względem wyznaczanych progów emisyjnych. Mimo
zmieniających się trendów, polski sektor
energetyczny na etapie projekcji inwestycyjnej musi rozważyć hipotetyczne
skutki wdrożenia dostępnych technologii redukcji emisji gazów cieplarnianych
w horyzoncie kolejnych 20 lat.
Jedną z dróg prowadzących do niskoemisyjnej gospodarki, oprócz zwiększenia udziału OZE oraz zastosowania wspomnianej wcześniej technologii
wychwytu dwutlenku węgla, jest plan
wybudowania pierwszych mocy wytwórczych typu jądrowego. 28 stycznia
2014 r. Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie realizacji Programu polskiej energetyki jądrowej, a Ministerstwo Gospodarki planuje skończenie
budowy do końca 2024 r. Inwestycja
t a u m o ż l i w i re a l n ą d y w e r s y f i kację polskiego sektora wytwórczego, a prawo tworzone
na potrzebę tego przedsięwzięcia nie
będzie miało istotnego wpływu na pozostałe podmioty WEK (Wielkoskalowej Energetyki Konwencjonalnej). [10]
Kolejnym przełomowym czynnikiem dla polskiej branży energetycznej będzie przyjęcie procedowanego od kilku lat projektu
Ustawy o odnawialnych źródłach energii.
Zgodnie z informacjami zawartymi
w projekcie rząd zrezygnuje z dotychczasowej formy wsparcia dla współspalania biomasy na rzecz dedykowanych
instalacji do spalania wielopaliwowego.
Bezprecedensową rolę odegra również rynek prosumentów ze względu
na uproszczone kwestie formalne oraz
łatwość w przyłączaniu instalacji do
sieci przesyłowej. Rosnący rynek prosumencki, koncepcja inteligentnych
sieci oraz wdrożenie liczników zdalnego odczytu umożliwiających dwustronną komunikację z systemem teleinformatycznym zmusi Operatorów

Systemów Dystrybucyjnych do modernizacji linii przesyłowych. [11] Priorytet 4 planu Energia 2020 przewiduje również rozwój transgranicznych
sieci elektroenergetycznych oraz infrastruktury magazynującej nadwyżki
mocy wytworzonej w OZE (np. magazynowanie sprężonego powietrza). [2]
Należy zaznaczyć, że aktualna postać
Ustawy Prawo energetyczne nie reguluje kwestii zielonych magazynów
mocy. [7]

 Wnioski
Szereg zmian i wymogów, które
już teraz wyraźnie odciskają swój ślad
na podmiotach z sektora energetyki w
połączeniu z kierunkiem rozwojowym
przyjętym w UE, mogą świadczyć o
tym, że najbliższe lata, w perspektywie
najdalej do 2030 r., są tylko wstępem
do znacznie głębszej modernizacji gospodarki (a więc również sektora energetyki), która nastąpi w latach 20302050. Najważniejsze zmiany jakich w
perspektywie nadchodzących lat może oczekiwać sektor energetyczny to:
 zmniejszenie wsparcia dla instalacji
współspalających biomasę, zgodnie z nowym projektem ustawy o
OZE,
 dynamiczny wzrost mikroinstalacji
powodujący konieczność odbioru nadwyżek mocy wytwórczych,
zgodnie z Ustawą Prawo energetyczne,
 inwestycje odtworzeniowe w zakresie sieci przesyłowych oraz liczników zdalnego odczytu, związane z
projektem Ustawy o OZE,
 dywersyfikacja struktury rynku
energetycznego przez wybudowanie jądrowych jednostek wytwórczych, zgodnie z Programem
polskiej energetyki jądrowej,
 stopniowo zwiększający się
obowiązek zakupu uprawn i e ń d o e m i s j i C O 2, k t ó r y
w 2020 r. ma osiągnąć 100%,
 rozwój technologii umożliwiających
redukcję emisji dwutlenku węgla,
 s t y m u l o w a n i e p r z e z r z ą d

d z i a ł a ń p ro w a d z ą c y c h d o
zwiększania efektywności energetycznej poprzez zmiany Ustawy o efektywności energetycznej
w oparciu o Dyrektywę 2012/27/
UE,
 konieczność wykonywania aud y t ó w e f e k t y w n o ś c i e n e rgetycznej co najmniej raz
na cztery lata oraz wywiązanie się
z oszczędności energii o 1,5%/R.
do 31 grudnia 2020 r.,
 wsparcie rozwoju kogeneracji i zachęcanie sektora małych i średnich
Przedsiębiorstw do poddawania się
audytom energetycznym.
Analiza aktualnej sytuacji oraz prognoza jej rozwoju do 2030 r. pozwala
stwierdzić, że pomimo braku jednoznacznych wytycznych ze strony ustawodawcy polska energetyka zmuszona jest do
podjęcia działań inwestycyjnych. Aby
spełnić zobowiązania Pakietu klimatyczno-energetycznego, wybory te powinny
zostać dokonywane na podstawie identyfikacji trendów rozwojowych zawartych
w planach Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Gospodarki. o
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Odbiorcy – Rynek energii i gazu

Obowiązki
informacyjne
wynikające
z REMIT

dla uczestników rynków
energii elektrycznej
i paliw gazowych

R

ozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr
1227/2011 z dnia 25 października 2011 r. w sprawie
integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii
(dalej: „Rozporządzenie” lub „REMIT” - od angielskiej
nazwy Rozporządzenia tj.: Regulation on wholesale Energy
Market Integrity and Transparency) od 28 grudnia 2011 r.
obowiązuje bezpośrednio w polskim porządku prawnym (na
mocy art. 288 Traktatu UE Rozporządzenie jest bezpośrednio
stosowane we wszystkich państwach członkowskich
i nie wymaga implementacji), przy czym zgodnie z art. 22
REMIT, stosowanie przepisów Rozporządzenia dotyczących
raportowania transakcji odroczono do czasu wydania
przez Komisję Europejską („KE” lub „Komisja”) aktów
wykonawczych do REMIT (objętych obecnie jednym
dokumentem procedowanym przez KE i określanym dalej
jako „Akt wykonawczy do REMIT”)1.

REMIT ustanawia przepisy określające obowiązki informacyjne i zakazy stosowania praktyk stanowiących
nadużycia (manipulacje) na hurtowym
rynku energii (w odniesieniu do energii elektrycznej i do paliw gazowych),
analogiczne do przepisów przyjętych
wcześniej w stosunku do rynków finansowych. Rozporządzenie przewiduje monitorowanie hurtowych rynków
energii elektrycznej i gazu przez Agencję ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki („Agencja” lub „ACER”)

Fot. NE

”

Głównym celem
REMIT jest
wykrywanie i
zapobieganie
nieuczciwym
praktykom na
hurtowych rynkach
energii

działającą w ścisłej współpracy z krajowymi organami regulacyjnymi. Przepisy REMIT nakładają też na państwa
członkowskie obowiązek ustanowienia
norm prawa krajowego w celu rozszerzenia uprawnień krajowych organów
regulacyjnych w zakresie monitorowania i egzekwowania przepisów REMIT
(art. 13 Rozporządzenia), a także normujących sankcje z tytułu naruszenia
obowiązków wynikających z Rozporządzenia (art. 18 Rozporządzenia).
W wykonaniu tego obowiązku Ministerstwo Gospodarki zaproponowało
projekt zmiany ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z
dnia 1 lipca 2014 r. (szerzej o projekcie
nowelizacji w dalszej części artykułu).
Głównym celem REMIT jest wykrywanie i zapobieganie nieuczciwym
praktykom na hurtowych rynkach ener-

gii. Rozporządzenie wprowadza w tym
obszarze wspólne dla całej Unii Europejskiej ramy w zakresie:
 definiowania nadużyć na rynku
(manipulacji),
 wyraźnego zakazu manipulacji i
usiłowania manipulacji,
 zasad monitorowania hurtowych
rynków energii,
 sankcji w związku z naruszeniem
przepisów REMIT.
Działania te w założeniu mają prowadzić do zwiększenia przejrzystości
hurtowych rynków energii. W odniesieniu do podmiotowego Rozporządzenia, jego przepisy dotyczą uczestników rynku, którymi zgodnie z art. 2
ust. 7 i 8 REMIT są osoby fizyczne lub
prawne, w tym operatorzy systemów
przesyłowych, którzy przeprowadzają
transakcje, obejmujące składanie zleceń, na co najmniej jednym hurtowym
rynku energii. W Polsce definicja ta
obejmuje większość przedsiębiorstw
energetycznych, które uzyskały koncesję na wytwarzanie, przesył, dystrybucję lub obrót energią elektryczną
albo paliwami gazowymi.
Rozporządzenie ma zastosowanie
do obrotu produktami energetycznymi
sprzedawanymi w obrocie hurtowym,
przez które, zgodnie z art. 2 pkt. 4,
należy rozumieć „następujące umowy
i instrumenty pochodne bez względu
na miejsce i sposób prowadzonego
nimi obrotu:
a) kontrakty na dostawę energii elektrycznej lub gazu ziemnego w przypadku gdy dostawa ma miejsce w
Unii,
b) instrumenty pochodne dotyczące
energii elektrycznej lub gazu ziemnego wytwarzanych, sprzedawanych lub dostarczanych w Unii,
c) kontrakty dotyczące przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego
w Unii,
d) instrumenty pochodne dotyczące
przesyłu energii elektrycznej lub gazu ziemnego w Unii.”
Zakres przedmiotowy Rozporządzenia obejmuje zatem zawierane na
terenie UE, w obrocie hurtowym umo-
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wy sprzedaży (energii elektrycznej albo gazu ziemnego) i umowy na usługi przesyłu (energii elektrycznej albo
gazu ziemnego) oraz związane z nimi
instrumenty pochodne. Ponadto REMIT w ramach wyjątku obejmuje również kontrakty na dostawy lub dystrybucję energii elektrycznej albo gazu
ziemnego do odbiorców końcowych,
których roczne zużycie wynosi 600
GWh lub więcej.
Główne obowiązki przewidziane
w Rozporządzeniu można podzielić
na dwie grupy - w zależności od tego,
czy już obowiązują, czy wejdą w życie dopiero po przyjęciu przez Komisję Aktu wykonawczego do REMIT. Do
pierwszej grupy należy przede wszystkim obowiązek publikowania informacji
wewnętrznych (jak również powiadamiania organu regulacyjnego i Agencji
o przyczynach opóźnienia w ich publikacji), obowiązuje również zakaz wykorzystywania informacji wewnętrznych
oraz zakaz manipulacji lub usiłowania manipulacji na hurtowych rynkach
energii. Natomiast obowiązek raportowania transakcji do ACER oraz obowiązek rejestracji uczestników rynku w
rejestrze prowadzonym przez prezesa
URE zaczną obowiązywać dopiero po
wejściu w życie Aktu wykonawczego
do REMIT.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia uczestnicy rynku mają obowiązek podawać do publicznej wiadomości informacje wewnętrzne. Informacja
wewnętrzna została zdefiniowana w
Rozporządzeniu za pomocą 4 kryteriów - jest to:
a) informacja o szczegółowym charakterze,
b) informacja, która nie została podana do publicznej wiadomości,
c) informacja, która odnosi się bezpośrednio lub pośrednio, do jednego lub więcej hurtowych produktów
energetycznych,
d) informacja, która została podana do
wiadomości publicznej i mogłaby
prawdopodobnie znacząco wpływać na ceny hurtowych produktów
energetycznych2.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 Rozporządzenia ujawnienie informacji wewnętrznej obejmuje informacje dotyczące
zdolności i wykorzystania instalacji
służących produkcji, magazynowaniu,
przesyłowi energii elektrycznej lub gazu ziemnego lub zużywających energię elektryczną lub gaz ziemny bądź
informacje dotyczące zdolności i wykorzystania instalacji skroplonego gazu ziemnego (LNG), w tym dotyczące
planowanej i nieplanowanej niedostępności tych instalacji. Zgodnie z art. 4
ust. 4 Rozporządzenia publikacja informacji wewnętrznej, w tym informacji w formie zagregowanej, polega na
jej jednoczesnym, kompletnym i skutecznym podaniu do wiadomości publicznej, zgodnie z rozporządzeniem

”

(…) istotnym
wymogiem
wprowadzonym
przez REMIT
jest obowiązek
raportowania
transakcji do
ACER

(WE) nr 714/2009 lub rozporządzeniem (WE) nr 715/2009, lub wytycznymi i kodeksami sieci przyjętymi na
podstawie tych rozporządzeń. Do powyższego obowiązku nawiązał prezes
URE w treści Komunikatu nr 23/2014
z dnia 9 czerwca 2014 r. wskazując,
że biorąc pod uwagę „funkcjonowanie
Giełdowej Platformy Informacyjnej jako
miejsca publikacji uporządkowanych i
transparentnych komunikatów (danych
dotyczących systemu energetycznego

w Polsce, jak również miejsca do publikowania informacji wewnętrznych)”,
konieczne jest wdrożenie „systemu publikacji informacji wewnętrznych, we
współpracy z Towarową Giełdą Energii
S.A., w sposób zapewniający wymóg
(i) równoczesności, (ii) kompletności,
(iii) skuteczności”.
Kolejnym istotnym wymogiem
wprowadzonym przez REMIT jest
obowiązek raportowania transakcji
do ACER. Art. 8 ust. 1 Rozporządzenia zakłada raportowanie do Agencji
szczegółowych informacji obejmujących określenie produktów energetycznych nabywanych i sprzedawanych w obrocie hurtowym, uzgodnione
ceny i ilości, daty i godziny wykonania
transakcji, ich strony i beneficjentów, a
także wszelkie inne istotne informacje.
Postanowienia szczegółowe w tym zakresie będzie zawierać m.in. Akt wykonawczy do REMIT (obecnie trwa tzw.
procedura komitologii w Komisji Europejskiej prowadzona na podstawie art.
271 TFUE, której celem jest przyjęcie
Aktu wykonawczego do REMIT). W
skład komitetu pracującego nad tym
dokumentem wchodzą przedstawiciele Ministerstw właściwych do spraw
energii oraz krajowe organy regulacji energetyki. W ramach konsultacji
projektu Aktu wykonawczego do REMIT uczestnicy rynku zwrócili uwagę
m.in. na to, że Komisja powinna określić progi minimalne (progi istotności
transakcji), których osiągnięcie będzie
generowało obowiązek raportowania
transakcji - dotąd tego nie uczyniono, choć znacznie zmniejszyłoby to
uciążliwości związane z realizacją tego
obowiązku. Wskazuje się także na niewystarczającą ilość czasu na przygotowanie się do zmian przez uczestników
rynku i przystosowanie zorganizowanych platform obrotu do raportowania
informacji na temat zawartych kontraktów. Poza tym Akt wykonawczy do
REMIT w swojej aktualnej wersji przewiduje obowiązek raportowania każdej zmiany lub modyfikacji kontraktów
objętych zakresem REMIT. Natomiast
zdaniem uczestników rynku obowiązek

raportowania powinien ograniczać się
jedynie do zmian istotnych, mających
znaczący wpływ na rynek.
Kolejnym obowiązkiem nałożonym
na uczestników rynku przez REMIT
jest ich obligatoryjna rejestracja w rejestrze prowadzonym przez prezesa
URE. Obowiązek ten reguluje art. 9
Rozporządzenia, zgodnie z którym:
„Uczestnicy rynku zawierający transakcje, które mają być zgłaszane Agencji
na podstawie art. 8 ust. 1 rejestrują się
w krajowym organie regulacyjnym w
państwie członkowskim, w którym mają siedzibę lub w którym stale zamieszkują, lub jeżeli nie posiadają siedziby
w Unii lub nie zamieszkują w Unii, w
państwie członkowskim, w którym prowadzą działalność.” REMIT zakłada, że
rejestr będzie zawierał informacje wy-

starczające do identyfikacji uczestnika
rynku, a każdy uczestnik rynku otrzyma niepowtarzalny identyfikator. Dane
te będą przekazywane przez właściwy
krajowy organ regulacyjny do ACER,
która następnie utworzy europejski rejestr uczestników rynku.
Jednym z najbardziej aktualnych
zagadnień dotyczących zapewnienia
realizacji REMIT jest system sankcji
za naruszenie obowiązków przewidzianych w przepisach Rozporządzenia. Projekt nowelizacji ustawy
- Prawo energetyczne oraz niektórych
innych ustaw z dnia 1 lipca 2014 r.3
przewiduje w tym zakresie sankcje administracyjne oraz karne. Zgodnie z
projektem nowelizacji katalog okoliczności upoważniających prezesa URE
do nałożenia kary pieniężnej (sank-

cja administracyjna), zawarty w art.
56 ustawy Prawo energetyczne, ma
zostać poszerzony o nowe punkty (3944) obejmujące przypadki naruszenia
REMIT (np. naruszenia obowiązków
w zakresie publikacji informacji wewnętrznych, raportowania transakcji,
czy dokonania rejestracji jako uczestnika rynku). Zaproponowano również
dodanie w ustawie nowego rozdziału 7a - Przepisy karne (art. 57a-57e),
przewidującego sankcje karne za różne rodzaje czynów zakazanych przez
REMIT, m.in. w postaci kary grzywny
(w wysokości do 2 albo nawet do 5
mln zł, w zależności od czynu) oraz
pozbawienia wolności (od 3 albo od 6
miesięcy do 3, do 5 albo nawet do 8
lat, w zależności od czynu oraz funkcji
osoby popełniającej czyn - w przypad-
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ku bezprawnego wykorzystania informacji wewnętrznej kwalifikowanej odpowiedzialności z tego tytułu podlegają członkowie organów administrujących, zarządczych lub nadzorczych
w przedsiębiorstwie). Dodatkowo, w ramach nowelizacji nastąpi rozszerzenie uprawnień i zadań prezesa URE o kompetencje niezbędne do monitorowania hurtowego rynku energii,
wykrywania manipulacji i prób manipulacji przez uczestników
rynku. Projekt nowelizacji określa również podstawy prawne
do współpracy na szczeblu krajowym między prezesem URE,
prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz
przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego w zakresie
nadzoru i egzekwowania obowiązków nałożonych na uczestników rynku przez REMIT.
Podsumowując, nadal trwa proces wdrażania systemu
norm regulujących zasady przetwarzania informacji o transakcjach zawieranych na rynkach hurtowych energii elektrycznej
i gazu, obejmujący przede wszystkim przepisy REMIT (m.in.
zasady publikowania informacji wewnętrznych oraz raportowania transakcji), przepisy Aktu wykonawczego do REMIT (będącego w fazie konsultacji - od jego przyjęcia uzależnione jest
wejście w życie przepisów REMIT dotyczących raportowania
transakcji) oraz przepisy procedowanego przez rząd projektu
nowelizacji ustawy Prawo energetyczne (wprowadzającej instrumenty nadzoru i sankcje za naruszenie REMIT). Ponadto
ACER prowadzi obecnie konsultacje dotyczące dokumentu
REMIT Trade Reporting User Manual (TRUM)4, odnoszącego
się do rodzaju i struktury danych, podlegających obowiązkowi
raportowania do ACER na podstawie REMIT oraz dokumentu
ACER REMIT Requirements for Registered Reporting Mechanisms (RRM) określającego wymagania techniczne i organizacyjne, dotyczące raportowania danych do ACER. Dokumenty
te mają charakter szczegółowych objaśnień opracowanych
przez ACER na podstawie delegacji zawartych w treści Aktu
wykonawczego do REMIT. Zgodnie z prognozami Ministerstwa
Gospodarki wdrożenie Rozporządzenia oraz Aktu wykonawczego do REMIT powinno nastąpić w III kwartale 2014 r.5 o

1) Treść projektu Aktu wykonawczego do REMIT - dostępna pod linkiem: http://konfederacjalewiatan.pl/opinie/_files/2014_01/kp-33.pdf - “Draft REMIT Implementing rules - Working
document”. 1st REMIT Committee meeting - 20 December 2013 wraz z pismem Ministra
Gospodarki z dnia 7 stycznia 2014 r.
2) Projekt nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw (projekt z
dnia 1 lipca 2014 r. wersja 1.2), w art. 1 ust. 1 - przyjmuje definicję pojęcia „informacji wewnętrznej” poprzez odwołanie do treści REMIT (będzie ona wprowadzona w art. 3 poprzez
dodanie pkt.50).
3) Najnowsza wersja to wersja projektu z dnia 1 lipca 2014 r., wersja 1.2.
4) http://www.acer.europa.eu/Official_documents/Public_consultations/Pages/
PC_2014_R_05.aspx
5) Taką prognozę zawarto w Ocenie Skutków Regulacji z dnia 10 lipca 2014 r. do projektu
ustawy o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw z dnia 1 lipca
2014 r., wersja 1.2.
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Rynek energii elektrycznej 2014 r.
i w latach następnych

S

zanowny czytelniku, pragnę niniejszym artykułem wskazać pewne tendencje
oraz uwarunkowania formalno-prawne RP i polityki energetycznej UE
rządzące Rynkiem Energii Elektrycznej. Zadanie bardzo trudne, bo wiele zjawisk
cenotwórczych na parkiecie Towarowej Giełdy Energii i technicznym Rynku
Bilansującym silnie oddziaływujących na cenę energii dla odbiorcy Końcowego,
nie udaje się od dłuższego czasu sklasyfikować.

Odbiorcy – Rynek energii i gazu

Fot. SXC.HU

- w świetle uwarunkowań formalno-prawnych
i polityki energetycznej
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Musimy być świadomi, że niezależnie od tego, co wydarzy się
w systemie prawnym, w strukturze
i obsłudze technicznej odbiorcy oraz
poziomie obowiązkowych obciążeń
ekonomicznych, poprzez podatki oraz
parapodatki z systemów wsparcia, to
za wszystko to fizycznie zapłacić muszą Odbiorcy Końcowi. W tym oczywiście wszystkie koszty samego rynku
konwencjonalnej energii od wytwarzania energii, poprzez jej przesył, dystrybucję i obrót. Przesuwanie strumieni
finasowania z jednej grupy odbiorców
na drugie musi być społecznie akceptowalne, a jednocześnie chronić energochłonne branże gospodarki narażone na utratę rentowności, na ucieczkę
poza nasz obszar ekonomiczny tzw.
carbon leakage.
Polska znajduje się na czele listy
państw Unii Europejskiej, których
miks energetyczny aktualny i w kilku
następnych dziesięcioleciach oparto
o rodzime paliwo - węgiel brunatny
i kamienny. Z jednej strony gwarantuje to bardzo wysokie bezpieczeństwo
energetyczne, z drugiej jest to przysłowiowa kula u nogi przy budowie zeroemisyjnej gospodarki UE do 2050 r.
A do tego, wbrew uzasadnionym postulatom, zgłaszanym wielokrotnie
przez Polskę, Unia Europejska nie
wyraziła do dziś zgody, aby wyznaczanie wskaźników emisyjności (tzw.
benchmarki) dla prowadzących instalacje w poszczególnych sektorach
przemysłowych i elektroenergetyce
realizowane było w oparciu o konkretne paliwo, jakie jest dostępne dla
geograficznej lokalizacji i wykorzystywane do celów produkcji. Brak zróżnicowania w rozdziale uprawnień do
emisji zależnie od rodzaju zużywanego paliwa energetycznego do celów przemysłowych, w rzeczywistości
eliminuje z równej konkurencji nawet
te krajowe instalacje, które stosują
Najlepsze Dostępne Techniki (BAT),
rekomendowane przez Komisję Europejską dla obecnych na rynku technologii - jako najefektywniejsze działania w redukcji emisji CO2.

 Wpływ polityki

klimatycznoenergetycznej UE?

Na ceny rynku energii elektrycznej
ma oczywiście wpływ koszt ponoszony na rzecz opłat środowiskowych za
wypełnianie zobowiązań międzynarodowych w tym zakresie. Wielką „niewiadomą” trzeba nazwać wpływ polityki klimatyczno-energetycznej UE na polski i
Unijny rynek energii dziś i w przyszłości.
Z jednej strony bowiem spore zaskoczenie wszystkich z ustabilizowania się
ceny uprawnień do emisji CO2 na poziomie 6 Euro/tCO2, pomimo drastycznego
ręcznego przesterowania rynku aukcji
uprawnień, poprzez zgodę na wycofa-

”

Stwarzanie
statystyki przez
prezesa URE w
zakresie ilości
odbiorców, którzy
weszli na rynek
energii - moim
zdaniem nie
oddaje faktycznej
sytuacji na rynku

nie 900 mln ton CO2 z tegoż rynku UE
oraz lawinowo wymyślanych pomysłów,
co do dalszej dekarbonizacji gospodarki i energetyki. Nie wystarczają już
bowiem zielonym ekologom rynkowe
mechanizmy kolejnego pakietu klimatycznego w ramach Dyrektywy ETS
i kosztowne wdrażanie Dyrektywy IED.
Prowadzi się w komisjach UE mocno
zakrojone akcje na rzecz podniesienia
celów redukcji, ustalenia nowej ścieżki
redukcji dostępnych uprawnień w kolejnych latach, opracowania Dyrektywy
o emisjach dla źródeł średniej mocy od
1 do 50 MW (ostrzejszej z założenia
od Dyrektywy IED), ustalenia i wdrożenia nowych rygorystycznych środowisko BAT-ów, szybszego wdrożenia
uzgodnień Światowej Konwencji Rtęciowej etc. Konsekwencją wdrażania
kolejnych takowych pomysłów UE ma

być względnie szybkie podniesienie ceny uprawnień CO2 do powyżej 20 euro/ tCO2. Każdy jednak wzrost będzie
istotnie wpływał na polski rynek energii
elektrycznej zaspakajany na dziś jeszcze w prawie 88% energią elektryczną
wyprodukowaną z węgla kamiennego.
Dlatego moim zdaniem analizując polski
rynek energii na lata następne, musimy
bezwzględnie uwzględnić duży wpływ
na niego ceny uprawnień CO2. A więc
mamy pierwszy zdiagnozowany czynnik istotnie zaburzający dziś i jutro nasz
rynek energii elektrycznej, wpływający na przyszłą politykę energetyczną
Polski. Ceny w polskim systemie przypuszczalnie będą wysokie, coraz mniej
konkurencyjne w stosunku do energii
z importu i wyprodukowanej w naszym
kraju z innych nośników pierwotnych.

 Jaki rynek w świetle

ustawy Prawo
energetyczne (uPE)?

Organizacja rynku energii nieodzownie sprzężona jest z obowiązującym prawem, a w szczególności z ustawą Prawo
energetyczne z przynależnymi rozporządzeniami. Kilkadziesiąt zmian uPE z
jednej strony pogłębia z każdym rokiem
swobodę dostępu do TPA wszystkim
odbiorcom, z drugiej zaś strony poprzez
zawiłość uregulowań hamuje cenotwórcze mechanizmy rynkowe. W cenie energii odbiorcy końcowego coraz częściej
rosną składniki kosztowe nie mające
nic wspólnego z rynkiem. Część z nich
przenosi się nawet do opłat dystrybucyjnych, jak chociażby opłata przejściowa
z rozwiązania kontraktów długoterminowych. Do tego nadal w zasadzie zgodnie z odczuciem odbiorców nie w pełni
otwarto rynek dla odbiorców, bo nadal
taryfikowana jest przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE) energia
w obrocie dla odbiorcy indywidualnego
- gospodarstw domowych. A przecież
tak dokładniej analizując oferty dla tej
grupy odbiorców, to są już dostępne od
kilku lat taryfy tańsze od zatwierdzonych,
co mogę potwierdzić własnym przykładem. Stwarzanie statystyki przez pre-

zesa URE w zakresie ilości odbiorców,
którzy weszli na rynek energii - moim
zdaniem nie oddaje faktycznej sytuacji
na rynku. Przecież „uwolnienie” wszystkich odbiorców z dniem 1 lipca 2007 r.
jednoznacznie spowodowało, że wszyscy jesteśmy uczestnikami konkurencyjnego rynku. Pozostawanie odbiorcy
w umowie na obrót bądź kompleksowej,
z warunkami taryfowymi, po tej dacie jest
jego indywidualnym wyborem szczególnie, gdy, jak już wspomniałem powyżej,
można pozyskać bez przeszkód tańsze
oferty z rynku TPA. Niekorzystnie na rynek wpływa również już ponad dwuletnia
huśtawka nastrojów, zmiana zachowań
inwestorów w energetyce i odbiorców,
przy dynamicznie zmiennych warunkach
finansowych obecnego systemu wsparcia opartego o świadectwa pochodzenia
dla poszczególnych energii kolorowych
oraz w zasadzie nieznanego nikomu docelowego systemu aukcyjnego dotacji
energii odnawialnej z nowej ustawy.

 Rynek hurtowy
Na dziś terminowy rynek energii podzielić można na rynek hurtowy, w którym z różnych powodów w zasadzie dziś
mamy dominujący (wywołany obligiem
giełdowym wprowadzonym nowelizacją
uPE) handel energią poprzez Towarową
Giełdę Energii wytwórców ze spółkami
obrotu i uzupełniająco kontrakty zawierane między operatorami handlowymi.
Rynek hurtowy, pomimo niezbyt rozwiniętego elektroenergetycznego sytemu
sieciowego do importu - eksportu energii,
cenowo mocno uzależniony jest od rynków krajów ościennych, szczególnie rynku niemieckiego. Na dziś dodatkowym
zaskoczeniem jest to, że ceny konwencjonalnej energii elektrycznej na polskim
rynku hurtowym od dłuższego czasu są
znacząco wyższe od cen takiej energii
prawie we wszystkich krajach UE, przy
produkcji jej w Polsce prawie w 90% z
najtańszego nośnika pierwotnego, jakim
jest na pewno węgiel kamienny. A węgiel
dodatkowo w dwóch ostatnich latach
znacząco przecież potaniał, co przeniosło się na obniżanie ceny hurtowej ener-

gii nie tylko w Polsce. Nie podejmę się
analizy takowego zjawiska. Fakt niezaprzeczalny jest zaś taki, że jako odbiorca mam zbyt mało informacji, by móc
w pełni ocenić mechanizmy cenotwórcze
rynku hurtowego. Spore wahania na tym
rynku niestety niekorzystnie wpływają na
odbiorców energochłonnych, którzy od
szeregu lat sami poprzez bezpośredni
lub pośredni udział, za pomocą Podmiotu Odpowiedzialnego za Bilansowanie
Handlowe (POBH), uczestniczą w Rynku Bilansującym. Odbiorcy ci budowali
swoje portfele zakupowe energii elektrycznej w oparciu o zawierane na różne
wolumeny i okresy kontrakty futures na
ustandaryzowane produkty. Dynamiczne
skoki ceny na rynku hurtowym spowodowały zakupy tych odbiorców nie zawsze
po optymalnych cenach w stosunku do

”

Rynek techniczny
tzw. Rynek
Bilansujący
administrowany
przez Polskie Sieci
Elektroenergetyczne
S.A., to jeszcze
bardziej
niezrozumiała dla
większości część
rynku energii
elektrycznej

oferowanych przez Operatora Handlowego średnim i małym odbiorcom przemysłowym. Efekt był taki, że specjalnie
chroniony poprzez ostatnią zmianę uPE
Odbiorca Przemysłowy (odbiorca energochłonny) płacił, bądź płaci ostatnio za
energię konwencjonalną w swym portfelu zakupowym więcej od innych. W zasadzie zachwiało to sensem uczestniczenia
Odbiorcy Przemysłowego w rynku energii elektrycznej z bilansowaniem bezpośrednim, bądź pośrednim bilansowaniem
na warunkach Rynku Bilansującego. Obniżeniem kosztu rodzajowego energia dla
Odbiorcy Przemysłowego stało się sa-

modzielne koloryzowanie energii ze zużycia własnego. Zakup świadectw pochodzenia w transakcjach sesyjnych czy też
pozasesyjnych na Towarowej Giełdzie
Energii odbywał się do teraz i, mam nadzieję, także w przyszłości po niższych
cenach jednostkowych od tych, jakie
otrzymywałby ten odbiorca, gdyby nie
był zaliczany do Odbiorców Przemysłowych. Te kilka złotych na każdej MWh
zakupionej energii pod zużycie własne
przy ogromnych wolumenach energii jest
znaczącym czynnikiem poprawiającym
konkurencyjność branż energochłonnych. Szkoda, że nadal nie udało się
uzyskać dla Odbiorców Przemysłowych
przywileju ograniczenia procentowego
obowiązkowego wolumenu świadectw
do koloryzowania energii. Toczy się bowiem nadal proces notyfikacyjny w Komisji Europejskiej takowego ograniczenia procentowego wolumenu świadectw.
Moim zdaniem zbyt małe jest wsparcie
lobbingowe procesu notyfikacji, a przecież może uzyskanie takowej pomocy
w najbliższym czasie istotnie wpływać na
utrzymanie tysięcy miejsc pracy.

 Bilansowanie systemu

elektroenergetycznego
Polski - Rynek
Bilansujący

Rynek techniczny tzw. Rynek Bilansujący administrowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., to jeszcze
bardziej niezrozumiała dla większości
część rynku energii elektrycznej. Wysoka dynamika zmian cen na tym rynku
w pewnych okresach, podobno podyktowana była ochroną polskiego rynku
przed energią z wiatru z elektrowni niemieckich, brakiem mocy przy długich
okresach utrzymujących się silnych upałów, etc. Myślę, że prawda jest bardziej
skomplikowana, a realizowane są przede
wszystkim założone cele techniczne oraz
zamierzenia finansowe operatorów. Co
więc w przyszłości? Lansowany ostatnio
na każdym kroku przez podmioty energetyczne „rynek mocy” oraz konieczne
rozszerzenie usługi systemowego ograniczenia poboru realizowane przez od-
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Rys. 1. Realizacja zakupu energii elektrycznej w wybranym dniu lipca 2014 r.

biorców tzw. usługi „odpowiedź strony
popytowej” - Demand Side Response
(DSR). Usługi DSR ograniczenia poboru energii na żądanie operatora są stosowane już w wielu krajach UE i świata.
Z zebranych przez odbiorców informacji
wynika, że model świadczenia tego typu
usług przez odbiorcę oparty o dwuskład-

”

Polski rynek
energii jest i będzie
bardzo trudnym.
Pozyskiwanie
energii elektrycznej
przez odbiorców
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fachowców, bądź
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specjalistycznych
Operatorów
Handlowych

nikowe przychody (pierwszy składnik za
gotowość w postaci obniżenia składników stałych dystrybucji energii i drugi
za bezpośrednie wykonanie ograniczenia) jest dobrym biznesowo elementem
gry rynkowej dla uczestników procesu:
odbiorcy i operatora. Dotychczasowe

działania w budowie rynku usług DSR w
Polsce oparto jednak na modelu jednoskładnikowym, przychodzie dla odbiorcy
za każdorazowe bezpośrednie wykonanie usługi. Odbiorcy moim zdaniem będą
bardzo dobrym i tanim regulatorem bilansu „zapotrzebowanie - produkcja” w krajowym systemie elektroenergetycznym
(na pewno szybszym i tańszym od budowy oraz utrzymania źródeł szczytowych).
Świadczenie usług DSR przez odbiorcę
wymaga niestety po stronie odbiorcy
istotnych zmian organizacyjnych i technicznych, czasem z niemałym wkładem
finansowym na inwestycje. Brak przywołania odbiorcy do świadczenia usługi DSR w długim okresie czasu, bądź
przywołania krótkotrwałe, na pewno przy
cenach za tego typu usługi z ostatnio
przeprowadzonych przez PSE S.A. procedur przetargowych, nie zagwarantuje
odbiorcy zwrotu z zainwestowanego kapitału. Sytuacje może poprawić właśnie
wdrożenie, przykładem innych państw,
drugiego - wyżej opisanego składnika
przychodowego za gotowość.

 Przykład z rynku
Jak trudno działać na rynku energii
elektrycznej niech wskaże wykres (rys.
1) wykonany na bazie cen rynkowych
i poczynań odbiorcy przemysłowego

z jednego dnia realizacyjnego w lipcu
br. dla zakupu energii wg założonego
portfela.
Spójrzmy na wykresy. Zobaczmy,
jak duża była dynamika zmian cen w
tym dniu i w związku z tym jak trudno
było osiągnąć zamierzony cel, tzn. znaczącej redukcji uśrednionej ceny kontraktowej poprzez odpowiednie zachowanie się na rynku w zakresie zakupów
spotowych i udziału jednostki grafikowej w Rynku Bilansującym. Korzyści
ekonomiczne można w takich trudnych
warunkach osiągać wyłącznie przez
ogromne doświadczenie z dotychczasowego uczestnictwa w rynku TPA.

 Wnioski
Polski rynek energii jest i będzie
bardzo trudnym. Pozyskiwanie energii
elektrycznej przez odbiorców wymagać będzie zaangażowania fachowców,
bądź skorzystania z usług specjalistycznych Operatorów Handlowych. Każdy
z nas sam będzie musiał niestety zdecydować w jakim zakresie i strukturze
chce korzystać z swobodnego wyboru
sprzedawcy. o
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Wirtualne elektrownie

W

e wrześniu 2013 r. służby prasowe Microsoftu i Nokii poinformowały o wartej
5,44 mld euro transakcji. Fińska korporacja sprzedała amerykańskiemu
gigantowi kluczowe składniki swojego biznesu. Microsoft przejął należące do Nokii
fabryki telefonów komórkowych i smartfonów, sieci sprzedaży i serwisu, a także
wiele jej patentów. Wiele lat wcześniej marka Nokia należała do pięciu najbardziej
wartościowych marek na świecie, a wartość firmy w 1994 r. osiągnęła rekordowe
11,3 mld dolarów. Co zgubiło Nokię? Fińska firma przegapiła moment pojawienia
się na rynku smartfona, który znacząco zmienił rynek urządzeń mobilnych. Ta
przemiana technologiczna, za którą nie nadążyła Nokia doprowadziła firmę do
dramatycznej sytuacji, skutkującej koniecznością wyzbycia się cennych aktywów
w celu ratowania finansów przedsiębiorstwa.

Spróbujmy przyjrzeć się, jakie znaczenie może mieć historia Nokii dla
energetyki. Zacznijmy od zarejestrowania faktu, który miał miejsce niemal
w tym samym czasie, kiedy ogłaszano transakcję pomiędzy Microsoftem
a Nokią. W październiku ub. r. brytyjski tygodnik The Economist publikuje niezwykle ciekawy artykuł zatytu-

łowany „Jak stracić pół biliona euro”.
Tytuł artykułu odnosi się do wartości
akcji europejskich koncernów energetycznych. W 2008 r. akcje dwudziestu
największych europejskich firm energetycznych były warte bilion euro. W
ciągu ostatnich pięciu lat straciły na
wartości połowę czyli dokładnie tytułowe pół biliona euro. Główną przyczyną

takiego stanu rzeczy jest dynamiczny
rozwój energetyki odnawialnej, której
źródła stanowią już niemal połowę mocy produkcyjnych w Niemczech i około
jednej trzeciej w Hiszpanii i Włoszech
i zaczynają poważnie zagrać klasycznym elektrowniom.
Popatrzmy na energetykę z perspektywy czasu. Według raportu Międzyna-
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- czy energetykę czeka
rewolucja technologiczna?
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Rys. 1. Dom jednorodzinny wyposażony w małą elektrownię fotowoltaiczną
zamontowaną na dachu domu

Pracują one w oparciu o technologię,
która co do zasady wywodzi się z maszyny parowej wynalezionej w XVIII w.
przez Jamesa Watta, wykorzystującej
energię mechaniczną turbiny napędzanej parą wodną o wysokiej temperaturze
i ciśnieniu. Zasadę tę wykorzystał Geor-

ge Stephenson do budowy lokomotywy
parowej z 1825 r. W elektrowni turbina
parowa służy do napędzania generatora prądotwórczego, dzięki czemu energia mechaniczna jest przekształcana w
energię elektryczną. I choć dzięki coraz
doskonalszym materiałom, z których
wykonane są współczesne turbiny, pozwalającym na podwyższanie parametrów pary wodnej (temperatury i ciśnienia) do tzw. warunków nadkrytycznych,
sprawność elektrowni parowych osiąga co najwyżej 45% (w najnowocześniejszych blokach energetycznych).
W praktyce oznacza to, iż mniej niż
połowa energii pierwotnej zawartej w
paliwie dostarczonym do elektrowni
jest zamieniana w energię elektryczną.
W przypadku węgla czy ropy naftowej,
których zasoby nie są nieograniczone,
fakt ten ma niebagatelne znaczenie.
Śmiało można zaryzykować twierdzenie, że energetyka jest jedną z nielicznych, o ile nawet nie jedyną, branżą,
która jak dotąd nie przeszła poważnej

przemiany technologicznej. Wydaje się
jednak, że rewolucja technologiczna nie
ominie energetyki. Tak jak telefon stacjonarny został zastąpiony telefonem
komórkowym, a ten z kolei smartfonem,
czy tak jak płyty CD wyparły płyty winylowe, tak i klasyczne duże elektrownie
węglowe mogą stracić na rzecz wirtualnych elektrowni bazujących na paliwach odnawialnych. Czym jest wirtualna elektrownia? W istocie pojęcie to
może być nieco mylące i nie do końca
odzwierciadlające naturę rzeczy, gdyż
na wirtualną elektrownię składają się
rzeczywiste instalacje do wytwarzania
energii elektrycznej, tyle że rozproszone
geograficznie, należące do indywidualnych osób lub firm i zarządzane przez
wspólnego operatora. Rozwój rozproszonego wytwarzania energii elektrycznej jest silnie wspierany przez rządy
w takich krajach jak Niemcy czy Wielka Brytania. Na rynku energii pojawiają
się nowi uczestnicy - tzw. prosumenci
(od połączenia słów producent-konsu-

Fot. 1. Lokomotywa parowa G.
Stephensona (1825)

Fot. 2. Pierwsze parowe elektrownie
miejskie w Polsce (ok. 1900 r.)

Fot. 3. Elektrownie parowe XX w.

Śmiało można
zaryzykować
twierdzenie,
że energetyka
jest jedną z
nielicznych, o ile
nawet nie jedyną,
branżą, która
jak dotąd nie
przeszła poważnej
przemiany
technologicznej

Fot. autora

Odbiorcy – Rynek energii i gazu

rodowej Agencji Energetycznej udział
energii pierwotnej pochodzącej z paliw
kopalnych (ropa, gaz, węgiel) w krajach
OECD wynosił w 2013 r. 81,3%. Źródła energii sklasyfikowane jako „inne”,
tj. geotermia, energia słoneczna, energia wiatru etc. stanowiły jedynie 1,5%
w ogólnym bilansie energii pierwotnej.
Produkowana w Polsce energia
elektryczna pochodzi w zdecydowanej większości z węgla kamiennego
i brunatnego. Większość eksploatowanych elektrowni została wybudowana
w latach 70. ub. wieku. W instalacjach,
których wiek przekracza 30 lat produkuje się w Polsce 60% energii elektrycznej.
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Największą
niedogodnością
energetyki
odnawialnej jest
fakt, że produkcja
energii zależy
od warunków
atmosferycznych
- wiatru i słońca

iczne koszt energii elektrycznej produkowanej w elektrowniach słonecznych
spadł trzykrotnie, z czego niemal cały
spadek przypada na okres ostatnich lat.
Tymczasem ceny energii elektrycznej
dla odbiorców systematycznie rosną.
Największą niedogodnością energetyki odnawialnej jest fakt, że produkcja
energii zależy od warunków atmosferycznych - wiatru i słońca. Powoduje to,
że okres, w którym energia elektryczna
jest zużywana nie pokrywa się dokładnie z okresem, kiedy jest ona wytwa-

Fot. 4. Inteligentny budynek

rzana w źródle, w niektórych godzinach
doby powstają więc nadwyżki, w innych
zaś godzinach niedobory energii, które
muszą być uzupełniane poprzez pobór
energii z sieci. Z tego względu komplementarną technologią dla źródeł odnawialnych jest magazynowanie energii.
Na dzień dzisiejszy technologie magazynowania są jeszcze dość drogie i
powszechnie niedostępne.
Równolegle rozwija się natomiast
idea tzw. inteligentnego budynku, w
którym część odbiorników jest załączana lub wyłączana w zależności od
ilości energii wytwarzanej w danym momencie we własnej mikro elektrowni.
Niektórzy producenci sprzętu AGD zaczynają wbudowywać moduły Wi-Fi do
produkowanych urządzeń, dzięki czemu będą one w stanie odbierać zdalnie
sygnały do samoczynnego załączenia
lub wyłączenia. Z kolei czołowy producent falowników fotowoltaicznych1
- niemiecka firma SMA, wprowadza na
rynek falownik wyposażony w akumulator (magazyn energii).
Nakłady inwestycyjne na instalację
fotowoltaiczną o mocy 5 kW (właściwą
dla przeciętnego domu jednorodzinnego) kształtują się na poziomie 30 tys.
zł brutto. W polskich warunkach nasłonecznienia taka elektrownia wyprodukuje w ciągu roku ok. 4800 kWh.
Inwestycja we własną mikroelektrownię, finansowana ze środków własnych,

zwróci się po ok. 16 latach. Nie są to
więc jeszcze wystarczająco atrakcyjne warunki ekonomiczne, aby energetyka prosumencka mogła rozwijać się
na szeroką skalę. Zdaniem ekspertów
małe elektrownie słoneczne w Polsce
mogą osiągnąć opłacalność w warunkach komercyjnych około 2020 r. Dlatego też obecnie większość tego rodzaju
inwestycji powstaje dzięki różnym programom wsparcia finansowanym ze
środków Narodowego i Wojewódzkich
Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W trzecim kwartale
2014 r. ruszył program „Prosument”, w
ramach którego można uzyskać bezzwrotną dotację do inwestycji we własne źródło odnawialne nawet do 40%
całkowitych nakładów.
Pojawienie się energetyki prosumenckiej jest nieodwracalnym trendem rozwoju energetyki. Przeobrażenia
strukturalne, technologiczne, a także
społeczne w tym obszarze będą się
dokonywać na przestrzeni wielu nadchodzących lat. Nie ulega wątpliwości,
że w tym okresie będziemy świadkami
koegzystencji energetyki klasycznej i
innowacyjnych wirtualnych elektrowni oraz inteligentnych budynków. Miarą zdolności przetrwania istniejących
gigantów energetycznych będzie ich
umiejętność adaptacji do zmieniającego się otoczenia rynkowego i technologicznego. o

1) Falownik to urządzenie służące do zamiany prądu stałego wytwarzanego przez moduły fotowoltaiczne na prąd przemienny, z którego korzystają obecnie wszystkie
urządzenia elektryczne.
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ment). Prosument to odbiorca energii
elektrycznej, który jednocześnie wytwarza energię elektryczną we własnym
źródle w celu jej zużycia przede wszystkim na własne potrzeby.
Pokazuje to rys. 1, na którym przedstawiono dom jednorodzinny wyposażony w małą elektrownię fotowoltaiczną zamontowaną na dachu domu.
Podstawowym źródłem korzyści dla
prosumenta są oszczędności w opłatach za energię elektryczną ponoszone na rzecz dostawców. Dodatkowymi
korzyściami mogą być przychody ze
sprzedaży nadwyżek energii. Korzyści
te generują środki na spłatę kapitału
zainwestowanego w budowę własnego
źródła energii. Technologie prosumenckie (fotowoltaika, mikrowiatraki, mikrobiogazownie) są jeszcze relatywnie drogie, ale dynamiczny rozwój tego rynku
i postęp technologiczny przyczynia się
do szybkiego spadku cen. Od 1954 r.
kiedy wynaleziono ogniwo fotowolta-

Fot. autora
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Joanna Bolesta, specjalista ds. analiz rynkowych i mikroinstalacji OZE, Instytut Energetyki Odnawialnej

W

dniach 12-13 czerwca w Raciborzu odbyło
się VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej
i Biomasy. W wydarzeniu udział wzięło około 150 osób
reprezentujących przemysł energetyki prosumenckiej
- producentów, instalatorów, dystrybutorów, zakłady
przemysłowe,
przedsiębiorstwa
sieciowe,
jak
również przedstawiciele administracji państwowej
i samorządowej różnych szczebli, stowarzyszeń,
spółdzielni
mieszkaniowych
oraz
ośrodków
akademickich. Grono europejskich środowisk
branżowych reprezentowali przedstawiciele m. in.
Europejskiego Stowarzyszenia Przemysłu Energetyki
Słonecznej, Niemieckiego Towarzystwa Energetyki
Słonecznej oraz Europejskiego Komitetu SpołecznoEkonomicznego.

Forum jest kontynuacją tradycji spotkań branżowych, które w trakcie dotychczasowych siedmiu edycji zgromadziły
setki przedstawicieli wielu organizacji

i przedsiębiorstw. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji były kwestie
związane ze stanem i perspektywami
rozwoju mikroinstalacji OZE oraz syste-

mów prosumenckich, składających się
z kolektorów słonecznych, technologii
fotowoltaicznych lub kotłów na biomasę.
VII Forum Przemysłu Energetyki Słonecznej i Biomasy otworzył Grzegorz
Wiśniewski, prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej, który przybliżył ideę
spotkania jako platformy wymiany doświadczeń, otwierającej zarazem pole
do debaty pomiędzy przedstawicielami
przemysłu a przedstawicielami instytucji rządowych. Głównym postulatem VII
Forum jest wprowadzenie odpowiednich rozwiązań regulacyjnych stymulujących tworzenie podstaw energetyki
prosumenckiej.

 Kolektory słoneczne
Aneta Więcka i Anna Santorska z
IEO przedstawiły wyniki corocznych badań IEO rynku kolektorów słonecznych
w Polsce. Według najnowszych danych
IEO dynamika sprzedaży na polskim rynku po kilkunastu latach systematycznego wzrostu i przekroczeniu rok temu
1 GW mocy zainstalowanej zaczyna zwal-
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W jakim kierunku zmierza
energetyka prosumencka?
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niać. W 2013 r. sprzedano 274 tys. m2
kolektorów, co oznacza spadek o 9% w
stosunku do roku poprzedniego.
Na tle Europy polski rynek kolektorów słonecznych plasuje się jednak bardzo dobrze. Polska to trzeci największy
rynek zaraz po niemieckim i włoskim. W
rankingu wyprzedzamy m.in. Hiszpanię,
Grecję i Francję. W ocenie Robina Wellinga, prezesa ESTIF, wysoka pozycja
Polski w tym zestawieniu to wynik jednoczesnego spowolnienia na czołowych
rynkach europejskich, zaobserwowanego w ostatnich latach i ciężkiej pracy
polskiego przemysłu.
O wieloletnich doświadczeniach w
zakresie wielkopowierzchniowych systemów słonecznych mówił prof. Jan-Olof
Dalenbäck (Chalmers University of Technology), wskazując potencjał, szanse i
możliwości płynące z wdrażania takich
rozwiązań. Doświadczenia innych krajów
mogą być przenoszone na grunt polski,
co jest przedmiotem unijnego projektu
SDHplus - Słoneczne systemy ciepłownicze, realizowanego przez IEO.
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 Kotły na biomasę
Według badań IEO w 2013 r. w Polsce sprzedano łącznie ponad 16 tys.
sztuk kotłów na biomasę o łącznej mocy
ponad 600 MW. Wynik ten jest niemalże
dwukrotnie wyższy w stosunku do roku
ubiegłego. Jak poinformowała Joanna
Bolesta (IEO) przedsiębiorstwa w sektorze spodziewają się dalszego wzrostu
sprzedaży urządzeń grzewczych na biomasę w 2014 r.
Problematykę rynku biomasy dla
energetyki rozproszonej przybliżył Jan
Bocian (Polskie Towarzystwo Gospodarcze Bioenergii). Energia pochodząca
z biomasy ma najwyższy udział wśród
wszystkich odnawialnych źródeł energii w Polsce. Prezes Bocian podkreślił
jednak brak transparentności i przejrzystości polskiego sektora biomasy, jak
również krytycznie odniósł się do standaryzacji i możliwości zapewnienia jakości
biomasy na polskim gruncie.
Nowe wyzwania stojące przed polską branżą producentów kotłów na bio-

masę przedstawiła dr inż. Krystyna Kubica (Politechnika Śląska). Regulacje
obejmują wprowadzenie dyrektywy Ecodesign, stawiającej urządzeniom dostępnym na rynku bardzo wysokie wymagania odnoszące się do emisyjności i
efektywności energetycznej. Choć na
polskim rynku dostępne są urządzenia
o wysokiej jakości, to istnieje znaczna
grupa produktów, które w momencie
wejścia w życie przepisów nie spełnią rygorystycznych standardów emisyjności.

 Systemy fotowoltaiczne
Według IEO w I kwartale
2014 r. powstało 2,4 MWp systemów PV, z których 85% to systemy
on-grid. Jak poinformował Grzegorz Wiśniewski (IEO), obecnie łączna moc wynosi 6,6 MWp, podczas gdy na koniec
2013 r. było to 4,2 MWp. Podkreślono
zagrożenie, jakie dla krajowego przemysłu fotowoltaicznego ma regulacyjne
hamowanie tempa rozwoju OZE. Dysponując niewykorzystanymi zdolnościami produkcyjnymi, przemysł podejmuje
inicjatywy eksportowe. Na raczkującym
rynku krajowym zauważalny jest wzrost
udziału paneli fotowoltaicznych produkowanych w Polsce oraz wzrost udziału
paneli pochodzących z UE w całkowitym
wolumenie sprzedaży.
Na Forum przedstawiono dwa podejścia zmian regulacji. Pierwsze, w kontekście rynku niemieckiego, opisane przez
Lutza Ribbe (Europejski Komitet Społeczno-Ekonomiczny), dotyczy roli i zaangażowania obywateli, wprowadzenia
wsparcia w postaci stałych taryf oraz

spółdzielni energetycznych, demonstrujących wymiar społeczny rozwoju
OZE. Drugie przybliżył Pere Soria (CIRCUTOR Energy) na przykładzie branży PV w Hiszpanii. W efekcie nadmiernego wsparcia w systemie stawek FiT,
moc zainstalowana w 2008 r. gwałtownie
wzrosła. Po jego wycofaniu w 2009 r.,
odnotowano załamanie rynku, które nastąpiło w przededniu osiągnięcia parytetu sieci. Po wprowadzeniu ograniczenia
FiT-cap, w 2012 r. powstały pierwsze
projekty prosumenckie skierowane na
autokonsumpcję energii z mikroźródeł.
Aktualny stan i perspektywy rozwoju europejskiego rynku systemów fotowoltaicznych przedstawił Philipp Vanicek (Niemieckie Towarzystwo Energetyki
Słonecznej DGS). W 2013 r. całkowita
moc zainstalowana w instalacjach PV w
Europie wynosiła 10 975 MWp. Największy udział w tym wyniku miały systemy
zainstalowane w Niemczech, Wielkiej
Brytanii i we Włoszech. W 2013 r. zaobserwowane spadek nowo zainstalowanych mocy w systemach PV, wynoszących łącznie 17 726 MWp. w 2012 r.
Trend ten potwierdzają dane dotyczące
rynku światowego, w którym udział instalacji europejskich spadł o około 30%.
P. Vanicek wskazał na korelację pomiędzy systemem wsparcia OZE a charakterystyką instalacji fotowoltaicznych, np.
w Rumunii, gdzie obowiązuje system zielonych certyfikatów, buduje się niemalże wyłącznie duże farmy PV, natomiast
w krajach, w których wprowadzono net
metering (Dania) lub system taryf FiT
(Niemcy, Wielka Brytania) dominują małe
instalacje prosumenckie. Jakkolwiek od

2014 r. przewidywany jest wzrost mocy
nowo zainstalowanych systemów fotowoltaicznych, co stanowi szansę uniezależnienia się od paliw kopalnych oraz
rozwoju lokalnych rynków.
Tematykę integracji systemów fotowoltaicznych w mikrosieciach OZE
przybliżył Janusz Bil (Solarconcept). W
swoim referacie wskazał na trzy metody
rozwiązań regulacyjnych, które w efekcie determinują postawy prosumentów:
odpowiednie stawki taryf gwarantowanych, net metering oraz rozliczanie oddzielne poboru i oddawania energii elektrycznej do sieci OSD. Za najważniejszą
motywację prosumenta uznał produkcję
energii elektrycznej na pokrycie własnych
potrzeb.

 Mikroinstalacje OZE

w systemach energetyki
prosumenckiej

Sesję poświęconą mikroinstalacjom OZE w systemach energetyki
prosumenckiej rozpoczął referat Janusza Pilitowskiego (Departament Energii Odnawialnej, Ministerstwo Gospodarki) na temat mechanizmów wsparcia
energetyki rozproszonej w programach
Ministerstwa Gospodarki. Do takich
mechanizmów należy m.in. zwolnienie
prosumentów z obowiązku rejestrowania działalności gospodarczej (w instalacjach do mocy 40 kW) oraz obowiązku
posiadania koncesji, promowanie OZE w
nowo budowanych i modernizowanych
obiektach od 2015 r., a także ułatwienia prawne związane z przyłączeniem
mikroinstalacji OZE do sieci. Na bazie
doświadczeń z rozwiniętych rynków
UE, Ministerstwo Gospodarki formułuje
opracowanie dotyczące funkcjonowania

i regulacji spółdzielni energetycznych,
będące swoistym przewodnikiem dla
inwestorów.
Bariery rozwoju energetyki prosumenckiej naświetlił Kamil Pluskwa-Dąbrowski (Krajowa Federacja Konsumentów). Dotyczą one przede wszystkim
braku kompleksowych regulacji prawnych oraz długiego okresu zwrotu bez
odpowiednich uwarunkowań i wsparcia,
a także braku konkretnych krajowych
źródeł informacji na temat inwestycji w
mikroźródła oraz nastrojów społecznych
niesprzyjających inwestycjom w OZE.
Mimo to Polacy dostrzegają również pozytywne aspekty, w postaci wpływu energetyki odnawialnej na rozwój regionalny
oraz sposobu na integrację społeczną i
ochronę klimatu.
O programach NFOŚiGW wspierających rozwój energetyki prosumenckiej opowiedziała Maria Milewska (Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej). Programy Prosument i Bocian obejmują dotacje i kredyty bankowe na preferencyjnych warunkach, skierowane do samorządów,
przedsiębiorstw i osób fizycznych, inwestujących w odnawialne źródła energii.
Pytania uczestników pokazały, że przedsiębiorcy nie są jeszcze w pełni świadomi
szczegółów technicznych i finansowych
tych programów.
Tematykę projektów UE na rzecz
energetyki prosumenckiej w ostatnim
referacie zaprezentował Grzegorz Wiśniewski (IEO). Pierwszy z nich, realizowany we współpracy z NFOŚiGW
w ramach programu unijnego Life+ o
akronimie OZERISE, dotyczy integracji
OZE w gospodarstwach rolnych i mikrosieciach. Wyniki wskazują na istotne
znaczenie wprowadzenia bilansowania

półrocznego w przypadku dążenia do
zwiększania wskaźnika autokonsumpcji energii z OZE i skali oszczędności finansowych w gospodarstwie domowym
oraz poważne utrudnienia w zwiększaniu
tego wskaźnika w przypadku uwzględniania pełnego profilu zużycia energii w
całym gospodarstwie rolnym. W swojej
prezentacji prezes IEO, w oparciu o drugi
projekt RepowerMap, pokazał statystykę
ok. 1200 projektów OZE zrealizowanych
w ostatnich latach w Polsce i skonfrontował wyniki w kontekście stawianej przez
przeciwników energetyki rozproszonej
tezy, że na OZE „skorzystają jedynie osoby o wysokich dochodach”. Co do zasady, w OZE inwestycją gminy o niższej
dochodowości od przeciętnej.
Dyskusja panelowa podsumowująca
Forum z udziałem Premiera RP Jerzego
Buzka, pokazała wciąż niezadowalające
otoczenie regulacyjne i wysokie ryzyko
ekonomiczne działalności prosumenckiej. Debatujący zgodzili się z Premierem, iż konkurencyjność energetyki odnawialnej w dłuższym okresie i jej rola
we wzmacnianiu bezpieczeństwa energetycznego jest uzasadniona. Prezes
Grzegorz Wiśniewski z Instytutu Energetyki Odnawialnej podsumowując Forum
podkreślił, że bieżąca trudna sytuacja na
rynku stanowi poważne zagrożenie dla
budowanego z trudem polskiego przemysłu zielonej gospodarki, ale nadzieją
są prokonsumenckie postawy obywateli.
Uczestnicy Forum poparli odwołującą się
do ideałów wolności i solidarności „deklarację raciborską”. o
Fot. NE
Streszczenia wypowiedzi prelegentów
i uczestników Forum nie są autoryzowane.
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Standardy
rachunkowości

w przedsiębiorstwie ciepłowniczym

Ciepłownictwo

W

związku ze zmianą Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne
(dalej „Prawo energetyczne”), która nastąpiła w 2013 r.1, od 2014 r.
obowiązują nowe wymogi sprawozdawcze dotyczące przedsiębiorstw
energetycznych. Nowelizacja Prawa energetycznego dotyczy artykułu 44 (dalej
„artykuł 44”), który zobowiązuje przedsiębiorstwa energetyczne, odwołując się
przy tym do Ustawy o rachunkowości, do sporządzania i ujawniania sprawozdań
finansowych, zawierających bilans oraz rachunek zysków i strat w podziale na
prowadzone działalności. Ponadto znowelizowane prawo nałożyło także wymóg
badania podzielonego sprawozdania przez biegłego rewidenta.

Zmianę wprowadzono, mając między
innymi na celu realizację Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/72/
WE z dnia 13 lipca 2009 r. oraz Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/73/WE z dnia 13 lipca 2009
r., dotyczących wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii elektrycznej i
gazu ziemnego. Kluczowym celem nowych regulacji jest wsparcie zapewnienia

równoprawnego traktowania odbiorców
oraz eliminowanie subsydiowania skrośnego, czyli sytuacji, gdzie koszty jednego rodzaju wykonywanej działalności
gospodarczej lub koszty dotyczące jednej grupy odbiorców pokrywane są przychodami pochodzącymi z innego rodzaju
wykonywanej działalności gospodarczej
lub od innej grupy odbiorców.
Artykuł 44 dotyczy wszystkich pod-

miotów będących „przedsiębiorstwem
energetycznym” które zdefiniowane jest
w Prawie energetycznym, jako podmiot
prowadzący działalność gospodarczą
w zakresie wytwarzania, przetwarzania,
magazynowania, przesyłania, dystrybucji paliw albo energii lub obrotu nimi
albo przesyłania dwutlenku węgla. W
związku z powyższym dotyczy on np.
także przedsiębiorstw prowadzących

tylko jeden rodzaj działalności lub przedsiębiorstw ciepłowniczych. O ile w sytuacji przedsiębiorstw prowadzących
tylko jedną działalność z wymienionych
w artykule 44 można rozważyć pewne
uproszczenia, to już sprawozdania firm
zajmujących się energią cieplną powinny zostać odpowiednio dostosowane.
Zmieniony artykuł 44 nie został dotychczas uszczegółowiony w przepisach wykonawczych. Brak jest konkretnych wytycznych w tym zakresie np. ze strony
Urzędu Regulacji Energetyki. Kwestia ta
jest niezwykle istotna dla każdego przedsiębiorstwa energetycznego, gdyż spełnienie wymogów artykułu 44 wiąże się
bezpośrednio z procesem zatwierdzania
taryf - jakże ważnego dla większości firm
z sektora energetycznego.
Nowelizacja spowodowała duże zamieszanie wśród przedsiębiorstw energetycznych. Główne wątpliwości, co do
praktycznego zastosowania artykułu 44,
dotyczą przede wszystkim formy sprawozdania finansowego zawierającego
podział bilansu i rachunku zysków i strat,
określenia działalności, na jakie należy
podzielić sprawozdanie, zasad podziału
sprawozdania finansowego, prezentacji
w sprawozdaniach finansowych oraz
zakresu ujawnień w sprawozdaniu finansowym.
Pierwsza wątpliwość dotyczy interpretacji ustępu 2 artykułu 44, który wskazuje, iż sprawozdanie finansowe przedsiębiorstwa energetycznego powinno
zawierać bilans oraz rachunek zysków i
strat za okresy sprawozdawcze odrębnie dla poszczególnych rodzajów działalności określonych w ustępie 1 tego
artykułu. Z problemem tym zmierzyły się
już niektóre kraje członkowskie Unii Europejskiej, które wypracowały już pewną
praktykę w związku ze wcześniejszym
wdrożeniem podziału rachunkowości
wymaganego dyrektywami. Podejścia
zastosowane przez te kraje nie są jednolite i można spotkać się z następującymi rozwiązaniami:
a. Przygotowanie jednego rocznego sprawozdania finansowego, do
którego są dodane noty z ujawnieniami wymaganymi przepisami o

podziale rachunkowości. Dodane
noty są w sprawozdaniu wyraźnie
oddzielone.
b. Przygotowanie osobnego rocznego sprawozdania finansowego
nieuwzględniającego wymogów
podziału oraz drugiego sprawozdania finansowego (które już nie
jest rocznym sprawozdaniem finansowym, a rodzajem sprawozdania
regulacyjnego) zawierającego dane bardzo podobne do rocznego
sprawozdania finansowego, ale poszerzone o dodatkowe ujawnienia
dotyczące podziału rachunkowości.
Dosłowna interpretacja wymogów
artykułu 44 wskazuje raczej na pierwsze z wyżej wymienionych rozwiązań.
Nie można jednak wykluczyć, że przy
obecnych, dość ogólnych zapisach Prawa energetycznego, drugie rozwiązanie
będzie także prawidłowe.

”

Przedsiębiorstwo
energetyczne
powinno określić
działalności, na
które będzie dzieliło
swój bilans oraz
rachunek zysków i
strat, podając przy
tym odpowiednie
uzasadnienie

Kolejna kwestia to określenie działalności. Przedsiębiorstwa energetyczne
zobowiązane są do przygotowania w ramach sprawozdania finansowego bilansu i rachunku zysków i strat w podziale
na działalności określone w artykule 44
ustęp 1. Tam zostały wymienione: wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucja i obrót paliwami gazowymi lub energią oraz
magazynowanie paliw gazowych, skraplanie gazu ziemnego lub regazyfikacja
skroplonego gazu ziemnego. Przedsiębiorstwo energetyczne powinno więc

określić działalności, na które będzie
dzieliło swój bilans oraz rachunek zysków i strat, podając przy tym odpowiednie uzasadnienie.
Przechodząc do zasad podziału, należy zwrócić uwagę, iż artykuł 44 ustęp
1 nakazuje prowadzenie ewidencji księgowej w sposób umożliwiający odrębne
obliczenie kosztów i przychodów oraz
zysków i strat dla poszczególnych rodzajów działalności. W sytuacji gdzie należy podzielić także pozycje bilansowe,
takie same zasady ewidencji księgowej
należałoby także stosować do pozycji
bilansowych celem realizacji wymogów
ich podziału zgodnie z artykułem 44.
Podział może być wykonany albo poprzez bezpośrednie przypisanie zapisów księgowych lub kont do działalności lub, w uzasadnionych przypadkach,
metodą pośrednią tj. z wykorzystaniem
kluczy podziałowych. Szczegóły dotyczące przyjętego podziału powinny być
odpowiednio opracowane w polityce
rachunkowości i podparte odpowiednim uzasadnieniem. Przy zastosowaniu
tzw. kluczy podziałowych można rozważyć analogię do zasad podziału kosztów
wspólnych wynikających z rozporządzeń
Ministra Gospodarki dotyczących szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf2. Do niektórych pozycji, takich jak
usługi świadczone między poszczególnymi obszarami działalności czy podział
kapitałów własnych - zasadne wydaje się
zastosowanie szczególnych rozwiązań.
Przy wyborze stosowanych zasad należy
także pamiętać, iż zasady prawidłowego
prowadzenia ksiąg nakazują stosowanie
przyjętych zasad rachunkowości, w tym
metod grupowania operacji gospodarczych w sposób ciągły (artykuł 5 ustęp
1 Ustawy o rachunkowości).
W zakresie prezentacji sprawozdań
należy pamiętać, że zasady sporządzania bilansu oraz rachunku zysków i strat
zostały określone w Ustawie o rachunkowości (art. 46 i 47 Ustawy o rachunkowości). Zasady te powinny być stosowane do sporządzania bilansu oraz
rachunku zysków i strat z poszczególnych obszarów działalności. Przepisy rachunkowości dają w pewnych obszarach
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kilka opcji do wyboru (np. w zakresie
prezentacji podatku odroczonego) lub
stosowania uproszczeń w zależności
od wielkości przedsiębiorstwa. Rozwiązania wybrane dla całego sprawozdania
finansowego powinny być stosowane dla
podzielonych bilansów i rachunków zysków i strat i w tych przypadkach progi
dotyczące uproszczeń odnoszą się do
wielkości całego przedsiębiorstwa. Zasady prezentacji należy ustalić i stosować w sposób konsekwentny.
W kwestii ujawnień w sprawozdaniu
finansowym Prawo energetyczne wskazuje w artykule 44 ustęp 5, że przedsiębiorstwo energetyczne jest zobowiązane
do zamieszczenia w informacji dodatkowej o zmianach zasad (polityki) rachunkowości wraz z uzasadnieniem. Ponadto informacje te muszą gwarantować
porównywalność informacji zawartych
w sprawozdaniach finansowych przed
i po ich wprowadzeniu. Nie należy jednak zapominać, iż do informacji dodatkowej mają zastosowanie także przepisy
Ustawy o rachunkowości, w związku z
czym ważne będą tutaj wymogi dotyczące ujawnienia w sprawozdaniu finansowym przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w szczególności w zakresie, w
jakim Ustawa pozostawia prawo wyboru.
Warto zatem opisać rodzaje działalności,
na jakie dokonano podziału, a także zasady tego podziału (przypisanie bezpośrednie, zastosowanie kluczy podziału).
W przypadku pozycji o dużym znaczeniu
zasadne wydaje się ujawnienie kryteriów
stosowanego klucza podziału (np. klucz
oparty na obrotach, na wielkości zatrudnienia, itp.).
Zmieniony artykuł 44 nałożył także
wymóg badania podzielonego sprawozdania przez biegłego rewidenta. Artykuł
44 w ustępie 3 wskazuje, że sprawozdanie finansowe, o którym mowa w artykule 44 podlega badaniu zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 Ustawy
o rachunkowości. Pewne wątpliwości
budzi to, czy obowiązkowe jest badanie sprawozdań firm, których Ustawa o
rachunkowości nie nakazuje badać (np.
z uwagi na małą skalę działalności). Należy zauważyć, że artykuł 44 odwołuje

się do całego rozdziału 7, nie wyłączając
rozpoczynającego go artykułu 64 zawierającego kryteria dla firm, których sprawozdania muszą być badane. Można
domniemywać, że kryteria tam określone
mają zastosowanie także do przedsiębiorstw energetycznych. Należy tu także
wspomnieć, iż badanie to powinno także
obejmować swym zakresem zapewnienie równoprawnego traktowania odbiorców oraz eliminowania subsydiowania
skrośnego pomiędzy działalnościami.
Prawo energetyczne nie precyzuje, co
dokładnie takie badanie miałoby obejmować i do czasu opracowania tej publikacji nie zostało rozstrzygnięte, jak biegli
rewidenci będą mogli odpowiedzieć na
wymóg stawiany w artykule 44.
Kolejnym obowiązkiem wynikającym
z artykułu 44 jest obowiązek ujawnienia

”

Pewne wątpliwości
budzi to, czy
obowiązkowe
jest badanie
sprawozdań firm,
których Ustawa
o rachunkowości
nie nakazuje
badać (np. z uwagi
na małą skalę
działalności)

i publikacji sprawozdania finansowego.
Zgodnie z artykułem 70 Ustawy o rachunkowości po likwidacji Monitora Polskiego B w 2013 r., wymóg ten dotyczy
jedynie przedsiębiorstw, które nie składają swoich sprawozdań w odpowiednim
rejestrze sądowym. Praktycznie rzecz
biorąc, większość przedsiębiorstw nie
jest zobowiązana do publikacji swoich
sprawozdań. Zgodnie z artykułem 44
przedsiębiorstwo energetyczne, które
nie jest obowiązane na podstawie odrębnych przepisów do publikowania
sprawozdań finansowych, udostępnia
te sprawozdania do publicznego wglą-

du w swojej siedzibie. Obowiązek ten
będzie dotyczył praktycznie większości
przedsiębiorstw energetycznych.
W kontekście powyższych zmian
w Prawie energetycznym niezmiernie
istotna jest informacja o toczących się
pracach nad nowelizacją Ustawy, które prowadzone są przez Ministerstwo
Gospodarki i których celem jest zapewnienie stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr
1227/2011 z dnia 25 października 2011
r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (tzw. rozporządzenie REMIT). Obecny projekt
zmian Prawa energetycznego powstały
w związku z tymi pracami zakłada, iż artykuł 44 zawęzi grupę przedsiębiorstw
energetycznych podlegających nowym
obowiązkom, wyłączając z niej przedsiębiorstwa wytwarzające, dystrybuujące
i sprzedające energię cieplną. W chwili obecnej nie wiadomo jednak, czy
i w jakim kształcie zmiany te zostaną
wprowadzone i czy nastąpi to jeszcze
przed końcem 2014 r., powodując zwolnienie przedsiębiorstw ciepłowniczych
z obowiązków zakreślonych artykułem
44. W związku z powyższym nie można wykluczyć, iż przedsiębiorstwa te będą musiały wywiązać się z obowiązku
wynikającego z obecnego kształtu art.
44 Prawa energetycznego za 2014 r. o

 Literatura
[1] Dz. U. z 2013 r. poz. 984.
[2] Rozporządzenie Ministra Gospodarki
z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji
taryf oraz rozliczeń w obrocie paliwami gazowymi (Dz. U. z dnia 17 lipca 2013 r.), § 8.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z dnia 7 czerwca 2013 r.), § 11.
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia
17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf
oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło (Dz. U. z dnia 19 października 2010 r.),
§ 15 pkt. 2 i 3.
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Trigeneracja

- zalety i ograniczenia

T

rigeneracja jest systemem pozwalającym na równoczesne wytwarzanie energii
elektrycznej, ciepła i chłodu, przy czym chłód jest uzyskiwany przy wykorzystaniu
technologii sorpcyjnych i z użyciem ciepła pochodzącego z kogeneracji. Efektywny
system trigeneracyjny powinien mieć zdolność konwersji na chłód ciepła
o jak najniższej temperaturze, co pozwala na uzyskanie wysokiej efektywności
kogeneracji.

 Termodynamiczne

Ciepłownictwo

podstawy trigeneracji

Z II Zasady Termodynamiki wynika, że konwersja ciepła Qh o temperaturze Th na pracę mechaniczną Wh
podlega ograniczeniu wyrażonemu
wzorem Carnota:


(1)
gdzie ε oznacza sprawność idealnego silnika Carnota, a Tu - temperaturę dolnego źródła ciepła.
Jeżeli celem siłowni cieplnej jest
maksymalizacja sprawności , to dąży
się do sytuacji, w której temperatura
dolnego źródła ciepła Tu jest możliwie bliska temperaturze otoczenia,
a ciepło Qu nie ma walorów użytko-

wych. Sytuacja taka ma miejsce w
elektrowniach zawodowych, których
sprawności termodynamiczne przekraczają obecnie 40% i zbliżają się
do 50%. Jeżeli natomiast ciepło Qu
miałoby być wykorzystywane np. na
cele grzewcze, to temperatura Tu musi być istotnie wyższa od temperatury
otoczenia i wynosić np. 90oC. Prowadzi to do istotnego spadku sprawności termodynamicznej siłowni (o około 10%) i jedynym uzasadnieniem dla
takiego działania jest wykorzystanie
ciepła Qu, które inaczej musiałoby być
wytworzone w autonomicznym kotle ciepłowniczym. Sytuacja taka ma
miejsce w systemach kogeneracyjnych, czyli elektrociepłowniach, których głównym produktem jest ciepło,
a wytworzona w skojarzeniu energia
elektryczna jest łatwo zbywalnym produktem ubocznym. Systemy koge-

neracyjne są więc wrażliwe na zapotrzebowanie na ciepło i szczególnie
w okresach letnich mogą charakteryzować się niską efektywnością ekonomiczną, kiedy przy braku popytu
na ciepło jedynym produktem byłaby
wytwarzana z niską sprawnością termodynamiczną energia elektryczna.
Dodatkowo dochodzą trudności techniczne związane z brakiem możliwości chłodzenia skraplaczy pary. Jest
więc pewnym paradoksem, że przy
wysokich temperaturach w okresach
letnich coraz bardziej popularne systemy klimatyzacyjne wymagają energii
elektrycznej, której elektrociepłownie
nie mogą wytwarzać, ze względu na
brak możliwości odprowadzania ciepła
do sieci miejskich. W efekcie bardzo
prawdopodobnym okresem na wystąpienie blackout’u jest lato, kiedy mogą
pojawić się równocześnie: ogranicze-
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nie wytwarzania energii elektrycznej w
elektrociepłowniach, spowodowany
wysokimi temperaturami zewnętrznymi spadek efektywności elektrowni zawodowych i wzrost zapotrzebowania
na energię elektryczną wygenerowany przez systemy klimatyzacyjne. Sytuacja uległaby zmianie, gdyby węzły
cieplne zostały wyposażone w układy
konwersji ciepła na chłód, co wytworzyłoby dodatnie sprzężenie zwrotne
pomiędzy wysoką temperaturą zewnętrzną i zapotrzebowaniem na ciepło pochodzące z kogeneracji. Rozwiązaniem tego problemu może być
w pewnych warunkach trigeneracja,
czyli równoczesne wytwarzanie energii

elektrycznej, użytecznej energii cieplnej oraz chłodu o parametrach wymaganych przez systemy klimatyzacyjne.
Trigeneracja jest więc kogeneracją
dodatkowo wyposażoną w agregaty
pozwalające na konwersję części ciepła na moc chłodniczą, co schematycznie pokazano na rys. 1.
O ile w systemach kogeneracyjnych stosunek wytworzonej energii elektrycznej do ciepła zależy od
praw termodynamiki oraz zastosowanej technologii, o tyle w przypadku
trigeneracji możliwa jest konwersja na
chłód dowolnej części wytworzonego
ciepła. W systemach trigeneracyjnych
możliwe jest bezpośrednie wykorzy-

Rys. 2. Termodynamiczny model idealnego systemu trigeneracyjnego, gdzie Qh =
Wh+Wu+Qu - ciepło o temperaturze wysokiej Th pobrane przez system, Wh - energia
mechaniczna (podlegająca konwersji na energię elektryczną, Wu = Wl energia
wykorzystana do napędu sprężarki cieplnej chłodziarki, Qu - ciepło odpadowe z
kogeneracji, Ql - moc chłodnicza chłodziarki (klimatyzatora)

stanie ciepła Qu, np. na cele grzewcze w okresie zimowym lub częściowa
konwersja ciepła na chłód z wykorzystaniem urządzeń chłodniczych, których energią napędową jest energia
cieplna. Obecnie urządzeniami takimi
są agregaty absorpcyjne, w których
czynnikiem chłodniczym jest woda.
Na rys. 2 pokazano na wykresie
temperatura T - entropia s model idealnego systemu trigeneracyjnego, w
którym wszystkie obiegi termodynamiczne, a więc zarówno prawobieżny silnika cieplnego, jak i lewobieżny
chłodziarki (klimatyzatora) są obiegami Carnota.
W prawobieżnym obiegu wytwarzana jest energia mechaniczna Wh,
która może być następnie bez ograniczeń przekształcana na energię elektryczną. Część z odpadowego ciepła
równa Wu zostaje wykorzystana do
napędu sprężarki termicznej w lewobieżnym obiegu chłodziarki o pracy
równej Wl = Wu.
W trigeneracji relacje pomiędzy Qh,
Wh, Qu and Ql są ustalone i przy założeniu, że zarówno silnik cieplny jak
i chłodziarka realizują obiegi Carnota,
są równe:
 (2)
Przy czym relacja pomiędzy Qh i
Ql przy założeniu, że całe ciepło Qu
jest wykorzystane do napędu sprężarki cieplnej chłodziarki, jest równa:
			
	
(3)
Jak wynika ze wzorów 1-3 w systemach trigeneracyjnych występują
sztywne relacje pomiędzy wytwarzanymi z paliwa pierwotnego różnymi
postaciami energii. Rzeczywiste systemy realizują obiegi inne niż obieg
Carnota i charakteryzujące się niższymi efektywnościami, ale również
wyznaczające ustalone relacje pomiędzy wytworzonymi energią elektryczną, ciepłem i chłodem. Stanowi
to istotną trudność w projektowaniu
oraz eksploatacji systemów trigenera-
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Rys. 1. Uproszczony schemat trigeneracji, Heat Engine - silnik cieplny, Chiller
- klimatyzator, „summer” - tryb pracy letniej, „winter” - tryb pracy zimowej, Qh ciepło o temperaturze Th pobierane przez silnik, Wh - energia mechaniczna, Wel
- energia elektryczna, Qu - użyteczne ciepło mogące podlegać konwersji na chłód
w klimatyzatorze, Ql - moc chłodnicza klimatyzatora, Qe - ciepło odprowadzane do
otoczenia przez klimatyzator
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cyjnych. Ze względu na stosunkowo
niskie sprawności termodynamiczne
stosowanych w trigeneracji silników
cieplnych (rzędu 40% dla silników i
30% dla turbin gazowych) oraz wysoki koszt paliwa (gazu), wytwarzanie
energii elektrycznej będącej najłatwiej
„zbywalnym” produktem trigeneracji
ma sens tylko w przypadku pełnego
wykorzystania ciepła odbieranego od
silników. W przypadku podłączenia do
trigeneracji obiektów mieszkalnych i
biurowych gwarancją odbioru ciepła i
chłodu są niskie i wysokie temperatury zewnętrzne w okresach zimowych i
letnich. Natomiast w okresach przejściowych mogą wystąpić trudności z
zapewnieniem odbioru ciepła. Rozwiązaniem tego problemu jest podłączenie do trigeneracji odbiorników
ciepła lub chłodu możliwie mało czułych na temperatury zewnętrzne, takich jak baseny, serwerownie, procesy
technologiczne wymagające ciągłego

chłodzenia, głębokie kopalnie wymagające klimatyzacji.
W systemach trigeneracyjnych
temperatura ciepła pochodzącego z
kogeneracji musi być wystarczająca
do napędu sprężarki termicznej chłodziarki. Dostępne komercyjnie technologie absorpcyjne (chłodziarki z wodnym roztworem BrLi) pozwalają na
wykorzystanie ciepła o temperaturze
nie niższej niż około 85°C, gdyż taka
temperatura jest niezbędna do regeneracji roztworu H2O - BrLi. Absorbery
nie mogą być zasilane pochodzącym z
kogeneracji ciepłem rozprowadzanym
sieciami ciepłowniczymi i charakteryzującym się w okresie letnim temperaturą wynoszącą około 65°C. Jest to
istotna trudność w rozpowszechnienie
trigeneracji w miastach, w których istnieją elektrociepłownie. Wykorzystanie ciepła sieciowego do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji
przy wykorzystaniu agregatów absorp-

Rys. 3. Schemat blokowy systemu trigeneracyjnego we Wrocławskim Parku
Technologicznym

cyjnych z wodnym roztworem BrLi,
wymagałoby podniesienia w okresie
letnim temperatury wody sieciowej
do około 90oC. Prowadziłoby to do
obniżenia efektywności wytwarzania
energii elektrycznej i zwiększyło straty
ciepła w sieci, czyniąc całą operację
nieopłacalną ekonomicznie. Poszukiwane są więc technologie pozwalające na wykorzystanie ciepła o temperaturze wynoszącej około 60-65oC do
napędu chłodziarek wytwarzających
chłód na cele klimatyzacyjne. Technologie te wykorzystują zjawisko adsorpcji wody w złożach silikażelowych lub
zeolitowych, które mogą być regenerowane ciepłem o temperaturze wynoszącej około 60oC. Obniżenie temperatury regeneracji złoża prowadzi do
spadku efektywności termodynamicznej chłodziarki. Efektywności termodynamiczne chłodziarek absorpcyjnych,
w których czynnikiem chłodniczym
jest woda, a absorberem bromek litu

BrLi wynoszą około 80%, natomiast
efektywności badanych obecnie chłodziarek adsorpcyjnych są rzędu 40%.
Oznacza to, że w przypadku wykorzystania ciepła sieciowego w trigeneracji, z 1 GJ energii cieplnej uzyskane
zostałoby jedynie około 0,4 GJ chłodu
o temperaturze około 8oC. Podsumowując można stwierdzić, że wykorzystując dostępne obecnie technologie,
systemy trigeneracyjne powinny być
budowane jako lokalne, tj. absorbery
powinny być lokowane możliwie blisko
kogeneratorów.

 Przykład systemu
trigeneracyjnego

Z przedstawionych rozważań wynika, że opłacalność systemów trigeneracyjnych wymaga zrównoważenia
popytem na chłód ciepła wytwarzanego przez kogenerację w okresach
letnich. Podobnie jak kogeneracja, trigeneracja może charakteryzować się
niską efektywnością termodynamiczną
w okresach przejściowych, kiedy brak
jest zapotrzebowania zarówno na ciepło do ogrzewania, jak i moc chłodniczą do systemów klimatyzacyjnych.
Stanowi to o stosunkowo niewielkim
zainteresowaniu projektantów i inwestorów systemami trigeneracyjnymi ze
względu na wysokie koszty inwestycyjne, które mogą być trudne do zwrotu przy braku stałych odbiorów ciepła
i chłodu, bez względu na porę roku.
Przykładem lokalnego systemu trigeneracyjnego jest instalacja
zbudowana we Wrocławskim Parku Technologicznym, której schemat
przedstawiono na rys. 3.
System trigeneracyjny we Wrocławskim Parku Technologicznym może wytwarzać moc elektryczną wynoszącą 2,8 MWe oraz 3 MW mocy
cieplnej pochodzącej od chłodzenia
silników gazowych i spalin, która może
być konwertowana na 2,8 MW mocy
chłodniczej. W skład węzła trigeneracyjnego wchodzą dwa silniki tłokowe zasilane gazem ziemnym z generatorami synchronicznymi o mocy

elektrycznej 1,4 MW każdy, dwa kotły odzysknicowe o mocy cieplnej 1,5
MW każdy, dwa chłodnicze agregaty
absorpcyjne o sprawności termodynamicznej wynoszącej około 80% i
wydajności chłodniczej 1,1 MW każdy oraz dwa sprężarkowe agregaty
chłodnicze o mocy 0,28 MW każdy.
Generatory przyłączone są do sieci rozdzielczej 10 kV i w warunkach
normalnych pracują synchronicznie z
systemem elektroenergetycznym. Wytworzone ciepło oraz moc chłodnicza
wykorzystywane są do ogrzewania
i klimatyzacji nowopowstałych oraz
dotychczasowych budynków Wro-
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cławskiego Parku Technologicznego o
łącznej powierzchni około 40 tys. m2.
Zarówno ciepła woda grzewcza, jak i
woda lodowa są doprowadzane preizolowanymi rurociągami do budynków
oddalonych od węzła trigeneracyjnego o kilkaset metrów. Podstawową
trudnością eksploatacyjną trigeneracji we Wrocławskim Parku Technologicznym jest brak możliwości zagwarantowania stałego w czasie odbioru
ciepła z kotłów odzysknicowych. Poza
okresami bardzo niskich lub bardzo
wysokich temperatur zewnętrznych
brak jest zapotrzebowania na ciepło
lub chłód w ilości gwarantującej pełne obciążenie cieplne kogeneratorów.

Oznacza to brak możliwości wytwarzania energii elektrycznej w okresach
przejściowych, gdyż przy obecnych
cenach energii i gazu oraz uwzględniając sprawność silników cieplnych
wynoszącą 40%, tylko przy sprzedaży ciepła eksploatacja kogeneratorów jest ekonomicznie uzasadniona.
W przypadku trigeneracji kluczowe
jest więc możliwie stabilne ukształtowanie zbytu na ciepło w postaci bezpośredniej lub po konwersji na chłód.
Przykładowymi obiektami gwarantującym stałe zapotrzebowanie na moc
chłodniczą na cele klimatyzacyjne są
serwerownie. We Wrocławskim Parku Technologicznym planowana jest
budowa serwerowni, której system
klimatyzacyjny będzie wymagał około 1 MW chłodu w postaci wody lodowej, co zapewni praktycznie pełne
obciążenie cieplne jednego z kogeneratorów. Dodatkową zaletą klimatyzacji serwerowni z trigeneracji jest potencjalna możliwość pracy na wyspę
kogeneratorów i zapewnienie energii
elektrycznej w przypadku długotrwałej
awarii zasilania. Warunkiem ciągłości
wytwarzania energii elektrycznej jest
oczywiście brak przerw w dostawach
gazu lub zasilanie silników skroplonym
gazem ziemnych LNG, który może być
magazynowany przy węźle trigeneracyjnym w ilości wystarczającej nawet
na kilka tygodni pracy instalacji.
Obiektami szczególnie predestynowanymi do klimatyzacji chłodem
pochodzącym z trigeneracji są głębokie kopalnie, w których temperatura może przekraczać 40oC. Kopalnie
stanowią praktycznie stałe odbiorniki
na moc chłodniczą, która w zależności
od temperatury zewnętrznej może być
wytwarzana w lewobieżnych obiegach
termodynamicznych lub wykorzystywać niską temperaturę powietrza, tzw.
free cooling. Przykładowe zapotrzebowanie na poszczególne postaci energii w jednej z kopalń KGHM wynosi:
16 MW - energia elektryczna (odbiór
szczytowy), 11 MW mocy chłodniczej
oraz do 14 MW ciepła do ogrzewania
powietrza wentylacyjnego wprowa-
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dzanego do szybów w okresie bardzo
niskich temperatur zewnętrznych. Ponieważ w okresie zimy można wykorzystywać free cooling na cele klimatyzacji i uwolnić ciepło z kogeneracji do
podgrzewania powietrza wentylacyjnego, kopalnia stwarza bardzo zrównoważone odbiory na wytwarzane w
trigeneracji postaci energii, co pozwala
na efektywne wykorzystanie systemu.
Dodatkowo ze względów na oddalenie wentylacyjnych szybów wlotowych
i wylotowych nie jest możliwa rekuperacja ciepła z powietrza wylotowego,
jak to ma miejsce w typowych systemach klimatyzacyjnych.

 Chłodziarki

adsorpcyjne szansą
na wykorzystanie
ciepła sieciowego w
trigeneracji

Ciepłownictwo

Rys. 4. Schemat trójzłożowej chłodziarki adsorpcyjnej badanej we Wrocławskim Parku
Technologicznym (produkcja NET SA)

Rys. 5. Trójzłożowa chłodziarka adsorpcyjna o mocy chłodniczej 90 kW, Wrocławski
Park Technologiczny

Większość dużych polskich miast
jest wyposażona w sieci ciepłownicze
zasilane z elektrociepłowni. W okresach letnich elektrociepłownie maja
trudności ze zbytem ciepła, co powoduje ograniczenia w wytwarzaniu energii elektrycznej. Przeszkodą techniczną w wykorzystaniu ciepła sieciowego
na cele klimatyzacji przy zastosowaniu agregatów absorpcyjnych jest jego niska temperatura wynosząca w
okresach letnich około 65oC. Ciepło
o takich parametrach może być wykorzystane na cele klimatyzacji jeśli
agregaty absorpcyjne zostaną zastąpione adsorpcyjnymi. Główną zaletą agregatów adsorpcyjnych nad absorpcyjnymi jest możliwość zasilania
ich ciepłem o niższych parametrach.
Podczas gdy agregaty absorpcyjne
wymagają zasilania wodą o temperaturze nie niższej niż 85°C, do zasilania
agregatów adsorpcyjnych może być
wykorzystana woda o temperaturze
nie niższej niż 60°C.
We Wrocławskim Parku Technologicznym we współpracy z Politechniką Wrocławską oraz EDF CUW Sp.
z o.o. prowadzone są długoterminowe badania prototypowej trójzłożo-

wej chłodziarki adsorpcyjnej o mocy
90 kW przedstawionej na rys. 4 i 5.
Chłodziarka posiada 3 złoża adsorpcyjne wypełnione silikażelem i pracujące naprzemiennie jako adsorbujące
i desorbujące wodę będącą czynnikiem chłodniczym. Sorpcja zachodzi
w dwóch złożach przy różnych ciśnieniach, co pozwala na równoczesne wytwarzanie mocy chłodniczej na
dwóch poziomach temperatur, tj. 8°C
oraz 15°C. Woda lodowa o temperaturze 15°C może być wykorzystana
np. do klimatyzacji serwerowni, natomiast woda lodowa o temperaturze
8°C może zostać skierowana do wymienników ciepła w pomieszczeniach
bytowych. Możliwe jest również połączenie szeregowe dwóch parowaczy
i wytwarzanie wody lodowej o temperaturze 8oC, ale za cenę zmniejszenia
całkowitej mocy chłodniczej. Trzecie
złoże adsorpcyjne jest regenerowane przy wykorzystaniu źródła ciepła
o temperaturze z zakresu 45-70°C.
W trakcie badań stwierdzono, że
chłodziarka może być zasilana wodą regenerującą złoża adsorberów o
temperaturze z przedziału 50-70°C.
Współczynnik efektywności (COP)
chłodziarki dla temperatury regeneracji złoża wynoszącej 50°C wynosił
0,36, dla temperatury 65°C osiągał
maksimum równe 0,42 i nieznacznie
spadał dla temperatury 70°C, osiągając wartość 0,41. Minimalna temperatura złoża przy której stwierdzono śladowy efekt chłodniczy wynosiła 45°C.
Dotychczas przeprowadzone badania
potwierdziły więc techniczną możliwość wykorzystania ciepła sieciowego o temperaturze 65oC do wytwarzania chłodu na potrzeby klimatyzacji.
W pobliżu węzłów cieplnych mogłyby
być lokalizowane chłodziarki adsorpcyjne wykorzystywane jako klimatyzatory i wykorzystujące jako energię
napędową ciepło sieciowe. Obecnie przeszkodą takich rozwiązań są
duże gabaryty urządzeń i związane
z tym koszty inwestycyjne. Prowadzone badania mają na celu optymalizację
konstrukcji chłodziarek adsorpcyjnych.

Nie należy natomiast spodziewać się
istotnego wzrostu efektywności chłodziarek ponad obserwowane obecnie
wartości. Wynika to z obniżenia temperatury górnego źródła ciepła Th w stosunku do agregatów absorpcyjnych,
których współczynniki efektywności są
rzędu 0,8 - por. zależności 2,3. Istotne
jest, że maksimum COP jest osiągane
przy temperaturze 65oC, co odpowiada temperaturze ciepła sieciowego.
Spadek efektywności chłodziarki adsorpcyjnej przy podwyższaniu temperatury wody regenerującej adsorbery
wynika ze złych warunków wymiany
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ciepła w złożu spowodowanej niskim
przewodnictwem cieplnym silikażelu.

 Wnioski
Trigeneracja umożliwiająca równoczesne wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu wydaje się
być bardzo atrakcyjnym rozwinięciem
systemów kogeneracyjnych. Jest tak
rzeczywiście, kiedy ciepło generowane w kogeneracji ma temperaturę nie

niższą niż 85oC, co umożliwia jego
wykorzystanie jako energii napędowej w dostępnych komercyjnie agregatach absorpcyjnych wykorzystujących roztwór woda - bromek litu.
Współczynniki efektywności termodynamicznej procesów konwersji energii w systemach trigeneracyjnych są
rzędu 0,3-0,4 dla turbin i silników gazowych oraz 0,8 dla agregatów absorpcyjnych. Ze względu na wysokie
koszty inwestycyjne systemów trigeneracyjnych i relatywnie niskie efektowności termodynamiczne procesów
konwersji energii konieczne jest zapewnienie zbytu na ciepło i/lub chłód
bez sezonowych przerw. W zasadzie
nie powinno się projektować systemów trigeneracyjnych przy obiektach,
które nie gwarantują stałego odbioru ciepła lub chłodu niezależnie od
warunków pogodowych. Obiektami,
które gwarantują stały odbiór chłodu i odpowiadają techniczno-ekonomicznym wymogom trigeneracji są na
przykład serwerownie i głębokie kopalnie o wysokiej temperaturze górotworu na poziomach wydobycia urobku.
W Polsce takimi kopalniami są kopalnie miedzi KGHM.
Z powodu zbyt niskiej temperatury
ciepła sieciowego wynoszącej około
65oC, nie może być ono wykorzystane w systemach trigeneracyjnych wyposażonych w agregaty absorpcyjne.
Technologią umożliwiającą konwersję
ciepła sieciowego na chłód są chłodziarki adsorpcyjne ze złożami wypełnionymi silikażelami. Prowadzone
obecnie badania prototypowych chłodziarek, w których adsorpcja zachodzi przy temperaturach 8 i 15oC wykazały, że mogą być one napędzane
ciepłem o temperaturze 60-65oC przy
współczynniku efektywności termodynamicznej rzędu 0,4. Wykorzystanie
adsorpcji umożliwi budowę rozproszonych systemów trigeneracyjnych, w
których chłodziarki będą lokalizowane
w pobliżu węzłów cieplnych i zasilane
ciepłem sieciowym. Należy spodziewać się komercjalizacji takich systemów w ciągu kilku najbliższych lat. o
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Przegląd technologii

ograniczania emisji tlenków azotu

T

Technologie

lenki azotu zaliczane są od lat do najgroźniejszych zanieczyszczeń powietrza
atmosferycznego. Powszechnie uważa się je za prawie dziesięciokrotnie bardziej
szkodliwe od tlenku węgla, a kilkakrotnie od ditlenku siarki. Związane jest to
z faktem, iż cały szereg reakcji fotochemicznych, w których uczestniczą tlenki azotu,
czyni je odpowiedzialnymi między innymi za powstanie (w połączeniu z emisją
gazowych węglowodorów oraz promieniowania słonecznego - ultrafioletowego)
tzw. smogu fotochemicznego (typu Los Angeles), zjawiska dezorganizującego
normalną działalność człowieka i szczególnie niebezpiecznego dla żywych
organizmów, pogarszającego jakość powietrza w miastach, będącego źródłem
ozonu troposferycznego, wpływającego na zdrowie ludzi i zniszczenia w świecie
roślinnym (np. plantacjach winogron czy pomarańczy w Kalifornii). Ponadto emisja
tlenków azotu stanowi również źródło innego groźnego problemu naszej cywilizacji
- kwaśnych opadów atmosferycznych, stanowiących zagrożenia zarówno dla ludzi,
jak i środowiska.

Spośród sześciu podstawowych
związków tlenu i azotu istotne znaczenie mają dwa: ditlenek azotu (NO2)
oraz monotlenek azotu (NO). Źródłem
ich emisji są przede wszystkim wymagające wysokich temperatur procesy
spalania z dostępem powietrza. Oba
te związki występują w gazach spalinowych, przy czym zdecydowanie
przeważa monotlenek azotu. Jest on
stosunkowo mało reaktywny i bardzo źle rozpuszczalny w wodzie. W
powietrzu stosunkowo łatwo jednak
utlenia się do znacznie groźniejszego dla środowiska ditlenku azotu.
Związek ten działa drażniąco na płuca - wywołując ich obrzęk, powodu-

je obniżenie ciśnienia krwi wskutek
rozszerzenia naczyń krwionośnych,
utrudnia transport tlenu do komórek,
powodując przemianę oksyhemoglobiny w methemoglobinę oraz oddziałuje szkodliwie na układ nerwowy. Obniża także odporność organizmu na
infekcje bakteryjne, działa drażniąco
na oczy i drogi oddechowe, jest przyczyną zaburzeń w oddychaniu, powoduje choroby alergiczne (m.in. astmę).
Tlenki azotu są również prekursorami
powstających w glebie związków rakotwórczych i mutagennych (np. nitrozoaminy). W obecności pary wodnej i wyładowań atmosferycznych z
tlenków azotu tworzy się w powietrzu

kwas azotowy, który jest drugim obok
kwasu siarkowego podstawowym
składnikiem kwaśnych deszczów.
Emisja tlenków azotu w Polsce w
2011 r. wyniosła ok. 851 000 Mg i od
2000 r. praktycznie niezmiennie utrzymuje się na podobnym poziomie, co
ilustruje rys. 1.
Najważniejszymi źródłami emisji
NOx do atmosfery są transport samochodowy (ok. 31,4%) oraz energetyczne spalanie paliw (elektrownie węglowe i olejowe, kotłownie przemysłowe,
kotłownie, ciepłownie i elektrociepłownie lokalne). Energetyka zawodowa
jest odpowiedzialna za ok. 27,0%,
zaś sektor ciepłowniczy (indywidualny

nr 4(40)/2014

53

i zbiorowy) za ok. 13,9% krajowej emisji NOx. Niewielki jest natomiast udział
emisji z procesów technologicznych
w przemyśle - metalurgicznym, chemicznym oraz cementowniach - sumarycznie wynosi on ok. 1%. Udział
transportu samochodowego w całkowitej emisji NOx systematycznie rośnie
(w 2000 r. 27,4%, w 2005 r. 27,6%,
w 2010 r. 31,4%). Podobnie sytuacja
wygląda w innych uprzemysłowionych
krajach Europy.
Przyjęta w 2010 r. nowa Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/WE z dnia 24 listopada
2010 r. w sprawie emisji przemysłowych, która dopiero będzie implementowana do prawa polskiego (powinna
była zostać zaimplementowana do
końca 2012 r.!) przewiduje w najbliższych latach zaostrzenie standardów
emisyjnych dla instalacji energetycznych do poziomu 200 mg/m3u (w
warunkach umownych temperatura 273 K, ciśnienie - 1013 hPa, spaliny
suche, 3% tlenu dla paliw gazowych
i ciekłych, 6% tlenu dla paliw stałych
i 11% tlenu dla spalania odpadów)
dla instalacji istniejących oraz do 150
mg/m3u dla największych instalacji budowanych po 2014 r. W przypadku
spalania odpadów również sygnalizowane są w dalszym okresie zmiany w prawie - docelowo maksymalne
stężenie NOx w spalinach powinno

z dzisiejszych 200 mg/m3u spaść do
70 mg/m3u.

 Powstawanie NOx
W podręcznikach chemii nieorganicznej znaleźć można aż 6 różnych
związków chemicznych, które można
określić jedną ogólną nazwą - tlenki
azotu. Są to:
 NO - bezbarwny gaz, źle rozpusz-

czalny w wodzie, w powietrzu łatwo
ulega utlenieniu do NO2, powstaje
w wielu procesach termicznych, w
tym w procesach spalania, w spalinach stanowi ok. 90-95% wszystkich tlenków azotu,
 NO2 - brunatny gaz o charakterystycznym zapachu, silnie trujący,
doskonale rozpuszczalny w wodzie, powstaje w wyniku utlenienia NO,
 N2O4 - dimer NO2 powstający w
temperaturze poniżej 147 oC, w
temperaturze ok. 20oC stanowi ok.
80% mieszaniny NO2/N2O4, bezbarwny, doskonale rozpuszczalny
w wodzie, silnie trujący,
 N2O - bezbarwny gaz o słodkawym
zapachu o właściwościach narkotycznych (gaz rozweselający), silny
utleniacz, gaz o znacznym poten-

cjale cieplarnianym - ok. 300 razy
większym od CO2,
 N2O3 - nietrwały, poniżej temperatury - 13oC ciecz, powyżej tej temperatury rozkłada się z wydzieleniem
NO i NO2,
 N2O5 - ciało stałe o temperaturze
topnienia 41oC, nietrwały, bardzo
dobrze rozpuszczalny w wodzie,
samorzutnie rozkładający się w powietrzu do NO2 i O2.
Obserwacje procesów spalania
bardzo wielu, różnego rodzaju paliw
prowadzą do wniosku, że praktycznie zawsze obserwuje się powstawanie tlenków azotu (NOx). Dotyczy to
przede wszystkim monotlenku azotu
(NO), ditlenku azotu (NO2) oraz tlenku diazotu (N2O). Oczywiście, jak
pokazano powyżej, istnieje więcej
związków chemicznych będących
połączeniem tlenu z azotem, jednak
w spalinach z procesu spalania praktycznie one nie występują. Podstawowym tlenkiem azotu powstającym w
procesach spalania jest monotlenek
azotu - NO. Bogata literatura przedmiotu przynosi informacje o 3 mechanizmach powstawania tego związku
w procesach termicznych. Są to:
 mechanizm termiczny Zeldowicza,
 mechanizm paliwowy,
 mechanizm prompt (rodnikowy) Fenimore’a.
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Rys. 1. Zmiany emisji tlenków azotu w Polsce w latach 1990-2011 wg danych GUS
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Mechanizm termiczny został odkryty i po raz pierwszy opisany przez
rosjanina Zeldowicza w latach 40. ub.
w. Polega on na bezpośredniej syntezie tlenku azotu z tlenu i azotu zawartych w powietrzu w wysokiej temperaturze, w której uprzednio następuje
rozkład tlenu cząsteczkowego do niezwykle aktywnej formy tlenu atomowego. Cząsteczki tlenu atomowego
atakują cząsteczki azotu, w wyniku
czego tworzy się monotlenek azotu,
zaś powstałe w tej reakcji aktywne
atomy azotu atakują cząsteczki tlenu
również tworząc monotlenek azotu
i aktywny tlen atomowy. Szybkości
tworzenia tlenków azotu w mechanizmie termicznym są stosunkowo
wysokie, ale dopiero w wysokich temperaturach. Mechanizm ten nabiera
istotnego znaczenia w temperaturach
przekraczających 1 400oC.
Mechanizm paliwowy tworzenia
tlenków azotu związany jest bezpośrednio z zawartością azotu w
paliwach. Większość paliw stałych
i ciekłych zawiera azot (np. w węglu
w postaci amin aromatycznych, pochodnych pirolu, karbazolu, pirydyny, chinoliny, itp.). Źródłem azotu w
tym mechanizmie jest więc paliwo,
zaś źródłem tlenu powietrze wprowadzane do procesu spalania. Droga powstawania tlenku azotu w tym
mechanizmie jest dosyć długa i przebiega przez szereg reakcji następczorównoległych, pokazanych na rys. 2.
W pierwszym etapie z poddawanej spalaniu substancji organicznej
(węglowodorów z zawartością azotu)
uwalnia się cyjanowodór, który na drodze dalszych reakcji utleniania i uwodornienia daje najpierw rodnik NCO,
następnie NH i dalej wolny atomowy
azot (N). W tym momencie możliwe są
trzy dalsze przebiegi reakcji - utlenienie

dające tlenek azotu, reakcja z powstałym wcześniej tlenkiem azotu dająca w
efekcie neutralny azot cząsteczkowy
oraz reakcja z rodnikiem węglowodorowym wracająca reakcje do początku.
Tak więc tylko jedna droga prowadzi
do powstania tlenku azotu, zaś dwie
pozostałe zmniejszają skutecznie jego
ilość. Stąd widać, że istnieją techniczne możliwości wpływania na ilość powstających tlenków azotu - poprzez
organizację procesu spalania.
Mechanizm prompt (inaczej: rodnikowy) został po raz pierwszy opisany
przez Fenimore’a w 1971 r. Zauważył
on, że we wczesnej fazie płomienia,
w obecności licznych rodników węglowodorowych dochodzi do syntezy
tlenku azotu z tlenu i azotu wprowadzanego do procesu spalania. Ponieważ reakcje tworzenia NO zachodzą
we wczesnym stadium płomienia
nazwano ten mechanizm prompt. Mechanizm prompt stanowi uzupełnienie
mechanizmu paliwowego i część reakcji chemicznych przebiega według
tej samej drogi. Szybkość tworzenia
się tlenku azotu w tym mechanizmie
jest bardzo duża, jednak ilość powstałego wg tego mechanizmu NO
stosunkowo niewielka.
Generalnie podczas spalania paliw, zwłaszcza stałych, największe
ilości tlenku azotu powstają według
mechanizmu paliwowego (niejednokrotnie nawet i 80-90%). Mechanizm
termiczny zyskuje na znaczeniu dopiero po przekroczeniu temperatury
1 400oC, stąd udział tego mechanizmu zazwyczaj nie przekracza 1020%. Udział mechanizmu prompt jest
zwykle na poziomie 1-5%. Oczywiście
im wyższa temperatura tym większy
jest udział mechanizmu termicznego.
W ostatnich latach zauważono,
że podczas niskotemperaturowego

Rys. 2. Schemat powstawania tlenku azotu wg mechanizmu paliwowego

spalania mieszanek ubogich w paliwo
przy niewielkim nadmiarze powietrza
pojawia się dodatkowy mechanizm
tworzenia tlenku azotu. Jest on związany z opisaną przez Malte syntezą
podtlenku azotu w warunkach spalania. Reakcje tworzenia monotlenku
azotu z podtlenku przebiegają stosunkowo szybko w temperaturze poniżej
1 200oC w obszarze dobrego natlenienia strefy spalania.
Badania produktów spalania wykazują przede wszystkim obecność
tlenku azotu (NO) oraz niewielkich
ilości podtlenku azotu (N2O). Składnikiem spalin jest również dwutlenek
azotu (NO2) pochodzący z utlenienia
części NO powstałego w procesie
spalania. Powstawanie NO2 zostało
opisane przez Millera i Bowmana w
1989 r. Ponadto w dalszej strefie instalacji, za układami odzysku ciepła,
w temperaturach poniżej 200oC zachodzi bezpośrednie utlenianie NO
do NO2 tlenem obecnym w spalinach.
W prawidłowych warunkach spalania
udział NO2 w całym strumieniu emitowanych tlenków azotu nie przekracza
5-10%.
Udział poszczególnych mechanizmów powstawania NO w procesach
spalania w zależności od temperatury
pokazano na rys. 3.
Tlenki azotu (NOx), rozumiane
jako suma NO, NO2 i N2O, są zanieczyszczeniem, którego wielkość emisji w minimalnym stopniu zależy od
zawartości azotu w paliwie. Ich emisja w sposób bezpośredni wynika z
konstrukcji instalacji oraz organizacji
procesu spalania.

 Metody ograniczania
emisji NOx

Metody ograniczania emisji tlenków azotu można podzielić na dwie
grupy: metody pierwotne i metody
wtórne.
Do metod pierwotnych ograniczania emisji tlenków azotu zaliczymy recyrkulację spalin i spalanie stopniowane w tzw. palnikach niskoemisyjnych.
Patrząc na schemat powstawania
tlenków azotu, łatwo zauważyć, że
doprowadzając na ostatnim etapie ich
syntezy rodniki węglowodorowe lub
tlenek azotu, można ograniczyć drogę

Rys. 3. Udział poszczególnych mechanizmów powstawania NO w procesach spalania w
zależności od temperatury

Rys. 4. Recyrkulacja spalin zawierających NO oraz rodniki węglowodorowe jako metoda
redukcji emisji tlenków azotu

Rys. 5. Zależność ilości powstającego tlenku azotu oraz stopnia redukcji jego
powstawania w zależności od stopnia recyrkulacji spalin

ich syntezy wg mechanizmu paliwowego i rodnikowego. Pokazano to na
rys. 4.
Teoretycznie zwiększenie stopnia
recyrkulacji spalin może skutecznie
zmniejszyć ilość powstającego tlenku azotu wg mechanizmu paliwowego i/lub rodnikowego. Pokazano to
na rys. 5.
Istnieją jednak granice możliwości
stosowania tej metody. Nadmierna recyrkulacja spalin może prowadzić do
deficytu tlenu i tym samym powstawania produktów niepełnego spalania
(np. wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, sadzy, itp.).
Zazwyczaj stopień recyrkulacji wynosi
5-15%, co zapewnia ok.10-30% redukcję emisji NOx.
Funkcjonowanie palników niskoemisyjnych sprowadza się do prowadzenia procesu spalania ze stopniowanym dozowaniem powietrza (tlenu)
i paliwa. Oczywiście ta technika ma
zastosowanie jedynie w odniesieniu
do palników pyłowych, spalających
paliwa stałe w postaci pyłu wymieszanego z powietrzem (mieszanki
paliwowo-powietrznej). Uproszczony
schemat działania palników niskoemisyjnych pokazano na rys. 6.
Jak widać na rys. 6 w strefie spalania tworzone są na przemian strefy
bogate w tlen (współczynnik nadmiaru powietrza λ > 1) i ubogie w tlen (λ
< 1). Analizując schemat powstawania tlenku azotu, można zauważyć,
że deficyt tlenu w ostatnim stadium
syntezy tlenku azotu przy jednoczesnej obecności rodników węglowodorowych skutkuje przebiegiem reakcji
w kierunku powstawania wolnego
azotu (N2), a nie tlenku azotu. Podobnie, wprowadzenie do końcowej strefy
spalania paliwa dodatkowego (tzw. reburningowego) skutkuje powstaniem
rodników węglowodorowych, których
obecność powoduje uprzywilejowanie
reakcji powstawania wolnego azotu w
miejsce reakcji syntezy tlenku azotu.
Stopniowanie dozowania powietrza
(i/lub paliwa) uzyskuje się np. wprowadzając tzw. powietrze wtórne lub
trzeciorzędowe na obwód strefy płomienia.
Zastosowanie palników niskoemisyjnych pozwala, w procesie spalania
pylistych paliw stałych, na ograniczenie powstawania tlenków azotu o ok.
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Rys. 6. Uproszczony schemat działania palników niskoemisyjnych
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30-40%. Rozwiązanie to generuje
jednak nowy problem. Na skutek tworzenia się stref redukcyjnych w kotle
może wystąpić przyspieszona korozja
jego niektórych elementów. Pomimo
tego palniki niskoemisyjne znalazły
szerokie zastosowanie w polskiej
energetyce zawodowej.
Inną wersją palników niskoemisyjnych jest zastosowanie stopniowanego dozowania powietrza - podział strumienia powietrza doprowadzanego do
spalania na tzw. powietrze pierwotne
podawane bezpośrednio do strefy
spalania i powietrze wtórne podawane
poza strefą bezpośredniego spalania.
Powietrze wtórne służy do dopalenia
produktów niepełnego spalania, w tym
tlenku węgla. Spełnia ono jednocześnie swoją rolę w ograniczaniu emisji
tlenków azotu. Wariantem tej metody

jest zastosowanie tzw. dysz OFA (ang.
overfire air) wprowadzających specjalnymi dyszami dodatkowe powietrze
ponad strefą płomienia.
Przedstawione powyżej metody
- recyrkulacja spalin, palniki niskoemisyjne, stopniowanie powietrza znajdują zastosowanie jedynie przy ograniczaniu powstawania tlenku azotu
zgodnie z mechanizmem paliwowym
i rodnikowym (prompt). W odniesieniu
do mechanizmu termicznego jedynym
rozwiązaniem jest obniżenie temperatury spalania, co ma miejsce np. w
kotłach fluidalnych (temperatura spalania na poziomie 850-950oC).
Wśród metod wtórnych ograniczania emisji tlenków azotu przede
wszystkim wyróżnić możemy selektywną niekatalityczną redukcję tlenków azotu (SNCR), katalityczną re-

Rys. 7. Zależność skuteczności redukcji NOx metodą SNCR w zależności od
temperatury

dukcję tlenków azotu (SCR), a także
metody absorpcyjne.
Selektywna niekatalityczna redukcja tlenków azotu prowadzona jest w
kotle energetycznym w zakresie temperatur 850-1050oC. Polega na wprowadzeniu w tej temperaturze do komory spalania czynnika redukującego: gazowego amoniaku-NH3, wody
amoniakalnej (NH4)OH lub wodnego
roztworu mocznika.
Podstawowym problemem technologii niekatalitycznej redukcji tlenków azotu jest precyzyjne podanie reagenta w tzw. oknie temperaturowym
przy jednoczesnym równomiernym
zarówno osiowym, jak i promieniowym
rozkładzie temperatur w kotle. Rozkład
temperatur w pierwszym ciągu konwekcyjnym kotła zależy od jego obciążenia cieplnego. Im wyższe obciążenie
tym tzw. okno temperaturowe znajduje
się wyżej. Przy spadku obciążenia kotła „okno temperaturowe” lokuje się
niżej. Problem ten rozwiązuje się stosując kilka (najczęściej 3) poziomów
wprowadzania reagenta do kotła (za
pomocą specjalnych dyszy rozpylających). Równocześnie istnieje także
promieniowy rozkład temperatur w kotle - w pobliżu ścianek temperatura jest
niższa niż w osi kotła. Wprowadzenie
czynnika redukcyjnego w zbyt niskiej
temperaturze powoduje, że reakcja redukcji nie zachodzi, natomiast w zbyt
wysokiej temperaturze reagent rozkłada się z wydzieleniem tlenku azotu.
Przedstawiono to na rys. 7.
Średnia skuteczność metody
SNCR wynosi ok. 50% pomimo, iż
zgodnie z rys. 7 może ona wynosić
nawet i 95%. Jest to spowodowane
rozkładem temperatur w kotle. Wtrysk
czynnika redukcyjnego nie zawsze
odbywa się w miejscu optymalnym,
a promieniowy rozkład temperatur w
pierwszym ciągu konwekcyjnym kotła
też jest faktem.
Technologia selektywnej katalitycznej redukcji tlenków azotu rozwinęła się w latach 80. ub. w. Stosuje
się przede wszystkim katalizatory
wanadowe i wolframowo-wanadowe,
choć proces redukcji tlenków azotu za
pomocą amoniaku przebiega również
na katalizatorach manganowych czy
molibdenowych, a także platynowych
i palladowych. Ideę metody pokazano
na rys. 8.
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Na katalizatorze SCR, podobnie
jak w metodzie SNCR przebiega reakcja redukcji NO do wolnego azotu
(N2) i wody (H2O) za pomocą amoniaku - NH3 (także wody amoniakalnej,
czasami roztworu mocznika).

Rys. 8. Idea metody SCR

Rys. 9. Instalacja SCR systemu Mitsubishi

Rys. 10. Instalacja SCR systemu Shell

(1)

Stosowane są dwa rodzaje instalacji katalitycznych - z katalizatorem
osadzonym na nośniku monolitycznych (tzw. system Mitsubishi) - pokazany na rys. 9 oraz z katalizatorem
osadzonym na nośniku ziarnistym
- najczęściej kulistym (tzw. system
Shell) - przedstawiony na rys. 10.
Zdecydowanie częściej do katalitycznej redukcji tlenków azotu stosowany jest system z wykorzystaniem
nośników
monolitycznych-blokowych (honeycomb) lub płytowych.
Widok elementu katalizatora monolitycznego blokowego pokazano na
rys. 11. Wartym zauważenia jest,
że katalizator najczęściej występuje
jako prostopadłościan o wymiarach
150 x 150 x 800 mm i może być
wykonany o różnym wymiarze kanalików: 1 x 1 mm, 2 x 2 mm, 4 x 4 mm,
6 x 6 mm oraz maksymalnie 8 x 8
mm. Oczywiście z rozmiarem kanalików w bezpośredni sposób wiąże się
powierzchnia właściwa (odniesiona
do 1 m3) katalizatora. Przykładowo
katalizator o kanalikach 2 x 2 mm
ma powierzchnię właściwą równą ok.
1 050 m2/m3.
Proces selektywnej katalitycznej
redukcji tlenków azotu (SCR) przebiega w temperaturze 200-400oC, przy
czym im wyższe stężenie katalizatora
na nośniku tym niższa temperatura redukcji, przy zachowaniu identycznego
stopnia rozkładu. Produktem katalitycznej redukcji tlenków azotu za pomocą amoniaku (także wody amoniakalnej, czasami roztworu mocznika)
jest wolny azot i woda. Przy średnim
obciążeniu katalizatora wynoszącym
ok. 5 000 m3/h spalin na 1 m3 katalizatora (5 000 1/h) uzyskuje się
skuteczność redukcji sięgającą 90%.
Zależność skuteczności rozkładu
NO (katalitycznej redukcji za pomocą
amoniaku) od temperatury pokazano
na rys. 12.
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Rys. 11. Widok katalizatora blokowego (honeycomb)
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Rys. 12. Zależność skuteczności rozkładu NO na katalizatorze SCR od temperatury

Rys. 13. Zależność skuteczności usuwania NO oraz stężenia amoniaku w gazach
odlotowych za reaktorem SCR w funkcji NH3 / NO

Na rys. 13 pokazano zależność
skuteczności usuwania NO oraz
stężenia amoniaku w gazach odlotowych za reaktorem katalitycznym
w funkcji stosunku użytego NH3 do
aktualnego stężenia NO w spalinach.

Niezależnie od reakcji katalitycznej redukcji NO na katalizatorze może
przebiegać dodatkowo reakcja utlenienia zawartego w spalinach SO2 do
SO3 oraz reakcje powstałego SO3 z
wprowadzonym do strumienia spalin
amoniakiem (NH3):		

(2)
		



 (3)


 (4)
Produktem reakcji (3) i (4) są sole
nieorganiczne, które mogą zalepiać
kanały katalizatora monolitycznego.
Wadą tej technologii jest stosunkowo wysoka cena katalizatora, choć
z drugiej strony doświadczenia eksploatacyjne pokazują, że jest on bardzo
trwały (żywotność ponad 10 lat). Żywotność katalizatora maleje z czasem,
ale po ok. 2 latach zaczyna utrzymywać się na stałym poziomie wynoszącym ok. 80% początkowej skuteczności (rys. 14). W niektórych instalacjach
reaktory SCR z powodzeniem pracują
już ponad 100 000 godzin.
Żywotność katalizatora jest również uzależniona od miejsca jego zamontowania w instalacji oczyszczania
gazów odlotowych. Można powiedzieć, że istnieją tu dwie możliwości.
Pierwsza z nich to montaż reaktora
bezpośrednio za kotłem, w miejscu
gdzie temperatura spalin wynosi
ok. 250oC. Rozwiązanie to pozwala
na lepsze wykorzystanie energii w
układzie, ale wystawia katalizator na
działanie gazu zapylonego (erozja na
skutek tarcia cząstek pyłu) oraz gazu
zasiarczonego, co sprzyja reakcjom
ubocznym (2)-(4) i zapychaniu kanałów katalizatora produktami tych reakcji. Wysokie stężenie SO2 nie wpływa
negatywnie na sam katalizator, gdyż
katalizatory tlenkowe (wolframowowanadowe) są stosunkowo odporne
na działanie siarki w przeciwieństwie
do katalizatorów platynowych. Druga możliwość to montaż katalizatora
SCR jako ostatniego elementu systemu oczyszczania spalin. W tym przypadku spaliny kierowane na katalizator mają zazwyczaj temperaturę ok.
130-140oC i tym samym wymagają
podgrzania ich do temperatury pracy
- 250oC. Wymaga to zainstalowania
dodatkowego wymiennika ciepła gaz-gaz, w którym spaliny są podgrzewane, a często również dodatkowego
palnika (olejowego lub gazowego)
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O ile wprowadzanie wód (ścieków np. zużytych cieczy poabsorpcyjnych)
zawierających azotany(V) nie stanowi
istotnego problemu dla oczyszczalni,
o tyle obecność azotanów(III) jest niepożądana. Powoduje to konieczność
dodatkowego utleniania cieczy absorpcyjnych. Azotany(III) stosunkowo
łatwo utleniają się do azotanów(V) za
pomocą silnych utleniaczy jak nadmanganian potasu (KMnO4):



Rys. 14. Spadek aktywności katalizatora SCR

(8)

podchloryn sodowy (NaOCl):
		


(9)
czy woda utleniona (H2O2):
		
	
 (10)

podgrzewającego spaliny do wymaganej temperatury (rys. 15). Dla strumienia spalin rzędu 100 000 m3/h moc
takiego palnika wynosi ok. 4,5 MW.
Oczywiście generuje to dodatkowe
koszty funkcjonowania instalacji, ale
zapewnia dłuższą żywotność katalizatora. W przypadku usytuowania
reaktora SCR za mokrym systemem
oczyszczania spalin (temperatura
spalin ok. 60oC) moc palnika musi być
odpowiednio większa, podobnie jak
znacząco większe będą koszty eksploatacyjne instalacji.
Absorpcja tlenków azotu w wodzie lub roztworach wodnych jest powszechnie stosowaną metodą ograniczania emisji tlenków azotu z procesów chemicznych, niskotemperaturowych. Alkaliczną absorpcję po raz
pierwszy zastosowano już w latach
50. XX w. Głównym zanieczyszczeniem w gazach odlotowych jest wtedy
ditlenek azotu - NO2 lub jego dimer N2O4. Są one dobrze rozpuszczalne
w wodzie w przeciwieństwie do monotlenku azotu (NO), głównie emitowanego z procesów spalania lub in-

nych procesów termicznych. Istotnym
problemem w przypadku absorpcji
NO2 lub N2O4 jest sytuacja, w której
w wodzie gazy te ulegają hydrolizie,
dając dwie sole różniące się wartościowością azotu: azotany(III) (inaczej
azotyny) i azotany(V), czyli sole kwasu
azotowego(III) i azotowego(V).

(5)
To niestety powoduje dalsze uwalnianie się monotlenku azotu w wyniku
reakcji rozkładu kwasu azotawego w
obecności silnego kwasu jakim jest
kwas azotowy:
		
 (6)
W przypadku zastosowania jako
absorbenta roztworu alkalicznego
np. wodnego roztworu wodorotlenku
sodowego NaOH otrzymuje się mieszaninę soli sodowych: azotanu(III) i
azotanu(V) sodowego:



(7)

	
(11)
W reakcji tej, zwanej przez chemików reakcją dysproporcjonacji (jednoczesnego utlenienia i redukcji), grupa
azotanowa(III) - NO2- ulega redukcji
do wolnego azotu N2, zaś grupa siarczanowa(IV) - SO3-2 ulega utlenieniu
do grupy siarczanowej(VI) - SO4-2. W
efekcie w wyniku tej reakcji powstaje
mieszanina siarczanu(VI) i azotanu(V),
która, jeżeli będą to sole amonowe,
ma właściwości nawozowe.

Technologie

Rys. 15. Schemat instalacji SCR z podgrzewaniem spalin palnikiem gazowym

Zastosowanie utleniaczy powoduje jednak nowe problemy: nadmanganian potasu - to wprowadzenie metalu
ciężkiego do oczyszczalni, podchloryn
sodowy - to obecność chloru w ściekach, zaś nadtlenek wodoru (wysokoprocentowa woda utleniona) jest po
prostu bardzo drogi. Tak więc żadna z
technologii absorpcyjnych nie jest pozbawiona wad. Ciekawym pomysłem
jest absorpcja w roztworach siarczanów(IV) - siarczynów (sodowego - NaSO3 lub amonowego - (NH4)2SO3) w
2
obecności wodorotlenku sodowego
- NaOH (lub amonowego - NH4OH):
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Najczystszą i najbardziej elegancką (ale zarazem najdroższą) metodą
usuwania tlenków azotu (zarówno NO
jak i NO2) z gazów odlotowych będzie
absorpcja w wodzie utlenionej (wodnym roztworze nadtlenku wodoru H2O2):

			
(12)
Jej produktem jest kwas azotowy,
a więc produkt handlowy. Na przeszkodzie jej stosowania stoi wysoka
cena nadtlenku wodoru oraz bardzo
słaba rozpuszczalność monotlenku
azotu (NO) w wodzie.
Kluczowym jednak problemem
jest fakt, iż w spalinach występuje
głównie tlenek azotu NO, który bardzo
źle rozpuszcza się w wodzie, przez co
skuteczność metod absorpcyjnych
usuwania NOx jest dla spalin bardzo
niska.
Istnieje jednak szansa pokonania
tych trudności. Rozwiązanie to polega
na zastosowaniu wstępnego utleniania NOx (NO i NO2) zawartych w spalinach za pomocą ozonu w celu zwiększenia w nich ilości dobrze rozpuszczalnych tlenków azotu, tj. głównie
pentatlenku diazotu N2O5 (rozpuszczalność w wodzie około 500 g/dm3).
Po procesie utleniania powstałe
wyższe tlenki azotu mogą być usuwane z gazów odlotowych w procesie
absorpcji w roztworach alkalicznych.
Uogólniony schemat instalacji przedstawiono na rys. 16.
W przeciwieństwie do procesu
absorpcji tlenku azotu (NO) i dwutlenku azotu (NO2), w którym powstają
zarówno kwas azotowy(III), jak i azotowy, to rozwiązanie umożliwia przekształcenie najpierw NOx do N2O5, a
następnie absorpcję w wodnych roztworach z wytworzeniem jedynie kwasu azotowego (HNO3), eliminując tym
samym problem związany z reemisją
tlenku azotu (NO) (równ. 6). Technologia ta jest szczególnie interesująca dla
zakładów azotowych, gdyż wytworzony w wyniku oczyszczania gazów
odlotowych kwas azotowy może być
odprowadzany do instalacji kwasu
azotowego, przez co metodę można uznać za bezodpadową. Ponadto
poza generatorem ozonu, wytwornicą
tlenu oraz układem zapewniającym

Rys. 16. Uogólniony schemat instalacji do ograniczania emisji NOx

bezpieczeństwo pracy z ozonem, rozwiązanie to nie wymaga instalowania
dodatkowej aparatury. Iniekcja ozonu
może być zastosowana bezpośrednio
do kanałów gazów odlotowych tuż
przed kolumną absorpcyjną. Dzięki
czemu układ ozonowania przy niewielkich modyfikacjach można zastosować w już istniejących obiektach.
Pamiętać jednak należy o zapewnieniu wymaganego czasu reakcji ozonu
z tlenkami azotu. Niekiedy konieczne
może okazać się zastosowanie reaktora, który zwiększy czas kontaktu
reagentów. Ze względu na duże ilości
ozonu jakie są konieczne w tym procesie, za wadę rozwiązania można
uznać koszt wytworzenia ozonu oraz
koszt samego układu ozonowania.
W przeciwieństwie do gazów spalinowych, gazy odlotowe z procesów
chemicznych zawierają z reguły większe ilości dwutlenku azotu, odpowiednio 5% i 50% do prawie 100%. Skład
tych gazów razem z ich temperaturą
(~25oC) sprzyjają wykorzystaniu ozonu, zmniejszając znacznie zapotrzebowanie na ozon. Stechiometria reakcji (13-16) wraz z wynikami badań
własnych wskazują, że wymagany
stosunek molowy O3/NOx można
obniżyć z 1,5 do 0,5 odpowiednio
dla gazów zawierających głównie tlenek azotu oraz gazów zawierających
głównie dwutlenek azotu.
				

(13)
		
		
	
(14)

			
	
(15)
			
	
(16)
Niemniej jednak zapotrzebowanie
na ozon w dużych instalacjach może
sięgać nawet kilkuset kg O3/h. Przemysłowe generatory ozonu są obecnie w stanie zapewnić wydajność
produkcji ozonu w szerokim zakresie
0,1-500 kg O3/h, stąd rozwiązanie to
coraz częściej jest rozważane przez
zakłady przemysłowe.
Wstępne ozonowanie, jak już
wspomniano, może znaleźć zastosowanie przy oczyszczaniu spalin pochodzących z energetycznego spalania paliw lub odpadów, o czym świadczą ostatnie prace Kordylewskiego
oraz Skalskiej. Zgodnie z tą koncepcją
spaliny po odpyleniu i utlenieniu tlenków azotu za pomocą ozonu kierowane byłyby do odsiarczania, np. metodą mokrą wapniakową (powszechnie
stosowana w największych obiektach
energetycznych w Polsce). Wydaje się
jednak, że obecność soli azotowych
w typowym produkcie odsiarczania
spalin (gipsie) może pogorszyć jego
jakość i uniemożliwić gospodarcze
wykorzystanie. Istnieje obecnie wiele
wariantów wykorzystania ozonu jako
czynnika utleniającego tlenek azotu.
Podejmowane są próby jednoczesnego usuwania z gazów odlotowych
wielu zanieczyszczeń (NOx, SO2, CO,
Hg). Przykład taki został opublikowany
przez Moka. Tlenek azotu można utleniać do dwutlenku azotu, który następnie może być absorbowany w roztwo-

Rys. 17. Schemat instalacji jednoczesnego usuwania dwutlenku siarki i tlenków azotu z
wykorzystaniem wiązki elektronów

rach redukujących, np. siarczku sodu
(Na2S), gdzie produktem reakcji jest
nietoksyczny siarczan sodu (Na2SO4).
Kolejnym wariantem opisywanym w
literaturze jest wykorzystanie ozonu
w celu zwiększenia w gazach spalinowych zawartości dwutlenku azotu,
gdyż jak wiadomo głównym składnikiem NOx jest monotlenek azotu (ok.
95%). Zwiększenie w gazach odlotowych ilości dwutlenku azotu wydaje
się wręcz absurdalne, gdyż jest on
związkiem bardziej szkodliwym niż
NO. Jednakże korzyści związane z
większą ilością NO2 w stumieniu NOx
są powszechnie znane i mają związek
z obniżeniem „okna temperaturowego” dla procesu selektywnej katalitycznej redukcji. Optymalny stosunek
NO2/NO w oczyszczanych gazach w
tym przypadku jest zbliżony do 1.
Zastosowanie wstępnego ozonowania, we wszystkich wspomnianych
wariantach należy zatem traktować
jako metodę intensyfikacji procesów
ograniczenia emisji zanieczyszczeń do
atmosfery, czy to za pomocą absorpcji,
selektywnej katalitycznej redukcji, czy

nawet metody mokrej wapniakowej.
W energetyce do usuwania tlenków azotu znalazła jeszcze zastosowanie bardzo ciekawa metoda jednoczesnego usuwania NO2 oraz SO2
z wykorzystanie wiązki elektronów.
Technologia ta została w latach 90.
ub. w. opracowana w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie w
zespole prof. Chmielewskiego. Pierwszą tego typu instalację uruchomiono
pod koniec lat 90. w elektrociepłowni Kawęczyn w Warszawie. Kolejną
instalację uruchomiono na początku
XXI w. w elektrociepłowni Pomorzany
w Szczecinie. Uproszczony schemat
instalacji przedstawiono na rys. 17.
Zasada metody polega na wprowadzeniu do odpylonego i nawilżonego strumienia spalin gazowego
amoniaku i poddania spalin działaniu
wiązki elektronów wytworzonej w
specjalnych akceleratorach. W komorze reakcyjnej przebiegają następujące reakcje chemiczne:
 (17)

(18)
Ich produktem oddzielonym od
strumienia spalin w filtrze tkaninowym
(rzadziej w elektrofiltrze) jest mieszanina siarczanu - (NH4)2SO4 i azotanu
amonowego - NH4NO3). Są to substancje o właściwościach nawozowych, które mogą znaleźć wykorzystanie w rolnictwie.
Ograniczanie emisji tlenków azotu nie jest przedsięwzięciem prostym.
Żadna z opisanych powyżej metod
nie jest metodą idealną - każda z nich
posiada jednak swoje wady i zalety. W
opublikowanym pod koniec lat 90. ub.
w. raporcie Banku Światowego podano przybliżone wskaźniki kosztów różnych metod ograniczania emisji NOx w
energetyce. Przedstawiono je w tab. 1.
Brak jest danych odnośnie kosztów metody z wiązką elektronów (informacje dostępne w Instytucie Chemii i Techniki Jądrowej w Warszawie)
oraz metod absorpcyjnych.
Z całą pewnością koszty podane
w tab. 1 (co do bezwzględnej wysokości) uległy zmianie. Jednak ich
wzajemny stosunek pokazuje względną kosztochłonność podanych metod. Warto odnotować, że w ostatnim
okresie zmniejszeniu uległy koszty
wytwarzania katalizatorów SCR. Przykładowo krajowy katalizator do katalitycznej redukcji tlenków azotu (SCR)
opracowany na Wydziale Inżynierii
Procesowej i Ochrony Środowiska PŁ
wraz z Instytutem Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN w Krakowie wg
najnowszego oszacowania kosztuje
ok. 210-240 tys. PLN za 1 m3. Potrafi on oczyścić ok. 5 000 m3/h gazów
odlotowych do poziomu zawartości

Tab. 1. Oszacowane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne dla różnych technologii ograniczania emisji NOx w energetyce

Rodzaj technologii

Palniki niskoemisyjne
Palniki niskoemisyjne i recyrkulacja spalin
Palniki niskoemisyjne, recyrkulacja spalin i SNCR
Palniki niskoemisyjne, recyrkulacja spalin i SCR

Średnia skuteczność
ograniczania emisji NOx

Nakłady inwestycyjne

Roczne koszty
eksploatacji

[%]

[mln €]

[tys. €]

ok. 40

13,3

1 400

ok. 50

16,1

1 500

ok. 75

17,5

2 200

ok. 95

64,1

6 500*)

Dane dla kotła energetycznego o mocy 1 500 MWt, opalanego węglem kamiennym, pracującego ok. 5 500 godzin w ciągu
roku (dane dla 1995 r.). Wielkość nakładów przeliczono na Euro z dolarów amerykańskich.
*) - uwzględniono koszty podgrzewania spalin za pomocą zewnętrznego źródła (palnika)
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NOx poniżej 150 mg/m3u. Katalizator
importowany kosztuje zazwyczaj powyżej 300 tys. PLN za 1 m3.
Obiecująco pod względem ekonomicznym wygląda metoda niekatalitycznej redukcji tlenków azotu
(SNCR). Niesie ona jednak wiele
problemów na etapie projektowym.
Aby funkcjonowała ona skutecznie
konieczna jest dostatecznie duża
komora dopalania (lub pierwszy ciąg
konwekcyjnych kotła) oraz dokładne
wyniki symulacji rozkładu temperatur
w instalacji przy różnym obciążeniu
paleniska, wykonane przy wykorzystaniu specjalistyczno oprogramowania CFD (ang. Computational
Fluid Dynamic) - np. FLUENT®. Obliczenia takie umożliwiają precyzyjne
zaprojektowanie miejsca osadzenia
dysz wprowadzających środek redukujący (np. wodę amoniakalną
lub wodny roztwór mocznika), tak
aby reakcja niekatalitycznej redukcji
przebiegała w warunkach optymalnych - w „oknie temperaturowym”
procesu. System wprowadzania reduktora można wzbogacić o układ
pomiaru rzeczywistej temperatury
w miejscu iniekcji (np. pomiar akustyczny), co znakomicie ułatwia sterowanie procesem.
Najtańszą metodą ograniczania
emisji tlenków azotu jest zastosowanie recyrkulacji spalin, jednak podobnie jak wprowadzenie metody SNCR,
wymaga ono wykonania symulacji
rozkładu temperatur metodą CFD,
a następnie długotrwałych prób na
obiekcie w celu optymalizacji warunków pracy.
Według danych zamieszczonych
przez Jodzisa (z 2005 r.) koszt generacji jednego kilograma ozonu w
nowoczesnych technologiach nie
przekracza 2 $ USA. Chen i Stamate
podają, że koszt generatora ozonu o
wydajności 166 kg/h to około 1,8 mln
Euro. Koszty operacyjne wyliczyli na
ponad 9 €/kg usuniętego NOx.
Jak już wspomniano, żadna z prezentowanych powyżej metod nie jest
idealna, każda z nich ma swoje wady
i zalety oraz obszary zastosowań. Jak
zwykle w takich przypadkach najskuteczniejszą i najpewniejszą wydaje się
metoda najdroższa (SCR), ale wybór
konkretnej metody ograniczania emisji
tlenków azotu musi być poprzedzony

dokładną analizą jej opłacalności dla
konkretnego przypadku.

 Perspektywy dla

polskiej energetyki

Polska energetyka w ostatnich latach zrobiła bardzo wiele dla zmniejszenia oddziaływania na środowisko.
Powszechne zastosowanie wysokosprawnych elektrofiltrów pozwoliło
skutecznie rozwiązać problem emisji
pyłów. Planowane zamiany w prawie
(Dyrektywa 2010/75/WE o emisjach
przemysłowych) wymuszą jednak
działania zmierzające do jeszcze efektywniejszego odpylania spalin (do stężenia pyłu poniżej 20 mg/m3u).
W zakresie emisji dwutlenku siarki
większość dużych obiektów energetycznych posiada skuteczne mokre
systemy odsiarczania spalin do po-

”

Najtańszą metodą
ograniczania
emisji tlenków
azotu jest
zastosowanie
recyrkulacji spalin

ziomu stężeń poniżej 400 mg/m3u.
Zgodnie z nową dyrektywą konieczne
będzie zatem zwiększenie stopnia odsiarczenia do poziomu stężeń w spalinach poniżej 200 mg/m3u. W przypadku istniejących systemów mokrego
odsiarczania w elektrowniach wydaje
się to całkowicie możliwe.
Najpoważniej wygląda sprawa
w przypadku emisji tlenków azotu.
Większość wielkich obiektów energetycznego spalania osiąga dziś poziom
ok. 500 mg/m3u przy wykorzystaniu
przede wszystkim palników niskoemisyjnych, dysz OFA, reburningu
oraz czasami recyrkulacji spalin. W
świetle dostępnych danych wydaje
się jednak, że wymagany dyrektywą
poziom 200 mg/m3u jest dla tych technik ograniczania emisji nieosiągalny.
Istnieją nieliczne doniesienia mówiące o udanych próbach dotrzymania
standardu emisyjnego 200 mg/m3u
przy wykorzystaniu wspomnianych

powyżej metod (palniki niskoemisyjne
+ dysze OFA + recyrkulacja spalin),
ale w warunkach pracy ciągłej obiektu energetycznego trwała praca przy
tak niskiej emisji NOx wydaje się mało
realna. Powszechne zastosowanie
metod absorpcyjnych także nie wydaje się możliwe, przede wszystkim ze
względu na jakość wytwarzanego w
instalacjach odsiarczania spalin gipsu.
Jednak w przypadku zastosowania
suchych lub półsuchych metod odsiarczania spalin, w których produkt
odsiarczania nie jest wykorzystywany
gospodarczo, to wstępne np. ozonowanie spalin wydaje się całkowicie
realne. W tej sytuacji jedynym realnym
wyjściem wydaje się zastosowanie
bądź niekatalitycznej redukcji tlenków azotu (SNCR) lub katalitycznej
redukcji tlenków azotu (SCR). Biorąc
pod uwagę konstrukcje niektórych
kotłów energetycznych, w szczególności mniejszej mocy, wydaje się, że
zastosowanie SNCR może być problematyczne ze względu na kłopoty
techniczne z zainstalowaniem dysz
rozpylających środek redukcyjny. W
takim przypadku pozostaje jedynie
droższy SCR.
Jak więc widać polska energetyka, która w ostatnim dziesięcioleciu
zainwestowała miliardy w ochronę
środowiska, znacząco zmniejszając emisję pyłu oraz ditlenku siarki,
będzie musiała podjąć jeszcze jedno poważne wyzwanie - ograniczyć
emisję tlenków azotu. Z przeglądu
dostępnych metod wynika, że nie uda
się osiągnąć poziomów określonych
w Dyrektywie o emisjach przemysłowych (2010/95/WE) dotychczas
stosowanymi metodami pierwotnymi
- poprzez zastosowanie modyfikacji
procesu spalania (palniki niskoemisyjne, dysze OFA, reburning, recyrkulacja spalin). Zastosowanie metod absorpcyjnych połączone z utlenianiem
NO (np. ozonem) również nie wydaje
się realne. Oczekiwane skutki redukcji emisji można uzyskać praktycznie
dwoma metodami - katalityczną bądź
niekatalityczną redukcją tlenków azotu (SCR lub SNCR). Niestety zastosowanie tych metod, a w szczególności
SCR, będzie sporo kosztować, stąd
kolejne poważne wydatki przed naszą
energetyką do poniesienia w stosunkowo krótkim czasie (do 2016 r.).o
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Paweł Gajewski, prezes zarządu, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych

Wpływ izolacji
przemysłowych

Zwiększa ona poziom bezpieczeństwa dostaw energii poprzez obniżanie
zużycia energii pierwotnej oraz przyczynia się do obniżania emisji gazów
cieplarnianych, a tym samym do łagodzenia skutków zmiany klimatu.
Kraje Unii Europejskiej zgodziły się
na doprowadzenie do redukcji o co najmniej 20% do 2020 r. swoich emisji
gazów cieplarnianych oraz na ograniczenie dzięki poprawie efektywności
energetycznej zużycia energii pierwotnej o 20% w porównaniu z prognozowanymi poziomami.
W komunikacie Komisji „Energia
2020” uznano efektywność energetyczną za kluczowy element unijnej strategii
energetycznej na 2020 r. i wskazano na
potrzebę opracowania strategii w zakresie efektywności energetycznej, która
umożliwi wszystkim państwom członkowskim rozdzielenie zużycia energii
od wzrostu gospodarczego.
Wraz z przyjęciem Dyrektywy Unijnej w sprawie efektywności energetycznej, została uchwalona w Polsce

ustawa o efektywności energetycznej,
w której został ustalony krajowy cel w
zakresie oszczędnego gospodarowania energią, wyznaczający uzyskanie
do 2016 r. oszczędności finalnej w ilości nie mniejszej niż 9% średniego krajowego zużycia energii w ciągu roku.

”

Izolacje w
energetyce
i przemyśle
posiadają
ogromny potencjał
do wzrostu
efektywności
energetycznej

W ustawie na pierwszym miejscu
wśród przedsięwzięć mających wpływ
na poprawę efektywności energetycz-

nej wymieniona została izolacja instalacji przemysłowych.
W obwieszczeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej na pierwszym miejscu
znajdują się również te związane z izolacjami instalacji przemysłowych, takimi jak: modernizacja izolacji termicznej
rurociągów, zbiorników, kotłów, kanałów spalin, turbin, urządzeń oczyszczających gazy wlotowe i armatury przemysłowej.
Izolacje w energetyce i przemyśle
posiadają ogromny potencjał do wzrostu efektywności energetycznej. Z doświadczenia wynika, że znaczna część
instalacji posiada wadliwą izolację lub
nie posiada jej wcale. Ponadto wybór
izolacji zazwyczaj oparty jest wyłącznie na chęci ponoszenia minimalnych
kosztów przy zachowaniu wymogów
dotyczących maksymalnej temperatury na powierzchni pozwalającej na
uniknięcie obrażeń.
Obecnie głównym parametrem
mającym wpływ na dobór grubości
izolacji w Polsce jest temperatura na
powierzchni izolacji, która zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
przy urządzeniach i instalacjach ener-
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fektywność energetyczna jest jednym z najlepszych
sposobów sprostania wyzwaniom związanym
z ograniczoną ilością zasobów energetycznych oraz
koniecznością ograniczania zmian klimatu.

Fot. Autora

na wzrost efektywności
energetycznej
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getycznych nie powinna przekraczać
60°C.
Regulacja ta powoduje, że izolacje
są projektowane jedynie pod względem
bezpieczeństwa i higieny pracy, a nie
ekonomii i okresu zwrotu z inwestycji.
W przeszłości, przy niskich cenach
paliwa, wydajna energetycznie izolacja
nie prowadziła do powstawania znacznych różnic. Obecnie cena energii jest
wyższa i według prognoz będzie jeszcze rosnąć. Skutkiem tego jest zwiększająca się luka pomiędzy stosowanymi poziomami izolacji, a rozwiązaniami
wydajnymi kosztowo. Dodatkowe koszty emisji CO2 przyczyniają się do przyspieszenia tej tendencji i zwiększenia
potencjału oszczędnościowego.
Badania ECOFYS, wiodącej agencji konsultingowej działającej w zakresie
wykorzystywania energii ze źródeł od-

nawialnych, wydajnej gospodarki energetyczno-węglowej oraz polityki energetycznej i klimatycznej potwierdziły, że
izolacje techniczne w Polsce posiadają
duży potencjał związany z wydajnością
energetyczną.
Oszczędność związana z zastosowaniem ekonomicznej izolacji w
przemyśle oraz elektrowniach i elektrociepłowniach wykorzystujących paliwa kopalne szacowana jest na 40 PJ
i 3.5 Mt CO2.
Dla zobrazowania tych liczb potencjał rocznych oszczędności można porównać do konsumpcji energii przez
600 000 gospodarstw domowych oraz
emisji CO2 emitowanej przez 1 700 000
samochodów średniej klasy przejeżdżających 12 500 km rocznie.
Potencjał ten można wykorzystać
poprzez izolację niezaizolowanych in-
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Rys. 1. Roczny potencjał redukcji CO2 w Polsce

Rys. 2. Roczny potencjał oszczędności energii w Polsce

stalacji, wymianę uszkodzonych izolacji oraz wczesne zaangażowanie ekspertów w dziedzinie izolacji w proces
planowania nowej budowy, remont lub
modernizację w celu realizacji planu
oszczędności energii.
Głównym czynnikiem sprzyjającym
poprawie efektywności energetycznej
jest dobór izolacji pod względem ekonomicznym, czyli gdzie suma kosztów
izolacji oraz strat ciepła jest najniższa (rys. 3). Wykres ten znajduje się w
opracowanej przez Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych (PSWIP) normie PN-B20105
„Izolacja Cieplna Wyposażenia Budynków i Instalacji Przemysłowych. Wymagania dotyczące projektowania,
wykonania i odbioru robót”.
Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych skupia przedstawicieli wszystkich liczących się firm izolacyjnych w naszym
kraju. Stowarzyszenie jest członkiem
Europejskiej Federacji Stowarzyszeń
Izolacji Przemysłowych FÉDÉRATION EUROPÉENNE DES SYNDICATS D’ENTREPRISES D’ISOLATION (FESI) powstałej w 1970 r.
w Paryżu, skupiającej stowarzyszenia
z 16 krajów europejskich, do których
należy ponad 3300 firm izolacyjnych.
Dzięki tej współpracy można pozyskać
wiedzę i doświadczenie wypracowane
w różnych krajach Europy.
Działające od 2009 r. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji
Przemysłowych stawia przed sobą następujące ważne cele statutowe:
 postęp techniczny w zakresie termicznych izolacji przemysłowych,
 tworzenie norm prawnych oraz
standardów w dziedzinie projektowania i wykonawstwa izolacji,
 rozwój szkolnictwa w zawodzie
montera i blacharza izolacji przemysłowych,
 współpraca z organami państwa i
placówkami naukowymi,
 organizacja konferencji, szkoleń
oraz wydawanie publikacji propagujących zagadnienia związane z
izolacjami przemysłowymi.

Rys. 3. Wyznaczanie ekonomicznej grubości izolacji

W tym roku PSWIP ma zaszczyt
organizować w Polsce XI Europejskie
Mistrzostwa Monterów Izolacji Przemysłowych, które odbędą się w dn. 18-19
września br. w Krakowie. W tych dniach
obradować będzie również Europejska
Federacja Stowarzyszeń Wykonawców
Izolacji Przemysłowych.
XI Europejskie Mistrzostwa Monterów Izolacji Przemysłowych to międzynarodowa impreza, w której rywalizują
przedstawiciele z 16 państw europej-

skich, będących członkami FESI. Główną ideą przyświecającą mistrzostwom
jest promowanie zawodu oraz wysokich
standardów wykonania izolacji przemysłowych.
Europejska Federacja Stowarzyszeń Wykonawców Izolacji Przemysłowych spotyka się na dorocznych obradach, obierając jako miejsce spotkań
jedno z najbardziej reprezentatywnych
miast dla danego kraju członkowskiego. W tym roku Polskie Stowarzyszenie

Partner:

II Konferencja
„Heat not Lost

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji
Przemysłowych

Organizator:

- efektywność energetyczna,
izolacje termiczne
dla energetyki i przemysłu,
projektowanie i wykonawstwo”

Wydawnictwo „Nowa Energia”

17-18 września 2015 r., EXPO Kraków
Zapraszamy również do uczestnictwa
i odwiedzania Targów „4INSULATION”

Wykonawców Izolacji Przemysłowych
jest organizatorem tej międzynarodowej
konferencji, która odbędzie się w nowo
otwartym Międzynarodowym Centrum
Targowo-Kongresowym EXPO Kraków.
W trakcie mistrzostw odbywać się
będą po raz pierwszy w Polsce Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych
4INSULATION oraz Konferencja „Heat
not Lost - efektywność energetyczna,
izolacje termiczne dla energetyki i przemysłu, projektowanie i wykonawstwo”.
Międzynarodowe Targi Izolacji Przemysłowych 4INSULATION powstały z
myślą o dynamicznych zmianach zachodzących w branży, a przede wszystkim o
zwiększającej się roli izolacji termicznej w
podnoszeniu efektywności energetycznej. Targi organizowane są na terenie
Międzynarodowego Centrum TargowoKongresowego EXPO Kraków i skierowane do firm z szeroko pojętej branży
izolacji, począwszy od producentów materiałów, maszyn, rusztowań, poprzez
wykonawców izolacji przemysłowych,
a przede wszystkim do klientów końcowych z przemysłu energetycznego, chemicznego, petrochemicznego i innych.
Konferencja „Heat not Lost - efektywność energetyczna, izolacje termiczne dla energetyki i przemysłu,
projektowanie i wykonawstwo” poruszać będzie zagadnienia dotyczące
wpływu izolacji termicznej na wzrost
efektywności energetycznej, projektowania i wykonawstwa robót termoizolacyjnych z zastosowaniem nowoczesnych materiałów izolacyjnych, jak
również tematykę białych certyfikatów.
Jest skierowana do wykonawców izolacji przemysłowych, przedstawicieli
przemysłu energetycznego, chemicznego, biur projektowych, audytorów
energetycznych oraz dostawców materiałów służących do wykonywania
izolacji termicznych. Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Izolacji Przemysłowych zaprezentuje opracowaną
przez siebie normę PN-B-20105 „Izolacje Cieplne Instalacji Przemysłowych
i Energetycznych - Wymagania Dotyczące Projektowania, Wykonawstwa i
Odbioru Robót”. o
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Dorota Kubek, „Nowa Energia”

Wybrane informacje o

XIV FORUM ENERGETYKÓW GRE 2014

W
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dniach 16-18 czerwca w Centrum Konferencyjno-Rekreacyjnym „Orle
Gniazdo” w Szczyrku odbyła się XIV Międzynarodowa Konferencja
Naukowo-Techniczna Forum Energetyków GRE 2014. Pierwsza konferencja obyła
się w 1988 r. w Zakładzie Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowego
w Bielsku-Białej.

Głównym celem Konferencji organizowanych cyklicznie co 2 lata jest
wymiana doświadczeń przedstawicieli przemysłu i nauki, prezentacja osiągnięć i tendencji rozwojowych energetyki, promocja ofert ze strony nauki oraz
przemysłu w zakresie eksploatacji, ze
szczególnym uwzględnieniem postępu
w technologii budowy i modernizacji
systemów energetycznych.
Patronat nad XIV Forum Energetyków GRE 2014 objęli minister gospodarki, wicepremier Janusz Piechociński
oraz minister nauki i szkolnictwa wyższego prof. Lena Kolarska-Bobińska.
Patronat naukowy od wielu lat obejmuje Komitet Problemów Energetyki Polskiej Akademii Nauk, którego
przewodniczącym jest prof. Tadeusz
Chmielniak.
W Komitecie Honorowym Konferencji byli również: prof. Krzysztof Kurzydłowski dr h.c. - dyrektor Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju, senatorowie: prof. Piotr Wach i prof. Ryszard
Knosala, prof. Marek Tukiendorf - rektor Politechniki Opolskiej oraz dr inż.
Henryk Majchrzak - prezes zarządu
PSE SA.
W imieniu Komitetu Naukowego
i Organizacyjnego uczestnicy Konferencji zostali powitani przez prof. Sławomira Szymańca - kierownika Katedry
Elektrowni i Systemów Pomiarowych z

Powitanie uczestników konferencji przez prof. S. Szymańca i prof. S. Zatora

prof. Janusz Pospolita,
prorektor Politechniki Opolskiej
wśród uczestników Konferencji

prof. Marek Tukiendorf,
rektor Politechniki Opolskiej
w czasie uroczystego otwarcia Konferencji
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Od lewej: prof. Anton Mazurenko, prof. Janusz Pospolita, Edward Słoma

Gerard Lipiński, koordynator programu
strategicznego z Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju

prof. Wojciech Nowak, Akademia
Górniczo-Hutnicza w Krakowie

prof. Tadeusz Chmielniak, dr h.c., były
rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach
oraz wieloletni dziekan Wydziału i
dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń
Energetycznych

dr inż. Piotr Burmistrz,
Akademia Górniczo Hutnicza w Krakowie
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Wydziału Elektrotechniki, Automatyki
i Informatyki oraz prof. Sławomira Zatora z Katedry Zarządzania Energetyką, prodziekana Wydziału Inżynierii
Produkcji i Logistyki Politechniki Opolskiej. Współorganizatorem Konferencji było Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju, Uniwersytety Techniczne
w Odessie i Ostrawie oraz Wydawnictwo „Nowa Energia”.
Po powitaniu wszystkich uczestników Konferencji prof. S. Zator i prof. S.
Szymaniec występujący jako przedstawiciele głównych organizatorów konferencji powitali członków Komitetu Honorowego.
Z ogromną przyjemnością powitano prof. Marka Tukiendorfa, rektora
Politechniki Opolskiej oraz prof. Janusza Pospolite, prorektora Politechniki
Opolskiej ds. nauki. Jego Magnificencję poproszono o uroczyste otwarcie
Konferencji.
Prof. S. Zator serdecznie powitał
Edwarda Słomę, dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie
Gospodarki, który w imieniu wicepremiera i ministra gospodarki Janusza
Piechocińskiego przekazał uczestnikom Konferencji serdeczne życzenia
i podziękowania za doniosły wkład naukowo-badawczy w strategiczny rozwój
polskiej energetyki.
Serdeczne podziękowania skierowane zostały do dyrektora NCBiR prof.
Krzysztofa Kurzydłowskiego, którego
reprezentował koordynator programu
strategicznego - Gerard Lipiński.
Bardzo gorąco powitano liderów
czterech zadań badawczych programu strategicznego „Zaawansowane
technologie pozyskiwania energii”,
a mianowicie prof. Tadeusza Chmielniaka, prof. Wojciecha Nowaka, prof. Jana
Kicińskiego oraz dr inż. Piotra Burmistrza, który reprezentował prof. Andrzeja Strugałę.
Gorąco powitano prof. Halinę Pawlak-Kruczek i prof. Klausa Heina - wybitnych specjalistów z zakresu suszenia
paliw energetycznych oraz członków
Ukraińskiej Akademii Nauk: prof. Ałłę Denisową, prof. Antona Mazurenkę
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z Odeskiego Uniwersytetu Technicznego oraz prof. Pavela Santariusa z Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie.
Z dużym zadowoleniem i serdecznością powitano partnerów przemysłowych:
 Rafała Hyrzyńskiego, dyrektora Departamentu Rozwoju i Regulacji
w ENERGA SA,
 Leszka Tlałkę, dyrektora Departamentu Rozwoju oraz Mirosława
Henca, kierownika Biura Badań
i Nowych Technologii w Departamencie Rozwoju PGE GiEK SA,
 Pawła Ponetę, szefa Biura Badań
i Rozwoju TAURON Polska Energia SA,
 Marka Szczechowicza, zastępca
dyrektora Departamentu Eksploatacji PSE SA,
 Dariusza Kowzana, wiceprezesa
zarządu i dyrektora ds. realizacji
kontraktów i rozwoju Bilfinger ELWO SA.
 Sławomir Szymaniec serdecznie
powitał wszystkich zgromadzonych partnerów przemysłowych
uczestniczących w Konferencji
i przeprosił, że nie wymieni wszystkich nazwisk, a tylko wybranych reprezentantów:
 Carla-Gustawa Berga, wiceprezydenta ds. technologii oraz Vesa Kumpulainen, kierownika biura
Kumera Technology Center,
 Andrzeja Wolffa z TESSA i z innych przedstawicieli firm uczestniczących w Konferencji.
Następnie Prof. Szymaniec odczytał załączone listy przesłane przez senatorów prof. Piotra Wacha oraz prof.
Ryszarda Knosali.
Obradami sesji plenarnej przewodniczyli: prof. Janusz Pospolita, prorektor
Politechniki Opolskiej, prof. Anton Mazurenko z Narodowego Uniwersytetu
Techniczny w Oddesie oraz Edward Słoma, zastępca dyrektora Departamentu
Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.
W sesji plenarnej bardzo interesujące referaty wygłosili: Gerard Lipiński
z NCBiR, prof. Tadeusz Chmielniak z
Politechniki Śląskiej, prof. Wojciech

prof. Jan Kiciński,
dyrektor IMP PAN Gdańsk

prof. Halina Pawlak-Kruczek,
Politechnika Wrocławska

prof. Klaus Hein
wygłasza referat w sesji plenarnej

Maciej Spinkiewicz,
Kumera Corporation

prof. Ałła Denysova, Uniwersytet Techniczny w Odessie, dyrektor ukraińsko-polskiego
centrum edukacyjnego, prof. Anton Mazurenko, Uniwersytet Techniczny w Odessie,
wieloletni dyrektor Instytutu Energetyki

Nowak z AGH, dr inż. Piotr Burmistrz
z AGH, prof. Jan Kiciński z IMP PAN,
prof. Halina Pawlak-Kruczek z Politechniki Wrocławskiej, prof. Klaus Hein, Carl-Gustaw Berg z Kumera Corporation, Mirosław Henc z PGE GiEK
SA, Paweł Poneta z TAURON Polska
Energia SA, Rafał Hyrzyński z ENERGA SA, Marek Szczechowicz z PSE
SA, Andrzej Wolff z TESSA Sp. z o.o.
Sp. k. oraz Michał Kornasiewicz z Kancelarii Adwokatów i Radców Prawnych
Dziedzic Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy. Opublikowany w nr 2/2014 Nowej Energii program GRE 2014 zrealizowano planowo.
Tematyka Konferencji obejmowała
osiągnięcia naukowo-badawcze i wdrożeniowe uzyskane w czterech zadaniach badawczych realizowanych w
strategicznym Programie Badań Naukowych i Prac Rozwojowych pt. „Zaawansowane technologie pozyskiwania energii”.
Lider zadania badawczego nr 1 prof. Tadeusz Chmielniak, przedstawił
zagadnienia związane z pracowaniem
technologii dla wysokosprawnych „zero emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytywaniem CO2.
Zadaniem badawczym nr 2 kieruje

prof. Janusz Kotowicz, dziekan Wydziału
Inżynierii Środowiska i Energetyki
Politechniki Śląskiej występujący jako
referent i moderator sesji plakatowej

Mirosław Henc, PGE GiEK SA

Andrzej Wolff, TESSA Sp. z o.o. Sp. k.

Paweł Poneta, TAURON Polska Energia SA

Michał Kornasiewicz, Kancelaria
Adwokatów i Radców Prawnych Dziedzic
Kowalski Kornasiewicz i Partnerzy

prof. S. Zator, dr inż. J. Lichota, prof. Z. Plutecki, rozmawiają w czasie przerwy kawowej
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prof. Wojciech Nowak z AGH w Krakowie. Przybliżył on tematykę zadania
nr 2 pt. „Opracowanie technologii spalania tlenowego dla kotłów pyłowych i
fluidalnych zintegrowanych z wychwytywaniem CO2”.
Po raz pierwszy na Konferencji GRE
prezentowane były wyniki dwóch kolejnych zadań badawczych, a mianowicie
nr 3 pt. „Opracowanie technologii zgazowania węgla dla wysokoefektywnej
produkcji paliw i energii elektrycznej”,
którym kieruje prof. Andrzej Strugała z
Akademii Górniczo-Hutniczej, a na sesji
plenarnej uzyskane wyniki prezentował
dr inż. Piotr Burmistrz.
Zadaniem badawczym nr 4 pt.
„Opracowanie zintegrowanych technologii wytwarzania paliw i energii z
biomasy, odpadów rolniczych i innych”
kieruje prof. Jan Kiciński, członek korespondent PAN i dyrektor Instytutu Maszyn Przepływowych PAN.
W trakcie Konferencji GRE 2014
odbyło się Sympozjum Coal Drying,
w ramach, którego prezentowane były wyniki projektu „Wstępne suszenie
węgla brunatnego dla celów energetycznych”, którym kieruje prof. Halina
Pawlak-Kruczek.
Moderatorem Sesji Plakatowej był
prof. Janusz Kotowicz, dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej.
Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego XIV Forum Energetyków
był prof. Zbigniew Plutecki, który czuwał nad sprawnym przebiegiem Konferencji.
Po przedstawieniu przez liderów wyników badań prowadzonych zadań i projektów, przystąpiono do popołudniowej
części sesji plenarnej w ramach, której
odbyło się Forum Dyskusyjne, któremu
przewodniczył jako moderator prof. Waldemar Skomudek, dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji i Logistyki i były prezes
zarządu PSE SA. Tematyka Forum Dyskusyjnego obejmowała aktualne i przyszłe problemy innowacji sektora elektroenergetycznego. Podsumowanie Forum
Dyskusyjnego wraz z wypowiedziami
moderatora i panelistów zamieszczono

Moderator prof. W. Skomudek i paneliści Forum Dyskusyjnego. Od lewej: prof. Ałła
Denisova (Uniwersytet Politechniczny w Odessie), dr inż. K. Lampert (TAURON Polska
Energia S.A.), R. Hyrzyński (ENERGA SA), prof. W. Skomudek (Politechnika Opolska),
E. Słoma (Ministerstwo Gospodarki), M. Szczechowicz (PSE SA)

Uczestnicy Konferencji, w pierwszym rzędzie od lewej: T. Chmielniak, W. Nowak, J. Kiciński,
K. Wójs, E. Słoma, M. Tukiendorf, J. Pospolita, Z. Kabza

Dyskusja w czasie Sesji Plakatowej
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Sesja Plakatowa

Uczestnicy Konferencji na wycieczce technicznej w Elektrowni Szczytowo-Pompowej Porąbka Żar

jest również rozszerzenie współpracy z
partnerami przemysłowymi oraz nowymi
firmami współpracującymi z energetyką
zawodową i przemysłową.
O nadzwyczajnej dyscyplinie i zaangażowaniu referentów świadczy wygłoszenie wszystkich wystąpień, które
zawierał szczegółowy program Konferencji opublikowany w nr 2-3/2014
„Nowej Energii”.
Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego serdecznie podziękowali uczestnikom Konferencji za

aktywny udział w obradach. Szczególne słowa podziękowania skierowano do
członków Komitetu Honorowego, referentów, przewodniczących sesji oraz
dyskutantów. Podziękowano również
współorganizatorom i współpracownikom za doniosłe wsparcie merytoryczne i organizacyjne.
Redaktor naczelna „Nowej Energii” serdecznie dziękuje doktorantom:
Krystianowi Ryszczykowi oraz Pawłowi
Sattlerowi za zebranie materiałów zamieszczonych w tej publikacji. o
Fot. NE
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w dalszej części opracowania.
W ostatnim dniu uczestnicy Konferencji udział wzięli w wycieczce do PGE
Energia Odnawialna S.A. Oddział ZEW
Porąbka-Żar w Międzybrodziu Bialskim.
W XIV Forum Energetyków wzięło udział 184 uczestników, w sesjach
wygłoszonych zostało 55 referatów, a
w Sesji Plakatowej zaprezentowano
52 postery.
Uczestnicy Konferencji wysoko
ocenili przygotowane i opublikowane
materiały przedkonferencyjne w postaci obszernych streszczeń referatów
w Wydawnictwie „Nowa Energia” 1 i
2-3/2014. Bardzo owocne były dostarczone monografie zawierające obszerne wyniki badań. Wysoko także oceniono przygotowanie Konferencji, a w
szczególności wartości merytoryczne
wygłaszanych referatów oraz Forum
Dyskusyjnego.
Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej prof. Janusz Kotowicz podkreślił
bardzo dobrą organizację wieloletnich
Konferencji Forum Energetyków i zaproponował używanie roboczej nazwy
„Kabzonalia”.
W dyskusji wskazano potrzeby kontynuacji cyklicznych konferencji, które
walnie przyczyniają się do wdrażania
rozwiązań naukowo-badawczych do
praktyki przemysłowej.
Konferencja wskazuje na uzyskane
efekty społeczne i ekonomiczne oraz
możliwości wdrożeniowe. Bogaty jest
dorobek publikacyjny, patentowy oraz
wyraźny rozwój kadr naukowych z dyscypliny energetyka i nauk pokrewnych.
Forum Energetyków GRE 2014 wzbudziło duże zainteresowanie i wysoką ocenę
specjalistów krajowych i zagranicznych.
Podkreślano wspólne osiągnięcia partnerów naukowych i przemysłowych, a
w szczególności grup energetycznych:
TAURON, PGE, ENERGA oraz RAFAKO. W Konferencji uczestniczyli nie tylko
realizatorzy programów strategicznych
i programów operacyjnych, ale firmy i
specjaliści zajmujący się diagnostyką,
modernizacją, remontami i eksploatacją systemów energetycznych. Celowe
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Opracowanie: Dorota Kubek, „Nowa Energia”

Przemysł powinien wzbogacać
swój potencjał badawczy

P
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olska nauka ma swój udział w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań w branży
energetycznej. Jest to ważny aspekt powiązania nauki z przemysłem oraz
transferu wiedzy bezpośrednio do procesów wdrożeniowych. Obserwujemy wiele
zmian w energetyce wielkoskalowej, ale nadal prawie 90% energii jest wytwarzanej
z węgla kamiennego i brunatnego.

- Z drugiej strony musimy sprostać
wyzwaniom związanym z Pakietem klimatyczno-energetycznym, co uderza
w nas od strony gospodarczo-finansowej. Niewystarczająca jest obecna produkcja energii z odnawialnych
źródeł, by spokojnie mówić o spełnieniu wymagań unijnych w tym zakresie.
Obecnie udział energii pochodzącej ze
źródeł odnawialnych w energii pierwotnej ogółem dla Polski wynosi ponad
11%. Przewagę produkcji tej energii
stanowi wytwarzanie realizowane w
energetyce wodnej. Pytanie - co dalej z
biomasą, biogazem czy też kogeneracją? - tak rozpoczął Forum Dyskusyjne
podczas XIV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Technicznej Forum
Energetyków GRE 2014 moderator
dyskusji - prof. Waldemar Skomudek
z Politechniki Opolskiej.
- Musimy pamiętać również o znacząco zdekapitalizowanym majątku
wytwórczym w naszym kraju. Poziom
dekapitalizacji na poziomie 50%, to
ogromne wyzwanie dla branży energetycznej oraz osłabienie systemu elektroenergetycznego. Potrzeba nam
nowych, innowacyjnych rozwiązań.
Pytanie tylko, czy nas na to stać i na
ile nas stać? - zastanawiał się na wstępie moderator.
Na temat zagadnień związanych z
kierunkiem rozwoju polskiej energetyki

oraz filozofii funkcjonowania systemu
elektroenergetycznego wypowiadali
się: Edward Słoma, z-ca dyrektora Departamentu Energetyki w Ministerstwie
Gospodarki; Rafał Hyrzyński, dyrektor
Departamentu Rozwoju i Regulacji w
ENERGA S.A.; Marek Szczechowicz,
z-ca dyrektora Departamentu Eksploatacji w PSE S.A.; Krzysztof Lampert,
specjalista wiodący ds. planowania
strategicznego w TAURON Polska
Energia S.A.; prof. Ałła Denysova, kierownik Katedry Elektrowni Cieplnych i
Energooszczędnych Technologii, Wydział Energetyczny, Odessa National
Polytechnic University oraz uczestnicy GRE 2014.

W. Skomudek: Energetyka wielkoskalowa będzie dominowała - w mojej ocenie - jeszcze przez dłuższy okres
czasu w naszym kraju. Niezależnie od
tego bardzo dynamicznie rozwija się w
różnych formach energetyka rozproszona - OZE, kogeneracja, itd.
Mówiąc o innowacyjnych rozwiązaniach wprowadzanych do naszej
gospodarki, pojawiają się różne opracowania, które jednoznacznie próbują
ocenić, jak jest u nas w kraju z innowacyjnością. W ubiegłym roku ukazał się
raport prof. Jerzego Hausnera, który
wskazuje na niską dynamikę implementacji innowacyjnych rozwiązań w
naszym kraju. Z pewnością, aby moż-
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na było wprowadzać innowacyjne rozwiązania w sektorze energetycznym,
konieczna jest m.in. odpowiednia legislacja prawna, która sprzyjać będzie
wdrażaniu innowacyjności w systemie
elektroenergetyczny.
Pod koniec 2013 r. mieliśmy do
czynienia z wprowadzeniem małego
trójpaku. Jak Pan ocenia regulacje
prawne, w szczególności nowe i modyfikowane w ciągu ostatnich 3 lat,
i możliwość wprowadzania innowacyjnych rozwiązań, ze szczególnym
uwzględnieniem wsparcia finansowego
bezpośrednio ze środków unijnych?

 Polityka i prawo
E. Słoma: Kształtowanie prawa
to zagadnienie kluczowe jeśli chodzi
o funkcjonowanie wszystkich uczestników rynku energetycznego. Ustawa to dokument, który jako przyjęty
do krajowego prawa zobowiązuje do
określonych zachowań.
W systemie polskiego prawa od
2005 r. funkcjonuje system wsparcia
dla tzw. energetyki odnawialnej. Przyznam szczerze, że ja byłem jedną z
tych osób, która uznała, że sztywny
system wsparcia dla wszystkich technologii, które wpisują się pod pojęciem

Niestety nie spodziewałem się, że
tym podejściem otworzymy coś na
wzór puszki Pandory. Okazało się, że
jak mówimy o wsparciu finansowym
- można powiedzieć dużym wsparciu
dla energetyki - to niestety nie potrafimy się w tym zakresie dogadać. Każdy
optuje za jakąś technologią i uważa, że
to ona powinna właśnie uzyskać wysokie bądź najwyższe wsparcie. Z tego wynika już prawie 3-letnia dyskusja
nad projektem ustawy OZE.

 Innowacyjność kosztuje
Polska jako kraj członkowski UE
ma obowiązek wypełniać pewne normy, które są przyjęte przez Radę UE
i zapisane w odpowiednich dyrektywach (Pakiet 3x20). My jako Polska zadeklarowaliśmy 15,5% energii
z OZE. Trzeba było zaproponować
takie rozwiązanie, poprzez które do
2020 r. będziemy w stanie wypełnić
w bilansie energii krajowej ten udział
z odnawialnych źródeł energii. Projekt
Ustawy o OZE, poprzez system aukcji ma doprowadzić do tego, aby w
perspektywie 2020 r. te technologie,
które są w stanie wpisać się w system
aukcyjny - mogły uczestniczyć i rozwijać się, a w konsekwencji - z tych
źródeł opartych na tych konkretnych
technologiach - uzyskać 15,5% udział.
System aukcyjny zaproponowaliśmy dlatego, aby uzyskanie odpowiedniego udziału procentowego OZE
odbyło się jak najniższym kosztem
płatnika. Dopóki technologie OZE nie
są jeszcze na tyle rozwinięte, aby na
rynku same się broniły - wymagają dodatkowych pieniędzy w postaci wsparcia. A wsparcie idzie w praktyce z pieniędzy podatnika płacącego za prąd.
Rząd naszego kraju ma obowiązek
zaprojektować takie rozwiązania prawne, które nie będą powodowały kreowania impulsu wzrostu cen energii i
ciepła, ponad to co jesteśmy w stanie ponieść.
Jest to cały czas próba szukania
równowagi, aby Polska była w stanie
podołać z jednej strony zwymiarowanej polityce klimatycznej UE, a z drugiej strony żebyśmy dawali szansę na
rozwój technologii właściwych dla naszego klimatu nie blokując jednocześnie rozwoju gospodarki zbyt wysokimi
cenami energii elektrycznej i cieplnej.
Budowanie relacji poprzez prawo,
to budowanie relacji pomiędzy wszystkimi uczestnikami rynku energii elektrycznej - od wytwórcy do odbiorcy
końcowego.
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OZE - nie jest dominantą dla potrzeby
rozwoju tychże technologii. Każdy kraj
UE mając inne uwarunkowania klimatyczne, surowcowe i mając inny stopień rozwoju - ma własne uwarunkowania. Dlatego też uznaliśmy w MG, że
właściwym rozwiązaniem będzie próba
znalezienia takiego systemowego rozwiązania, gdzie wsparcie dla różnych
technologii będzie zwymiarowane pod
kątem potrzeby rozwoju tychże technologii w warunkach jakimi dysponuje
nasz kraj. Widzimy, że pewne technologie w kraju „mają przestrzeń” i powinny tą przestrzeń mieć. Inne być może
też, ale niekoniecznie w takich rozmiarach, jak w innych krajach.
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 System wsparcia
Wprowadzając system wsparcia
przyznam, że intencją wszystkich, którzy kreowali system zielonych certyfikatów, był rozwój energetyki rozproszonej a nie systemowej. Okazuje się,
że w gospodarce liberalnej, gdzie liczy się biznes i umiejętność jego prowadzenia, to właśnie duża energetyka systemowa znalazła dodatkowe
- dobre dla siebie źródło przychodów i
szybko wykreowała technologie w postaci współspalania. Niestety poprzez
tą sytuację sporo zepsuliśmy i nie osiągnęliśmy tego, co miało być wcześniej
efektem wprowadzenia tego systemu.
W. Skomudek: W Grupie ENERGA funkcjonuje elektrownia węglowa w
Ostrołęce, która przewidziana jest do
modernizacji. Oceniając zaproponowane obecnie rozwiązania, jakie szanse
są na realizację dużej inwestycji - budowy nowego bloku? Elektrownia na
północy kraju jest potrzebna z punktu widzenia systemowego. Myślę, że
spełniałaby swoją rolę, zwłaszcza, że
rozwinięte i zaawansowane są prace
nad budową połączenia transgranicznego Polska-Litwa. Dlatego też można
by myśleć o pewnym transferze energii
poza nasz kraj.
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R. Hyrzyński: W 2012 r. Zarząd
ENERGA SA podjął decyzję o zamrożeniu Projektu Ostrołęka C, co nie
oznacza wycofania się z jego realizacji. W wyniku wcześniejszych decyzji

w zakresie podziału aktywów energetycznych w Polsce, Grupa ENERGA została właścicielem tylko jednej
elektrowni systemowej, tj. Elektrowni
Ostrołęka B o mocy bliskiej 650 MW.
Nasza struktura wytwórcza oparta jest
przede wszystkim na zasobach wodnych z flagową, największą w Polsce
- elektrownią wodną Włocławek. Grupa ENERGA przyjęła strategię inwestycyjną, która koncentruje się przede
wszystkim na rozwoju sieci dystrybucyjnej oraz odnawialnych źródeł energii. W ostatnich dwóch latach dynamicznie rozwijamy aktywa wiatrowe.
Dzieje się to poprzez akwizycje, jak
i projekty realizowane samodzielnie
przez ENERGA. Jak już wspomniałem, nie wycofaliśmy się całkowicie z
Projektu Ostrołęka C. Niestety realia
rynkowe w ostatnim czasie zmieniły
się na tyle, że nie podejmujemy ryzyka samodzielnej realizacji tak dużego
i obarczonego zagrożeniami zadania
inwestycyjnego. Od samego początku
zakładaliśmy, iż inwestycję tę będziemy realizować wspólnie z partnerem
strategicznym.
W. Skomudek: Mamy świadomość, że są to decyzje właścicielskie.
Jak Pan natomiast ocenia możliwość
wprowadzenia innowacyjnych rozwiązań właśnie w Ostrołęce? Można przecież hipotetycznie przyjąć, że prędzej
czy później ta inwestycja będzie realizowana. Na północy jest również
prowadzona rozbudowa sieci przesyłowej, zresztą nie tylko ze względu na
połączenie Polska-Litwa, ale również
ze względu na nowe źródła wiatrowe
oraz możliwość powstania komercyjnej elektrowni węglowej.
R. Hyrzyński: Oczekiwania energetyki idą w kierunku wdrażania sprawdzonych, innowacyjnych rozwiązań
technicznych, które przełożą się na
wyższą sprawność przetwarzania
energii i obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Należy przy tym pamiętać o uwarunkowaniach rynkowych i
ryzykach (zagrożeniach) związanych

z implementacją rozwiązań, które nie
zostały wdrożone na skalę przemysłową. Biorąc pod uwagę całość uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, w
tym finansowych, brakuje argumentów
przemawiających za realizacją nowatorskich projektów na dużą skalę.

 Nowe technologie dla
węgla i wytwarzania

W. Skomudek: Grupa TAURON
posiada elektrownie węglowe, które wymagają wsparcia finansowego oraz nowych technologii. Jak Pan
postrzega innowacyjność w kontekście programów - mam tutaj na myśli
programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, które są realizowane
wspólnie z przemysłem? Czy jest jakaś ścieżka, która mogłaby wesprzeć
TAURON na ryku energetycznym wytwórczym, zwłaszcza przy posiadaniu tak dużej ilości wytwarzania opartego na węglu kamiennym?
K. Lampert: Grupa TAURON stara się wspierać innowacje, badania i
rozwój w naszym kraju. Współpracujemy z większością uczelni (zwłaszcza
technicznych) z Polski południowej.
Trzeba zauważyć, że branża energetyczna (a w tym również TAURON) stoi
przed poważnymi wyzwaniami. Grupa
dysponuje stosunkowo starym zdekapitalizowanym majątkiem wytwórczym.
Przed 2020 r. mamy w planie odstawienie ok. 1500 MW mocy, przede
wszystkim bloki o mocy 120 MW. Z
drugiej strony - mamy uwarunkowania
unijne, utrudniające inwestycje oparte
na węglu kamiennym. Instytucje finansujące dość chłodnym okiem oceniają
inwestycje węglowe, dlatego też proces pozyskiwania finansowania jest
coraz bardziej problematyczny.
Pogodzenie tych dwóch sfer nie
jest łatwe. Jak zatem odbudować moc
w systemie, starając się zapewnić bezpieczeństwo energetyczne kraju przy
rosnącym zapotrzebowaniu na energię elektryczną? Jak zapewnić bezpieczeństwo przy coraz ostrzejszych
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regulacjach unijnych, przekładających
się na regulacje krajowe?
Jedną z dróg na którą liczymy, jest
właśnie wspieranie innowacji. Liczymy
na rozwój technologii, przede wszystkim węglowych, ale nie tylko. Myślę,
że Grupa TAURON jest w wyjątkowym
położeniu - biorąc pod uwagę pozostałe krajowe grupy energetyczne. Nasza
Grupa dysponuje własnymi zasobami
węgla kamiennego, gdyż mamy dwie
kopalnie. W ramach Grupy staramy
się w możliwie największym stopniu
tę synergię wykorzystywać. Stąd decyzja inwestycyjna o budowie bloku
energetycznego w Jaworznie, co do
którego - jak wiadomo - było wiele kontrowersji. Wszystkie inwestycje oparte
na węglu kamiennym (EC Tychy, EC
Nowa) według naszej opinii, szacunków i analiz mają sens i w najbliższej
przyszłości powinny mieć dodatni efekt
ekonomiczny.
Obecnie sytuacja w branży jest taka, że nawet mając fundusze na inwestycje, ciężko jest ocenić, w jaką
technologię zainwestować. TAURON
prowadzi inwestycje oparte na gazie przy cenie paliwa trudno przewidywalnej i, w dużej mierze, mało stabilnej,
przy niekoniecznie pewnych w obecnej
sytuacji politycznej - dostawach. Prowadzimy rozmowy na temat współpracy przy budowie elektrowni jądrowej
w Polsce. Inwestujemy w energetykę
węglową, co do której są znaki zapytania od strony regulacyjnej. Staramy
się zatem zdywersyfikować portfel inwestycyjny, a z drugiej strony oczekujemy podpowiedzi ze strony nauki

W. Skomudek: Przechodząc do
kwestii sieci przesyłowych, chciałbym rozpocząć od powiązań transgranicznych. Na ten moment mamy na
wschodzie kilka połączeń transgranicznych, które wymagają pełnego udrożnienia. Operator Systemu Przesyłowego czyni wiele starań w tym kierunku.
Chciałbym w szczególności zwrócić uwagę na połączenie z Ukrainą na
poziomie napięcia 750 kV. Jest to powiązanie generalnie nieczynne. Drugą
linią 220 kV na połączeniu z Ukrainą
jest prowadzony transfer energii elektrycznej. Jak ocenia Pan możliwość
włączenia tej linii do systemu elektroenergetycznego? Jak Pan widzi obraz energetyki odnawialnej po stronie
ukraińskiej w kontekście rozwoju tej
energetyki po stronie polskiej?
M. Szczechowicz: Przewidywany
poziom nakładów w latach 2014-2018
to około 6 mld zł na budowę nowej

oraz rozbudowę i modernizację istniejącej infrastruktury elektroenergetycznej - w tym związaną z przyłączeniem
nowych źródeł i farm wiatrowych. Z
tego w Planie Inwestycji Rzeczowych
PSE S.A. na 2014 r. nakłady inwestycyjne określone zostały na poziomie
740 mln zł, z przeznaczeniem zarówno
na kontynuowane zadania inwestycyj-

ne (rozpoczęte przed 2014 r.), jak i na
nowo rozpoczynane zadania inwestycyjne od 2014 r.
Zawarte umowy na przygotowanie
i realizację zadań inwestycyjnych opiewają już na łączną kwotę około 7,5 mld
zł, (umowy na ok. 75% tej wartości były
zawierane od stycznia 2012 r.), a do
końca 2014 r. planowane jest udzielenie zamówień na kolejne 2 mld zł.
Spółka, w ramach zawartych i planowanych kontraktów, przewidziała realizację szeregu inwestycji związanych
z budową i modernizacją linii przesyłowych oraz budową i rozbudową stacji
elektroenergetycznych, w tym m.in.:
 budowę: 11 linii przesyłowych
400 kV, 5 linii przesyłowych 220
kV, 3 stacji elektroenergetycznych
400/110 kV, 2 stacji elektroenergetycznych 400 kV.
 rozbudowę 58 stacji elektroenergetycznych (o różnym napięciu),
 modernizację: 2 linii przesyłowych
400 kV,19 linii przesyłowych 220
kV, 35 stacji elektroenergetycznych,
 zakup i instalację 43 transformatorów.
E. Słoma: Nasze czerwcowe spotkanie z wiceministrem Ukrainy ds.
energetyki wskazuje, że widzi on potrzebę przebudowy drogi ukraińskiej
dla kierunku Europy Zachodniej. Ambicją Ukrainy jest - w zakresie energetyki,
aby na koniec 2016 r. móc zsynchronizować się z systemem europejskim.
Oznacza to poważny wysiłek. Będziemy prowadzić rozmowy z PSE w jakiej
formule poprowadzić to połączenie i
jednocześnie zrealizować cele Ukrainy.
Potencjał źródeł wytwórczych w
tym państwie jest i będzie taki, że
Ukraina będzie zdolna eksportować
energię elektryczną na zachód.
W. Skomudek: Jak sobie poradzimy z punktu widzenia przygotowania
inwestycji sieciowych ze względu na
narzędzia prawne, aby wszystkie zaplanowane inwestycje sieciowe i liniowe można było zrealizować w najbliż-
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- uczelni, instytutów badawczych, jaki
obrać kierunek inwestycji. Wierzymy,
że wspierając programy badawcze,
można wypracować sobie nową ścieżkę inwestycyjną.
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szym czasie? Perspektywa 2025 r. nie
jest przy tego typu inwestycjach odległa. Obecnie problemy z budową linii
elektroenergetycznych związane są z
fazą przedinwestycyną, która trwa co
najmniej kilka lat. Stąd cykl inwestycyjny niestety trwa od 3 do nawet 8 lat.
Jest to też dla energetyki bardzo duże wyzwanie. Inwestycjom nie sprzyja również brak Ustawy o korytarzach
infrastrukturalnych, która odnosi się
do budowy sieci różnego rodzaju: ciepłowniczej, elektroenergetycznej, gazowniczej, a prace nad nią są mocno
opóźnione.

 Rozwój inwestycji

sieciowych,
przesyłowych w Polsce

W. Skomudek: Dużo mówimy o
wytwarzaniu, również rozproszonym.
Do tego potrzebna jest sieć, która jest
w stanie przyjąć energię elektryczną
w różnych miejscach kraju, nawet w
tych miejscach, gdzie obecna sieci
przesyłowa i dystrybucyjna wymaga
dokapitalizowania. Musimy również
pamiętać o energetyce prosumenckiej, która wchodzi w życie poprzez
regulacje prawne związane z małym
trójpakiem, a dynamizm wejścia w system z drobnymi źródłami może być w
najbliższym czasie ogromny.

 Tylko wspólne działanie

Technologie

może dać pożądany
efekt

W. Skomudek: Dostrzegając pilną potrzebę dalszego rozwoju polskiej
energetyki, nie możemy obecnie pominąć statusu własnościowego poszczególnych krajowych grup energetycznych i odpowiedzialności kodeksowej
osób zarządzających tymi jednostkami.
Realia rynkowe, w których funkcjonuje
energetyka bardzo mocno dystansują
się od nakazowej polityki zarządzania
podmiotami. Podejmowane dzisiaj zamierzenia inwestycyjne musi poprzedzać szczegółowa analiza ich opłacalności i efektywności w zderzeniu z

wymaganiami rynku konkurencyjnego. Zatem wszelkie potrzeby sektora energetycznego są i będą bardzo
skrupulatnie badane pod względem
możliwości uzyskania przez inwestora/inwestorów pożądanego - wcześniej
założonego - efektu.

 W jaki sposób

współpracować, aby
nauka realizowała
projekty potrzebne
przemysłowi?

R. Hyrzyński: Nasuwa się pytanie, co należy zrobić i w jaki sposób
postępować, aby współpraca nauki
i przemysłu przebiegała w klimacie
wzajemnego zrozumienia potrzeb?
Przykładem współpracy pomiędzy
ENERGA a jednostkami naukowobadawczymi jest realizacja zadań badawczych w ramach programów uruchamianych przez NCBiR. Współpraca
pomiędzy biznesem a nauką nie jest
łatwa. Częsta odmienność oczekiwań i
celów jest podstawową barierą owocnej współpracy. Dlatego też musimy
poznawać swoje priorytety, ograniczenia oraz wymagania korporacyjne. Co zrobić, aby przemysł wychodził
naprzeciw nauce, finansując badania
naukowe oraz aby nauka realizowała
zadania badawcze, które będą implementowane w przemyśle?
Jednym z pomysłów jest, aby były
to środki z ulgi podatkowej transferowanej na badania od przedsiębiorców
do podmiotów naukowo-badawczych.
Warto również rozważyć, aby środki z
nowego budżetu UE były kołem zamachowym dla rozwoju innowacyjnej
energetyki. W ramach tego działania
pożądane jest tworzenie Inteligentnych specjalizacji na poziomie Kraju
i regionów.
Prof. dr hab. inż. Jan Kiciński,
Instytut Maszyn Przepływowych
PAN w Gdańsku: Faktycznie zadanie
nr 4 było dla naszego środowiska dużym doświadczeniem. Okazało się, że
po raz pierwszy wyszła nam na dużą

skalę współpraca z przemysłem. Były pewne ograniczenia korporacyjne.
Zderzyliśmy się z koniecznością budowy obiektów rzeczywistych w Żychlinie oraz Szepietowie, a co za tym
idzie - specyficznymi wymaganiami
gmin. Weszliśmy w środowisko samorządów lokalnych, które do tej pory było nam obce. Musieliśmy również
przejść gąszcz przepisów. Na szczęście Prawo zamówień publicznych
zostało złagodzone, a NCBR „zdjął”
sztywny gorset.
Chciałbym również zwrócić uwagę
na fakt zderzenia z modelem finansowym grup energetycznych, a co za
tym idzie - pytanie: czy wdrażanie nowych rozwiązań, technologii się opłaca? Musimy myśleć wcześniej, czy
model finansowy naszego partnera
przemysłowego przewiduje wdrożenie nowego rozwiązania.
Prof. dr hab. inż. Wojciech Nowak, Akademia Górniczo-Hutnicza: W Akademii Górniczo-Hutniczej
w Krakowie powstała wielka inicjatywa
związana z powołaniem Centrum Energetyki. Zadaniem prof. Marka Ściążko
oraz moim jest jego zorganizowanie.
Będzie ono odpowiadało potrzebom
koncernów energetycznych, gdyż to
właśnie do nich jest dedykowane.
Powstał program inteligentnego
rozwoju, który przewiduje ponad 8 mld
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 Przemysł powinien

wzbogacać swój
potencjał badawczy

euro właśnie dla przedsiębiorstw, aby
kreowały innowacyjność, jak również
programy naukowo-badawcze. Wyszliśmy również z propozycją powołania
Przemysłowego Centrum Energetyki.
W Centrum zlokalizowanych jest
38 wysoko wyspecjalizowanych laboratoriów badawczych. Jesteśmy w fazie ich końcowej organizacji. Będą one
wyposażone w najlepszy sprzęt, przyrządy, aparaturę, jakie są w tej chwili dostępne na rynku. Jest to bardzo
śmiałe przedsięwzięcie, ale liczymy na
jego sukces.
NCBR już wystosował zapytanie
ofertowe o przygotowanie programu
sektorowego dla energetyki. Jesteśmy gotowi, aby zdefiniować pewne
obszary o bardzo wysokim potencjale
komercyjnym i biznesowym.
Współpraca z zagranicznymi koncernami - a także w dużej mierze z
polskimi firmami energetycznymi układa nam się bardzo dobrze w zakresie wykorzystania naszych rozwiązań technologicznych. Wiele firm z
branży już zadeklarowało wolę zlokalizowania się w Centrum Energetycznym, a my gwarantujemy otwartość na współpracę ze wszystkimi w
określonych obszarach.
Zainicjowaliśmy również duży program Horyzont 2020, który jest wielkim

Prof. dr hab. inż. Tadeusz
Chmielniak, Politechnika Śląska:
Doświadczyłem w swojej karierze zawodowej różnych form współpracy
nauki z przemysłem, dlatego jestem
do tego sceptycznie nastawiony. Dzisiejsza organizacja badań naukowych
zakłada istnienie Narodowego Centrum Nauki, gdzie realizujemy problemy podstawowe, a wskaźnik sukcesu
jest na poziomie 25-30%. Środki NCN
w pełni wystarczają na badania naukowe, skoro mamy taki duży wskaźnik
sukcesu. W NCBiR te wskaźniki są
znacznie mniejsze, więc powinniśmy
- moim zdaniem - dążyć do tego, aby
w tej organizacji dostępnych było nieco więcej środków. Musimy dążyć do
dywersyfikacji finansowania badań
naukowych i wdrożeń. Te dwa źródła
są niewystarczające, dlatego przemysł powinien mocniej wspomagać
badania.

Sukces możemy osiągnąć wtedy,
kiedy przemysł i nauka będą wspólnie formułowały problemy badawcze.
Jeżeli problemy będzie formułować
tylko nauka, to jest to zdecydowanie
niewystarczające, a dynamika wprowadzania jakichkolwiek nowości będzie niewielka. Pełna świadomość w
formułowaniu problemów badawczych
już na samym początku jest niezwykle
istotną kwestią.
Przemysł powinien wzbogacać
swój potencjał badawczy, gdyż bez
konkretnych komórek badawczych
w przemyśle, będzie trudno wdrażać
naukowcom konkretne rozwiązania.
Brakuje nam w przemyśle kontaktów
do rozmów na temat problemów badawczych.
Powinniśmy się również zdecydować, co oznacza termin „innowacja” w
branży energetycznej. W branży nowości wprowadza się przez 30-40 lat
- od idei do komercji. Więc powinniśmy
uważać za innowacje nawet drobne
usprawnienia i formułować krótkoterminowe problemy badawcze. Jeżeli
myślimy o blokach rzędu 1000 MW
na super nadkrytyczne parametry pary, to Polski nie stać na instalację demonstracyjną w tej klasie. Musimy więc
wykorzystać ewentualne instalacje demonstracyjne na zachodzie. Polska
natomiast powinna mieć potencjał badawczo-inżynierski, aby te rozwiązania zaadoptować do własnych celów.
Uważam, że powinniśmy częściej
rozmawiać i formułować cele krótko-,
średnio i długoterminowe.
W. Skomudek: Powinniśmy mieć
również na uwadze podmioty kapitałowe, które pojawiają się na rynku i które
posiadają wolne środki finansowe przeznaczone do lokowania w atrakcyjne
inwestycje. Nie powinniśmy więc kierować te inicjatywy tylko na branżę energetyczną, ale na wszystkich, którzy są
zainteresowani wsparciem energetyki i
jej dążeń do rozwoju. Obecnie jest wiele przykładów takiego wsparcia. W tak
skonstruowanym procesie swój udział
powinna mieć również nauka polska.
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wyzwaniem. W energetyce pojawiło
się tylko jedno zapytanie związane z
blokami o dużej elastyczności prac:
jak połączyć OZE z blokami, które
pracują przy bardzo dużych obciążeniach i mają zachować bardzo wysoką sprawność?
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 Najważniejsi są ludzie
i ich doświadczenie

Technologie

Prof. dr hab. inż. Halina Pawlak-Kruczek, Politechnika Wrocławska: Od wielu lat współpracuję
z branżą energetyczną. Mogę śmiało
powiedzieć, że ta współpraca może
przebiegać dobrze tylko wtedy, gdy
przemysł precyzyjnie zdefiniuje swoje
potrzeby, a także jest otwarty i skłonny
do realizacji koncepcji, które proponuje

nauka. Przemysł powinien być chociaż
trochę otwarty na innowacyjne rozwiązania z akceptacją jakiegoś ryzyka.
W zakresie energetyki konieczne
są technologie redukujące emisje zarówno toksycznych składników spalin,
jak i CO2 również poprzez poprawienie
sprawności bloków, oraz i waloryzacji
- przeróbki paliw. Tematy te realizowane przy współpracy przemysłu z nauką
dają szansę sukcesu.
Tylko wtedy dobrze współpracuje
się nam z przemysłem, kiedy wszystkie
duże instalacje pilotowe są realizowane przy zdecydowanym udziale przemysłu, wg koncepcji technologicznej
naukowców, a kolejne testy realizowane są wspólnie.

 Czy przemysł jest

gotowy na wdrożenie
rezultatów uzyskanych
podczas prowadzenia
zadań badawczych w
ramach NCBiR?

W. Nowak: Jeżeli chodzi o Grupę
PGE, temat został bardzo pomyślnie
zakończony. Wykonaliśmy pełne studium wykonalności dla nowego bloku
w Turowie. Grupa wykorzystała nasze wyniki.
Jeżeli chodzi o analizę mobilnej
instalacji w Łagiszy, mamy już wielu
klientów. Jest to produkt o dużym potencjale komercyjnym.
Jeżeli chodzi o koncepcję spalania
tlenowego, nie przypadkowo zmieniliśmy ją w trakcie trwania projektu i
przeszliśmy na modernizację bloku.
Zauważyliśmy takie tendencje światowe, że raczej nie wybudujemy nowego bloku, gdyż byłoby to nieopłacalne
ekonomicznie. Widzimy natomiast duży potencjał w modernizacji wybranej
klasy bloku rzędu 200 MW.
Chciałbym jeszcze raz podkreślić,
że potrzebujemy wsparcia ze strony
zarówno NCBiR, jak również przemysłu/grup kapitałowych do komercjalizacji naszych wyników. Prezentujemy
katalog nowych produktów o bardzo
dużym potencjale komercyjnym.
T. Chmielniak: Projekt strategiczny jest projektem badawczym. W jego zamyśle - naszym zadaniem - było
opracowanie metodologii i koncepcji
poprawy sprawności bloku energetycznego, zwiększenie jego niezawodności i dyspozycyjności, elastyczności
cieplnej oraz budowa instalacji pilotowej separacji CO2 ze spalin. Wszystkie
te cele zostaną osiągnięte. Jest konieczna natomiast dyskusja na temat
przedłużenia funkcjonowania projektu,
tak aby niektóre wyniki doprowadzić
do fazy bardziej przydatnej do wdrożenia w przemyśle. Bezpośrednio nie
będzie można wdrożyć wszystkich wyników. Należy przewidzieć i wprowadzić etap wspomagający.

Pewną kontynuacją tego projektu
jest projekt - również NCBiR - w zakresie duo bloku nadkrytycznego i zastępowania starych instalacji. Koncepcja
ta pojawiła się dlatego, że narasta konieczność adaptacji technologii węglowych do wzrastającego udziału w
sektorze wytwarzania źródeł odnawialnych. Wprowadzenie duo bloków jest
krokiem dla zwiększenia elastyczności
cieplnej. Cały szereg innych technologii
jest do dyspozycji, ale trzeba tworzyć
nowe programy badawczo-rozwojowe,
niekoniecznie o wysokim finansowaniu.
J. Kiciński: Współpraca z dużymi koncernami energetycznymi daje
nam gwarancję, że czołowe instalacje, w które się przemysł bezpośrednio zaangażował, zostały skrupulatnie
przeliczone pod względem modelów
biznesowych, co daje nam pewną
gwarancję, że te obiekty powstaną.
Mamy również dużo zapytań od
odbiorców indywidualnych o mikrobiogazownie czy zgazowanie odpadów.
Zależałoby nam, aby pod auspicjami NCBiR stworzyć giełdę potrzeb
przemysłu, którym odpowiadać będą
nasze produkty.

 Propozycje odeskiego

środowiska naukowego

A. Denysova: Odeski Narodowy
Politechniczny Uniwersytet (ONPU) jest
wiodącym uniwersytetem technicznym
na Ukrainie, gdyż uzyskał najwyższy
poziom akredytacji naukowo-dydaktycznej i status uczelni narodowej. ONPU ukończyło 84 tysiące specjalistów z
Ukrainy, byłego Związku Radzieckiego
i 91 krajów świata, którzy awansowali
m.in. na najwyższe stanowiska w branży
energetycznej, w tym ministrów, dyrektorów dużych firm i elektrowni, zlokalizowanych w różnych miastach Ukrainy,
Moskwie i miastach na kontynentach
Ameryki, Azji i Europy. Odeska uczelnia techniczna posiada 13 wydziałów i
zatrudnia ponad 100 profesorów, w tym
3 członków Ukraińskiej Akademii Nauk
(akademików) oraz 450 doktorów. W
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10-leciu Wydział Energetyczny podpisał umowę z czterema elektrowniami
(Mołdawską, Krzyworiską, Zaporowską i Przeddnieprowską) o prowadzeniu studiów I i II stopnia dla energetyków bezpośrednio w ich miejscu pracy
czy w wyżej wymienionych elektrowniach. W programie nauczania na I i II
stopniu wprowadzono wybrane zagadnienia komputerowo zintegrowanych
systemów zarządzania, automatyki i
sterowania ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień ekonomicznych, ekologicznych i możliwości ich realizacji
poprzez energooszczędne technologie
oraz wykorzystanie paliw odnawialnych.
W 2014 r. zainstalowano kolektory słoneczne w osiedlu studenckim ONPU.
Opracowano projekt pilotażowy systemu grzewczego z wykorzystaniem
różnych rodzajów energii odnawialnej,
np. wiatrowej, geotermalnej, słonecznej
i innych. Pracownicy, absolwenci i studenci ONPU zaprojektowali i uruchomili
krymską elektrownię słoneczną o mocy
7,5 MW na powierzchni 15 ha. Jest to
największa elektrownia słoneczna na terytorium byłego Związku Radzieckiego,
w pełni zautomatyzowana, która może
być obsługiwana tylko przez 3 osoby.
Aktualnie zbudowany został i oddany
do użytku „Omao Solar” o mocy 20 MW
składający się z około 90 tys. krystalicznych modułów słonecznych i zajmuje
powierzchnię 40 ha. Wyprodukowana
energia słoneczna umożliwia zmniejszenie gazów cieplarnianych o ponad
20 tys. ton rocznie.
Odeska politechnika systematycznie
uczestniczy w Forum Energetyków organizowanym co 2 lata pod hasłem „Gospodarujemy Racjonalnie Energią”. XIV
Konferencję GRE 2014 zorganizowano
na bardzo wysokim poziomie i zaprezentowano nowoczesne - na światowym
poziomie - rozwiązania realizowane w
programie strategicznym pt. „Zaawansowane Technologie Pozyskiwania Energii”
i programie operacyjnym „Innowacyjna
Gospodarka”. Gratulujemy uczestnikom
Konferencji i gorąco dziękujemy polskim
Kolegom w szczególności z bliźniaczej
Katedry Elektrowni i Systemów Pomia-

rowych Politechniki Opolskiej, z którymi
owocnie współpracujemy ponad 30 lat.

 Wnioski - kto może

zbudować most łączący
naukę z przemysłem?

W. Skomudek: Uważam, że mamy w Polsce ośrodki naukowe, które
są w stanie wskazać kierunki rozwoju
krajowej energetyki. Wpływ na wytyczenie drogi jej rozwoju mają niewątpliwie potrzeby gospodarki, rosnące zapotrzebowanie na energię, gwarancje
utrzymania ciągłości i niezawodności
dostawy energii do jej konsumentów,
a także dążenia do utrzymania rynkowej konkurencyjności branży.
Nie bez znaczenia w kreowaniu
prorozwojowego wizerunku energetyki
jest szeroko rozwinięta współpraca z
konsumentami energii, w tym także z
jednostkami samorządu terytorialnego. W tym względzie szczególnego
znaczenia nabiera współpraca gmin i
małych aglomeracji w procesie rozwoju energetyki rozproszonej.
Bardzo ważnym elementem determinującym pomyślność we współpracy między nauką i przemysłem jest
przede wszystkim wspólne inicjowanie
prac badawczych ściśle związanych z
fazą wdrożenia. W sferze promowania
innowacyjnych rozwiązań też mamy
wiele do zrobienia. Najczęściej informacja o tych osiągnięciach jest dostępna dla wąskiego grona specjalistów, a nie szeroko popularyzowana.
Równie ważnym elementem kształtującym dynamikę rozwoju energetyki jest także współpraca międzynarodowa. Jej ukierunkowanie powinno
głównie prowadzić do tworzenia innowacyjnych rozwiązań na potrzeby gospodarki, ale z bezwzględnym udziałem myśli i nauki tworzonej w krajowych
ośrodkach naukowo-badawczych.
Wymienione czynniki wpływające
na rozwój energetyki należy jeszcze
uzupełnić o wszelkie narzędzia prawne, których tworzenie powinno nadążać za procesem transformacji gospodarczej. o
Fot. NE
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ONPU pracował laureat Nagrody Nobla
akademik Igor Tamm. O poziomie naukowym ONPU świadczy m.in. członkostwo Europejskiego Stowarzyszenia
Uniwersytetów (EUA), Europejskiego
Stowarzyszenia Edukacji Międzynarodowej (EAJE) oraz Międzynarodowego
Stowarzyszenia Uniwersytetów (IAU).
Na odeskim uniwersytecie technicznym (ONPU) w 2000 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych otworzyła Wydział UNESCO ds. Oświaty,
Nauki i Kultury.
Instytut Energetyki i komputerowo
zintegrowanych systemów zarządzania (działający na prawach wydziału)
ONPU posiada uprawnienia do nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w specjalnościach:
14.05.14 - elektrownie cieplne i jądrowe
oraz 14.05.06 - techniczna fizyka cieplna i przemysłowa oraz energetyka cieplna. Dziekanem tego wydziału - Instytutu
Energetyki od 19 lat jest akademik Anton Mazurenko, a prodziekanem akademik Ałła Denisowa. Kierunki badań
naukowych powiązane są z rozwojem
energetyki zawodowej i przemysłowej.
Stwarza to znakomite warunki do kształcenia energetyków i wdrażania wyników
badań do przemysłu, tym bardziej, że
dyrektorami i pracownikami ukraińskich
elektrowni cieplnych i jądrowych oraz
elektrociepłowni są absolwenci odeskiej uczelni technicznej. W ostatnim
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Mariusz Marciniak, dyrektor Doosan
na Europę Środkowo-Wschodnią

Niskoemisyjna gospodarka
energetyczna w Polsce
ważnym
krokiem ku
przyszłości

W
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celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
oraz modyfikacji źródeł, z których produkowana
jest energia elektryczna w Polsce, rusza stopniowo
budowa energetyki opartej o technologię gazową.
Jest to bardzo ważny moment, gdyż dotychczas polska
energia elektryczna oparta była prawie w 90% o węgiel.

Obecnie w fazie realizacji są dwa
opalane gazem największe tego typu
bloki energetyczne w Polsce: we Włocławku i Stalowej Woli, po 450 MW
każdy. Oba projekty realizowane są przy
udziale firmy Doosan. Spółka posiada szeroki zakres referencji opartych o
technologię gazową. Doosan zrealizował największe działające do tej pory
bloki gazowe w naszym kraju: w Lublinie i Rzeszowie. Firma działa w Polsce
od ponad 20 lat, zatrudniając ponad
450 pracowników z różnych rejonów
polski. Doosan zamierza inwestować
w polską gospodarkę, otwierając kolejne siedziby oraz zwiększając zatrudnienie wraz z realizacją kolejnych projektów. Obecnie firma przygotowuje się
do udziału w planowanych przetargach
na budowę bloków opalanych gazem
w formule pod klucz.
Ostatnie projekty oparte o technologię gazową wybudowane zostały
w Polsce ponad 10 lat temu, dlatego
ważnym elementem w celu osiągnięcia
wysokich parametrów oraz założonych
terminów (harmonogramów) jest doświadczenie oraz technologia takich
spółek jak m.in. Doosan. Doosan posiada unikalne doświadczenie różnych
rynków energetycznych z całego świata
oraz lokalny kapitał ludzki z niezbędną
krajową wiedzą i doświadczeniem, które są wyjątkowo pomocne przy budowie polskiej energetyki.o
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prof. Ałła Denysova, Odeski Narodowy Politechniczny Uniwersytet, dyrektor Ukraińsko-Polskiego Centrum Edukacyjnego (UPCE)

Ukraińsko-Polskie
Centrum Edukacyjne (UPCE)
na Politechnice Odeskiej

D

o koordynacji kształcenia studentów ukraińskich
w polskich uczelniach utworzone zostało 1 lipca
2013 r. „Ukraińsko-Polskie Centrum Edukacyjne”.
Celem Centrum jest rozszerzanie współpracy
naukowej, dydaktycznej i kulturalnej między Ukrainą
a Polską. Stworzono warunki studentom ukraińskim
do nauki języka polskiego, a następnie podjęcia
studiów na polskich uczelniach i odbycia praktyk
przemysłowych w Polsce.
W ubiegłym roku UPCE zakwalifikowało 200 osób, którzy zadeklarowali chęć uzyskania wykształcenia na
polskich uczelniach na następujących
kierunkach studiów: energetyka, elektrotechnika, inżynieria chemiczna, informatyka, elektronika i telekomunikacja,
budowa i eksploatacja maszyn, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria produkcji,
inżynieria medyczna, biotechnologia, inżynieria ekologiczna, zarządzanie oraz
ekonomia, a także pokrewne kierunki
studiów i wybrane specjalności huma-

nistyczne. Wstępnie ustalono przyjęcie
40 studentów na pierwszy rok studiów.
Aktualnie studiuje 55 osób na latach (1-4). Centrum umożliwia studentom po licencjacie uzyskanym w
Politechnice Odeskiej kontynuowanie studiów magisterskich na polskich
uczelniach. Należy nadmienić, że na
studia w Polsce kwalifikowano wybitnie
uzdolnionych i zdyscyplinowanych studentów, którzy uzyskają drugi stopień
studiów w polskich uczelniach. Rozważana jest możliwość kontynuowania

w Polsce studiów doktoranckich. Centrum zakwalifikowało 3 grupy studentów na pierwszy rok studiów, którzy w
okresie wakacyjnym doskonalą język
polski. Zgłosiło się również 12 studentów, którzy po dobrym opanowaniu języka polskiego, mogliby podjąć studia
na roku 3, a nawet 4-tym.
W pomoc w tworzeniu i rozwijaniu
kontaktów z polskimi uczelniami włączyła się Ambasada Rzeczypospolitej
Polskiej na Ukrainie oraz Konsul Generalny Rzeczypospolitej w Odessie,
Joanna Strzelczyk.
Współpracę z ukraińskimi studentami zadeklarowały następujące uczelnie: Politechnika Opolska, Uniwersytet
Opolski, Politechnika Lubelska, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet
Jana Kazimierza w Bydgoszczy, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy
w Bydgoszczy, Uniwersytet Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie, Białostocki
Uniwersytet Przyrodniczy oraz Uniwersytet i Politechnika w Łodzi. o
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Fot. NE

prof. Ałła Denisova w języku
polskim wygłasza referat na
GRE 2014 o działalności UPCE
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dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO, Katedra Elektrowni i Systemów Pomiarowych
dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO, Katedra Zarządzania Energetyką, Politechnika Opolska

Badania i wdrożenia

w Instytucie - Katedrze Elektrowni
i Systemów Pomiarowych
Politechniki Opolskiej

Technologie

Fot. NE

H

istoria Katedry Elektrowni
i Systemów Pomiarowych
sięga 1996 r. Jej organizatorem
i wieloletnim kierownikiem
był prof. Zdzisław Kabza.
W skład katedry wchodziły
dwa
zakłady:
Metrologii
i Systemów Pomiarowych
oraz Energetyki, kierowane
przez prof. Zdzisława Kabzę
i prof. Gerharda Bartodzieja.
W 2004 r. został powołany
Instytut Elektrowni i Systemów
Pomiarowych
będący
jednym z czterech instytutów
prowadzących
działalność
naukowo-badawczą
na
Wydziale
Elektrotechniki,
Automatyki
i
Informatyki
Politechniki
Opolskiej.
Zakłady zostały przekształcone
w Katedry. W 2013 r.
nastąpiła
reorganizacja
struktury Wydziału, w wyniku
czego Instytut ponownie został
przekształcony w Katedrę.

Od lewej: dr hab. inż. Sławomir Szymaniec, prof. PO oraz dr hab. inż. Sławomir Zator, prof. PO

Pracownicy Katedry organizują cykliczną Międzynarodową Konferencję Naukowo-Techniczną Forum Energetyków, której XIV edycja odbyła się w czerwcu 2014 r. w Szczyrku. Podstawowym celem Międzynarodowego Forum jest wymiana informacji naukowych, badawczych
i doświadczeń zawodowych w zakresie wdrażania nowych technologii,
szczególnie w energetyce, promocja ofert naukowych, technicznych
i technologicznych oraz wytyczanie perspektyw rozwoju i modernizacji
energetyki. Tematyka Forum obejmuje zagadnienia interdyscyplinarne
występujące w procesie wytwarzania, użytkowania i dystrybucji energii elektrycznej i ciepła.
Od 2000 r. Instytut-Katedra współpracuje z Katedrami Elektroenergetyki oraz Pomiarów Elektrycznych Politechniki Ostrawskiej oraz Katedrą
Elektrowni i Instytutem Energetyki Politechniki Odesskiej. Ta wieloletnia
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 Badania naukowe
Dominująca w Instytucie-Katedrze
dyscyplina naukowa - elektrotechnika,
przenika się z informatyką, energetyką
i zarządzaniem. Obszar działalności
naukowo-badawczej obejmuje analizy i prognozy rynku energetycznego, analizy techniczno-ekonomiczne
systemów, audyt energetyczny, ekologiczny i finansowy, bezpieczeństwo

energetyczne, optymalizację procesów inwestycyjnych, eksploatacyjnych
i odnowy, bilansowanie strumieni energii oraz przepływów i systemy rozliczeniowe, racjonalne użytkowanie energii
i środowiska, rozwój zrównoważony
- inteligentna energia, zintegrowane
systemy zarządzania, diagnostyka
techniczna maszyn i urządzeń. Tak
szerokie spektrum badań jest konieczne, aby spójnie realizować konkretne
przedsięwzięcia. Wiedza ta jest również przekazywana przyszłej kadrze
inżynierskiej. Nie ma lepszego sposobu przyswojenia sobie wiedzy, jak
doświadczenie nabyte w toku realizacji
konkretnych zadań od pomysłu, przez
projekt do wdrożenia.
W ramach prac badawczych finansowanych przez MNiSW i NCBiR
prowadzono badania nad kontrolnym
laserowym przepływomierzem. W ich
wyniku skrystalizował się temat rozprawy habilitacyjnej jednego z pracowników.
Realizując kolejny własny projekt
badawczy, poświęcony opracowaniu
czujników do pomiaru wyładowań niezupełnych otwarto trzy przewody doktorskie z których zamknięto już dwa.
Powstała monografia habilitacyjna
jednego z pracowników, pt. „Analiza
wpływu mikroklimatu na emisję wyładowań niezupełnych maszyn elektrycznych w warunkach przemysłowej
eksploatacji” - Studia i Monografie z.
325. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Opolskiej, Opole 2012.
Powstały również dwie kolejne monografie: „Badania, eksploatacja i diagnostyka zespołów maszynowych z
silnikami indukcyjnymi klatkowymi” Wyd. Oficyna Wydawnicza Politechniki
Opolskiej 2013, Opole, Studia i Monografie, zeszyt nr 333 oraz „Diagnostyka eksploatacyjna zespołów maszynowych w energetyce” - Wyd. Oficyna
Wydawnicza Politechniki Opolskiej
2013, Opole, Studia i Monografie,
zeszyt nr 344.
Zrealizowano również projekt badawczo-rozwojowy „Obiektowe kojarzenie baz metrologicznych degradacji

powierzchni i zasobów diagnostycznych instalacji przemysłowych”, w wyniku którego stworzono rozwiązanie
technologiczne pozwalające na efektywne kojarzenie diagnostyki i oceny
degradacji powierzchni w obiektowych
modelach infrastruktury technicznej.
Jego kontynuacją był kolejny projekt
pt. „Hybrydowe techniki pomiaru migracji wielkości geometrycznych instalacji kotłowych”, w wyniku którego
opracowano kompleksowy system
pozwalający na efektywne kojarzenie technik pomiaru migracji geometrycznych instalacji kotłowych, takimi
metodami jak: skaning laserowy, fotogrametria i układy lokalnego pozycjonowania. Naukowym efektem realizowanych prac są trzy prace doktorskie.
Rozwijana jest również działalność
naukowa dotyczącą bezpieczeństwa
energetycznego, w tym problematyka
rozległych awarii systemu elektroenergetycznego, pod kątem stworzenia
narzędzi do ich oceny. Jej efektem naukowym jest monografia habilitacyjna.

 Wdrożenia
Zakres problematyki badawczej
i dydaktycznej realizowanej w Instytucie-Katedrze w latach w 2005-2014
obejmował następujące prace:
 opracowanie programu modernizacji instalacji energetycznych
budynków użyteczności publicznej (teatr, filharmonia). Z tej tematyki prowadzone były trzy edycje
studiów podyplomowych pt. „Audyt energetyczny na potrzeby
termomodernizacji oraz oceny
energetycznej budynków”, której
kierownikiem był prof. Z. Kabza.
 wdrożenie systemu kompleksowego wsparcia decyzji modernizacyjno-remontowych parownika
i przegrzewaczy kotła,
 opracowanie kompleksowego
wsparcia decyzji modernizacyjnoremontowych bloku energetycznego. Z tego obszaru tematycznego
prowadzone były pod kierownictwem prof. Z. Kabzy trzy edycje

Technologie

współpraca naukowa koordynowana
przez rządy Republiki Czeskiej i Polski
w ramach programu „Kontakt” zaowocowała programem INTERREG IIIA.
W latach 2005-2007 r. Instytut otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
na realizację projektu pt. „Współpraca
Politechniki Opolskiej i Technicznego
Uniwersytetu w Ostrawie w zakresie
racjonalnego wykorzystania energii”.
Kolejny projekt, również współfinansowany ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego,
realizowany był w latach 2008-2010
wspólnie z Wydziałem Elektrotechniki
i Informatyki Uniwersytetu Technicznego w Ostrawie pt. „Wymiana doświadczeń pomiędzy Uniwersytetem Technicznym w Ostrawie a Politechniką
Opolską w optymalizacji programów
kształcenia”. Od tego roku realizowany jest kolejny projekt EFR wspólnie
z czeskim partnerem.
Powołana Rada Programowa Instytutu-Katedry inspiruje i wspiera
działalność naukowo-badawczą Instytutu-Katedry oraz stymuluje i kontroluje realizowany proces dydaktyczny i badawczy. W Radzie Programowej
działają wybitni specjaliści: prezesi, dyrektorzy i główni inżynierowie z elektrowni zawodowych, przedsiębiorstw i
zakładów przemysłowych. Rada Programowa na corocznych spotkaniach,
odbywających się na przełomie roku
kalendarzowego, ocenia działalność
Instytutu-Katedry. Ścisła współpraca
z przemysłem umożliwia prowadzenie prac dyplomowych w zakładach
przemysłowych.
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studiów podyplomowych pt. „Gospodarka remontowa energetyki”
wykonanie narzędzi do interpretacji danych diagnostycznych i
obiektowej integracji dla ekranu
przedniego i zimnego leja parownika bloku energetycznego,
wyznaczenie strat odniesienia dla
etapów rozruchu dla potrzeb systemu strat rozruchowych dla elektrowni,
opracowanie i wdrożenie eksploatacyjnego systemu do bieżącego
wyznaczania strat energii kosztów
rozruchowych oraz opracowanych
i wdrożonych na tej podstawie nowych zasad eksploatacji,
opracowanie i wdrożenie efektywnej diagnostyki eksploatacyjnej
zespołów maszynowych w energetyce na przykładzie PGE Elektrowni Opole S.A.,
opracowanie i wdrożenie diagnostyki off-line izolacji uzwojeń maszyn elektrycznych wykonanych
w technologii Resin-Rich,
opracowanie i wdrożenie diagnostyki eksploatacyjnej napędów
elektrycznych w przemyśle cementowym na przykładzie Cementowni ODRA S.A.,
opracowano m.in. technologię
systemu kontroli strat rozruchowych umożliwiającą ekologicznie
i ekonomicznie uzasadnione odstawianie bloków energetycznych.
Został on wdrożony w PGE Górnictwo i Energetyka, w Elektrowni Opole. Technologia ta została
wdrożona także w Południowym
Koncernie Energetycznym,
opracowano technologię globalnego komputerowego wsparcia
i monitorowania inwestycji, którą
nazwano: „Inwestycje, eksploatacja, remonty, jednorodne środowisko”. Opracowana technologia
jest wdrażana w sektorze energetycznym. Doświadczenia nabyte
podczas rozwiązywania problemów wykorzystywane są m.in.
podczas kształcenia studentów
na specjalności „Komputerowe

wspomaganie projektowania”.
Opracowania wdrożone w sektorze energetyki zawodowej stanowią
znakomitą bazę dla politechnicznego kształcenia studentów na kierunku elektrotechnika. Przygotowane
w ramach realizowanych projektów
narzędzia programistyczne są także
konkretnym przykładem możliwości
wykorzystania wiedzy i umiejętności
dla studentów informatyki. Kształcenie nie tylko na bazie wiedzy literaturowej, ale także na przykładzie prac
badawczych i wdrożeniowych, podnosi jakość kształcenia oraz poszerza horyzonty obecnych studentów i
przyszłych inżynierów.

”

Dominująca
w Instytucie
- Katedrze
dyscyplina
naukowa
elektrotechnika,
przenika się z
informatyką,
energetyką i
zarządzaniem

Współczesne przedsiębiorstwa
wymagają od absolwentów nie tylko
wiedzy inżynierskiej, ale także znajomości podstaw procesów zarządzania przedsiębiorstwem skojarzonej z
zagadnieniami ekonomiki produkcji,
dlatego też w dydaktyce prowadzonej
przez Katedrę, przekazuje się także
wiedzę ekonomiczną z zakresu zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem.
W Katedrze Elektrowni i Systemów
Pomiarowych Politechniki Opolskiej
proces kształcenia inżynierów i doktorantów powiązany jest z innowacyjnymi badaniami i diagnostyką systemów energetycznych oraz maszyn i
urządzeń. W ten sposób realizowany
jest tzw. trójkąt wiedzy, którego boki
tworzą edukacja, badania, innowacja.

Wyniki prac badawczych i doświadczeń naukowych i dydaktycznych pracowników instytutu oprócz publikacji w postaci artykułów i referatów na
konferencjach zostały zebrane w kilkunastu monografiach i książkach. W
ostatnich 10 latach ukazały się następujące pozycje:
 Kabza Z., Kostyrko K., Zator S.,
Łobzowski A., Szkolnikowski W.:
Regulacja Klimatu Pomieszczenia.
Agenda Wydawnicza PAK, Warszawa 2005.
 Kabza Z., Santarius P. (red): Diagnostyka eksploatacyjno-remontowa urządzeń energetycznych.
Zagadnienia wybrane. Wydawnictwo Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych "Energetyka
i Środowisko", Warszawa 2006.
 Majchrzak H.: Wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła na rynku unii europejskiej. Zagadnienia
wybrane, Polska Akademia Nauk Oddział w Katowicach, Wyd.
Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych „Energetyka i
Środowisko”, Opole 2006.
 Szymaniec S.: Diagnostyka stanu
izolacji uzwojeń i stanu łożysk silników indukcyjnych klatkowych w
warunkach przemysłowej eksploatacji. Studia i Monografie z. 193,
Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2006.
 Zator S.: Laserowe przepływomierze dopplerowskie. Badania własne. Studia i monografie, z. 201,
Wyd. Politechniki Opolskiej, Opole 2007.
 Bartodziej G., Tomaszewski M.: Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne. Wydawnictwo
Federacji Stowarzyszeń NaukowoTechnicznych "Energetyka i Środowisko", Warszawa, 2008.
 Bartodziej G., Tomaszewski M.:
Polityka energetyczna i bezpieczeństwo energetyczne. Wyd. 2,
Wydawnictwo „Nowa Energia”,
Racibórz 2009.
 Bartodziej G., Tomaszewski M.
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Instalacje odpylające oraz
centralnego odkurzania

- wytyczne doboru zabezpieczeń
przeciwwybuchowych

I

Technologie

nstalacje odpylające, centralnego odkurzania,
jak i aspiracyjne występują praktycznie w każdym
zakładzie przemysłowym. W wielu przypadkach
zasysane do instalacji pyły mają charakter palny
i wybuchowy, a w pewnych gałęziach przemysłu
wraz z pyłami do instalacji trafiają również palne
i wybuchowe gazy lub opary rozpuszczalników, co
istotnie komplikuje zagadnienie ochrony instalacji
tego typu przed wybuchem.
Konieczność należytej ochrony instalacji zagrożonych wybuchem wynika
bezpośrednio z dyrektywy ATEX 137 i
odpowiednich rozporządzeń polskich. W
praktyce działania w tym zakresie realizowane są na podstawie odpowiednich
norm PN-EN oraz EN.
Ponieważ jednak sprawne poruszanie się w gąszczu skomplikowanych zapisów nie jest zadaniem prostym, w niniejszym artykule przedstawione zostało
praktyczne podejście do prawidłowego
zabezpieczenia instalacji odpylania, centralnego odkurzania oraz aspiracyjnych
przed skutkami wybuchu.
Pomimo, iż budowa powszechnie
stosowanych jednostek filtracyjnych -

przynajmniej w zakresie podstawowych
założeń - jest zbliżona, to podejście do
ich właściwego zabezpieczenia przed
skutkami wybuchu może się diametralnie
różnić. Do czynników, które w głównej
mierze o tym decydują należy zaliczyć:
 parametry odpylanej atmosfery wybuchowej,
 wytrzymałość konstrukcyjną urządzenia,
 lokalizację urządzenia (wewnątrz
lub na zewnętrza budynku).

 Atmosfera wybuchowa
Z punktu widzenia bezpieczeństwa
wybuchowego, kluczowym zagadnie-

niem przy doborze jednostki filtracyjnej
jest określenie parametrów atmosfery
wybuchowej, która może się pojawić
w komorze filtracyjnej oraz w kanałach
brudnego, a w pewnych przypadkach
również w kanale czystego powietrza.
Do podstawowych parametrów, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego zaprojektowania systemu
przeciwwybuchowego, należą:
Kst [bar x m/s] - maksymalna wartość przyrostu ciśnienia w danej objętości i w jednostce czasu wywołanego wybuchem atmosfery wybuchowej,
Pmax [bar] - maksymalne ciśnienie
jakie może zostać osiągnięte w chwili
wybuchu danej atmosfery wybuchowej
w jednostce filtracyjnej (lub innym zamkniętym aparacie).

 Jednostka filtracyjna
Do wykonania niezbędnych obliczeń
niezbędne są również dane techniczne
dotyczące konkretnej jednostki filtracyjnej, która została dobrana ze względu na
wymaganą wydajność i jakość oczyszczonego powietrza. Koniecznym minimum w tym zakresie są:
 podstawowe wymiary jednostki filtracyjnej,
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filtracyjnych,
 średnice oraz przebieg kanałów
brudnego oraz czystego powietrza,
 wytrzymałość konstrukcyjna urządzenia wyrażona poprzez maksymalne ciśnienie Pstat [bar] na jakie dane
urządzenie jest odporne, tj. nie ulegnie rozerwaniu (a w pewnych przypadkach również odkształceniu).

 Wytrzymałość
konstrukcyjna

Zasadniczym zadaniem systemów
przeciwwybuchowych jest obniżenie
maksymalnego ciśnienia wybuchu Pmax
do wartości tzw. zredukowanego ciśnienia wybuchu Pred, którego wartość musi
być niższa od wytrzymałości konstrukcyjnej urządzenia Pstat. Innymi słowy, zabezpieczenia przeciwwybuchowe mają
ograniczyć nadmierny przyrost ciśnienia
we wnętrzu urządzenia po wybuchu, do
bezpiecznego poziomu, a tym samym
przeciwdziałać jego zniszczeniu (rozerwaniu) lub poważnemu uszkodzeniu
(odkształceniu).
W przypadku prawidłowo zabezpieczonej instalacji musi więc być spełniony warunek:
Pred < Pstat < Pmax
Należy również pamiętać, że wartość Pstat musi być zachowana także
dla kanałów łączących dane urządzenie
z pozostałą częścią instalacji. Warunek
ten dotyczy odcinków kanałów na długości od aparatu do układów odsprzęgania (izolacji) wybuchu zamontowanych
na tych kanałach (układy odsprzęgania
chronią przed przebiciem się skutków
wybuchu, w tym ciśnienia i ognia na pozostałą część instalacji).
Wytrzymałość konstrukcyjna aparatu Pstat może zostać określona na podstawie dwóch parametrów, tj. granicy
sprężystości lub granicy plastyczności
materiału z jakiego zostało wykonane
dane urządzenie. Oba podejścia są prawidłowe, niemniej zastosowanie granicy
sprężystości gwarantuje, iż urządzenie

w wyniku wybuchu nie ulegnie trwałym
odkształceniom, a tym samym będzie
zdolne do dalszej pracy. W przypadku
zastosowania do obliczeń granicy plastyczności mamy jednie gwarancję, iż
nie zostanie ono rozerwane, może natomiast ulec odkształceniom, które wyeliminuje je z dalszej pracy.
Wyższa odporność konstrukcyjna
generuje wyższą cenę urządzenia. Doświadczenie pokazuje jednak, że w wielu
przypadkach różnica ta jest stosunkowo
niewielka.
Warto podkreślić, że obliczenie wytrzymałości konstrukcyjnej Pstat jest
możliwe także w przypadku urządzeń
pracujących od lat, a działania w tym
zakresie zyskują w ostatnim czasie na
znaczeniu. Dzieje się tak ponieważ na
podstawie przeprowadzonych obliczeń i
analiz możliwe jest odpowiednie wzmocnienie urządzeń, co pozwala ograniczyć
koszty związane z ich ewentualną wymianą. Przykładem zakładu, który zdecydował się na takie rozwiązanie może
być Cementownia Górażdże, gdzie inżynierowie GRUPY WOLFF opracowali
inwentaryzację instalacji mielenia i odpylania paliw alternatywnych, a następnie
wykonali obliczenia wytrzymałości konstrukcyjnej poszczególnych urządzeń.

 Zabezpieczenia

przeciwwybuchowe

Na rynku dostępne są obecnie cztery rozwiązania techniczne, które zgod-

Panel odciążający wybuch

nie z dyrektywą ATEX 95 są dopuszczone przez polskie i europejskie prawo do
zabudowy m.in. na jednostkach filtracyjnych. Są to układy odciążenia (odpowietrzania) wybuchu, układy bezpłomieniowego odpowietrzania wybuchu,
systemy tłumienia wybuchu oraz konstrukcje odporne na maksymalne ciśnienie wybuchu. Służą one jednak wyłącznie do ochrony aparatu przed skutkami
wybuchu. Podstawowym czynnikiem
mającym wpływ na wybór zabezpieczenia przeciwwybuchowego jest lokalizacja
jednostki filtracyjnej (budynek/hala lub teren otwarty) oraz wartości parametrów
atmosfery wybuchowej.

 Odciążenie wybuchu
Decydując się na układ odciążenia
wybuchu, czyli na odprowadzanie skutków wybuchu (ciśnienia, płomienia, palących się cząstek oraz niespalonego
produktu) poza urządzenie do atmosfery należy pamiętać o kilku kluczowych
zasadach. Niezbędne jest wyznaczenie
strefy zagrożenia, do której kierowana
będzie fala wybuchu. Jest to konieczne
ponieważ zasadniczo zabrania się kierować skutki wybuchu w stronę budynków, innych aparatów i instalacji, traktów
pieszych i drogowych, parkingów, miejsc
składowania produktów oraz w stronę,
gdzie mogą wystąpić inne atmosfery wybuchowe. Strefa ta, której zasięg należy
obliczyć, może mieć do kilkudziesięciu
metrów. Zaleca się również jej wygrodze-

Układ bezpłomieniowego
odciążania wybuhu

System tłumienia
wybuchu - HRD
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 ilość, rodzaj oraz wymiary wkładów
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nie. Działania te powinni zostać wykonane w ramach Oceny Ryzyka Wybuchu.
Odciążenie wybuchu, którego elementem wykonawczym są panele lub
klapy przeciwwybuchowe montowane
są na bocznej lub górnej ścianie jednostki filtracyjnej. Przykładowo w przypadku jednostek z rękawami filtracyjnymi, jedyną dopuszczalną możliwością
jest montaż układu odciążającego na
bocznej stronie urządzenia, powyżej leja,
w taki sposób - by rękawy filtracyjne nie
przysłaniały otworu dekompresyjnego.
Natomiast w przypadku prostokątnych
wkładów filtracyjnych (płyty lub kieszenie filtracyjne) zabudowa paneli lub klap
dekompresyjnych na górnej części jest
możliwa tylko, gdy część czysta filtra
znajduje się na jego bocznej ścianie. W
przypadku układów odciążania wybuchu
należy również pamiętać, iż rozwiązania
tego typu każdorazowo montuje się po
tzw. brudnej stronie jednostki filtracyjnej.
Co ważne, paneli oraz klap przeciwwybuchowych zasadniczo nie stosuje się
w przypadku urządzeń zlokalizowanych
w obiektach zamkniętych. W przypadku tych pierwszych, odstępstwo od tej
reguły stanowią nieliczne przypadki pozwalające na zastosowanie tzw. kanałów dekompresyjnych, które umożliwią
wyprowadzenie skutków wybuchu do
otwartej przestrzeni poza halę lub budynek. Zastosowanie tego rozwiązani ma
jednak szereg technicznych ograniczeń.
Zastosowanie kanału dekompresyjnego każdorazowo wymaga indywidualnego podejścia. Dzieje się tak, ponieważ
wraz ze wzrostem długości kanału rośnie
minimalna wymagana powierzchnia dekompresyjnej i/lub wartość zredukowanego ciśnienia wybuchu Pred. Należy również pamiętać, że kanał dekompresyjny
powinien być poprowadzony najlepiej
pod kątem prostym do powierzchni panelu, a jego długość z reguły nie powinna przekroczyć 3-4 m. Inne rozwiązania
są również możliwe, wymagają jednak
przeprowadzenia dodatkowych, nierzadko skomplikowanych analiz i obliczeń.

 Bezpłomieniowe

odciążanie wybuchu

W praktyce, w wielu przypadkach
okazuje się, iż kanał dekompresyjny tak
znacząco wpływa na rozmiar wymaganej powierzchni odciążenia i/lub zredukowane ciśnienie wybuchu, że jego zastosowanie jest fizycznie niemożliwe.
Przyczyny te sprawiają, iż stosowanie
standardowych paneli dekompresyjnych w pomieszczeniach zamkniętych
jest bardzo trudne, a w wielu sytuacjach
wręcz niemożliwe.
Alternatywne rozwiązanie stanowi
bezpłomieniowy układu odciążania wybuchu. Jest to połączenie panelu dekompresyjnego z perforowanym, wydajnym wymiennikiem ciepła, który stanowi
barierę dla płomienia oraz palącego się i
niespalonego produktu, pozwalając jednocześnie odprowadzić ciśnienie wybuchu (gazy spalinowe) do otoczenia.
Pomimo wielu zalet bezpłomieniowego odciążania wybuchu należy pamiętać,
iż podobnie jak w przypadku paneli dekompresyjnych, w chwili wybuchu, nadmierne ciśnienie oraz gazy powstające
w wyniku spalania produktu wyprowadzane są z urządzenia do otaczającej go
atmosfery. Dlatego też przed wyborem
tego rozwiązania należy się upewnić,
czy stosunek kubatury pomieszczenia
do kubatury chronionego urządzenia jest
zgodny z normą. W wielu przypadkach
można przyjąć, że ten stosunek powinien być nie mniejszy jak 1:15.
Zgodnie z dyrektywą ATEX układy
odciążania wybuchu nie mogą być stosowane w tych przypadkach, gdy produkt lub produkty jego spalania mają
charakter toksyczny lub szkodliwy dla
zdrowia (do produktów tego typu można zaliczyć np. mączkę kostną, suszone osady ściekowe, rożne substancje
chemiczne, itp.).

 Tłumienie wybuchu
Gdy ze względu na wyżej wymienione ograniczenia, nie jest możliwe
zastosowanie układu odciążającego,
z pomocą przychodzi system tłumienia
wybuchu. Jest to najbardziej zaawansowane technicznie rozwiązanie służące do
ochrony urządzeń procesowych przed

wybuchem. Jego zadanie, w odróżnieniu od odciążania wybuchu, polega na
niedopuszczeniu do rozwoju wybuchu,
który zostaje stłumiony już w zarzewiu.
System ten składa się z elementów
detekcyjnych, sterujących i wykonawczych. Element wykonawczy stanowią
butle typu HRD (ang. High Rate Discharge) wypełnione specjalnym proszkiem
tłumiącym wybuch. Jednostka filtracyjna monitorowana jest poprzez czujnik,
który w sposób ciągły mierzy zmiany ciśnienia wewnątrz urządzenia w czasie.
W pewnych przypadkach, gdy wymagane jest skrócenie czasu reakcji układu, stosowane są dodatkowo czujniki
podczerwieni. Za weryfikację sygnałów
płynących z czujników oraz aktywację
systemu odpowiada centrala sterująca.
W przypadku układów opartych na
dynamicznym czujniku ciśnienia, aktywacja butli HRD następuje tylko wtedy,
gdy zmiana ciśnienia w czasie odpowiada charakterystyce wybuchu danego
produktu. Wtrysk środka tłumiącego do
wnętrza chronionego urządzenia nie dopuszcza do propagacji wybuchu poprzez
stłumienie tworzącego się płomienia, wychłodzenie produktu i inertyzację układu. Należy pamiętać, iż system tłumienia projektowany jest z uwzględnieniem
indywidualnych wymogów konkretnej
instalacji oraz ograniczeń wynikających
z certyfikatu ATEX (systemy różnych producentów posiadają odmienne ograniczenia). W zależności od parametrów
wybuchowości produktu oraz kubatury
zabezpieczanego urządzenia czas mierzony od wykrycia zarzewia wybuchu do
jego całkowitego stłumienia wynosi od
kilkudziesięciu do kilkuset milisekund.
Podstawową zaletę opisanego systemu jest możliwość zabudowy jednostki filtracyjnej w dowolnym miejscu w budynku lub hali, na dachu, w pobliżu
traktów pieszych lub dróg, w obrębie gęsto zabudowanej instalacji, itp. Zabudowanie systemu tłumienia wybuchu HRD
eliminuje konieczność wyznaczania jakichkolwiek stref zagrożenia. System
HRD jest dopuszczony do stosowania
podczas obecności zdecydowanej większości pyłów i gazów.
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Ochrona filtrów przed wybuchem
przykład rozwiązania błędnego i akceptowalnego

 Konstrukcja odporna na
maksymalne ciśnienie
wybuchu

 Odsprzęganie (izolacja)
wybuchu

Niezależnie od zastosowanej metody ochrony aparatu procesowego (w
tym jednostek filtracyjnych) przed wybuchem, konieczne jest jej uzupełnienie o
układ odprzęgania (izolacji) wybuchu co wynika bezpośrednio z zapisów dyrektywy Atex 137. Zastosowanie układów odsprzęgania wybuchu na kanałach
wchodzących i w pewnych przypadkach
wychodzących z jednostki filtracyjnej
oraz wysypie z komory odbieranego pyłu, ma na celu niedopuszczenie do przebicia się skutków wybuchu (ciśnienie,
płomień) na inne części instalacji. Tak
więc podstawową rolą odsprzęgania wybuchu jest ochrona instalacji procesowej
przed przeniesieniem się wybuchu z zagrożonego aparatu.
Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań zgodnych z dyrektywą ATEX 95
oraz polskimi i europejskimi przepisami. W zależności od parametrów pracy
instalacji, przebiegu kanałów i parametrów wybuchowości pyłów możliwe jest
np. zastosowanie śluz celkowych (zaworów celkowych, śluz obrotowych),
specjalnych zaworów zaciskowych, klap
zwrotnych, układów podwójnych przepustnic, zasuw szybkiego zadziałania,
zaworów typu Ventex oraz barier ogniowych typu HRD. o

Zabezpieczenie filtra: nieprawidłowe
Poziom bezpieczeństwa: niedopuszczalny
(1) Brak odsprzęgania wybuchu na kanale brudnego powietrza umożliwi rozprzestrzenienie się wybuchu na pozostałą część instalacji. (2) Wkłady filtracyjne
zamontowane na wysokości panelu odciążającego uniemożliwią skuteczne odprowadzenie skutków wybuchu poza
chronione urządzenie. (3) Na wylocie
z filtra zastosowano zawór celkowy w
standardowym wykonaniu (bez certyfikatu ATEX potwierdzającego odporność na uderzenie ciśnienia i przebicie
się ognia). Może to skutkować rozprzestrzenieniem się wybuchu na pozostałą
część instalacji.

Zabezpieczenie filtra: prawidłowe
Poziom bezpieczeństwa: dopuszczalny
(1) Na kanale brudnego powietrza zastosowano certyfikowany system odsprzęgający (bariera proszkowa HRD/
klapa zwrotna). (2) Wkłady filtracyjne
odsunięto od ściany filtra, na której zamontowano panel odciążajcy wybuch.
Szczególną uwagę należy zwrócić na
wymiary powstałego w ten sposób kanału. - W przypadku ich nieprawidłowego
doboru, filtr może wymagać zastosowania dodatkowych środków ochronnych.
(3) Na wylocie z filtra zastosowano certyfikowany zawór dozując.

przykład rozwiązań prawidłowych

Zabezpieczenie filtra: prawidłowe
Poziom bezpieczeństwa: wysoki
(1) Na kanale brudnego powietrza zastosowano certyfikowany system odsprzęgający (tłumienie wybuchu/klapa
zwrotna), co w przypadku wybuchu skutecznie odizoluje chroniony filtr od pozostałej części instalacji. (2) Wkłady filtracyjne zostały podniesione względem
panelu odciążającego, co umożliwia ich
prawidłowe zadziałanie w przypadku wybuchu. (3) Na wylocie z filtra zastosowano certyfikowany zawór dozując, co w
przypadku wybuchu skutecznie odseparuje chronione urządzenie od pozostałej
części instalacji.

Zabezpieczenie filtra: prawidłowe
Poziom bezpieczeństwa: dopuszczalny
(1) Na kanale brudnego powietrza zastosowano certyfikowany system odsprzęgający (tłumienie wybuchu/klapa zwrotna). (2) Skutki wybuchu w filtrze zostaną
zminimalizowane do bezpiecznego poziomu poprzez system tłumienia wybuchu. (3) Na wylocie z konicznej części
filtra zastosowano certyfikowany zawór
dozując, co w przypadku wybuchu skutecznie odseparuje chronione urządzenie
od pozostałej części instalacji.

Technologie

W tych rzadkich przypadkach, gdy
zastosowanie wyżej wymienionych rozwiązań nie jest możliwe pozostaje wykonanie jednostki filtracyjnej odpornej na
maksymalne ciśnienie wybuchu Pmax.
Konsekwencją takiego rozwiązania jest
duży ciężar urządzenia, który w wielu
przypadkach powoduje konieczność
wzmocnienia podłoża lub konstrukcji
budynku, na której jest ono posadowione. Oznacza to także poważny wzrost
kosztów.
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GM960

monitoring
warstwy
przyściennej
w kotłach

E

Technologie

nergetyka z wykorzystaniem węgla kamiennego jest obecnie podstawowym
źródłem energii w gospodarce. Nakłady na źródła alternatywne nie przesłaniają
wyzwań z jakimi konfrontowani są operatorzy nowoczesnych instalacji kotłowych.
Jednym z podstawowych problemów jest korozja powodowana przez gazy
spalinowe. Korozyjne wżery w ściany kotła nie dają się naprawić podczas pracy
kotła. Mogą one powodować awarie zatrzymujące ruch bloków energetycznych.
Każde zatrzymanie kotła to poważne straty. Aby ograniczyć ryzyko korozji stosowane
są systemy monitoringu warstwy przyściennej GM960 produkcji SICK.
 Zasada działania i

metoda pomiarowa

Procesy korozyjne postępują w atmosferze redukującej o niskiej zawartości tlenu i wysokiej koncentracji tlenku
węgla. Rejestracja wartości tych składników pozwala na wczesne rozpoznanie zagrożenia korozją oraz podjęcie
działań dla ograniczenia wżerów. Monitor warstwy przyściennej GM960 mierzy ciągle koncentracje CO i O2 nawet
w 40 punktach pomiarowych ściany

kotła. Wyznaczone koncentracje analizowane są jako wskaźniki zagrożenia
korozji i służą do wyliczenia poziomu
korozyjnego i obciążenia korozyjnego.

 Poziom korozyjny CO
Poziom korozyjny CO to uśredniona wartość zmierzonych trendów
wyznaczona ze zmierzonych w sposób ciągły wartości koncentracji tlenu
i tlenku węgla. Określa on chwilową
potencjalną wartość zagrożenia koro-

zją ściany kotła. Podawany jest w ppm
lub % i jest podstawą do wyliczenia
obciążenia korozją.

 Obciążenie korozyjne CO
Obciążenie korozyjne CO określa,
jak w dłuższym czasie atmosfera przy
ściance kotła obciążyła ryzyko powstania korozji w pobliżu punktu pomiarowego. Obciążenie korozyjne definiowane jest przez średnie obciążenie i czas
obciążenia. Średnie obciążenie stanowi

przy tym średnią dobową wartość poziomu korozyjnego.

 Konfiguracja systemu
Aby uzyskać wiarygodny monitoring ścian kotła należy rejestrować pomiary z reprezentatywnej liczby punktów pomiarowych. System GM960
umożliwia pracę nawet z 40 sondami
pomiarowymi. Każdy punkt pomiarowy obejmuje zespół przyłączeniowy,
który zasila sondę w energię elektryczną i sprężone powietrze. Wszystkie
punkty pomiarowe połączone są ma-

gistralą do jednostki centralnej za pomocą standardowych łączy cyfrowych.
W jednostce centralnej wszystkie wyznaczone dane są przetwarzane i rejestrowane oraz prezentowane graficznie. W oparciu o te dane operator

może oszacować zagrożenie korozyjne
i podjąć działania zapobiegawcze. Poprzez przyłączenie do sieci zakładowej
możliwe jest oczytanie najważniejszych
danych pomiarowych na komputerach
sieci zakładowej. o
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