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 Zarządzanie wiedzą o stanie technicznym urządzeń
 Zarządzanie utrzymaniem stanu technicznego
wg strategii CBM, RCM, RBM
 Przedłużanie eksploatacji bloków 200 MW i 360 MW
 Standaryzacja badań i oceny stanu technicznego
majątku w grupach energetycznych
 Wykonywanie diagnostyki w trybie zdalnym
 Innowacyjne metody badań i oceny stanu
technicznego urządzeń energetycznych
 Technologie zwiększające trwałość urządzeń
CEL SYMPOZJUM

PATRONAT MEDIALNY

Energetyka
Dozór Techniczny
Przegląd Energetyczny
Energetyka Cieplna i Zawodowa
Nowa Energia
Elektroenergetyka i przemysł online.
Inżynieria w praktyce

Zarządzanie majątkiem produkcyjnym elektrowni powiązane jest ściśle z zagadnieniami bezpieczeństwa technicznego
w skali elektrowni, biznesu w skali grup energetycznych oraz
bezpieczeństwa energetycznego w skali państwa. Polityka
energetyczna UE, zmiany organizacyjne w grupach energetycznych oraz osłabienie kompetencji technicznych spowodowane m.in. naturalną wymianą pokoleniową przysparzają
ciągle wiele problemów:
 polityka i ekonomia zdominowały technikę,
 brakuje jednolitych standardów
oceny stanu technicznego urządzeń,
 brakuje narzędzi do systemowego zarządzania
wiedzą o stanie technicznym urządzeń,
 przedłużaniu eksploatacji długoeksploatowanych
bloków nie towarzyszą powszechnie obowiązujące
standardy,
 dostęp do informacji i wiedzy technicznej
na nowych blokach jest bardzo utrudniony.
Kilka lat temu Pro Novum zaproponowało kompleksowe podejście do badań, oceny stanu technicznego, prognozowania trwałości oraz zarządzania wiedzą wśród użytkowników
JWCD wyposażonych w bloki 200 MW i 360 MW. Te prace są
kontynuowane. Należy je przyspieszyć.
Mamy nadzieję, że Sympozjum stworzy warunki do wymiany
poglądów i doświadczeń, ale także zainspiruje do podjęcia
konkretnych działań potrzebnych energetyce, a z wielu powodów znacznie opóźnionych.
Informacje dodatkowe na

Pro_XVII_symp_210x290_press.indd 1

www.pronovum.pl
2015-05-08 12:46:09

:09

Rafał Psik, Doosan Lentjes

Doświadczenia Doosan Lentjes w realizacji

Zakładów Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych

T

ermiczne przetwarzanie odpadów stanowi najbardziej
ekologiczną metodę ich utylizacji. Generowanie
energii w tego typu instalacjach jest nie tylko cennym
źródłem energii odnawialnej, ale również niezwykle
przydatną i opłacalną metodą redukcji ilości odpadów
kierowanych na wysypiska śmieci. Doosan Lentjes,
spółka z Grupy Doosan, to renomowany dostawca
technologii spalania i oczyszczania spalin dla ZTPOK.
Wybudowane przez firmę zakłady
przetwarzają miliony ton odpadów rocznie na całym świecie. Doosan Lentjes
systematycznie zdobywa udziały w polskim rynku, m.in. zdobywając kontrakt
na dostawę urządzeń technologicznych:
rusztów i kotłów do największego, z
będących w budowie w Polsce ZTPO,
zakładu w Krakowie.

 Technologie Doosan
Lentjes dla ZTPO

Doosan Lentjes to niemiecka technologia projektowania i dostaw urządzeń
dla zakładów termicznego przekształcania odpadów „od miejsca zasypu śmieci na ruszt po komin”. Posiada własne
rozwiązania rusztów, kotłów i instalacji
oczyszczania spalin. Może świadczyć
usługi nie tylko projektowania i dostawy
urządzeń, ale również generalnego wykonawcy całości inwestycji.
Doosan Lentjes posiada w swej ofercie technologie takie jak:
 różne typy rusztów: ruszty walcowe lub ruszty schodkowe posuwisto-zwrotne,
 kotły z pionowym lub poziomym
ciągiem przegrzewaczy pary,
 instalacje oczyszczania spalin wszystkie technologie Doosan
Lentjes spełniają wymogi dyrektywy BAT.

Znajdująca się w grupie Doosan,
spółka Doosan SKODA Power jest
dostawcą turbozespołów zarówno
przeciwprężnych, jak i kondensacyjno-upustowych. Posiada kompetencje projektowania, kompletacji dostaw
i montaży kompletnych maszynowni
również dla zakładów termicznego przekształcania odpadów. Ponad 100-letnie
doświadczenia w projektowaniu i produkcji turbozespołów gwarantuje, że Doosan
SKODA jest właściwym partnerem do
współpracy w zakresie układów generacji energii w ZTPO.

 ZTPO w Krakowie
Doosan Lentjes dostarcza kluczowe
technologie kotłowe dla nowego zakładu
termicznego przekształcania odpadów w
Krakowie. Oba dostarczone przez firmę
kotły, pomyślnie przeszły próbę ciśnieniową. Firma nieustannie współpracuje
z lokalnymi podwykonawcami w zakresie realizacji inwestycji.
Będący w budowie zakład będzie
wyposażony w sprawdzoną technologię
chłodzonego powietrzem rusztu schodkowego posuwisto-zwrotnego i kotłów
Doosan Lentjes. Kontrakt obejmuje projekt, kompletację dostaw, transport urządzeń oraz usługi związane z nadzorem
montażu i rozruchem. Planowana przepustowość zakładu wynosi 220 000 ton

odpadów rocznie na dwóch liniach o
wydajności 14,1 t/h każda. Moc elektryczna zakładu wyniesie ok. 18 MWe,
a moc cieplna w wodzie sieciowej ok. 35
MWt. Do spalania będą kierowane tzw.
resztkowe odpady komunalne z terenów
objętych selektywną zbiórką. Powstałe
w procesie spalania produkty zostaną
przetworzone w instalacji waloryzacji
żużla oraz instalacji stabilizowania i zestalania popiołów i stałych pozostałości
z procesów oczyszczania spalin, umożliwiając ich dalsze wykorzystanie.
Od samego początku przetargu Doosan Lentjes był partnerem technologicznym Posco E&C, który to generalny
wykonawca uczestniczył w przetargu,
a obecnie realizuje zadanie bazując na
wiedzy i doświadczeniu Doosan Lentjes. Kontrakt z podpisany został w grudniu 2012 r. W zakresie dostaw Doosan
Lentjes dla obu linii ZTPO w Krakowie
znajdują się:
 ruszty posuwisto-zwrotne chłodzone powietrzem,
 kotły w układzie poziomym - pięciociągowe,
 nadzory montażowe,
 rozruch.
Doosan to ponad wiekowe doświadczenie w projektowaniu i dostawach nowoczesnych urządzeń energetycznych i
instalacji oczyszczania spalin. Począwszy od wysokosprawnych kotłów cyrkulacyjnych (CFB) poprzez instalacje
oczyszczania spalin (IOS) po kompletne rozwiązania dla zakładów termicznego przekształcania odpadów (ZTPO)
zarówno dla sektora przemysłowego,
jak i komunalnego. Doosan Lentjes jest
zaufanym partnerem dla innowacyjnej,
czystej i zielonej gospodarki.
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Magazynowanie energii
- nowe technologie
R

Elektroenergetyka

aport ekspercki Tidy’ego Bayara dla czasopisma branżowego grupy medialnej
Penn-Well, omawiany w magazynie Power Energy International (PEI, December
2014) [1], sygnalizuje znaczące postępy w dziedzinie elastycznego zarządzania
mocą i energią z wykorzystywaniem nowych koncepcji i narzędzi, stanowiąc relację,
uaktualniającą raporty wcześniejsze [2-7]. Systematykę technologii magazynowania
podano na rysunkach (1÷7) i w tabeli 1.
Sektor magazynowania energii zdziałał już wiele dla rozwoju tych
technologii z ukierunkowaniem na przyszłość, ze szczególną uwagą zwróconą na perspektywy dominacji, innowacyjności i roli rozwijanych nowych
rozwiązań na rynkach narodowych.
Problemy te zostały podjęte przez seminarium „Przyszłość magazynowania
gazu i energii elektrycznej w Zjednoczonym Królestwie (UK)”, zorganizowanym
przez firmę konsultingową Future Energy Storage.

 Magazynowanie gazu 
w cyklu szybkim

Takie nowatorskie podejście przedstawił K. Budinger, inżynier projektu
„Halite”. Spółka ta zamierza zbudować
wielki podziemny magazyn, wykorzystując kawernę w złożu soli, ale plany te
zostały wstrzymane przez byłego ministra UK ds. energii, G. Barkera. Spór
sądowy w tej sprawie zakończył się
sukcesem dewelopera, który obecnie
dokonuje korekt wykonawczego planu działania.

”

Motto: Gdy inwestorzy i przedsiębiorstwa
energetyczne stawiają pierwsze kroki w kierunku
wdrażania wielkoskalowego magazynowania
energii, wyłania się złożona perspektywa
technologii i rozwiązań rynkowych.

T. Bayar: Energy storage - still a risky
proposition, Power Eng. Int. Dec, 2014

Przemysł magazynowania energii
przeżywa bezprecedensowy wzrost
innowacyjności technologicznej, a jego
wartość rynkowa do 2018 r. może osiągnąć w skali globalnej 10,8 mld USD,
a w USA w ciągu kilku najbliższych lat
oczekuje się czterokrotnego zwiększenia tego rynku.
Raport konsultantów z firmy Red
Mountain (Insights 2014) [8]* analizuje postęp technologii magazynowania energii ze szczególnym uwzględnieniem możliwości zminimalizowania
niezbędnych inwestycji w moce zainstalowane, wymagane dla pokrycia

zapotrzebowania, zwłaszcza w godzinach szczytowych zapotrzebowania
w systemie. Magazynowanie energii
umożliwia również wprowadzenie samowystarczalnych wyspowych mikrosieci, zdolnych do zasilania pojedynczych domów, rozproszonych osiedli
lub przedsiębiorstw przemysłowych,
centrów handlowych i logistycznych.
Można oczekiwać, iż w ciągu najbliższego dziesięciolecia różne technologie
inteligentne będą wymagać inwestycji
rzędu 400 mld USD, a sieci „smart” zapewniają do 2020 r. możliwości komunikacyjne dla elektroenergetyki, podob-
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Rys. 1. Koszty technologii elastycznych (Źródło: Storage Energy Analysis)

Rys. 2. Korzyści operacyjne magazynowania energii (Źródło: Storage Energy Analysis)
SE - system elektroenergetyczny
SRME - systemy rozproszonego magazynowania energii

Rys. 2. Korzyści operacyjne magazynowania energii (Źródło: Storage Energy Analysis)
Rys. 2. Korzyści
operacyjne
magazynowania energii (Źródło: Storage Energy Analysis)
SE - system
elektroenergetyczny
Rys. 2. Korzyści operacyjne magazynowania energii (Źródło: Storage Energy Analysis)
SE
system
elektroenergetyczny
SRME - systemy rozproszonego magazynowania energii
SE - system elektroenergetyczny
SRME - systemy rozproszonego magazynowania energii
SRME - systemy rozproszonego magazynowania energii
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Rys. 1. Koszty technologii elastycznych (Źródło: Storage Energy Analysis)
1. Koszty
technologii
elastycznych (Źródło: Storage Energy Analysis)
Rys. 1. Koszty technologii elastycznych (Źródło:Rys.
Storage
Energy
Analysis)
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ne do dziś już użytkowanego internetu
komunikacji biznesowej i personalnej.
Na rynku technologii zasobnikowych
będą konkurować takie rozwiązania jak
akumulatory, magazynowanie z wykorzystaniem sprężonego powietrza, koła
zamachowe, wodór, nadprzewodzące
układy magnetyczne, magazynowanie
ciepła, superkondensatory i pojazdy
elektryczne, współpracujące z siecią.
Oczekiwany koszt gruntownego zmodernizowania infrastruktury magazynowania energii w skali globalnej w ciągu
następnego dwudziestolecia wynosi 14
bilionów USD, przy czym ponad 30%
tych inwestycji spełniać będzie warunki zasadności ekonomicznej. Zdolności
magazynowania gazu w cyklu sezonowym (lato-zima), są znacząco zróżnicowane w krajach UE i wynoszą od 14
dni w roku dla UK, 87 dni dla Francji,
69 dni dla Niemiec i 50 dni dla Włoch.
Istotną rolę w skali europejskiej odgrywa możliwość zarządzania tymi zaso-

bami i wiąże się z tym możliwość magazynowania w cyklu krótkookresowym
(Fast - Cycle Storage, FCS). Pojemnik
gazu cechuje się wówczas zdolnością
szybkiego napełniania i odbioru gazu
np. w kawernie solnej. W praktyce rozważanego projektu „Halite” oznacza ładowanie i rozładowywanie w cyklach
10-dniowych, powtarzalnych 12 razy
w roku (z pozostawieniem czasu na
konserwację i chłodzenie obiektu). Odbierany gaz wymaga osuszania z wody,
będącej naturalnym elementem złoża
gazu i wypłukiwanej z kawerny solnej.
Przewidywanie rosnącej zależności UK
od paliw importowanych oraz rosnące
zapotrzebowanie na moce elastyczne
w systemie (wynikające z rozpowszechnienia źródeł o pracy nieciągłej - „intermittent”) powoduje konieczność zapewnienia w systemie możliwości szybkiego
dostarczania gazu do strategicznych
obszarów kraju. Ważniejsze są zatem
dostawy krótkoterminowe niż pojem-

ności magazynowania sezonowego.
Nadal nie ma jednak decyzji o losach
projektu FCS „Halite”, mimo iż coraz
bardziej prawdopodobne wydaje się,
że nowo budowane w następnym pięcioleciu zdolności magazynowe będą
ulokowane w obiektach o krótkim cyklu
ładowanie/rozładowanie. Magazyn gazu „Halite” uzyska zapewne aprobatę
nowego ministra energii UK, bowiem
usunięte zostały związane z nim zastrzeżenia odnośnie oddziaływania na
środowisko.

 Akumulatorowe projekty
pilotowe SSE

Rozważając technologie magazynowania energii elektrycznej brytyjskie
przedsiębiorstwo SSE poszukuje przyszłościowych rozwiązań przez ocenę
przydatności licznych zastosowań magazynowych w zróżnicowanych lokalizacjach i technologiach w zakresie mo-

Rys. 3. Nakłady inwestycyjne
i koszty operacyjne magazynowania energii (Źródło: Pearl Street Inc.)
Rys. 3. Nakłady inwestycyjne i koszty operacyjne magazynowania energii (Źródło: Pearl Street Inc.)
ASS - akumulatory siarczkowo sodowe
ASS - akumulatory siarczkowo sodowe
CAES
- magazynowanie z wykorzystaniem sprężonego powietrza
CAES - magazynowanie z wykorzystaniem sprężonego
powietrza
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Rys. 5. Czas rozładowania vs. moc zainstalowana (Źródło: Pearl Street Inc.)
Rys. 5. Czas rozładowania vs. moc zainstalowana (Źródło: Pearl Street Inc.)
SMES - nadprzewodnikowy zasobnik
Rys. energii
5. Czas rozładowania vs. moc zainstalowana (Źródło: Pearl Street Inc.)
SMES - nadprzewodnikowy zasobnik
energii
SMES - nadprzewodnikowy zasobnik energii
CAES - magazynowanie z wykorzystaniem sprężonego powietrza
CAES - magazynowanie z wykorzystaniemCAES
sprężonego
powietrza
- magazynowanie
z wykorzystaniem sprężonego powietrza
ASS - akumulatory siarczkowo sodowe
ASS - akumulatory siarczkowo sodowe
ASS - akumulatory siarczkowo sodowe

Rys. 6. Sprawność magazynowania w funkcji liczby cykli rozładowania (Źródło: Pearl Street Inc.)
Rys. 6. Sprawność magazynowania
w funkcji
liczby cykli
rozładowania
(Źródło: Pearl
Street
Rys. 6. Sprawność
magazynowania
w funkcji
liczby cykli rozładowania
(Źródło:
PearlInc.)
Street Inc.)
SMES - nadprzewodnikowy zasobnik energii
SMES - nadprzewodnikowy zasobnik energii
SMES - nadprzewodnikowy zasobnik energii
- magazynowanie
z wykorzystaniem sprężonego powietrza
CAES - magazynowanie z wykorzystaniemCAES
sprężonego
powietrza
CAES - magazynowanie z wykorzystaniem sprężonego powietrza
ASS - akumulatory siarczkowo sodowe
ASS - akumulatory siarczkowo sodowe
ASS - akumulatory siarczkowo sodowe
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cy od pojedynczych kW po instalacje
SSE rozpoczęło instalowanie projektu
 Rola magazynowania
wielomegawatowe. Przedstawiciel firmy
bateryjnego o niskim napięciu w Sloenergii w rozwiązaniach
(A. Steele) zaprezentował analizę rozug (Anglia). Baterię litowo-jonową
rynkowych
patrywanych zastosowań, dla których
25 kW/25 kWh zintegrowano w modelu
technologie potraktowano jako czynnik
ekologicznych domów i wykorzystano
Firma doradcza Poyry dokonała nieneutralny, a ranking rozwiązań wyznado wygładzania skoków zapotrzebodawno oceny rynku magazynowania
czały koszty. W pierwszej kolejności
wania mocy. W fazie badawczo-rozwoenergii UK. Analizą objęto różnorodne
w 2008 r. zbadano w Narin (Szkocja)
jowej znajduje się następnych 25 zeformy magazynowania o zróżnicowabaterię przepływową cynkowo-bromospołów w tej samej lokalizacji, zaś inna
nej pojemności, dochodząc do wniową o mocy 100 kW i pojemności 150
bateria litowo-jonowa 2 MW/500 MWh
sku o celowości raczej stworzenia nokWh, wykorzystywaną jako źródło rezostała zainstalowana w Parku Zasobwej kategorii rynkowej niż definiowania
zerwowe. Kolejnym krokiem było zaników na Orkadach i jest to kluczowy
przez współpracę z typowymi źródłastosowanie baterii siarkowo-sodowej
element dla dalszej rozbudowy do pomi energii elektrycznej. Istotnym spo1 MW/6 MWh, zainstalowanej w 2010 r.
staci modelu komercyjnego magazynostrzeżeniem jest również celowość rozna Szetlandach. Bateria była zintegrowania energii. Dalszym zamiarem SSE
ważenia wielkoskalowego potencjału
wana z agregatem prądotwórczym z siljest kontynuacja projektów magazynomagazynowania jako narzędzia zarząnikiem wysokoprężnym, jako rezerwą
wania w akumulatorach i akceptacja
dzania energią w skali poszczególnych
operacyjną o krótkim czasie dostępu
propozycji wykorzystywania do zarząsystemów narodowych, podczas gdy
oraz instalacją z akumulatorami kwadzania stroną popytową („Demand Rezasobniki energii o małej pojemności
sowo-ołowiowymi. Bateria siarkowosponse”) testowego układu bateryjnego
są przydatne dla sterowania systemasodowa została odłączona po uzyskatak długo, dopóki koszt tego rozwiązami lokalnymi. Specyfika określonych
niu informacji, że podobna konfiguracja
nia jest niższy niż budowa przesyłowej
sposobów magazynowania nakazuje
w Japonii była przyczyną pożaru. SSE
linii napowietrznej. Na pytanie o wybór
poszukiwanie zasobników wielkoskazdecydowała, że bateria S-Na będzie,
przez przedsiębiorstwo najlepszego
lowych w stosowaniu np. do zasobów
zlokalizowana w pobliżu zabudowy
wariantu technologii bateryjnych w werodnawialnych o znaczącym potencjale,
mieszkaniowej, co wymaga dużej niesji wielkoskalowej odpowiedzią jest, że
podczas gdy potrzeby o mniejszej skali
Rys. 3. Nakłady
inwestycyjne
i koszty
operacyjne
magazynowania
energii
(Źródło:
Pearl
Inc.) fozawodności
eksploatacyjnej,
a więc i nio wyborze
technologii
decyduje koszt
można
pokrywać
np.Street
technologiami
ASS
akumulatory
siarczkowo
sodowe
skiego ryzyka w stosowaniu. W 2011 r.
i lokalizacja.
towoltaicznymi lub wykorzystując moż-
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CAES - magazynowanie z wykorzystaniem sprężonego powietrza

Rys. 4. Technologie magazynowania energii (Źródło: Pearl Street Inc.)

Rys. 4. Technologie magazynowania energii (Źródło: Pearl Street Inc.)
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dla swoich potrzeb, podczas gdy administracja rządowa decydować będzie
o sposobie funkcjonowania otoczenia
legislacyjnego - systemu wspieranego
przez mechanizmy rynku.
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 Wybrane przykłady projektów magazynowania
energii w USA

Źródło: Energy Storage Council, Pearl Street Inc.
W eksploatacji ciągłej:
1. Instalacja z kołem zamachowym o mocy 1 MW, współpracująca z siecią trakcji kolejowej
2. Elektrownia pompowa 850 MW Oglethorpe Power, Rocky Mountain
3. Obiekt 110 MW z technologią sprężonego powietrza (CAES) - Alabama
Electric Cooperative
4. Zespół akumulatorowy 20 MW, Puerto Rico Electric Power Authority
5. Zespół akumulatorowy 3,5 MW ze sterowaniem tyrystorowym
W eksploatacji okresowej:
6. Obiekt CAES Norton o zdolności magazynowej do 2700 MW
7. Licencja przyznana CAES Markham, 540 MW
8. Elektrownia CAES Eagle Grove (100-200) MW, współpracująca z lokalnymi farmami wiatrowymi
Obiekty w budowie:
9. Bateria przepływowa Vanadium Redox 250 kW Pacificorp
10. Bateria przepływowa ZnBr 250 kW Detroit Edison Co
11. Wielomegawatowy zespół akumulatorowy Golden Valley Electric
Obiekty demonstracyjne:
12. Zespół ogniw paliwowych 12 MW w Tennessee Valley
13. Zespół akumulatorowy NaS, 500 kW Pacificorp
Projektowane:
14. Zespół komercyjno-demonstracyjny, Central Illinois
15. Korytarz przesyłu generacji rozproszonej z demonstracją technologii
mikrosieci i technologii magazynowania energii
16. Wielomegawatowy zespół akumulatorowy
Wycofane z eksploatacji:
17. Akumulator ołowiowo-kwasowy 10 MW Chino, Kalifornia

Elektroenergetyka

liwość współpracy z flotą samochodów
elektrycznych. Koszt magazynowania
jest obecnie wysoki w porównaniu z innymi technologiami elastycznymi (jak
np. jednostki gazowe), ale oczekuje się
znaczącego postępu w tej dziedzinie.
Wraz ze wzrostem efektywności kosztowej postępować będzie upowszechnienie technik magazynowania energii.
Przykładowo w UK magazynowanie
może być użyteczne w wielu scenariuszach przyszłości energetycznej, łącznie z ograniczeniem mocy elektrowni
węglowych zainstalowanych w systemie, optymalizacją planu rozbudowy
infrastruktury sieciowej, oferowaniem
usług systemowych oraz - po stronie
podażowej - wymaganiami stosowania
instrumentów zabezpieczających. Dla
magazynowania o efektywnym stosowaniu decydować będzie akceptacja
przez mechanizmy rynku w nowej klasie składników majątkowych. W tej to
klasie możliwe są różnorodne modele
biznesowe magazynowania, łącznie
z wariantami struktury właścicielskiej
i/lub zarządzanie przez dostawców/
wytwórców/podmiotów niezależnych/
agregatorów, jak też operatorów/deweloperów podstawowych składników
majątkowych. Modele te mają za zadanie umożliwienie magazynowania
energii, przez co system staje się bardziej przyjazny interesariuszom, poszukującym dodatkowych strumieni
dochodów. Jednak wykorzystanie istniejących potencjalnych możliwości jest
uwarunkowane polityką rządu (tu-UK)
i jest związane z szerszym systemem
gospodarki, który obecnie nie sprzyja
idei elastyczności przez magazynowanie. Podsumowując rozważania stwierdzić można, że magazynowanie energii
jest już trwałym elementem gry na rynku UK, ale ten sektor nadal otacza aura
niepewności zarówno w zakresie ryzyka
technologicznego, jak i ryzyka politycznego. Wraz z postępującym stosowaniem magazynowania w rosnącej liczbie
realizowanych projektów pojawiać się
będzie zapewne jedna lub kilka technologii dominujących, gdy operatorzy
dobierać będą najlepsze rozwiązania
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Rys. 7. Klasyfikacja technologii magazynowania (Źródło: www.electricitystorage.org)

Rys. 7. Klasyfikacja technologii magazynowania (Źródło: www.electricitystorage.org)
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Rys. 7. Klasyfikacja
magazynowania
(Źródło:
www.electricitystorage.org)
Tab. 1. Źródłatechnologii
energii pierwotnej
ich konwersja
i magazynowanie
energii (Źródło: EC/EUR 19978)

Źródła
Rodzaj energii
Magazynowanie
energii
energii EC/EUR 19978)
Tab. 1. Źródła energii pierwotnej ich konwersja i magazynowanie energii (Źródło:
Paliwa
kopalne
Energia
Baterie
Źródła
Rodzaj energii
Magazynowanie
elektryczna
Magazynowanie,
Koła zamachowe
Konwersja
energii
energii
odzyskiwanie
Paliwa jądrowe
Paliwa kopalne
Energia
Baterie ogniwa
Ciepło
Odwracalne
elektryczna
Magazynowanie, paliwowe
Koła zamachowe
Odnawialne źródła
Konwersja
odzyskiwanie
Paliwa jądrowe
energii
Chłód
Pola
elektroCiepło
Odwracalne
ogniwa
Transport
magnetyczne
Odnawialne źródła
paliwowe

Tab. 1. Źródła energii pierwotnej ich konwersja i magazynowanie energii (Źródło: EC/EUR 19978)

energii

Chłód

Energia
kinetyczna

Transport

Sprężone

powietrze
Energia
kinetyczna

Sprężone
powietrze

Sprężone powietrze

Pola elektromagnetyczne
Zbiorniki
ciepła

Elektrownie
Sprężonepompowe
powietrze

Zbiorniki ciepła
Elektrownie pompowe
10
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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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dr Przemysław Zaleski, ekspert w obszarze sektora energetycznego. Bierze aktywny udział w pracach
wielu organizacji branżowych. Ekspert Parlamentarnego Zespołu ds. Energetyki, podkomisji stałej ds.
energetyki przy Komisji Gospodarki Sejmu RP. Członek PTPiREE, TOE, ekspert w międzynarodowym
stowarzyszeniu branżowym Eurelectric (Energy Policy & Generation Committee) z siedzibą w Brukseli.
W 2010 objął funkcję wiceprzewodniczącego Społecznej Rady Narodowego Programu Redukcji Emisji oraz Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej utworzonej przez Wicepremiera,
Ministra Gospodarki. Od 2011 ekspert przy komisji realizującej Strategiczny Przegląd Bezpieczeństwa
Narodowego w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego w obszarze energetyki. Prowadzi blog poświęcony
bezpieczeństwu energetycznemu. (zdjęcie z wydania 1/2015)

Elektroenergetyka

Bezpieczeństwo
a możliwości
eksportu

energii elektrycznej
i ropy naftowej

W

połowie października 2014 r. KE1 przedstawiła
listę priorytetowych projektów energetycznych,
które mają otrzymać dofinasowanie unijne. Lista dotyczy
248 priorytetowych projektów energetycznych, w latach
2014-2020 z nowego funduszu infrastrukturalnego
Connecting Europe Facility (CEF) na łączną kwotę 5,8
mld euro. Kluczem do otrzymania dofinansowania
są dwa warunki. Po pierwsze - projekt musi być
zrealizowany w warunkach komercyjnych, czyli
w przetargach. Po drugie - musi wpisywać się w politykę
integracji, tj. poprawę bezpieczeństwa dostaw, czy
integrację z europejskim rynkiem energii.
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 Sieci energetyczne
Rozwój energetycznych sieci transgranicznych jest od dawna istotnym
elementem do budowy bezpieczeństwa

Elektroenergetyka

”

Oceniając stan
naszych obecnych
możliwości importu
energii, można
zaryzykować
stwierdzenie, że
jest on daleka
od zadowolenia,
ponieważ tych
linii jest po prostu
niewiele (…)

minalu w Gdańsku. Patrząc na plany
rozbudowy połączeń transgranicznych,
widoczna jest zmiana polityki inwestycyjnej głównych podmiotów odpowiedzialnych za ich powstanie. Ostatnio
pisałem o mapie drogowej dążącej do
gazowej niezależności. Warto się przyjrzeć jak wygląda sytuacja na innych nośnikach, tj. energii elektrycznej i ropie.

Fot. SXC.HU

Polska zgłosiła przede wszystkim
inwestycje realizowane transgranicznie,
w tym dwa połączenia elektroenergetyczne z Niemcami - między Eisenhuettenstadt i Plewiskami oraz między
Vierraden i Krajnikiem.
W planach jest też bardzo ważny
most energetyczny z Litwą, tj. linia Alytus - Ełk, który powinien być wybudowany do 2015. Pozostałe polskie projekty to połączenie gazowe z Czechami,
Słowacją, Danią i Litwą. W planach jest
też uzyskanie wsparcia dla terminalu
LNG w Świnoujściu oraz budowa rurociągu Adamowo-Brody i budowa ter-

Elektroenergetyka
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energetycznego, jednakże ostanie dane płynące od Spółki PSE wskazują,
że problem wydaje się bardziej istotny
z powodu zmian w prognozie zapotrzebowania na moc szczytową w latach
2012-2020, która może wahać się od
0,8 do 1,5% średniorocznego wzrostu. Biorąc pod uwagę fakt, że planowane wycofania mocy w latach 20122020 obejmują ponad 6000 MW z tzw.
JWCD2 (jednostek wytwórczych centralnie dysponowanych, czyli dużych
elektrowni konwencjonalnych), to plany budowy nowych jednostek muszą
być co najmniej porównywalne, albo
zastąpione innymi możliwościami. Obserwując deklaracje zgłaszane przez
poszczególne polskie i zachodnie grypy energetyczne, widać, że biorąc pod
uwagę najbardziej realistyczny plan to
obejmuje on najwyżej blok nr 11 w Kozienicach, bloki w Opolu oraz blok w
Jaworznie. Dodając potencjalne projekty modernizacyjne, mówimy o około
4000 MW. Resztę albo będziemy musieli zakupić, albo ograniczyć poprzez
zakup tzw. negawatów. Oceniając stan
naszych obecnych możliwości importu
energii, można zaryzykować stwierdzenie, że jest on daleka od zadowolenia,
ponieważ tych linii jest po prostu niewiele, a dokładnie:
Od strony Niemiec są to:
–– linia 400 kV Krajnik - Vierraden
(przejściowo pracująca na napięciu 220 kV) (2x408 MVA),
–– linia 400 kV Mikułowa - Hagenwerder (2x1386 MVA).
Od strony Czech:
–– linia 400 kV Dobrzeń - Albrechtice (1386 MVA),
–– linia 400 kV Wielopole - Nosovice (1386 MVA),
–– linia 220 kV Kopanina/Bujaków
- Liskovec (2x400 MVA).
Od strony Słowacji:
–– linia 400 kV Krosno Iskrzynia Lemesany (2x831 MVA).
Od strony Ukrainy:
–– linia 220 kV Zamość - Dobrotwór (415 MVA),
–– linia 750 kV Rzeszów - Chmielnicka (aktualnie wyłączona).

Od strony Białorusi:
–– linia 220 kV: Białystok - Roś (aktualnie wyłączona).
Od strony Litwy:
–– linia Alytus - Ełk (w budowie).
Od strony Szwecji:
–– linia kablowa 450 kV Słupsk
Wierzbięcino - Storno (600 MW).
Przedstawiciele PSE zdają sobie
sprawę z niedobrej sytuacji, co widać
po aktywności chociażby w budowie
mostu energetycznego z Litwą. W chwili obecnej realizowany jest etap, który
ma być ukończony do 2015 r. i ma dać

”

W przypadku
ropy, możliwości
importu ze względu
na możliwości
wyładunkowe
Naftoportu są
wystarczające (…)

możliwości przesyłu 500 MW. Inwestycja wymaga wybudowania kilku stacji
(Ołtarzew, Ełk Bis, Łomża, Stanisławów,
Siedlce Ujrzanów), rozbudowę stacji:
Ostrołęka, Narew oraz budowę kilku linii
(Narew - Łomża - Ostrołęka, Ełk - Łomża, Miłosna - Siedlce Ujrzanów, Ełk Granica RP). W drugim etapie do 2020
r. moce mają być zwiększone do 1000
MW poprzez budowę linii: Ostrołęka Stanisławów (kierunek Miłosna), Kozienice - Siedlce Ujrzanów, Płock - Olsztyn Mątki i rozbudowę stacji: Ostrołęka,
Siedlce Ujrzanów, Kozienice, Olsztyn
Mątki, Płock. W ten kierunek wpisuje
się także budowa trzeciej linii od strony Niemiec i instalacja przesuwników
fazowych na liniach Krajnik-Vierraden
i Mikułowa-Hagenwerder. Wymienione
inwestycje znajdują się już w planach
inwestycyjnych Spółki i są w różnym
stopniu w trakcie realizacji.

 Ropa naftowa
W przypadku ropy, możliwości importu ze względu na możliwości wyładunkowe Naftoportu są wystarczające (ponad 30 mln ton rocznie, przy
obecnych potrzebach na poziomie 14
mln ton, co zaspakaja potrzeby krajowe). Jednakże problem tkwi w czym
innym. Niestety obecnie 93% ropy naftowej jaka trafia do nas ropociągami i
przez Naftoport to tzw. REBCO, czyli ropa importowana właściwie tylko z
kierunku wschodniego, ponieważ istniejące polskie rafinerie, są technologicznie dostosowane do tego surowca.
Konieczna jest więc zmiana podejścia
w strategii inwestycyjnej Spółki PERN3
(która posiada pełną kontrolę nad gdańskim Naftoportem oraz nad lądowymi
szlakami dostaw surowca) i przystosowanie istniejącego parku technologicznego i adaptacji infrastruktury do
wykorzystania innej ropy. Problemem
do szybkiej zmiany jest fakt, że wymagałoby to wyłączenia części instalacji
petrochemicznych rafinerii oraz prowadzonych aktualnie inwestycji na dłuższy
okres. Istotne jest zwłaszcza dokończenie budowy terminala naftowego w
Gdańsku, który ma się właśnie docelowo zajmować dostarczaniem innych
gatunków ropy, ich uszlachetnianiem i
dostosowaniem do potrzeb istniejących
rafinerii. PERN zawarł umowę na przeładunek, magazynowanie i transport ropy naftowej z potężnym, włoskim koncernem Eni Trading & Shipping S.p.A.4,
co oznacza że przygotowuje się na nowe możliwości oraz inny kierunek dostaw. o

1) http://www.uniaeuropejska.org/ke-przedstawila-listepriorytetowych-projektow-energetycznych
2) Prezentacja Spółki PSE podczas Seminarium eksperckiego Kancelarii Prezydenta RP „Infrastruktura dla europejskiego rynku energetycznego, 7 marca 2013
3) Na podstawie wypowiedzi Prezesa PERN podczas
Europejskiego Kongresu Gospodarczego, maj 2013
4) http://www.pern.com.pl/?q=node/375
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Agnieszka Witkowska, Instytut Agroenergetyki

Klaster „Mazowiecki Sojusz Energetyczny” (MSE) powstał w 2010 roku jako platforma wymiany wiedzy i
technologii w zakresie odnawialnych
źródeł energii na terenie Mazowsza i
całego kraju. MSE za priorytet stawia
promowanie rozwiązań proekologicznych, mających na celu ochronę środowiska naturalnego i wspiera inicjatywy
w zakresie zrównoważonego rozwoju środowiska. Klaster działa w formie
konsorcjum opartego na dobrowolnym
uczestnictwie niezależnych podmiotów,
które utożsamiają się z wizją i dążeniami zawartymi w dokumentach programowych. Istotą MSE jest harmonijne
współdziałanie podmiotów naukowych i
biznesowych, a tym samym kooperacja
podmiotów ze sfery rozwojowo-badawczej z przedsiębiorcami i instytucjami
otoczenia biznesu. MSE stale poszukuje
nowych partnerów podzielających wizję
rozwoju odnawialnych źródeł energii,
zwłaszcza wśród jednostek badawczorozwojowych i przedsiębiorstw.
MSE posiada doświadczenie na
wielu polach związanych z energetyką
odnawialną. Przedmiotem zainteresowań zrzeszonych członków klastra były
m.in. proekologiczne sposoby zagospodarowania obornika kurzego, technologie łączenia biogazowni z instalacjami
przetwórstwa rolno-spożywczego, czy
też zagospodarowanie osadu pofermentacyjnego z biogazowni. Przeanalizowano możliwości energetycznego
zagospodarowania łęt z produkcji szklarniowej, czy rozwój rolnictwa precyzyjnego i możliwości jego wykorzystania.
Widząc ogromną potrzebę rozwoju polskich gospodarstw nie tylko z regionu Mazowsza, rozpoczęto realizację
projektu „Rozwój Mazowieckiego Sojuszu Energetycznego - gospodarstwo
ekoenergetyczne - innowacyjne tech-

nologie dla rolnictwa i alternatywnych
źródeł energii” w ramach działania 1.6
Wspieranie powiązań kooperacyjnych
o znaczeniu regionalnym. W ramach
projektu opracowywane są innowacyjne
rozwiązania technologiczne do zastosowania m.in. w gospodarstwach rolnych,
umożliwiające zagospodarowanie odpadów wytwarzanych w rolnictwie, jak
też częściowe wykorzystanie produkcji rolniczej na potrzeby energetyczne.
Mazowiecki Sojusz Energetyczny to
miejsce, gdzie nauka spotyka biznes.
Ciąg wartości reprezentowany przez
członków klastra gwarantuje realizację
projektów związanych z odnawialnymi źródłami na najwyższym poziomie,
wspomagając uczelniane centra transferu technologii w komercjalizacji rozwiązań, a przedsiębiorców w realizacji
pomysłów, których nie byli w stanie sami przeprowadzić.
Pragmatyczne podejście do problemów przedsiębiorców, liczne wspólne

Instytut Agroenergetyki
u. Bagno 2/73, 00-112 Warszawa
biuro@iae.org.pl
+48 22 188 1235

Mazowiecki Sojusz Energetyczny:
 Doradzamy przy projektach z zakresu odnawialnych źródeł energii, od etapu







koncepcyjnego przez zdobywanie wszystkich wymaganych pozwoleń, aż po
uruchomienie instalacji.
Wspieramy przedsięwzięcia innowacyjne, proekologiczne. Pomagamy w pozyskaniu finansowania projektów, inkubujemy ciekawe pomysły technologiczne.
Prowadzimy działalność badawczo-rozwojową z zakresu nowych technologii, zapraszamy do współpracy jednostki badawczo-naukowe, naukowców i
przedsiębiorców z pomysłami na nowe obszary badań.
Prowadzimy działalność szkoleniową, edukacyjną z zakresu energetyki odnawialnej, innowacji i nowych technologii.
Dzielimy się doświadczeniami z tworzenia klastra Mazowiecki Sojusz Energetyczny – wspieramy powstawanie nowych inicjatyw klastrowych. Doradzamy
przy tworzeniu strategii rozwoju powiązań kooperacyjnych.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Elektroenergetyka

Mazowiecki Sojusz
Energetyczny

projekty z jednostkami naukowymi oraz
ogromne doświadczenie koordynatorów
klastra umożliwia kompleksową realizację projektów badawczych, jak i wdrożeniowych.
Koordynatorem klastra jest Instytut
Agroenergetyki, który prowadzi działalność badawczo-naukową oraz edukacyjną z zakresu odnawialnych źródeł
energii. Uwaga Instytutu skupiona jest
przede wszystkim na wykorzystaniu olbrzymiego potencjału energetycznego,
jakim dysponuje polskie rolnictwo, a tym
samym rozwój obszarów wiejskich. Instytut Agroenergetyki prowadził m.in.
kampanię edukacyjno-informacyjną
ABC Biogazowni Rolniczych (w latach
2012-2015), regularnie przeprowadza
też badanie ankietowe w gminach dotyczące energetyki odnawialnej i zagospodarowania przestrzennego (Gminny
Monitor Odnawialnych Źródeł Energii).
Zapraszamy do kontaktu wszystkie
podmioty, które posiadają ciekawe pomysły na projekty technologiczne i potrzebują wsparcia na etapie ich rozwoju
i komercjalizacji: o
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Adam Szurlej, AGH w Krakowie

Aktualna pozycja energetyki
gazowej w Polsce
a bezpieczeństwo energetyczne

 Rynek gazu ziemnego

w Polsce na tle rynku UE

Krajowy rynek gazu ziemnego pod
względem zużycia gazu plasuje się na
siódmym miejscu wśród krajów UE.
Jednak oceniając poszczególne rynki
gazu europejskiej Wspólnoty za pomocą jednostkowego zużycia tego paliwa
w ciągu roku, to rynek krajowy jest jednym z najniższych w UE (średnia dla
UE - 866 m3/osobę, w Polsce - 413
m3/osobę). W ciągu ostatnich kilku lat
zmniejszyły się różnice pomiędzy Polską i UE w zakresie jednostkowego zużycia gazu. Z jednej strony za sprawą
wzrostu zużycia gazu w Polsce, z drugiej zaś - w wyniku zmniejszenia zapotrzebowania na gaz w UE [5]. Spadek zapotrzebowania na gaz ziemny

Fot. NE

Elektroenergetyka

W

świetle wydarzeń na terytorium Ukrainy, państwa o istotnym znaczeniu
w tranzycie gazu ziemnego do krajów Europy Środkowo-Wschodniej,
zagadnienia związane z bezpieczeństwem energetycznym Polski, a także całej Unii
Europejskiej nabierają szczególnego znaczenia. W UE trwają procesy związane
z budową jednolitego rynku gazu ziemnego. Wraz z rozwojem konkurencji na
krajowym rynku gazu ziemnego należy wiązać nadzieję, na spadek cen gazu, co
ma bardzo ważne znaczenie dla wykorzystania paliw gazowych w energetyce.
W przypadku Polski rola gazu ziemnego w energetyce jest marginalna, jednak
w niektórych państwach UE gaz ziemny jest jednym z głównych paliw
wykorzystywanych w sektorze wytwarzania energii elektrycznej.

nr 2-3(44-45)/2015

17

udział ten w 2013 r. wyniósł 7,5%, a w UE wartość tego udział była ponad trzykrotnie większa - 23%.
W przypadku Polski analiza planów inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych wskazuje na
wzrost zainteresowania rozwojem energetyki gazowej. Główną barierą dla bardziej dynamicznego
rozwoju energetyki gazowej są relatywnie wysokie ceny gazu ziemnego. Doświadczenia USA z
ostatnich lat wskazują, że dzięki spadkowi cen gazu ziemnego, w wyniku tzw. „rewolucji łupkowej”
obserwuje się stopniowy wzrost jego wykorzystania w wytwarzaniu energii elektrycznej [9].
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Rys. 1. Struktura dostaw gazu ziemnego do Polski w 2009 r. (po lewej) i 2013 r. (po prawej)
Rys. 1. Struktura dostaw gazu ziemnego do Polski w 2009 r. (po lewej) i 2013 r. (po prawej)
Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]
Źródło: opracowanie własne na podstawie [8]
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zostały przywrócone w 2014 r. Mając na uwadze realizowane obecnie inwestycje
wytwarzania energii elektrycznej, takie jak budowa bloków gazowo-parowych w Stalow
MWe), Włocławku (473 MWe) i Gorzowie (138 MWe) należy oczekiwać w perspektyw
dwóch lat podwojenia mocy zainstalowanej w jednostkach gazowych. Zatem kierunek w
gazu na cele energetyczne należy do najbardziej perspektywicznych segmentów krajoweg
nr 2-3(44-45)/2015
[7].
Analizując rolę gazu ziemnego w energetyce można także przeprowadzić ocenę i
elektrycznej wytworzonej w jednostkach wytwórczych bazujących na gazie ziemnym
takiej energii elektrycznej w 2012 r. wytworzono w USA (1265 TWh), Rosji (525 TWh) i
TWh), a wśród krajów UE we Włoszech - 129 TWh i Wielkiej Brytanii - 101 TWh [2].

Elektroenergetyka

Rys. 2. Wykorzystanie paliw kopalnych do produkcji energii elektrycznej w Wielkiej Brytanii w latach 2009-2014 [mln ton]
Rys. 2. Wykorzystanie
paliw kopalnych do produkcji energii
elektrycznej
wpodstawie
Wielkiej
Źródło: opracowanie
własne na
[1] Brytanii w
2014 [mln toe]

Porównując krajową strukturę
sprzedaży gazu ze strukturą dla UE
można zauważyć, że jedną z zasadniczych różnic pomiędzy nimi jest udział
gazu przypadający na gaz dla energetyki. W kraju udział ten w 2013 r. wyniósł
7,5%, a w UE wartość tego udziału była ponad trzykrotnie większa - 23%.
W przypadku Polski analiza planów inwestycyjnych przedsiębiorstw energetycznych wskazuje na wzrost zainteresowania rozwojem energetyki gazowej.
Główną barierą dla bardziej dynamicznego rozwoju energetyki gazowej są
relatywnie wysokie ceny gazu ziemnego. Doświadczenia USA z ostatnich
lat wskazują, że dzięki spadkowi cen
gazu ziemnego, w wyniku tzw. rewolucji łupkowej obserwuje się stopniowy
wzrost jego wykorzystania w wytwarzaniu energii elektrycznej [9].
W przypadku Polski w najbliższych
latach poziom cen paliw gazowych będzie miał decydujący wpływ na skalę
ich wykorzystania w energetyce. Dlatego też dalszy rozwój konkurencji na
krajowym rynku gazu będzie wywierać
presję na kształtowanie się cen gazu,

podobnie jak to ma miejsce w przypadEnergii (International Energy Agency)
Źródło:
opracowanie
na podstawie
[1] gazu
ku rynku
energii elektrycznej
[6] [10].własne
potwierdza
wzrost wykorzystania
w tym celu: w 2012 r. zużyto 1,4 bln m3
w skali świata, a od 2000 r. odnotowa Rola gazu ziemnego
jako paliwa
no w 56% wzrost zużycia gazu. W taw energetyce
beli 1 zestawiono jak kształtowało się
wykorzystanie gazu ziemnego na cele
Dla przeprowadzenia oceny roli gaenergetyczne w wybranych państwach
zu ziemnego w sektorze wytwarzania
w latach 2000-2012.
energii elektrycznej można porównać
Dane zestawione w tabeli 1 ukazują stopniowy spadek zużycia gazu
ziemnego, jako paliwa w energetyce
w krajach UE. Tendencja ta dotyczy
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tego paliwa w Europie. Dlatego też,
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w energetyce, można także przeprowadzić ocenę ilości energii elektrycznej
wytworzonej w jednostkach wytwór-

”

Zakończenie budowy
terminalna LNG
w Świnoujściu włączy
krajowy rynek gazu
ziemnego w globalny
rynek LNG, co także
może pozytywnie
wpłynąć na rozwój
energetyki gazowej

czych bazujących na gazie ziemnym.
Najwięcej takiej energii elektrycznej
w 2012 r. wytworzono w USA (1265
TWh), Rosji (525 TWh) i Japonii (397
TWh), a wśród krajów UE we Włoszech - 129 TWh i Wielkiej Brytanii 101 TWh [2].

 Wnioski
W ciągu ostatnich lat można zauważyć w UE spadek udziału pozyskania gazu z rodzimych złóż. W przypadku Polski poziom wydobycia gazu
ziemnego z rodzimych złóż jest stabilny
- niespełna 4,5 mld m3 w ciągu roku.
Rozwój energetyki gazowej w Polsce
w najbliższych latach zapewne wiązać
się będzie ze zwiększeniem przywozu
z zagranicy gazu ziemnego.
Dzięki inwestycjom zrealizowanym
przez OGP Gaz-System S.A., istotnie
zwiększyło się bezpieczeństwo zaopatrzenia w gaz ziemny w ostatnich latach i możliwości sprowadzania gazu.
Zakończenie budowy terminalna LNG
w Świnoujściu włączy krajowy rynek
gazu ziemnego w globalny rynek LNG,
co także może pozytywnie wpłynąć na
rozwój energetyki gazowej.
Warto także podkreślić, że pomimo
ograniczonych zasobów (konwencjonalnych) gazu ziemnego istnieją możli-

wości budowy jednostek wytwórczych,
które bazować będą na paliwie gazowym z krajowych złóż, czego dobrym
przykładem może być realizowana
obecnie inwestycja w Gorzowie Wielkopolskim. o
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energii elektrycznej. Potwierdzają to
dane m.in. z rynku brytyjskiego (rys. 2).
Warto dodać, że brytyjski rynek energii już od lat należy do ścisłej czołówki
w UE pod względem wielkości wykorzystania gazu ziemnego. Jak ukazuje
rys. 2 w ostatnich latach miały miejsce
istotne zmiany w brytyjskim sektorze
wytwarzania energii elektrycznej. Węgiel kamienny stał się znacznie ważniejszym paliwem dla energetyki, a wykorzystanie gazu istotnie się obniżyło. Ten
głęboki spadek należy tłumaczyć m.in.
zmniejszeniem wydobycia gazu ziemnego z rodzimych złóż (2010 r. - 72 mld
m3; 2013 r. - 57 mld m3), dynamicznym
rozwojem wykorzystania OZE, niskimi
cenami uprawnień do emisji CO2 oraz
konkurencyjnymi cenami węgla kamiennego na rynku europejskim w stosunku
do cen gazu. Powyższe czynniki miały
także istotny wpływ na spadek zainteresowania gazem ziemnym ze strony
sektora energetycznego w większości
państw UE w ostatnich latach. Tylko
w latach 2011-2013 zapotrzebowanie
na gaz ziemny na cele energetyczne
w UE obniżyło się o 30%.
W przypadku Polski poziom produkcji energii elektrycznej w jednostkach gazowych kształtuje się w ostatnich latach na poziomie 5,1-6,3 TWh,
co stanowi ok. 3% w całkowitej produkcji energii elektrycznej (w 2013 r.
- niespełna 2%). Niskie wykorzystanie
gazu ziemnego w 2013 r. na cele energetyczne to efekt braku odpowiedniego
wsparcia w postaci żółtych certyfikatów.
Żółte certyfikaty zostały przywrócone
w 2014 r. Mając na uwadze realizowane obecnie inwestycje w sektorze
wytwarzania energii elektrycznej, takie
jak budowa bloków gazowo-parowych
w Stalowej Woli (450 MWe), Włocławku (473 MWe) i Gorzowie (138 MWe),
należy oczekiwać w perspektywie niespełna dwóch lat podwojenia mocy zainstalowanej w jednostkach gazowych.
Zatem kierunek wykorzystania gazu na
cele energetyczne należy do najbardziej
perspektywicznych segmentów krajowego rynku gazu [7].
Analizując rolę gazu ziemnego
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Andrzej Jedut, główny inżynier ds. wytwarzania energii,
Marek Stańczyk, kierownik Wydziału Inwestycji i Rozwoju, PGE GiEK SA Oddział Elektrociepłownia Lublin Wrotków

Zmiany rynkowe,
a zmiana regulacji wydajności
kotła odzysknicowego

na przykładzie bloku gazowo-parowego
PGE GiEK SA Oddział EC Lublin Wrotków
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W

artykule opisano zrealizowane
w ostatnich latach działania
modernizacyjne urządzeń potrzeb
własnych bloku gazowo-parowego
zainstalowanego w Elektrociepłowni
Lublin
Wrotków,
które
były
odpowiedzią na zmieniające się
wymagania rynku energii elektrycznej,
w szczególności w obszarze
pracy bloku przy częściowych
obciążeniach. Omówiono kluczowe
elementy zrealizowanego programu
modernizacji oraz wskazano kolejne
obszary potencjalnych korzyści.
Uzyskane wyniki zostały porównane
z
wartościami
oczekiwanymi,
przyjętymi na etapie podejmowania
decyzji o modernizacji oraz poddane
ocenie.
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w procesie wysokosprawnej kogeneracji, wykorzystując jako paliwo gaz
ziemny wysokometanowy. Obciążenie
szczytowe sieci ciepłowniczej w sezonie grzewczym oraz zabezpieczenie
dostaw ciepła w okresie postoju bloku
zapewniają cztery kotły wodne (2xWP70 i 2xWP-120), opalane węglem kamiennym. Osiągalna moc elektryczna
bloku gazowo-parowego wynosi 231
MWe brutto. Osiągalna moc cieplna
elektrociepłowni wynosi 627 MWt, z
czego 185 MWt uzyskiwane jest z bloku gazowo-parowego, natomiast 442
MWt z kotłów wodnych.
Wyprodukowana energia elektryczna jest przesyłana za pośrednictwem
sieci rozdzielczej 110 kV do Krajowego
Systemu Elektroenergetycznego (KSE).
Nabywcą całego wolumenu energii
elektrycznej jest PGE S.A. Maksymalna roczna produkcja energii elektrycznej wynosi 1650 GWh, a przy pracy
bloku wyłącznie w sezonie grzewczym
kształtuje się na poziomie 1100 GWh.
Wyprodukowane ciepło jest przesyłane w postaci gorącej wody do miejskiej sieci ciepłowniczej. Nabywcą całego wolumenu ciepła jest dystrybutor
- Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. ECL pokrywa 66%
zapotrzebowania miasta na ciepło systemowe. Roczna produkcja ciepła w
ostatnich 5 latach kształtuje się na poziomie 3100 TJ.

Elektrociepłowni Lublin
Wrotków

Elektrociepłownia Lublin Wrotków
(ECL) pracuje dla potrzeb miejskiego
systemu ciepłowniczego od 1976 r.,
najpierw jako jednostka w strukturze
organizacyjnej Zakładu Energetycznego Lublin, od 30.12.1995 r. jako samodzielny podmiot gospodarczy. Od
09.05.2007 r. funkcjonuje jako jednostka linii biznesowej Wydobycie i Wytwarzanie Grupy Kapitałowej PGE S.A.,
a od 1.09.2010 r. jako oddział spółki
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
Podstawową jednostką wytwórczą
ECL jest blok gazowo-parowy złożony
z turbozespołu gazowego, kotła odzysknicowego i upustowo-kondensacyjnego turbozespołu parowego, produkujący energię elektryczną i ciepło

 Wpływ umów

Fot. Autora

handlowych na
techniczne rozwiązania
projektowe

W 1994 r. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. (PSE) ogłosiły przetarg
na dostawę nowych mocy do KSE.
W styczniu 1995 r. ECL złożyła ofertę
dostawy energii elektrycznej z bloku
gazowo parowego. Oferta została zakwalifikowana do dalszych negocjacji
w wyniku których w 1997 r. podpisano
umowę wieloletnią na dostawy energii
elektrycznej do PSE.
Przyjęte w tym okresie i odwzorowane w umowach z odbiorcami ener-

gii elektrycznej oraz ciepła założenia
w zakresie sposobu eksploatacji bloku
gazowo-parowego przewidywały pracę
jego przez 7830 h rocznie oraz roczną produkcję energii elektrycznej na
poziomie 1650 GWh. Implikowało to
konieczność pracy bloku z mocą elektryczną na poziome 210 MW i 100%
obciążeniem turbiny gazowej przez cały
okres. Powyższe założenie w zasadniczy sposób wpłynęło na sposób zaprojektowania układu regulacji wydajności
pomp wody zasilającej kocioł odzysknicowy. Przyjęto, że z uwagi na praktyczny brak konieczności regulacji wydajności kotła odzysknicowego - regulacja
pomp wody zasilającej poprzez dławienie jest rozwiązaniem najtańszym inwestycyjnie i w zupełności akceptowalnym
przy ocenie kosztów eksploatacji.

 Rynkowe zmiany

warunków dostarczania
energii elektrycznej w
okresie dotychczasowej
eksploatacji bloku
gazowo-parowego

Blok gazowo-parowy, został wprowadzony do eksploatacji 12.04.2002 r.
i przez cztery kolejne lata pracował w
trybie całorocznym, zgodnie ze zobowiązaniami wynikającymi z kontraktu
długoterminowego z PSE, produkując rocznie około 1600 GWh energii
elektrycznej. Powyższy charakter pracy bloku potwierdził brak konieczności
znaczącej regulacji wydajności kotła
odzysknicowego, a tym samym poprawność zastosowanego rozwiązania regulacji wydajności pomp wody
zasilającej kocioł.
Równolegle następowały zmiany na
rynku energii elektrycznej stymulowane
nowymi regulacjami prawnymi, których
natężenie wyraźnie wzrosło z chwilą
przystąpienia Polski do Unii Europejskiej.
Od 2005 r. ECL stała się uczestnikiem
systemu handlu uprawnieniami do emisji
CO2, a od 2007 r. uczestnikiem systemu
wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji, który ustalał graniczną wartość średniorocznej sprawności energetycznej
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bloku gazowo-parowego pozwalającej
na zaliczenie całości wyprodukowanej
energii elektrycznej do wysokosprawnej
kogeneracji na poziomie 80%.
W 2007 r. został rozwiązany kontrakt długoterminowy z PSE, co w połączeniu z sukcesywnie rosnącymi cenami gazu ziemnego oraz wprowadzonym
systemem wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji spowodowało, że eksploatacja bloku gazowo-parowego w
kolejnych latach została ograniczona do
okresu sezonu grzewczego. Spowodowało to zmniejszenie rocznej produkcji energii elektrycznej do 1100 GWh,
przy zachowaniu dotychczasowego
obciążenia bloku mocą elektryczną na
średnim poziomie około 212 MW. Tym
samym nadal nie zaistniały żadne nowe okoliczności mogące wskazywać
na potrzebę ingerencji w sposób regulacji wydajności kotła odzysknicowego.
W 2010 oraz 2011 r. potrzeby Krajowego Systemu Elektroenergetycznego wymuszały uruchamianie bloku
także w okresie letnim i jego pracę ze
zmiennymi obciążeniami elektrycznymi
znacząco odbiegającymi od obciążenia
nominalnego. Przewidując prawdopodobieństwo kontynuacji takiej sytuacji
w kolejnych latach, ECL podjęła działania w zakresie dopasowania bloku do
zmienionego charakteru pracy. Głównym celem tych działań było ograniczenie ilości energii elektrycznej zużywanej
na potrzeby własne.

 Struktura zużycia

energii elektrycznej 
w ECL

Zużycie energii elektrycznej do zasilenia potrzeb własnych urządzeń ECL
w 2011 r. wyniosło 35 GWh i stanowiło
2,8% ilości wyprodukowanej. Największymi konsumentem energii elektrycznej były układy technologiczne związane z blokiem gazowo-parowym,
zużywające łącznie one 65% energii

”

Blok gazowo-parowy
zainstalowany w
ECL pracuje w
systemie „ciśnienia
poślizgowego”,
zarówno po stronie
układu pary
wysokoprężnej (WP),
jak i po stronie pary
niskoprężnej (NP)

elektrycznej, następnie pompownia wody sieciowej - 22% oraz układy technologiczne związane z kotłami wodnymi - 12%.
Pompy wody zasilającej kocioł odzysknicowy były w 2011 r. głównym
konsumentem energii elektrycznej na
potrzeby własne zużywając 25% jej

rocznego wolumenu. Wstępne analizy
wykazały możliwość uzyskania korzyści
z wprowadzenia zmiany ich wydajności
za pomocą układu regulacji prędkości
obrotowej silnika napędowego. Decyzja o przeprowadzeniu modernizacji
układów napędowych pomp została
uzależniona od wyniku analizy techniczno-ekonomicznej, którą wykonano w 2012 r.

 Modernizacja sposobu

regulacji wydajności
pomp wody zasilającej
kocioł, jako element
programu ograniczania
energochłonności
napędów w ECL

Blok gazowo-parowy zainstalowany w ECL pracuje w systemie „ciśnienia poślizgowego”, zarówno po stronie układu pary wysokoprężnej (WP),
jak i po stronie pary niskoprężnej (NP).
Przy nominalnym obciążeniu elektrycznym bloku ilość generowanej przez kocioł odzysknicowy pary to 240 t/h o ciśnieniu 80 bar w obiegu WP oraz 60
t/h o ciśnieniu 5,2 bar w obiegu NP.
Przy minimalnym obciążeniu elektrycznym bloku powyższe wartości
maleją odpowiednio do około 130 t/h
o ciśnieniu 45 bar w obiegu WP oraz 35
t/h przy ciśnieniu 3,5 bar w obiegu NP.
Po stronie wodnej kocioł zasilany jest pompami wody zasilającej WP

Rys. 1. Struktura zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne ECL w 2011 r.

Rys. 1. Struktura zużycia energii elektrycznej na potrzeby własne ECL w 2011 r.

Pompy wody zasilającej kocioł odzysknicowy były w 2011 r. głównym
konsumentem energii elektrycznej na potrzeby własne zużywając 25% jej rocznego
wolumenu. Wstępne analizy wykazały możliwość uzyskania korzyści z wprowadzenia
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”

Modernizacja
napędów pomp
wody zasilającej
kocioł odzysknicowy
była jednym z
najważniejszych
działań w procesie
ograniczania
energochłonności
ECL

zrealizowany przez Standardkessel
Baumgarte Service - firmę będącą
producentem eksploatowanego w
ECL kotła odzysknicowego,
 Etap 2 - Wykonanie realizacji zadania „pod klucz” w oparciu o opracowaną w etapie I koncepcję. Został
zrealizowany przez firmę Siemens
Polska Sp. z o.o.
W koncepcji techniczno-ekonomicznej oszacowano, że proponowana
zmiana sposobu regulacji wydajności
zespołów pompowych powinna przynieść oszczędności energii elektrycznej

Tab. 1. Zestawienie wyników przeprowadzonego audytu
EFEKT
Efekt
energetyczny

Etap
modernizacji
Stan przed realizacją
Zapotrzebowanie na
energię elektryczną
Stan po realizacji
Oszczędność energii elektrycznej
Oszczędność energii elektrycznej
Oznaczenie

Jednostka

Wyniki

kWh/r.
kWh/r.
kWh/r.
%
kWh/r.
TOE

6 997 493
5 585 431
1 412 063
20,2
1 412 063
121,4

-

0,33

kWh/r.
toe
ton/r.

4 278 978
367,9
860

Oszczędność energii finalnej
Energia finalna

Współczynnik sprawności procesu dla energii
elektrycznej

Energia
pierwotna

Oszczędność energii pierwotnej

Efekt ekologiczny

Wielkość redukcji emisji CO2

na poziomie 1340 MWh/r., czyli około 20% energii elektrycznej zużywanej
przez pompy wody zasilającej, a okres
zwrotu inwestycji wyniesie 4-5 lat.

 Realizacja zadania,

poniesione nakłady 
i uzyskane efekty

Zmodernizowany układ pomp wody
zasilającej kocioł odzysknicowy został
oddany do eksploatacji w październiku
2013 r. Łączny koszt realizacji zadania
obejmujący wykonanie analiz, projektów technicznych, dostaw urządzeń
i prac montażowych oraz prac związanych z uruchomieniem, pomiarami
i oceną efektów wyniósł 1371 tys. zł.
Ocenę uzyskanych efektów modernizacji przeprowadziła firma Energopomiar Gliwice Sp. z o.o.

 Wnioski
Modernizacja napędów pomp wody zasilającej kocioł odzysknicowy była jednym z najważniejszych działań w
procesie ograniczania energochłonności ECL. Efektem zrealizowanych
działań jest wzrost jakości regulacji wydajności kotła odzysknicowego przy
jednoczesnym zmniejszeniu zużycia
energii elektrycznej na potrzeby własne.
Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych został oszacowany na 4-5 lat. Rzeczywista oszczędność energii elektrycznej na pompowanie uzyskana w trakcie
eksploatacji układu w okresie pracy bloku
w latach 2013, 2014 i I kwartale 2015

r. w pełni potwierdza poprawność przyjętych na etapie przygotowania projektu założeń.
Zastosowanie regulowanych napędów pomp wody zasilającej to kolejny
i zarazem ostatni z dużych projektów
jakie można było zrealizować w obecnie istniejącym układzie technologicznym ECL w celu zmniejszenia zużycia
energii na potrzeby własne. Kolejne
działania dostosowawcze i oszczędnościowe skupiać się będą na mniejszych
układach pompowych oraz działaniach
technologicznych takich jak układ akumulacji ciepła, pozwalających zwiększyć udział energii elektrycznej i ciepła produkowanych w skojarzeniu. o

 Literatura
[1] Standardkessel Baumgarte Service praca studialna „Wielowariantowa koncepcja techniczno-ekonomiczna regulacji wydajności pomp WP i NP wody zasilającej
kocioł odzysknicowy za pomocą napędów
o regulowanej prędkości obrotowej”.
[2] Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki „ENERGOPOMIAR” Sp. z o.o. Końcowy audyt energetyczny dla przedsięwzięcia zabudowa układów regulacji na
pompach wody zasilającej WP i NP. kotła
odzysknicowego w PGE GiEK SA Oddział
Elektrociepłownia Lublin Wrotków.
[3] PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna Oddział Elektrociepłownia Lublin
Wrotków - materiały własne.
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(2x100%) oraz pompami wody zasilającej NP (2x100%).
Pompy posiadają napędy elektryczne o stałej prędkości obrotowej. Regulacja przepływu wody zasilającej do
kotła odbywa się za pomocą zaworów
regulacyjnych WP i NP zabudowanych
na rurociągach wodnych przed walczakami kotłowymi.
Pompy wody zasilającej kocioł odzysknicowy są jednymi z największych
odbiorników energii elektrycznej w ECL,
a jednocześnie sposób regulacji ich wydajności jest jednym z najmniej efektywnych.
Zadanie modernizacyjne podzielone zostało na dwa etapy obejmujące:
 Etap 1 - Opracowanie koncepcji
techniczno-ekonomicznej w zakresie możliwości zastosowania
regulacji wydajności pomp wody
zasilającej kocioł odzysknicowy za
pomocą napędów pomp o regulowanej prędkości obrotowej. Został
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Kamil Iwicki, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Wawrzynowicz i Wspólnicy Sp. k.

Projekt nowego

rozporządzenia dywersyfikacyjnego

Podstawę prawną do wydania rozporządzenia dywersyfikacyjnego stanowi delegacja ustawowa zawarta
w art. 32 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne2, zgodnie z którym „Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego
do spraw gospodarki, określi, w drodze rozporządzenia, minimalny poziom
dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy poprzez ustalenie maksymalnego
procentowego udziału gazu z jednego
źródła. Rozporządzenie określi poziom
dywersyfikacji na okres co najmniej 10
lat”. Przywołany powyżej przepis został
wprowadzony nowelizacją ustawy Prawo energetyczne z dnia 26 maja 2000
r.3 i związany był z ówczesnymi przygotowaniami do sprowadzania gazu ziemnego z Norwegii w ramach projektów

1) Dz. U. z 2000 r. Nr 95 poz. 1042.
2) Dz. U. 2012 r. poz. 1059 ze zm.
3) Ustawa z dnia 26 maja 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2000 r., Nr 48, poz. 555).
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a początku kwietnia br. Ministerstwo Gospodarki przekazało do uzgodnień
międzyresortowych oraz konsultacji społecznych długo oczekiwany przez
branżę gazowniczą projekt nowego rozporządzenia, które ma uchylić i zastąpić
obecnie obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 października
2000 r. w sprawie minimalnego poziomu dywersyfikacji dostaw gazu z zagranicy1.
Z przygotowywanym aktem prawnym wiązane są duże nadzieje, obowiązujące
obecnie rozporządzenie wskazywane jest bowiem jako jedna z najbardziej
istotnych barier w rozwoju konkurencyjnego rynku gazu ziemnego w Polsce.
Przyjęcie przez Radę Ministrów projektowanego rozporządzenia planowane jest
jeszcze w bieżącym roku, przed zbliżającymi się wyborami parlamentarnymi.

„Baltic Pipe” oraz „Skanled”. Rozporządzenie dywersyfikacyjne miało stanowić
prawną gwarancję i wsparcie dla realizacji ww. inwestycji. Co więcej, ustawodawca wprowadził zasadę, że wszystkie koncesje na obrót gazem ziemnym
z zagranicą powinny być wydawane
z uwzględnieniem dywersyfikacji źródeł
gazu. W wykonaniu powyższej delegacji ustawowej, w dniu 24 października
2000 r., wydane zostało przez Radę
Ministrów rozporządzenie dywersyfikacyjne, w którym ustalono „maksymalny
udział gazu importowanego z jednego
kraju pochodzenia, w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego w danym roku”. W chwili obecnej
udział taki wynosi 59%, by zmniejszyć
się w latach 2018-2019 do 49%.
W związku z faktem, iż plany zakupu gazu ziemnego w Norwegii nie
zostały zrealizowane, niemal od początku obowiązywania rozporządzenia
dywersyfikacyjnego powstały problemy
z prawidłowym wykonaniem jego przepisów. Należy bowiem mieć na uwadze,
że o ile obecnie połączenia międzysystemowe z krajami Europy zachodniej
i południowej zostały nieco rozbudowane (Lasów, Cieszyn), o tyle w momencie przyjmowania analizowanego
rozporządzenia polski system gazowy
umożliwiał import gazu ziemnego niemal wyłącznie z kierunku wschodniego. W związku z powyższym, PGNiG
S.A. przez długi czas nabywał część
rosyjskiego gazu od ukraińskiego pośrednika RosUkrEnergo, co zapewniało
formalne wykonanie przepisów rozporządzenia dywersyfikacyjnego. Możliwość takiej „dywersyfikacji” dostaw
gazu ziemnego ustała w trakcie kryzysu gazowego w 2009 r., kiedy to Gazprom zrezygnował z korzystania z pośredników w handlu gazem ziemnym.
Dodatkową trudnością w wykonaniu rozporządzenia dywersyfikacyjnego jest niekorzystna dla przedsiębiorstw energetycznych interpretacja
jego przepisów przyjęta przez prezesa
URE, a więc organ, który jest uprawniony do kontroli wykonywania obowiązków dywersyfikacyjnych. W tym

miejscu warto dodać, że w przypadku
gdy regulator stwierdzi niewłaściwe wykonywanie obowiązków dywersyfikacyjnych, uprawniony jest do nałożenia
kary pieniężnej mogącej sięgać 15%
przychodu osiągniętego przez przedsiębiorstwo energetyczne w poprzednim roku podatkowym.
Prezes URE przyjął wykładnię pojęcia import zgodną z przepisami ustawy
o podatku akcyzowym, różnicującą pojęcie „import” od „nabycia wspólnotowego”. Taka wykładania została przyjęta pomimo faktu, że rozporządzenie

”

Projektowane
rozporządzenie
zakłada zasadniczą
zmianę w sposobie
ustalania poziomu
dywersyfikacji
dostaw gazu
ziemnego
z zagranicy

dywersyfikacyjne weszło w życie przed
wejściem Polski do Unii Europejskiej,
kiedy to nie istniało w polskim prawie
pojęcie „nabycia wewnątrzwspólnotowego”. W konsekwencji regulator wymaga, aby przedsiębiorstwa importujące gaz ziemny na terytorium Polski
z krajów nienależących do UE dywersyfikowały te dostawy importem z innego kraju nienależącego do Unii. Sprowadzanie gazu ziemnego z terytorium
państw członkowskich UE uznawane jest bowiem za nabycie wewnątrzwspólnotowe, a w rezultacie nie jest
uwzględniane przez prezesa URE
przy obliczaniu poziomu dywersyfikacji przedsiębiorstwa energetycznego.
W rezultacie podmiot, który przykładowo sprowadzałby połowę gazu ziemnego z Rosji, a połowę z Niemiec, nie
spełniałby, w ocenie regulatora, wymogów dywersyfikacji. Ten sam podmiot

sprowadzający jednak połowę gazu
ziemnego z Rosji, a połowę przykładowo z Ukrainy, realizowałby w pełni
obowiązki wynikające z rozporządzenia dywersyfikacyjnego. Oczywistym
jest, że taka wykładnia w żaden sposób
nie wpływa na wzrost bezpieczeństwa
energetycznego kraju, a wręcz przeciwnie - przyczynia się do faktycznego
zmniejszenia możliwości dywersyfikacji dostaw gazu ziemnego do Polski.
W obecnych warunkach geopolitycznych sprowadzanie gazu z co najmniej
dwóch krajów nienależących do UE
może być bowiem utrudnione oraz
nieopłacalne ekonomicznie. Tak więc
sprzedawcy gazu, z obawy przed karami nakładanymi przez prezesa URE,
mogą rezygnować z możliwości zakupu gazu poza granicami UE, nawet
w przypadku gdyby było to opłacalne
ekonomiczne i zwiększało ich faktyczny poziom dywersyfikacji.
Kolejną problematyczną kwestią
jest podejście regulatora do pojęcia
„kraju pochodzenia”, które to pojęcie
ma istotne znaczenie dla ustalenia, czy
na potrzeby określenia minimalnego poziomu dywersyfikacji należy brać pod
uwagę miejsce nabycia gazu ziemnego (kraj pochodzenia rozumiany jako
kraj nabycia), czy też miejsce wydobycia tego gazu (kraj pochodzenia rozumiany jako kraj wydobycia). Powyższe
rozstrzygnięcie ma istotny wpływ na
stosowanie przepisów rozporządzenia
dywersyfikacyjnego w praktyce, o ile
bowiem ustalenie miejsca nabycia gazu
ziemnego nie stanowi istotnego problemu, o tyle ustalenie miejsca jego wydobycia już tak. W sektorze gazowym nie
praktykuje się bowiem wydawania certyfikatów pochodzenia gazu, a sam gaz
w sieci gazowej ulega wymieszaniu. Interpretacja przepisów rozporządzenia
dywersyfikacyjnego wskazuje, że intencją prawodawcy było ustalenie kraju pochodzenia jako kraju wydobycia gazu.
Prezes URE z jednej strony w swoich
wystąpieniach oficjalnie podziela takie
stanowisko, jednak ustalając poziom
dywersyfikacji przedsiębiorstw energetycznych bierze faktycznie pod uwagę
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kraj nabycia tego gazu. Warto dodać,
że przyjęcie wykładni, zgodnie z którą
przez kraj nabycia gazu ziemnego należy rozumieć kraj jego wydobycia - może
budzić wątpliwości w kontekście sprowadzania gazu ziemnego w ramach
wirtualnego rewersu na gazociągu Jamał-Europa. Gaz sprowadzany w taki sposób nabywany jest od kontrahentów zachodnich, niemniej jednak
faktycznym miejscem jego wydobycia
jest Rosja.
Przepisy obecnie obowiązującego rozporządzenia dywersyfikacyjnego są więc niedostosowane do obecnej sytuacji na rynku gazu ziemnego,
a w szczególności do coraz większego
stopnia konkurencyjności tego rynku.
Uniemożliwiają one elastyczne podejmowanie decyzji odnośnie źródeł pozyskania gazu ziemnego przez przedsiębiorstwa energetyczne, a przy tym nie
przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego. Nie może budzić wątpliwości, że na obecnym
etapie rozwoju rynku nie ma już uzasadnienia dla administracyjnego oddziaływania na decyzje przedsiębiorców
w zakresie wyboru źródeł pozyskania
gazu. Nie może więc dziwić, że sektor
gazu ziemnego od dłuższego czasu
domagał się uchylenia lub nowelizacji
tego rozporządzenia.
Ministerstwo Gospodarki podzieliło ww. ocenę, wskazując w uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia,
że dotychczasowy akt prawny „jednie
zwiększa ryzyka i koszty działalności
przedsiębiorstw. Dywersyfikacja na
podstawie rozporządzenia może nastąpić jedynie poprzez import przez
terytorium rosyjskie lub LNG. Jedyną
inną możliwością, aby nie narazić się
na kary związane ze spełnieniem obowiązku dywersyfikacji, jest zaprzestanie
przywozu gazu ziemnego spoza UE”4.
Projektowane rozporządzenie zakłada zasadniczą zmianę w sposobie ustalania poziomu dywersyfikacji
dostaw gazu ziemnego z zagranicy.
Przede wszystkim maksymalny udział
4) Uzasadnienie do projektu rozporządzenia, s. 5

gazu importowanego z jednego kraju pochodzenia ma być ustalany nie
w stosunku do całkowitej wielkości gazu importowanego - jak to ma miejsce
obecnie, ale do całkowitej wielkości
sprzedaży gazu ziemnego. W konsekwencji możliwym będzie wypełnienie
obowiązku dywersyfikacyjnego gazem
nabywanym na terytorium kraju oraz na
terytorium UE. Z pewnością znacznie

”

(…) maksymalny
udział gazu
importowanego
z jednego kraju
pochodzenia ma
być ustalany nie
w stosunku do
całkowitej wielkości
gazu importowanego
- jak to ma miejsce
obecnie, ale do
całkowitej wielkości
sprzedaży gazu
ziemnego

zwiększy to możliwości importu gazu
ziemnego na terytorium Polski. Minimalny poziom dywersyfikacji będzie mógł
bowiem zostać osiągnięty przez przedsiębiorstwa energetyczne bez konieczności nabywania gazu ziemnego w więcej niż jednym kraju nienależącym do
UE. Ponadto planuje się umożliwienie
łącznego obliczania poziomu dywersyfikacji w danym roku dla więcej niż jednego przedsiębiorstwa energetycznego,
pod warunkiem zgłoszenia takiego zamiaru prezesowi URE. Umożliwi to zawieranie importerom gazu porozumień,
dzięki którym będą w stanie wypełnić
obowiązki dywersyfikacyjne. Rozwiązanie takie wydaje się szczególnie korzystne dla tzw. małych sprzedawców
gazu ziemnego.
Istotną zmianą jest także wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym „gaz

importowany ze źródeł należących do
jednej grupy kapitałowej traktuje się jako gaz z jednego źródła.” Rozwiązanie
to ma na celu ograniczenie „fikcyjności
dywersyfikacji”.
Wadą projektowanego aktu prawnego jest natomiast niezmieniony poziom dywersyfikacji (59% w latach
2015-2018 oraz 49% w latach 20192025). Wydaje się, że taki poziom jest
zbyt restrykcyjny i może nie być możliwy do zrealizowania przez część przedsiębiorców, a w szczególności przez
PGNiG S.A.
W trakcie konsultacji społecznych
branża gazownicza co do zasady poparła proponowane zmiany, proponując
jednak wdrożenie kilku istotnych zmian.
W szczególności proponuje się wyłączenie spod reżimu projektowanego
aktu prawnego gazu LNG, z uwagi na
fakt, że rynek tego gazu jest już całkowicie konkurencyjny, łatwo zmieniać
dostawców tego gazu, a w rezultacie
brak jest podstaw do jakiejkolwiek ingerencji administracyjnej w zasady jego sprowadzania na terytorium Polski.
Ponadto proponuje się wyłączenie spod
obowiązków dywersyfikacyjnych tzw.
małych sprzedawców gazu ziemnego,
a także zliberalizowanie określonych
w rozporządzeniu minimalnych poziomów dywersyfikacji.
Nie ulega wątpliwości, że projektowane rozporządzenie jest krokiem we
właściwym kierunku. Biorąc jednak pod
uwagę rozwój konkurencyjności gazu
ziemnego, wątpliwości może budzić
jakakolwiek prawna ingerencja w źródła gazu nabywanego przez przedsiębiorców. Wydaje się więc, że docelowo
prawodawca powinien dążyć do całkowitego wyeliminowania analizowanego
aktu prawnego z polskiego porządku
prawnego, co zresztą było już planowane w trakcie prac nad projektem tzw.
Dużego Trójpaku Energetycznego (projekt nowej ustawy Prawo energetyczne, ustawy Prawo gazowe oraz ustawy
o odnawialnych źródłach energii). o
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Biomasa źródłem
energii odnawialnej

- możliwości i wykorzystanie

G

Dlatego też odnawialne źródła energii (OZE) stały się od dłuższego czasu jednymi z istotniejszych elementów
polityki Unii Europejskiej. Szczególnego znaczenia nabrały one z racji możliwości rozwoju technologii, które mogą
przyczynić się do ograniczenia skutków
oraz długości trwania kryzysu gospodarczego, energetycznego i klimatycznego.
Wagę problemu określa również
wynikający z dyrektywy 2009/28/WE
obowiązek zwiększenia udziału OZE

w końcowym zużyciu energii do 20%
(w Polsce do 15%) w 2021 r. Rozwój
OZE ma także aspekt społeczny i to nie
tylko w perspektywie globalnej, ale również regionalnej, a nawet lokalnej (wziąwszy pod uwagę lokalny i rozproszony
charakter odnawialnych zasobów energii i instalacji OZE) i dyrektywa wprost
odwołuje się do sektora publicznego.
Ocena ekonomiczna poszczególnych technologii OZE wskazuje na to,
że, ze względu na zdyskontowany okres

zwrotu kosztów inwestycji można je podzielić następująco:
 nie przekracza 5 lat. Należą do nich
kolektor powietrzny do suszenia płodów rolnych, małe kotły na drewno
oraz kotły na słomę,
 w zakresie od 9,5 do 12,5 lat. Do
tej grupy należą: małe elektrownie
wodne zbudowane na istniejącym
jazie, kolektory słoneczne do podgrzewania wody oraz biogazownie
komunalne na osad ściekowy, produkujące energię elektryczną i cieplną,
 powyżej 20 lat. W tej grupie znalazły się: automatyczne ciepłownie
na słomę i zrębki drzewne, elektrownie wiatrowe sieciowe, ciepłownie
geotermalne, biogazownie rolnicze,
systemy fotowoltaiczne i małe elektrownie wodne.
Technologie OZE charakteryzują się porównywalnymi lub niższymi
kosztami wytworzenia energii. Podstawową ich zaletą jest efektywna redukcja emisji gazów cieplarnianych.

Paliwa dla energetyki

ospodarka państw Europy - jak i wielu krajów świata - uwzględnia w praktyce już
od blisko 20 lat zasady zrównoważonego rozwoju. Stan ten podyktowany jest
nie tylko troską o stan środowiska przyrodniczego, ale i prognozami wyczerpywania
zasobów paliw kopalnych. Eksperci oceniają, że zasoby światowe ropy naftowej
wystarczą na eksploatację 40-50 lat, a węgla kamiennego na 120-150 lat.

Paliwa dla energetyki
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Stosowanie OZE powoduje również tworzenie nowych miejsc pracy. Są to stanowiska przy obsłudze i produkcji urządzeń i linii technologicznych oraz przy
obsłudze przedsiębiorstw inwestujących
w OZE. Najwięcej miejsc pracy tworzy
się przy spalaniu biomasy - 2 osoby/MW,
przy energetyce wodnej i wykorzystaniu biogazu - 1,5 osoby/MW. Najmniej
miejsc tworzy energetyka wiatrowa - 0,2
osoby/MW.
Należy podkreślić, że Polskę czeka
konieczność drastycznej redukcji emisji dwutlenku węgla. W 2020 r. w Unii
Europejskiej zużycie energii ma być
zmniejszone o 20%, a jednocześnie 20%
energii ma być pozyskiwane ze źródeł
odnawialnych. Emisja gazów cieplarnianych ma być zmniejszona też o 20%.
Bardzo istotne znaczenie wśród
odnawialnych źródeł energii ma biom a s a . Biomasa to zakumulowa na przez rośliny energia słoneczna.
W Polsce, w naszych warunkach klimatycznych możliwe jest uzyskanie
około 10 ton biomasy z 1 ha użytków
rolnych. Stanowi to równowartość energetyczną 5 ton węgla kamiennego.
W wyniku spalania biomasy do atmosfery przedostaje się CO2, wykorzystywany przez rośliny podczas wegetacji. Właściwość ta jest ważną
zaletą biomasy, jako paliwa, gdyż jej
spalanie nie zwiększa ogólnej emisji gazu cieplarnianego jakim jest CO2.
Źródłem takich paliw mogą być rośliny
oleiste, takie jak: słonecznik, rzepak i soja.
W naszym kraju największe znaczenie dla celów energetycznych mają:
 słoma roślin zbożowych,
 gałęzie z sadów i inne odpady produkcji roślin i warzyw,

”

W Polsce rocznie
produkuje się
około 50 mln m3
biogazu, natomiast
np. w Szwajcarii
- jest to około 1,5
mld m3 biogazu
rocznie

 alkohole z ziemniaków, buraków cu-

krowych, zbóż jako dodatek do benzyn silników gaźnikowych,
 olej rzepakowy jako paliwo do silników wysokoprężnych,
 biogaz z nawozu organicznego produkcji zwierzęcej,
 biogaz z osadów ściekowych, odpadów komunalnych płynnych i stałych,
 drzewa i gałęzie z cięć sanitarnych
lasów,
 odpady z przemysłu drzewnego, trociny, itp.,
 plantacje energetyczne (wierzby i
topole).
Przydatność biopaliw można określić
na podstawie ich wartości opałowej, która stanowi co najmniej ok. 50% wartości opałowej węgla kamiennego. Jest to
więc paliwo o znaczącej kaloryczności,
a ponadto mniej uciążliwe dla środowiska przyrodniczego.
Istotną zaletą energii uzyskanej z biomasy jest również jej koszt
uzyskania, który jest porównywalny z energią ze źródeł tradycyjnych, a niejednokrotnie jest niższy.
Przykładem może być biogaz uzyskiwany z wysypiska, którego koszt pozyskania wynosi od 7 do 25 gr/m3 gazu,
w zależności od wielkości ujęcia.
Przy średniej kaloryczności węgla
na poziomie około 25 MJ/kg, wartość
opałowa biopaliw stanowi atrakcyjną alternatywę.
W Polsce funkcjonuje już szereg instalacji grzewczych opalanych słomą.
Produkcję słomy ocenia się na około 25
mln ton rocznie, co stanowi już znaczny
potencjał energetyczny (odpowiada to
12,5 mln ton węgla kamiennego).
Spalanie słomy jest ekonomiczne tylko w miejscu jej wyprodukowania, dlatego przewiduje się iż, będzie ona jedynie lokalnym źródłem energii, głównie
dla celów ogrzewania małych i średnich
gospodarstw rolnych.
W rolnictwie coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie odchodów zwierzęcych, a w miastach odpadów komunalnych, do produkcji biogazu.
Wartość opałowa biogazu z:

 fermentacji odchodów zwierzęcych

- 21-23 MJ/m3,
 odpadów komunalnych - 16-19 MJ/
m3.
Dla porównania wartość opałowa
gazu ziemnego wynosi 35 MJ/m3. Otrzymywany biogaz jest wykorzystywany
przeważnie w miejscu jego wytworzenia.
Produkcja biogazu oparta jest głównie na
procesie fermentacji gnojowicy. Temperatura fermentacji jest stała, utrzymywana na poziomie 40°C.
Warunkiem koniecznym do przebiegu procesu jest brak dostępu powietrza
i światła. Ilości uzyskiwanego biogazu to:
 do 2 m3 biogazu na 1 krowę na
dzień,
 0,2 do 0,3 m3 biogazu na 1 świnię
na dzień,
 0,8 do 1,4 m3 biogazu na 100 sztuk
drobiu na dzień.
Potencjalne zasoby biogazu w Polsce wynoszą aktualnie około 6 mld m3/
rok, przy założeniu, że 70% odpadów rolnych byłoby oddawane do biogazowni.

Próby szerszego wykorzystania biogazu
nie powiodły się ponieważ:
 stosowano ciężkie i drogie komory
betonowe,
 gaz ziemny był konkurencyjny.
W Polsce rocznie produkuje się około 50 mln m3 biogazu, natomiast np.
w Szwajcarii - jest to około 1,5 mld m3
biogazu rocznie.
Jednocześnie z 1 tony odpadów
komunalnych uzyskuje się 400 m3 biogazu/rok o zawartości 55% CH4 i wartości opałowej 16-19 MJ/m3. Wysypisko o powierzchni 5 ha i miąższości
4 metrów w ciągu roku wyprodukuje więc
ponad 200 tys. m3 biogazu. Zwrot nakładów inwestycyjnych w tym przypadku jest dość krótki i wynosi 2,5 do 4 lat.
Biogaz wykorzystywany jest w ciepłownictwie, do produkcji energii elektrycznej
i cieplnej. Można go bezpośrednio użyć
również do ogrzewania lub jako paliwo
dla generatora prądu. Obecnie nie buduje się wysypisk bez zaprojektowania
ujęcia biogazu.
Główne paliwo z biomasy stanowi
jednak obecnie w naszym kraju biomasa pochodzenia leśnego. Znaczenie ma
masa drzewna tzw. czysta pozbawiona igliwia, mająca postać zrębków tartacznych papierniczych i trocin oraz kory
i zielona biomasa leśna tzn. pozostałości
pozrębowe w formie gałęziówki, balotów
oraz zrębków leśnych. Biomasa drzewna
w czystej postaci jest pożądanym paliwem dla energetyki, ale również cennym
surowcem produkcyjnym dla przemysłu
drzewnego. Natomiast zieloną biomasę
leśną w postaci zrębków z pozostałości
pozrębowych, głównie spala się w instalacjach energetycznych w przemyśle
drzewnym. Można mieć wątpliwość: dlaczego mając do dyspozycji tańsze paliwo
w postaci zrębków leśnych, energetyka
zawodowa sięga po to droższe, będące
surowcem dla przemysłu drzewnego do
produkcji płyt czy też celulozy?
O tym stanie rzeczy decydują właściwości fizykochemiczne zielonej biomasy leśnej, które sprawiają, że elektrociepłownie i energetyka zawodowa
traktuje ją jako materiał trudny do spalania. Tę kategorię „zawdzięcza” ona zde-

cydowanie wyższej zawartości chloru niż
czysta biomasa tartaczna, niejednolitej
granulacji oraz obecności resztek gałęzi,
czy igieł sosnowych. Dwie ostatnie sprawiają wiele problemów w procesie podawania paliwa oraz zapychaniem instalacji transportujących. Niejednorodność
zielonej biomasy decyduje też o trudnościach w jej magazynowaniu i stwarza
zagrożenie samozapłonów na hałdach.
Do tej pory nie przeprowadzono pełnej analizy wielkości i dostępności „biomasy leśnej” mogącej stanowić cenny
surowiec energetyczny. Zasoby jej w lasach prywatnych pozostają nadal wielką
niewiadomą.
Szacuje się, że konsumpcja krajowa zielonej biomasy leśnej, potocznie
zwana zrębkami to ok. 500-600 tys. m3.
Eksperci twierdzą, że jest ona zdecydowanie paliwem z przyszłością.
Energetyka nie jest jedynym odbiorcą tego materiału, a można już przyjąć,
że kiedy zostaną wprowadzone ograniczenia w spalaniu drewna okrągłego,
biomasy drzewnej w czystej postaci nie
wystarczy dla wszystkich.
W perspektywie 5 lat zapotrzebowanie na biomasę, wg różnych analiz, może wzrosnąć nawet 2,5-krotnie,
przy uwzględnieniu tylko planowanych
inwestycji w energetyce zawodowej,
dużych elektrociepłowniach i energetyce przemysłowej. Należy uwzględnić
również lokalne inwestycje oraz rozwijający się eksport biomasy do Niemiec (wg nieoficjalnych statystyk sięga on nawet do 150 tys. ton rocznie).
Pierwsze próby spalania biomasy w postaci zrębków leśnych w energetyce wykonano w Polsce na początku lat 90.
Obecnie pozyskiwanie pozostałości pozrębowych w Lasach Państwowych nie
jest powszechne. Decyduje o tym fakt,
że w wielu regionach Polski brak jej odbiorców, gdyż materiał nie spełnia wymagań starych instalacji węglowych. Niejednolita granulacja powoduje problemy
na podajnikach transportowych, wysoka
wilgotność, zawartość chloru w świeżym
igliwiu oraz wyższa niż w odpadach tartacznych ilość piasku wywołuje szybką
korozję kotła.

A z drugiej strony pozyskanie odpadów pozrębowych to ze społecznego punktu widzenia powstanie nowych
miejsc pracy, co nabiera szczególnego
znaczenia w regionach naszego kraju
charakteryzującymi się dużym bezrobociem. Jednocześnie sprzedaż odpadów pozrębowych pozwoliłaby Lasom
Państwowym na ograniczenie kosztów
uprzątania zrębów i przygotowania gleby pod nowe zalesienia.
Warto też podkreślić, że nowe instalacje energetyczne powinny być budowane w oparciu o paliwa dostępne lokalnie, takie jak zielona biomasa leśna.
Aktualnie w Polsce dysponujemy technologiami i wieloletnią wiedzą popartą
wynikami badań naukowych czyli potencjałem, który zadecyduje o obliczu
sektora energetyki już jutro. o
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Ustawa OZE

o przedsiębiorcach
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Z

początkiem maja 2015 r. weszła
w życie pierwsza część przepisów
Ustawy o odnawialnych źródłach
energii, aktu który zasadniczo
zmienia krajobraz OZE w Polsce. Jego
podstawową rolą jest ustanowienie
nowego systemu wsparcia dla
energii ze źródeł odnawialnych,
poprzez wprowadzenie aukcji OZE
dla instalacji o większej mocy i taryf
gwarantowanych dla mikroinstalacji.
Uzyskanie określonego rodzaju
wsparcia uzależnione jest od mocy
posiadanych instalacji. Docelowo
ustawa ma umożliwić planowanie
i kontrolowanie ilości energii
elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii, otrzymującej wsparcie
państwa. W tym celu w nowych
przepisach przewidziano szereg
instrumentów
umożliwiających
organom
nadzorującym
rynek
OZE płynną regulację kosztów
funkcjonowania tego rynku i ich
wpływu na wydatki budżetowe.
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wygasa

Aby umożliwić wytwórcom energii
ze źródeł odnawialnych płynne przejście
pod rządy nowego systemu, dla instalacji
uruchomionych przed dniem 1 stycznia
2016 r. zachowany zostanie dotychczasowy model wsparcia, oparty o prawa
majątkowe zwane zielonymi certyfikatami i gwarancję odbioru energii z OZE.
System ten będzie obowiązywać przez
15 lat od daty rozpoczęcia produkcji lecz
nie dłużej niż do końca 2035 r. Natomiast
nowe instalacje, uruchomione po 1 stycznia 2016 r. nie uzyskają już wsparcia w
postaci praw majątkowych.

 Dla małych
Ustawa uzależnia rodzaj wsparcia od
mocy posiadanych instalacji. Największe
wprowadzone zmiany dotyczą małych
producentów, dla których ustalone zostały taryfy gwarantowane oraz prawo
obowiązkowego odkupu wytworzonej
energii. Nowe przepisy wprowadzają podział m. in. na: mikroinstalacje o mocy
poniżej 40 kW oraz małe instalacje od
40 kW do 200 kW. Producentom energii z mikroinstalacji zagwarantowano zakup energii elektrycznej za kwotę odpowiadającą 100% średniej ceny na rynku
konkurencyjnym za poprzedni kwartał,
ogłaszanej przez prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). Ponadto producentom energii z najmniejszych instalacji
do 10 kW przyznano stałe taryfy (zwane
systemem FIT - feed-in-tariff). Energia
generowana przez mikroinstalację do
3 kW wykorzystującą wodę, wiatr lub
promieniowanie słoneczne będzie mogła być zbyta do sieci za gwarantowaną cenę 750 zł/MWh, natomiast producenci energii elektrycznej z wody, wiatru,
energii elektrycznej, biogazu rolniczego,
biogazu z odpadów lub ścieków z mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW do 10
kW będą mogli liczyć na gwarantowane taryfy w zależności od źródła energii
od 450 zł do 700 zł/MWh w przypadku
wprowadzenia energii do sieci.
Taryfy gwarantowane będą obowią-

zywać nie dłużej niż przez okres 15 lat
od oddania do użytkowania takich instalacji. Kolejne ustawowe ograniczenie to
wielkość łącznej mocy małych instalacji
OZE. Taryfy gwarantowane obowiązywać będą dla pierwszych instalacji do
momentu, gdy łączna moc oddawanych
do użytku źródeł nie przekroczy 300 MW
dla mikroinstalacji do 3 kW i 500 MW
dla mikroinstalacji o mocy powyżej 3 kW
do 10 kW lub ich zmiany przez Ministra
Gospodarki.

 Korzyści i ryzyka
Ustawa o OZE uchwalona w konsekwencji nałożonego na Polskę obowiązku
wdrożenia dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych, niewątpliwie wprowadza wiele
uprawnień dla małych i średnich przed-

”

Nowe instalacje
o większej mocy,
rozpoczynające
produkcję
energii w 2016
r. będą mogły
uczestniczyć w
gwarantowanym
zakupie energii
elektrycznej z OZE
w ramach systemu
aukcyjnego, tylko,
gdy wygrają
aukcję

siębiorstw, wykorzystujących w sposób
ciągły energię elektryczną, dla których inwestycje w mikroinstalacje będą wiązały
się również z korzyściami podatkowymi
podczas ich eksploatacji. Dotąd niszowe mikro i małoskalowe instalacje będą
miały szanse zaistnieć nie tylko na rynku osób świadomie chroniących środowisko naturalne, ale również szerzej na
rynku prosumenckim, jak i wśród małych
i średnich przedsiębiorstw. Trzeba jednak
zaznaczyć, że z prawa taryf gwaranto-

wanych mogą skorzystać również duzi producenci energii, będący w stanie
uruchomić wiele mikroinstalacji w krótkim
czasie, co wydatnie może uszczuplić limit 300 MW i odpowiednio 500 MW danego segmentu mikroinstalacji. Ponadto
sam przepis o taryfach gwarantowanych
wskazuje, że ceny podane w ustawie
mogą być zmienione rozporządzeniem
Ministra Gospodarki Tym samym wykonanie opracowania finansowego będzie
obciążone w każdym przypadku ryzykiem. Jednym z argumentów za uruchomieniem mikroinstalacji jest perspektywa
wzrostu cen energii w przyszłości spowodowana podejściem Unii Europejskiej do
energetyki węglowej dominującej w Polsce oraz dodatkowy wzrost ceny energii
w przypadku przyśpieszenia w gospodarce, nie wskazując już na systematyczny
wzrost obciążeń fiskalnych oraz innych
opłat związanych z przesyłem i dystrybucją energii.

 Ułatwienia

administracyjne dla
właścicieli mikro i
małych instalacji

Co do zasady, produkcja energii elektrycznej jest działalnością regulowaną,
wymagającą uzyskania stosownej koncesji wydanej przez prezesa URE. Według
nowej ustawy osoby fizyczne i przedsiębiorcy, którzy zamierzają produkować
energię elektryczną w ramach mikroinstalacji lub małych instalacji nie mają obowiązku uzyskania koncesji. Warto podkreślić, że w przypadku utrzymania tego
obowiązku prezes URE musiałby wydać
koncesje liczone w tysiącach.
W przypadku mikroinstalacji, zainteresowane podmioty zgłaszają pisemnie
zamiar produkcji energii elektrycznej operatorowi systemu dystrybucyjnego, do
którego sieci ma być podłączona mikroinstalacja. W przypadku małych instalacji,
stosowny rejestr małych producentów
prowadzi prezes URE. Analogiczne zasady funkcjonują w odniesieniu do producentów energii z biogazu rolniczego,
z tym, że dla większych instalacji rejestr
prowadzi prezes Agencji Rynku Rolnego.
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 System aukcyjny
Nowe instalacje o większej mocy, rozpoczynające produkcję energii w 2016 r.
będą mogły uczestniczyć w gwarantowanym zakupie energii elektrycznej z OZE
w ramach systemu aukcyjnego, tylko,
gdy wygrają aukcję. Zmiana jest o tyle
diametralna, iż gwarancje zakupu uzyskają tylko te podmioty, które wygrają
aukcje przeprowadzane przez prezesa
URE na podstawie kryterium ceny. Wolumen energii kontraktowanej będzie corocznie oznaczany. Przy takim podejściu
można założyć, że nikt nie rozpocznie
fizycznie budowy elektrowni OZE, jeżeli
nie będzie pewny, iż zostanie ona zakupiona w gwarantowanym okresie 15 lat.
Nowy system wsparcia przewidziany
jest na okres do 2035 r. (ostatnia aukcja
ma mieć miejsce 30 czerwca 2021 r.).
Aby mieć możliwość uczestnictwa w aukcji, dany podmiot najpierw będzie musiał przejść postępowanie kwalifikacyjne,
spełniając określone warunki potwierdzone przez prezesa URE. Następnie postępowania aukcyjne będą prowadzone na
platformach elektronicznych z użyciem
bezpiecznych podpisów elektronicznych,
co będzie wiązało się z koniecznością
uwzględnienia w działalności środków na
działalność związaną z uczestnictwem i
organizacją aukcji.
Zgodnie z ustawą, aukcje co najmniej raz w roku będzie ogłaszać, organizować i przeprowadzać prezes URE.
Aukcja powinna zostać ogłoszona na co
najmniej 30 dni przed jej rozpoczęciem.
Miejscem jej przebiegu będzie specjalna
internetowa platforma aukcyjna. Uczestnik aukcji będzie mógł złożyć tylko jedną
ofertę, w której określi m.in. rodzaj i moc
instalacji, w której wytworzy energię, wolumen energii (ilość) oraz cenę sprzedaży
w polskich złotych. Uczestnicy nie będą
widzieli ofert konkurencyjnych, a sama
aukcja będzie przeprowadzona podczas
jednej sesji. Jeżeli wolumen energii i wartość określona w aukcji w instalacjach
do 1 MW nie zostanie wyczerpana, będzie możliwość przeprowadzenia aukcji
uzupełniającej. Trzeba podkreślić, że w
aukcjach będą mogły brać udział rów-

nież instalacje OZE, które rozpoczęły
produkcję energii w starym systemie.
Pewne ograniczenia są wprowadzone
dla instalacji wielopaliwowych, wykorzystujących hydroenergię oraz instalacji
OZE ze względu na zainstalowaną moc
i wykorzystywane substancje.

 Ceny referencyjne,

wolumen, najniższa
cena w aukcji i
waloryzacja

Minister Gospodarki będzie corocznie - w ramach rozporządzenia - ogłaszał
ceny referencyjne, różne dla konkretnych
rodzajów instalacji i ich mocy zainstalowanej, wykorzystujących m.in.: biogaz,
biomasę, energię wiatru na lądzie lub morzu, hydroenergię i energię promieniowania słonecznego. Ceny referencyjne będą
określane dla instalacji OZE do 1 MW i
powyżej tej mocy. W kwietniu poznaliśmy
również propozycje Ministra Gospodarki
dotyczące wolumenów i cen energii przewidzianej w systemie aukcyjnym w 2016 r.
Od razu należy zaznaczyć (być może jest
to niedopatrzenie legislacyjne, a nie celowy zabieg), że o ile jedno rozporządzenie
odonosi się do instalacji o mocy do 1 MW
- o tyle drugie rozporządzenie w ogóle
nie zaznacza, iż odnosi się do instalacji
o mocy powyżej 1 MW. To może rodzić
niepotrzebne spekulacje, czy też należy
odejmować od siebie wartości określone w rozporządzeniach, czy też jak nakazywałaby logika sumować wolumeny
2 różnych grup instalacji.
Niemniej na ten czas w projekcie rozporządzenia przewiduje się (zakładamy,
że dla instalacji powyżej 1 MW) wolumen
energii elektrycznej jaki zostanie zakupiony w ramach aukcji w 2016 r. (i) z instalacji istniejących (tych którzy zrezygnują ze
aktualnego systemu wsparcia, wyniesie
4 579 491 MWh za maksymalną kwotę
1 744 694 319 zł oraz (ii) instalacji nowych odpowiednio 50 449 950 MWh za
maksymalną kwotę 18 201 331 716 zł.
Z kolei dla instalacji do 1 MW przewidziano w 2016 r. wolumen 12 612 488
MWh za maksymalną cenę 5 927 933
456 zł.

Aukcje będą wygrywać uczestnicy,
którzy zaoferują najniższą cenę sprzedaży energii, aż do wyczerpania ilości i
wartości energii elektrycznej z OZE określonej w ogłoszeniu o aukcji. Ceny zaoferowane w aukcjach będą przedmiotem
waloryzacji o wskaźnik inflacji publikowany przez prezesa Głównego Urzędu
Statystycznego.
W ramach systemu aukcyjnego wygrywające podmioty zostały podzielone
dodatkowo na producentów posiadających instalacje o mocy mniejszej niż
500 kW oraz od 500 kW. Tylko te pierwsze będą zawierały umowy sprzedaży z
właściwymi sprzedawcami z urzędu po
cenie określonej w aukcji i nie będą ponosić kosztów bilansowania.
W przypadku większych instalacji
producenci będą uprawnieni do żądania pokrycia ujemnego salda wynikłego z różnicy kwoty wygranej w akcji, a
rzeczywiście uzyskanej ze sprzedaży w
trakcie realizacji umowy, mając na uwadze średnie ceny energii elektrycznej ważone wolumenem transakcji sesyjnych
giełdowych. W przypadku, gdy po zakończeniu okresu wsparcia saldo to jest
dodatnie, nadwyżka winna być zwrócona Operatorowi Rozliczeń Energii Odnawialnej S.A. w 6 miesięcznych ratach. Co
istotne, jeżeli zwycięzca nie dostarczy
co najmniej 85% obiecanego w aukcji
wolumenu energii będzie zobowiązany
zapłacić stosowną karę.

 Maksymalne wsparcie
Ustawa wprowadza również granice
maksymalnej pomocy publicznej, jaka
może być udzielona wytwórcom energii
elektrycznej. Nie może ona przekroczyć
różnicy pomiędzy iloczynem ceny referencyjnej energii obowiązującej w dniu
złożenia oferty w aukcji i ilości energii
elektrycznej wytworzonej w instalacji OZE
w okresie 15 lat, a przychodami ze sprzedaży tej samej ilości energii według średnich cen sprzedaży na rynku konkurencyjnym ogłaszanych przez prezesa URE.
Kolejne przepisy Ustawy OZE będą
wchodzić w życie stopniowo - od października 2015 r. i od 1 stycznia 2016 r. o
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Pomiędzy planami
a rzeczywistością
- czyli ile potrzeba nam spalarni odpadów?

C

Udział spalania odpadów jest jednak
ciągle w Polsce bardzo niski, szczególnie w konfrontacji z innymi krajami UE.
Aktualnie funkcjonuje w Polsce tylko jedna spalarnia odpadów komunalnych w
Warszawie, oddana od użytku w 2001 r.
o wydajności ok. 40 000 Mg/r. W 2008 r.
przymiarkę do budowy spalarni odpadów komunalnych podjęło w Polsce kilka
największych miast: Warszawa, Kraków,
Łódź, Poznań, Katowice, Bydgoszcz,
Gdańsk, Szczecin, Koszalin, Białystok
i Olsztyn (sumaryczna wydajność ok.
2,4 mln Mg/r.), ubiegając się o dotacje
UE na pokrycie części kosztów budowy
(w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowiska - POIŚ). Dziś
już wiemy, że spora część tych ambitnych planów legła w gruzach. Do końca
2015 r. mają szanse w Polsce powstać
tylko spalarnie odpadów komunalnych

w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy,
Krakowie, Białymstoku i Koninie o łącznej wydajności około 1 mln Mg/r. Wydawało się więc, że do pełnego zaspokojenia potrzeb (wynikających z realizacji
dyrektywy składowiskowej) - zmniejszenia ilości odpadów biodegradowalnych
trafiających na składowiska w Polsce
powinno zbudować się jeszcze (oprócz
budowanych aktualnie 6) około 10-15
spalarni odpadów - w nowej perspektywie finansowej UE - tj. do 2020 r.
Tak zresztą wyglądało planowanie
w zakresie gospodarki odpadami. Według wojewódzkich planów gospodarki odpadami zakładano, że docelowo
w Polsce powstanie ok. 30 instalacji o
łącznej wydajności ok. 3,8-3,9 mln Mg/r.
Oczywiście ta ilość była przesadzona,
ale budowa kolejnych 12 (Łódź, Tarnów, Chrzanów, Radom, Płock, Rze-
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Fot. NE

złonkowstwo w Unii Europejskiej wymusiło na nas wiele działań porządkujących
różne dziedziny życia i gospodarki. Nie inaczej jest w obszarze szeroko
rozumianej ochrony środowiska. Przez wiele, wiele lat w gospodarce odpadami
dominowało składowanie odpadów na składowiskach. Dostosowanie polskiego
prawa do unijnego, w tym implementacja dyrektyw UE (w szczególności dotyczącej
składowisk odpadów - 1999/31/WE) spowodowała znaczące zmniejszenie ilości
odpadów składowanych i systematyczny wzrost udziału recyklingu oraz metod
biologicznego przetwarzania odpadów (głównie kompostowania).

Wydawało się również, że po wprowadzeniu tzw. „rewolucji śmieciowej”, czyli
przejęcia w pełni odpowiedzialności za gospodarkę odpadami komunalnymi przez gminy
(zmiana ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) system zbierania odpadów
komunalnych ulegnie uszczelnieniu i ilość odpadów komunalnych zbieranych w Polsce
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znacząco wzrośnie
(nawet o 30-50 %). Podstawą do takiego wnioskowania była

obserwowana na całym świecie dodatnia zależność pomiędzy dochodem narodowym w
przeliczeniu na jednego mieszkańca, a ilością wytwarzanych przez statystycznego mieszkańca
odpadów komunalnych. Polska ze wskaźnikiem ok. 315 kg/mieszkańca na rok lokowała się
znacząco poniżej linii trendu dla wszystkich państw UE (rys. 1).

Paliwa dla energetyki

po prostu lokowało je w lasach. W tym
systemie spalarnie, instalacje mechaniczno-biologicznej przeróbki odpadów
nie miały co robić, a jedyną formą przetwarzania odpadów było czasami najprostsze sortowanie. Celem sortowania
nie było jednak odzyskanie niektórych
frakcji do recyklingu, a tylko zmiana kodu z 20 30 01 (zmieszane odpady komunalne) na 19 12 12 (inne odpady, w
tym zmieszane substancje i przedmioty z mechanicznej obróbki odpadów).
Skutkowało to znaczącą obniżką tzw.
opłaty marszałkowskiej ponoszonej na
składowskach odpadów (z 119,68 zł/
Mg na 73,60 zł/Mg wg stawek 2014 r.).
Rys. 1. Zależność pomiędzy wielkością dochodu narodowego w przeliczeniu na
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W tzw. „nowym systemie” wszyscy mieszkańcy ponoszą jednakowe składki opłat za

gospodarkę odpadami (zróżnicowaną jednie w przypadku sortownia odpadów, bądź

oddawania odpadów niesortowalnych) odprowadzając je na konto gminy, która decyduje o
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W skrajnym przypadku firmie opłacałoby
spalanych jest ok. 37% odpadów, a podTypowa instalacja MBP funkcjonusię zebrać niejako „po drodze” odpady
dawanych recyklingowi (w tym również
je w sposób następujący: ze strumienia
z okolicznych lasów, zwiększając ilość
kompostowaniu i innej obróbce biolozmieszanych odpadów komunalnych
oddaną w RIPOK-u. Rzeczywistość jedgicznej) 62%, Szwecję - 51% spalanych,
jest wydzielana mechanicznie, na dronak okazał się inna. Większość małych
48% recykling, czy Holandię - spalanie
dze przesiewania, frakcja energetyczna
gmin podpisała umowy z firmami wy38%, recykling 60% (dane wg Eurostatu
oraz frakcje metali żelaznych i nieżelawozowymi ryczałtowo - na odbiór odpa2012). Sortowanie zmieszanych, zebraznych (pozostałość na pierwszym sicie
dów komunalnych za z góry określone
nych nieselektywnie odpadów komunalo oczkach 80x80 mm lub 100x100 mm).
wynagrodzenie. To stanowi całkowite
nych zasadniczo mija się z celem, gdyż
Uzyskana w ten sposób frakcja orgazaprzeczenie idei określonej w ustawie
tą drogą nie da się odzyskać pełnowarniczna (tzw. frakcja podsitowa) poddai cofa nas do stanu sprzed nowelizacji.
tościowych materiałów do recyklingu.
wana jest kolejnemu przesiewaniu, tym
Jeżeli ta sytuacja nie ulegnie zmianie,
Od samego sortowania też nie ubywa
razem na sicie o oczkach 10x10 mm lub
to w dalszym ciągu będziemy w Polsce
odpadów.
20x20 mm. Pozostałość organiczna na
mieli oficjalnie ok. 10-12 mln Mg odpaTrzeba więc w tej sytuacji spróbodrugim sicie poddawana jest biologiczdów komunalnych rocznie i nie wiadować odpowiedzieć sobie na pytanie: czy
nej stabilizacji tlenowej (kompostowanie)
mo ile w lasach. Oznacza to również, że
mechnianiczno-biologiczne przetwarzalub beztlenowej (fermentacja metanowa),
jakiekolwiek planowanie i racjonalizacja
nie odpadów komunalnych stanowi rzezaś przesiew zawierający frakcję minegospodarki odpadami komunalnymi są
czywistą alternatywę dla spalarni?
ralną (teoretycznie niepalną - popiół, fakz góry skazane na porażkę.
Zgodnie z podręcznikową definicją,
tycznie zawierająca część frakcji bioloW tej sytuacji okazało się ostatnio, że
termin mechaniczno-biologiczne przegicznej) kierowany jest na składowisko.
ambitne plany budowy kolejnych nowych
twarzanie odpadów (MBP, MBT - mePrzykładowy schemat takiej instalacji
spalarni odpadów komunalnych najprawchanical-biological treatment, MBS - meprzedstawiono na rysunku 3.
dopodobniej nie zostaną już zrealizowachanical-biological stabilisation, MBA
Pozostała na drugim sicie frakcja orne. Program inwestycyjny przyjęty przez
- Mechanisch-Biologische Anlage) obejganiczna jest następnie rozdrabniana,
wiele gmin i województw w ostatnich
muje procesy rozdrabniania, przesiewausuwane są z niej metale, a następnie
latach spowodował, że znacząco roznia, sortownia, klasyfikacji i separacji,
poddawana jest procesom biologiczwinęła się w Polsce inna technologia
ustawione w różnorodnych konfiguranym. W przypadku kompostowania proprzetwarzania odpadów komunalnych
cjach w celu mechanicznego rozdzieleces prowadzony jest w sposób nastę- mechaniczno-biologiczne ich przetwania strumienia odpadów na frakcje, które
pujący - w przeciągu 10 dni odpady są
rzanie. Przez lata była ona postrzegana
dają się w całości lub w części wyko- 5 -poddawane intensywnemu napowietrzajako ewentualnie potencjalna alternatywa
rzystać materiałowo lub energetycznie
niu w specjalnie zamykanych tunelach
dla budowy spalarni odpadów. Często
oraz na frakcję ulegającą biodegrada(boksach), w wyniku czego substancje
zaś przesiew
mineralną
(teoretycznie
niepalną
faktycznie
podkreślano, że jest ona przyjazna
śrocji, zawierający
odpowiednią dlafrakcję
biologicznego
przeorganiczne
ulegają
utlenieniu -dopopiół,
CO2,
dowisku i nie zanieczyszczająca powietwarzania w warunkach tlenowych lub
zaś częściowo zmineralizowana pozozawierająca część frakcji biologicznej) kierowany jest na składowisko. Przykładowy schemat
trza, lecz nie mówiono nic o powstającej
beztlenowych.
stałość stanowi kompost. Najczęściej
tam frakcji kalorycznej odpadów,
zwanej
takiej
instalacji przedstawiono na rysunku 3.
często RDF.
Przeciwnicy budowy spalarni odpadów, a jest ich wcale nie mało, jako
alternatywę przedstawiają również selektywną zbiórkę, sortowanie i recykling
odpadów. Selektywna zbiórka odpadów
jest oczywistym warunkiem udanego
recyklingu, a recykling jest nieodzownym elementem systemu gospodarki
odpadami. Są to sprawy jednoznaczne
i oczywiste, ale też ani rozwój recyklingu
nie przeszkadza budowie spalarni, ani
odwrotnie - spalarnia nie przeszkadza
rozwojowi recyklingu. Świadczą o tym
funkcjonujące w wielu krajach UE systemy gospodarki odpadami. Jako przyRys. 3. Przykładowy schemat instalacji MPB
kład można tu podać np. Niemcy gdzie
Rys. 3. Przykładowy schemat instalacji MPB

Pozostała na drugim sicie frakcja organiczna jest następnie rozdrabniana, usuwane są z
niej metale, a następnie poddawana jest procesom biologicznym. W przypadku
kompostowania proces prowadzony jest w sposób następujący - w przeciągu 10 dni odpady
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jednak produkt takiej operacji nie spełnia
wymagań ustawy o nawozach i nawożeniu i nie może być wykorzystany jako
nawóz. Alternatywą dla kompostowania
jest proces beztlenowy - fermentacja
metanowa, w wyniku czego pozyskiwany jest biogaz (zawierający metan),
który może być następnie wykorzystany
do celów energetycznych. Stała pozostałość po procesie fermentacji często
poddawana jest jeszcze obróbce tlenowej (kompostowaniu).
Ze względu na niską jakość kompostu, a właściwie stabilizatu pozyskanego
ze zmieszanych odpadów komunalnych
przeważnie jest on produktem niesprzedawalnym, nie nadającym się do wykorzystania jako nawóz, a tym samym
wymagającym składowania. Stabilizaty
otrzymane ze zmieszanych odpadów komunalnych nie mogą być stosowane na
gruntach rolnych. Dopuszcza się jedynie
stosowanie stabilizatów do rekultywacji
gruntów nie użytkowanych rolniczo. Z
uwagi na zawartość pewnej ilości substancji organicznych stabilizat taki nie
może być składowany na składowiskach
odpadów (zgodnie z przepisami zawartość substancji organicznych ponad 3%
nie pozwala na składowanie na składowisku). Pojawia się więc istotny problem
z zagospodarowaniem otrzymanego w
procesie MBP stabilizatu.
Wydzielona na pierwszym sicie frakcja energetyczna poddawana jest następnie licznym procesom mechanicznej
obróbki - od separacji metali żelaznych
(magnetycznie), metali nieżelaznych i kamieni (bezwładnościowo) po rozdrabnianie i czasami suszenie. Frakcja ta wykorzystywana jest do produkcji tzw. paliwa
alternatywnego, które w Polsce nazywane jest na wiele sposobów (RDF - Refuse Derived Fuel, SRF - Secondary Recovered Fuel, EBS - Ersatzbrennstoff).
Ilość wytworzonego paliwa alternatywnego sięga ok. 30-55% pierwotnej masy odpadów skierowanych do instalacji
MBP (wynika to z morfologii zbieranych
zmieszanych odpadów komunalnych).
Biorąc pod uwagę charakterystykę odpadów komunalnych zbieranych w Polsce można przyjąć, że „uzysk” paliwa

alternatywnego ze zmieszanych odpadów komunalnych w instalacji MBP nie
przekroczy 35-40%.
Dopuszczalne parametry jakościowe
paliwa alternatywnego określa norma europejska EN-15 359 (Solid Recovered
Fuels - Specifications and classes), lecz
paliwo wytworzone z odpadów zgodnie
z prawem europejskim („zgodnie z obowiązującym prawem UE odpady, które

”

(…) MBP nie
jest w stanie
zastąpić spalarni
odpadów. Może
być uzupełnieniem
systemu, ale nie
jedynym jego
ogniwem

są przetwarzane na paliwo, nie przestają
być odpadami do czasu ich termicznego
przekształcenia lub spalenia” - tak brzmi
oficjalna interpretacja problemu wg Komisji Europejskiej) nie przestaje być odpadem i może być wykorzystywane do
wytwarzania energii jedynie w spalarniach lub współspalarniach odpadów.
Paliwo wytworzone z odpadów ma
status odpadu i pomimo, że ramowa dyrektywa odpadowa (2008/98/WE) przewiduje możliwość utraty statusu odpadu
(End-of-Waste) to w świetle opublikowanego w 2011 r. raportu austriackiej agencji ochrony środowiska [1] szanse na to,
że możliwe będzie traktowanie RDF-u
jako paliwa i spalanie go przy zachowaniu standardów jak dla energetycznego
spalania paliw, są minimalne.
Energetyka zawodowa, przemysłowa, czy ciepłownictwo nie wykazują nadmiernego zainteresowania paliwem alternatywnym, gdyż w celu uruchomienia
jego współspalania konieczne są znaczne nakłady inwestycyjne w zakresie przystosowania kotła, systemu oczyszczania
spalin oraz występują problemy techniczne - korozja instalacji oraz zarastanie

części instalacji (szlakowanie) powstałym
żużlem o niższej niż w przypadku spalania węgla temperaturze topnienia (mięknięcia), ze względu na wyższą zawartość
metali alkalicznych, np. sodu i potasu.
Drugim potencjalnym odbiorcą paliw
alternatywnych są cementownie. Polskie cementownie w chwili obecnej w
ok. 40-50% zastępują węgiel paliwami
alternatywnymi wytworzonymi z odpadów przemysłowych. Sumaryczna zdolność przyjęcia paliw alternatywnych w
polskich cementowniach wynosi maksymalnie ok. 1,5 mln Mg, co przy ilości
powstających w naszym kraju odpadów
komunalnych (ok. 12 mln Mg) jest ilością
znikomą. Dodatkowo ważną kwestią, na
którą warto zwrócić uwagę jest problem
wartości opałowej paliwa alternatywnego. Zazwyczaj wynosi ona ok. 14-16 MJ/
kg dla wyodrębnionej w instalacji MBP
frakcji paliwowej. W przypadku zastosowania podsuszania tak wytworzonego
paliwa (np. kosztem spalenia powstałego w procesie fermentacji frakcji biologicznej biogazu) uzyskuje się wartość
opałową ok. 16-19 MJ/kg. Jest to poniżej oczekiwań przemysłu cementowego.
Kilka lat temu, gdy stopień zastąpienia
paliw kopalnych paliwem alternatywnym
w cementowniach wynosił kilka procent
dopuszczalna była wartość opałowa rzędu 12 MJ/kg. Obecnie, w sytuacji gdy
stopień zastąpienia paliw kopalnych paliwem alternatywnym zbliża się do 50%
- nikt w cementowni nie chce rozmawiać o paliwie o wartości opałowej poniżej 20 MJ/kg (najlepiej 22-24 MJ/kg).
Chyba, że są to wysuszone komunalne
osady ściekowe stanowiące frakcję biologiczną („zeroemisyjność” CO2 - „zielone
certyfikaty”). Oznacza to, że do paliwa
alternatywnego przeznaczonego na potrzeby cementowni trzeba wprowadzić
dodatki wysokokaloryczne - np. opony,
czy tworzywa sztuczne, by uzyskać wymaganą wartość opałową. Nie ma więc
nadziei, że po paliwo alternatywne wytworzone w instalacjach MBP będą ustawiać się kolejki chętnych.
Jak więc z MBP radzą sobie inni i
czy jest to rzeczywista alternatywa dla
spalania? W 2005 r. uznana i ceniona

angielska firma konsultingowa Juniper
Consultancy Services [2] opublikowała ponad 600-stronicowy raport, opisujący wszystkie znane systemy mechaniczno-biologicznej przeróbki odpadów
komunalnych, wskazując na ich zalety i
wady. Praktycznie w każdym kraju UE
istnieją instalacje MBP. Najwięcej jest
ich we Włoszech oraz w Niemczech. Są
one również w Hiszpanii, Francji, Wielkiej
Brytanii, Irlandii, Belgii, Austrii i Finlandii.
Różne są też, zależne od kraju, doświadczenia eksploatacyjne. W żadnym jednak
z wymienionych krajów Unii Europejskiej
MBP nie stało się technologią dominującą i nie wyparło spalarni odpadów. Co
najwyżej stało się uzupełnieniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Dobrym przykładem dla wskazania
roli MBP w systemie gospodarki odpadami są Niemcy [3]. W 1993 r. przyjęto
wstępne regulacje prawne, w myśl których, od 2005 r. miał obowiązywać zakaz
składowania odpadów komunalnych na
składowiskach. Zakaz ten obowiązującym prawem stał się w 2001 r. Dokonano wtedy przeglądu możliwości spełnienia tych wymagań na obszarze całego
kraju. Okazało się, że ile w zachodnich
landach nie powinno być problemu z dotrzymaniem tego zakazu (istniało tam ponad 50 spalarni odpadów komunalnych).
We wschodnich landach liczba spalarni
jest niewielka (5 instalacji) i będą duże
problemy z dotrzymaniem zakazu. Cykl
uzgodnień lokalizacji spalarni trwa zwykle 2-3 lat, sama budowa również około
2-3 lat. Nie było więc szansy na wybudowanie wystarczającej ilości spalarni
na terenie tzw. nowych landów do końca 2004 r. Podjęto na szczeblu ministerstwa środowiska więc decyzję w sprawie
promowania instalacji MBP na tym terenie. Budowa takiej instalacji zazwyczaj
nie powoduje protestów społecznych i
trwa kilka miesięcy. W latach 2002-2005
wybudowano więc 31 nowych instalacji MBP na terenie wschodnich landów
i osiągnięto ogólny stan - 78 instalacji
o łącznej wydajności ok. 10 mln Mg (w
części mechanicznej), w tym 5,2 mln Mg
- to wydajność nowych 31 instalacji na
terenie wschodnich landów. Bilans od-

padów za 2003 r. wskazywał na deficyt
właśnie ok. 5 mln Mg mocy przerobowej
w spalarniach odpadów. Większość istniejących instalacji MBP w zachodnich
landach produkowała paliwo alternatywne dla cementowni, nowe instalacje produkowały to paliwo bez możliwości ich
odbioru przez niemieckie cementownie.
Pojawił się więc wtedy znaczący eksport paliwa alternatywnego do polskich
cementowni. Nie rozwiązało to jednak
całego problemu. W latach 2004-2010
wybudowano więc w Niemczech sieć 32
instalacji do spalania paliwa alternatywnego (elektrowni i elektrociepłowni opalanych paliwem alternatywnym) z systemami oczyszczania spalin, identycznymi jak
w spalarniach odpadów. Są to instalacje

”

(…) należy przyjąć
że podstawowym
rozwiązaniem
technicznym
rozwiązania
problemu
gospodarki
odpadami
komunalnymi w
wielkich miastach
i aglomeracjach
miejskich jest
budowa spalarni
zmieszanych
odpadów
komunalnych
pracujących wg
sprawdzonej
i niezawodnej
technologii
rusztowej

zbudowane identycznie do klasycznych
spalarni odpadów, wyposażone w ruszt
chłodzony wodą, umożliwiający spalanie odpadów (EBS-u) o wartości opalowej ok. 14-17 MJ/kg. W instalacjach
tych, w przypadku wyłączenia chłodzenia rusztu wodą, możliwe jest również
spalanie odpadów o wartości opalowej
8-12 MJ/kg - a więc typowych, zmiesza-

nych odpadów komunalnych. Obecnie w
Niemczech funkcjonuje 69 klasycznych
spalarni odpadów komunalnych o łącznej wydajności ponad 19,5 mln Mg oraz
78 instalacji MBP (pracujących wg różnych technologii) o łącznej wydajności
ok. 9,5 mln Mg (w części mechanicznej).
Instalacje MBP produkują paliwo alternatywne, które obok cementowni jest spalane w 32 spalarniach paliwa alternatywnego o łącznej wydajności 5,8 mln Mg.
Opisany powyżej system pozwala
na pokrycie wszystkich potrzeb kraju w
zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych i uzyskania rewelacyjnego
wskaźnika - poniżej 1% odpadów komunalnych podlegających składowaniu. Nie
jest to jednak system idealny. Doświadczenia eksploatacyjne instalacji MBP
wskazują, że są to instalacje awaryjne
i zawodne pod względem technicznym
oraz uciążliwe dla otoczenia (znaczna
emisja substancji złowonnych - odorów).
Występują również poważne problemy
z zagospodarowaniem produktu po obróbce biologicznej (kompostowaniu lub
fermentacji) - stabilizatu, który nie jest
dopuszczony do stosowania jako nawóz. Doniesienia z niemieckiego urzędu
ochrony środowiska (Bundesumweltamt)
wskazują na stopniowe ograniczanie ilości funkcjonujących instalacji MBP. Kilka
z nich już zostało wyłączonych z eksploatacji, kolejne najprawdopodobniej
zostaną wyłączone w przyszłym roku.
Podobne, negatywne doświadczenia
eksploatacyjne mają Austriacy [3].
Wszystkie instalacje spalania EBS
(RDF) w Niemczech są spalarniami rusztowymi. Ten typ spalarni pozwala na spalanie odpadów o kaloryczności (wartości opałowej) od 6 do blisko 20 MJ/kg,
przy czym dla odpadów o kaloryczności
6-12 MJ/kg stosuje się ruszt chłodzony
powietrzem, zaś dla kaloryczności 1220 MJ/kg ruszt chłodzony wodą. Instalacje spalania EBS praktycznie niczym
nie różnią się od klasycznych spalarni
spalających zmieszane odpady komunalne. System oczyszczania spalin jest
praktycznie identyczny, gdyż paliwo EBS
jest w dalszym ciągu odpadem i instalacja musi spełnić surowe wymogi dy-
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rektywy spalarniowej (obecnie o emisjach przemysłowych 2010/75/WE). W
innych krajach (Włochy, Wielka Brytania)
do spalania RDF stosowane są również
spalarnie fluidalne, przy czym dla odpadów o kaloryczności 6-15 MJ/kg stosuje się tzw. stacjonarne (pęcherzykowe)
złoże fluidalne (BFB), zaś dla kaloryczności wyższych, już od 10, aż do nawet
30 MJ/kg stosuje się cyrkulacyjne złoże
fluidalne (CFB).
Jak więc widać MBP nie jest w stanie zastąpić spalarni odpadów. Może być
uzupełnieniem systemu, ale nie jedynym
jego ogniwem. Warta zacytowania jest
tu opinia zawarta w opublikowanym w
2010 r. raporcie sporządzonym przez
grupę ekspertów pod przewodnictwem
prof. Faulsticha dla Niemieckiego Ministerstwa Ochrony Środowiska [4], w którym zdecydowanie odradzono budowę
nowych instalacji MBP wskazując, że jest
to rozwiązanie bez przyszłości - droższe
i bardziej awaryjne.
Według aktualnych danych, średni
koszt spalania odpadów komunalnych
w klasycznych, rusztowych spalarniach
odpadów w Niemczech wynosi aktualnie
100-120 €/Mg. Koszty funkcjonowania
instalacji MBT wynoszą średnio 40-50 €/
Mg, zaś koszt spalenia wytworzonego w
instalacjach MBT paliwa alternatywnego
(EBS) wynosi 60-80 €. Doliczając koszty
transportu (10-20 €/Mg), koszt funkcjonowania systemu MBT - spalarnia EBS
wynosi 110-150 €/Mg, a więc więcej niż
spalanie zmieszanych odpadów komunalnych w spalarni. Można przyjąć, że

średni koszt (eksploatacyjny) funkcjonowania systemu: instalacja MBP + spalania EBS jest w Niemczech co najmniej
o ok. 10% wyższy od kosztu spalania w
klasycznej spalarni odpadów [3]. Dane
z innych krajów potwierdzają, że spalanie RDF w spalarniach fluidalnych jest
o ok. 10-20 €/Mg tańsze od spalania w
spalarniach rusztowych.
Podobne doświadczenia w zakresie
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, produkcji paliwa alternatywnego (RDF) oraz spalania go w specjalnych obiektach energetycznych mają
Włosi. Funkcjonuje tam aktualnie (głównie w północnej części kraju) kilkanaście
spalarni RDF (identycznie wyposażonych
w odpowiedni system oczyszczania spalin jak w Niemczech), lecz są to przede
wszystkim spalarnie oparte o fluidalną
technikę spalania. System ten uzupełnia
ok. 40 klasycznych spalarni zmieszanych
odpadów komunalnych, z których większość to spalarnie rusztowe, lecz kilka
z nich to spalarnie fluidalne. Zbliżona
jest sytuacja w Wielkiej Brytanii, gdzie
obok kilku spalarni RDF pochodzącego
z instalacji MBP funkcjonuje ponad 20
klasycznych spalarni zmieszanych odpadów komunalnych (głównie rusztowych) w tym nowo zbudowana, jedna
z największych w Europie - spalarnia w
Manchesterze (840 000 Mg/r.).
Wobec powyższych faktów dotyczących stosowanych technologii termicznego przekształcana odpadów komunalnych, należy przyjąć że podstawowym
rozwiązaniem technicznym rozwiązania

problemu gospodarki odpadami komunalnymi w wielkich miastach i aglomeracjach miejskich jest budowa spalarni
zmieszanych odpadów komunalnych
pracujących wg sprawdzonej i niezawodnej technologii rusztowej. Alternatywą dla technologii rusztowej może być
jedynie spalarnia fluidalna. Wszelkie inne
propozycje - zgazowania, piroliza, czy instalacja plazmowa są aktualnie nierealne.
Budowa samej instalacji MBP nie
rozwiązuje problemu, gdyż wytworzone
w niej paliwo alternatywne powinno zostać spalone z odzyskiem energii. Paliwo z odpadów RDF ma status odpadu
i może być spalane bądź współspalane
przy zachowaniu odpowiednich wymagań określonych dla procesu spalania,
bądź współspalania odpadów. Powoduje
to, że nie może być ono w prosty sposób
spalone bądź współspalone w istniejących obiektach energetycznego spalania
paliw (kotłowniach, ciepłowniach, elektrociepłowniach, czy elektrowniach). Ze
względu na swoje właściwości, a przede
wszystkim wartość opałową, nie jest ono
również poszukiwanym paliwem dla cementowni. Obie inwestycje (tj. instalacja
MBP i spalarnia RDF) są ze sobą ściśle
funkcjonalnie powiązane i brak realizacji którejkolwiek z nich stawia pod znakiem zapytania realizację drugiej. Paliwo
alternatywne nie jest powszechnie dostępnym produktem rynkowym, które
można łatwo sprzedać bądź kupić. A to
oznacza, że obie inwestycje powinny
być zrealizowane mniej więcej w tym
samym czasie, na terenie tego samego

Tab. 1. Instalacje przetwarzania odpadów komunalnych w Polsce - stan aktualny wraz z planami do 2020 r. (wg danych MŚ [5])
TYP INSTALACJI

MBP

część mechaniczna
część biologiczna

Istniejące
- stan na
grudzień
2013 r. [szt.]
124

Moc przerobowa
[Mg/r.]
8 800 200
3 205 013

Planowane zakończenie budowy do
grudnia 2020 r.
[szt.]
68

Moc przerobowa
[Mg/r.]
4 274 500
2 030 300

Razem
[szt.]

192

Razem moc przerobowa [Mg/r.]
13 074 700
5 235 313

Spalarnia

1

47 000

???

3 317 200

???

3 364 200

Kompostownia

172

1 271 488

26

236 216

198

1 507 704

Instalacja do fermentacji odpadów organicznych

6

219 500

4

400 000

10

619 500

Razem

303

10 338 188

125

8 227 900

428

18 566 088
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województwa (wymagania ustawy o odpadach - zasada bliskości), najkorzystniej w niewielkiej odległości od siebie,
by zminimalizować koszty transportu.
W Polsce jednak istnieje pokaźna
grupa osób zafascynowanych MBP i
chcących za wszelka cenę, wbrew nawet doświadczeniom innych krajów,
przenieść tą technologię na skalę masową do naszego kraju. I trzeba wyraźnie
stwierdzić, że praktycznie już odnieśli
oni sukces. Według oficjalnych danych
Ministerstwa Środowiska (tab. 1) [5] w
chwili obecnej w Polsce są już 124 instalacje MBP o łącznej wydajności ok.
8,8 mln Mg/r. w części mechanicznej i
ok. 3,2 mln Mg/r. w części biologicznej.
Jak łatwo obliczyć, produkują one ok.
3,5 mln Mg/r. frakcji palnej, która może
być nazwana paliwem alternatywnym.
Plany zgłoszone do realizacji do 2020 r.
to kolejnych 68 instalacji MBP o łącznej
wydajności prawie 4,3 mln Mg/r. w części mechanicznej i ok. 2,0 mln Mg/r. w
części biologicznej. Jeżeli zostaną one
zrealizowane to w 2020 r. będziemy

dysponować aż 182 instalacjami MBP
(Niemcy mają ich dziś ok. 70!) o łącznej
wydajności ok. 13,1 mln Mg/r., a więc
większej niż wynosi oficjalna ilość wytwarzanych w Polsce odpadów komunalnych (ok. 12 mln Mg/r.). Instalacje
te będą produkować ok. 5,3 mln Mg/r.
paliwa alternatywnego i jak na razie nikt
nie potrafi powiedzieć co z taką ilością
paliwa alternatywnego zrobimy. Zresztą już dziś nie ma szansy na spalenie
w Polsce aktualnie produkowanych
3,5 mln Mg paliwa alternatywnego rocznie. W takim razie co się z nim dzieje?
Czy przypadkiem nie jest ono składowane na składowiskach?
W tej sytuacji widać wyraźnie, że niepomni doświadczeń innych krajów (np.
Niemiec) zdecydowaliśmy się (tylko kto
podjął taką decyzję?) na wariant droższy zagospodarowania odpadów komunalnych.
Jeżeli pamiętamy, że frakcja energetyczna wydzielona w instalacjach mechaniczno-biologicznego przetwarzania
odpadów ma status odpadu, to musi
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ona zostać wykorzystana energetycznie tylko w odpowiednich instalacjach
spełniających wszystkie wymagania stawiane spalarniom i współspalarniom odpadów. A zatem wygląda na to, że w
perspektywie finansowej 2014-20 budować będziemy nie spalarnie zmieszanych odpadów komunalnych, a spalarnie paliwa wytworzonego z odpadów
(paliwa alternatywnego) spełniające
wszystkie wymagania techniczne jak
dla spalarni. Zresztą już widać takie działania. Planowana do wybudowania spalarnia w Gdańsku - Szadółkach ma w
założeniu spalać paliwo alternatywne
z instalacji MBP położonych na terenie
województwa pomorskiego w ilości ok.
250 000 Mg/r., przy czym w województwie pomorskim jest aktualnie 6 instalacji MBP o łącznej zdolności przerobowej
365 000 Mg/r. (planowane dodatkowo
170 000 Mg/r.) i z tej ilości odpadów
należy oczekiwać, że wyprodukowanych zostanie ok. 146 000 Mg/r. paliwa
z odpadów (+ 68 000 Mg/r. w planach),
co daje łącznie tylko ok. 214 000 Mg/r.

Region Gospodarowania Odpadami Komunalnymi (wg wpgo)

Ilość mieszkańców

Ilość odpadów

Istniejące
MBP

Planowane
MBP

Pozostało
aktualnie

Pozostanie

Mg/r.

Mg/r.

Mg/r.

Mg/r.

Mg/r.

woj. łódzkie - I

460 756

143 398

80 000

125 600

63 398

17 798

woj. łódzkie - II

586 833

181 668

75 000

191 400

106 668

-9 732

woj. łódzkie - III

651 826

200 733

35 000

195 000

165 733

5 733

woj. pomorskie - północny

578 683

181 549

56 500

113 000

125 049

68 549

woj. pomorskie - południowy

195 428

58 205

70 000

-

-11 795

-11 795

woj. pomorskie - wschodni

365 079

114 901

26 700

75 000

88 201

39 901

woj. małopolskie - tarnowski

567 640

168 895

62 000

254 000

106 895

-85 105

woj. małopolskie - zachodni

1 195 628

360 768

132 000

578 000

228 768

-217 232

woj. małopolskie - sądecko-gorlicki

402 265

121 284

-

151 000

121 284

-29 716

woj. mazowieckie - radomski

625 023

208 315

102 000

110 000

106 315

98 315

woj. mazowieckie - płocki

724 499

226 874

114 000

62 000

112 874

164 874

woj. mazowieckie - ostrołęcko-siedlecki

1 242 075

374 493

120 000

78 000

254 493

296 493

woj. mazowieckie - ciechanowski

316 034

93 130

80 000

-

13 130

13 130

woj. warmińsko-mazurskie - centralny

541 063

184 783

-

95 000

184 783

89 783
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Zachodzi więc pytanie - czy ktokolwiek
zrobił tu bilans odpadów?
Okazuje się więc, że bilansowanie
potrzeb w zakresie budowy instalacji
przetwarzania odpadów nie jest naszą
najmocniejszą stroną. Analiza danych o
istniejących instalacjach MBP oraz planach budowy kolejnych instalacji w poszczególnych województwach (ściślej
regionach gospodarowania odpadami)
skonfrontowana z danymi o ilościach
wytwarzanych odpadów komunalnych
w tych regionach prowadzi do smutnej
konstatacji, że ambicje, przekładające
się na zamiary są znacznie większe od
realnych możliwości. W tabeli 2 zestawiono dane dla kilkunastu wybranych
regionów gospodarowania odpadami komunalnymi (14 z istniejących 89), pokazując ilość mieszkańców, ilość aktualnie
wytwarzanych odpadów oraz aktualną
i planowaną wydajność instalacji MBP.
Z analizy danych zawartych w tabeli 2 wynika, że już dziś w województwie
pomorskim, w regionie południowym istnieje nadwyżka mocy przerobowych w
instalacjach MBP w porównaniu z ilością
wytwarzanych odpadów. Widać również, że sytuacja pogłębi się do 2020 r.,
gdzie w 5 na 14 analizowanych regionów pojawi się nadwyżka mocy przerobowych instalacji MBP w stosunku do
ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, największa w regionie zachodnim
województwa małopolskiego, tam gdzie
planowano budowę spalarni odpadów
komunach w Chrzanowie. Podobnie wygląda sytuacja w regionie tarnowskim,
gdzie również planowana była budowa
spalarni, a plany budowy instalacji MBP
mogą uczynić ją bezzasadną. Jeżeli podobnie wygląda sytuacja w pozostałych
regionach gospodarowania odpadami to
można oszacować, że proporcjonalnie
w 30 (na 89) regionach gospodarowania odpadami komunalnymi planowana
budowa instalacji MBP spowoduje powstanie nadwyżek mocy przerobowych
i zamknie dyskusję o innych metodach
gospodarowania odpadami komunalnymi. Oznacza to więc, że plany budowy
instalacji MBP w wielu wypadkach całkowicie wykluczą budowę nowych spalar-

ni zmieszanych odpadów komunalnych.
Będziemy za to zmuszeni wybudować
kilkanaście spalarni paliwa alternatywnego, ale jak na razie się o tym nie mówi i
nikt nie analizuje tego problemu.
Kolejnym problemem wymagającym
podkreślenia jest sprawa traktowania
spalarni odpadów jako odnawialnego
źródła energii (OZE). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska 42%
energii uzyskiwanej ze spalania odpadów komunalnych w Polsce może być
traktowane jako energia pochodząca ze

”

Alternatywą
dla technologii
rusztowej może
być jedynie
spalarnia fluidalna.
Wszelkie inne
propozycje zgazowania,
piroliza, czy
instalacja
plazmowa są
aktualnie nierealne

źródeł odnawialnych. Wynika to z bilansu
średniego składu morfologicznego tych
odpadów i obecności w nich znacznych
ilości substancji biodegradowalnych. Taki
system bilansowania obowiązuje również
w innych krajach UE, przy czym wspomniany udział energii traktowanej jak z
OZE wynosi najczęściej ok. 50% (w Danii nawet 80%, a w Irlandii 60%). Udział
energii z OZE jest ważnym parametrem
przy konstruowaniu biznesplanu spalarni
odpadów i przy ustalaniu ceny za spalenie odpadów, gdyż stanowi on ważną
pozycję po stronie przychodów. W przypadku budowanych aktualnie polskich
spalarni odpadów komunalnych było to
wzięte pod uwagę. Jeżeli teraz wszystkie
następne budowane w Polsce spalarnie
będą spalać jedynie paliwo wytworzone
z odpadów (RDF), to siłą rzeczy nie będą mogły oczekiwać przychodów z OZE,
gdyż teoretycznie frakcja nadsitowa wy-

dzielona w instalacji MBP, z której wytwarzane jest paliwo RDF jest praktycznie
pozbawiona części biodegradowalnych.
Podsumowując należy więc stwierdzić, że bez ogólnopolskiej dyskusji fachowców, bez jakichkolwiek konsultacji
i jednocześnie bez protestów wprowadzono niejako „tylnymi drzwiami” system
gospodarowania odpadami komunalnymi, który w świetle danych z innych krajów jest droższy i z którego niektóre kraje
(np. Niemcy) chciałyby się wycofać. Co
więcej sytuacja wydaje się być już utrwalona, gdyż nikt nie zlikwiduje świeżo wybudowanych instalacji MBP by powrócić
do systemu, który został przyjęty 10 lat
temu, jako racjonalny i zbieżny z polityką
UE, a dziś został całkowicie wypaczony.
Tak więc wbrew temu co stwierdzili
ostatnio autorzy raportu opublikowanego
przez Instytut Sobieskiego [6] absolutnie
nie grozi nam monopol spalarni odpadów
- a monopol instalacji mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów
staje się faktem. o
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Piotr Gołąb, wiceprezes zarządu, Przedsiębiorstwo Ciepłowniczo-Usługowe „Piaseczno” Sp. z o.o.

O celowości
modernizacji źródeł ciepła
słów kilka...

Z

Ciepłownictwo

Fot. Autora

wykle na początku tego typu tekstów są zamieszczane różne, często bardzo
naukowo uzasadnione tezy, które w znaczącej większości są znane wszystkim
„ludziom z branży”, dlatego też tego typu uzasadnienia po prostu ... pominę. Nie
zamierzam Szanownych Czytelników zanudzać, ani podawać prawd oczywistych,
powszechnie znanych.
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Wiadomo powszechnie, że lepsze
jest wrogiem dobrego, a w związku z tym
żaden obiekt techniczny, a zwłaszcza
ciepłownia, czy elektrociepłownia nie
może być uważany za wykonany optymalnie na wielki wieków. Może on być
wybudowany optymalnie na dzień zakończenia jego budowy, czy raczej projektowania. Jednak z czasem technika
„idzie do przodu” i to co wydawało się
nowoczesnym - zaczyna być archaiczne, po prostu. Musimy wszyscy przyzwyczaić się do myśli, że wszystkie obiekty
techniczne jakie nas otaczają MUSZĄ
być ciągle modernizowane, bo inaczej
staną się obiektami muzealnymi, niestety.
Jeśli ktoś uważa, że rola kustosza
w muzeum energetyki jest mu bliska
- może lekturę w tym miejscu zakończyć. Pozostałych zapraszam do dalszej lektury.

 Modernizacja źródła

Ciepłownictwo

ciepła - definicja celu

Celem nadrzędnym każdej modernizacji jest zmniejszenie kosztów wytwarzania produktu - w naszym przypadku
ciepła i ew. energii elektrycznej. Celowo
i z pełną premedytacją jako cel główny
stawiam zmniejszenie kosztów wytwarzania ciepła, gdyż artykuł ten adresowany jest głównie do Zarządów Firm
Ciepłowniczych, a w firmach ciepłowniczych produktem podstawowym jest ciepło sprzedawane w rożnych postaciach
i przy pomocy rożnych nośników. Powoli
musimy też „przywyknąć” do sprzedawania chłodu (a to też jest odmiana ciepła!), czy szeroko rozumianego komfortu cieplnego.
Należy pamiętać, że pod magicznym
terminem „modernizacja” kryją się nie
tylko działania techniczne, ale również
organizacyjne czy ekonomiczno-finansowe, których efekty mogą być ważące
dla firmy. Znacznie łatwiej jest znaleźć
rozwiązanie problemu technicznego, niż
zapewnić finansowanie dla jego realizacji w sposób nienaruszający płynności
finansowej przedsiębiorstwa ciepłowniczego, które musi sprzedawać swój
główny produkt po cenach regulowa-

nych (taryfy zatwierdza URE, niestety),
a wszystkie surowce i usługi kupuje na
wolnym rynku po cenach rynkowych.
Spróbujmy zatem określić kilka modułów, węzłów technologicznych, obszarów, na przykładzie których ewentualne
modernizacje w firmach energetycznych
przeprowadzać można w sposób prawie
„punktowy”. Oznacza to ni mniej ni więcej tylko to, że każdy z takich modułów
można realizować praktycznie samodzielnie i niezależnie od innych działań.

 Modernizacja stacji

przygotowania wody

Woda jest podstawowym nośnikiem
ciepła w systemach cieplno-energetycznych, a jej jakość ma niebagatelny wpływ nie tylko na sprawność obiegów termodynamicznych, ale również
na trwałość i niezawodność działania
kotłów, sieci, armatury odcinającej i regulacyjnej, pomp, turbin, itp. Generalnie,
im woda w obiegu ciepłowni czy elektrociepłowni jest bardziej zbliżona do
wody czystej chemicznie tym lepiej, bo
zawiera mniej związków mogących tworzyć osady, i/lub działających korozyjne
na elementy układu technologicznego.
Zasadniczo, woda w obiegu ciepłowniczym powinna mieć twardość ~0on,
pH<9,5, zawartość O2<0,25mg/dm3.
Osiągniecie takich parametrów jest
możliwe i to stosunkowo niewielkim kosztem. Godnymi polecenia są moduły odwróconej osmozy, które są relatywnie tanie i nie wymagają praktycznie substancji
chemicznych w działaniu, a zastosowane
jako jeden z elementów stacji przygotowania wody znacząco poprawiają jej
skuteczność. Koszty takiego układu też
nie są astronomiczne, bo moduł odwróconej osmozy o wydajności ~2m3/h to
koszt 50~70 tys. zł, przy średniorocznych
kosztach serwisu na poziomie ~1tys. zł/r.
i trwałości instalacji powyżej 10 lat.
Następnym, niezwykle istotnym elementem stacji przygotowania wody jest
odgazowywacz, element niezbyt powszechnie występujący w ciepłowniach
wodnych. Jak wiadomo - im mniej tlenu
w wodzie tym mniej korozji w układzie.

Z mojego, ponad 30-letniego doświadczenia w eksploatacji instalacji cieplno-energetycznych wynika, że
żadne chemikalia dodawane do obiegu nie są tak skuteczne jak odgazowywacz. W ciepłowniach, gdzie problemem
jest zapewnienie właściwych warunków
pracy dla klasycznego odgazowywacza termicznego, pracującego na temp.
min 105oC, można zastosować odgazowywacz próżniowy, poprawnie pracujący w temp. 40~50oC, czy też wodorowy, który nie wymaga podgrzewu
wody. Koszty inwestycyjne tez nie porażają, bo są na poziomie 150~250 tys zł,
w zależności od wydajności. Natomiast
koszty eksploatacyjne można znacznie
zredukować. Wystarczy policzyć uniknięte koszty podgrzewania wody przed odgazowaniem, a przecież ciepło to można
sprzedać Odbiorcom!

 Modernizacja układu
pomp sieciowych

W znaczącej większości ciepłowni
układ pomp sieciowych spełnia dwie
podstawowe funkcje jednocześnie: zapewnia cyrkulację w sieci cieplnej oraz
gwarantuje przepływy wody w wewnętrznej instalacji technologicznej. Pompy
te muszą pracować nieprzerwanie,
a w związku z tym są jednym z podstawowych odbiorników energii elektrycznej. Dążenie do racjonalizacji zużycia
energii jest w tej sytuacji działaniem pożądanym. Należy w tym przypadku zastosować sterowanie falownikowe silników napędowych pomp, które zapewni
nie tylko ekonomiczną pracę układu
pompowego, ale „niejako przy okazji”
- pozwoli na stabilizację ciśnienia dyspozycyjnego niezależnie od przepływu.
Uzyskanie stabilności ciśnienia dyspozycyjnego na poziomie +/- 0,1 bar, przy
przepływach rzędu 500 m3/h nie stanowi
problemu technicznego. Koszty takiego
układu sterowania też nie są zbyt wysokie i oscylują w granicach 30 ~60 tys. zł
(zależnie od mocy i ilości koniecznych do
zastosowania falowników). Przykładowo,
zastosowanie układu 2 falowników do
sterowania naprzemiennie 4 pompami,
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 Modernizacja paleniska
Palenisko lub palnik, to ten element
każdego kotła, w którym następuje przemiana energii chemicznej zawartej w paliwie na ciepło. Od jego sprawności zależy
nie tylko sprawność energetyczna kotła,
ale również poziom emisji. Zależy nam na
tym, aby z jednej strony uzyskać spalanie
jak najbliższe stechiometrycznemu, bo to
gwarantuje pełne wykorzystanie energii
chemicznej paliwa, a jednocześnie musimy dotrzymać norm emisji. Nie uda sie
tego uzyskać w palenisku bardzo prostej
konstrukcji, bez kontroli składu spalin
i precyzyjnego dawkowania powietrza.
Nie mniej istotne jest również odpowiednie ukształtowanie płomienia, właściwy
rozkład temperatur w komorze paleniskowej, czy cyrkulacja gazów w strefie
spalania. W przypadku kotłów na paliwo stałe dochodzą jeszcze problemy
związane ze stałością jego parametrów
fizycznych i chemicznych. Zasadniczo
należałoby stosować tylko takie paliwo
na jakie kocioł został zaprojektowany.
W praktyce jednak jest to bardzo trudne
do wykonania. Bardzo dobre rezultaty
daje zastosowanie palenisk multistrefowych, w których można bardzo precyzyjnie sterować ilością powietrza pierwotnego. Ilość stref podmuchowych w kotłach
rusztowych waha się od 35 dla kotłów
typu WR-5 do 100 w kotłach WR-25.
Aby w pełni wykorzystać zalety paleniska
tego typu, wskazane jest zastosowanie
wózków rewersyjnych, które zapewniają równomierny rozkład paliwa na ruszcie oraz „uporządkowanie” gospodarki
powietrzem wtórnym z uwzględnieniem
układu recyrkulacji spalin. Jeśli zastosujemy odpowiedni system monitoringu parametrów ruchowych i regulacji, to uzyskanie średniorocznej sprawności kotła
typu WR na poziomie 83~85% jest możliwe. Koszty takiej modernizacji skrzyni podmuchowej też nie są porażająco

wysokie: od ok. 100 tys. zł dla WR-5 do
ok. 250 tys. zł dla WR-25. Na podobnym
poziomie kształtują sie koszty modernizacji układu podawania paliwa (mieszalnik,
lej, wózek rewersyjny). Wynoszą one od
ok. 70 tys. zł w przypadku WR-5 do ok.
210 tys. zł dla WR-25.
Wykonanie takich modernizacji zapewnia nie tylko zwiększenie sprawności, ale również przyczynia sie do obniżenia emisji i pozwala na stosowanie
węgli o różnych parametrach w tym samym kotle.
Nieco inaczej problemy spalania
można rozwiązać w kotłach gazowych.
Tu podstawowym rozwiązaniem jest
zastosowanie palników modulowanych
z kontrolą tlenu w spalinach i falownikowym sterowaniem wentylatora. Koszty
inwestycyjne np. dla palnika o mocy 10
MW to ok. 300 tys. zł. Dzięki głębokiej
modulacji (1:10) i spalaniu zbliżonemu do
stechiometrycznego - kocioł w okresie
letnim może pracować bez wyłączeń, poziom CO jest praktycznie zbliżony do 0,
a NOx nie przekraczają 100 mg/m3. Operacyjnie, niezależnie od niższych opłat za
emisję, uzyskuje się zmniejszenie jednostkowego zużycia gazu na poziomie
2~5 Nm3/GJ wytworzonego ciepła.
Generalnie, prosty czas zwrotu z inwestycji w modernizację paleniska zamyka się w okresie 2~4 lat!

 Montaż ekonomizerów
Ekonomizer, to po prostu urządzenie
do odzysku ciepła ze spalin, montowane poza kotłem, a przed kominem. Nie
wchodząc w szczegóły konstrukcyjne,
pozwala ono na znaczące ograniczenie
straty kominowej i zwiększenie sprawności całkowitej kotłowni. Przy projektowaniu ekonomizera należy uwzględnić
2 podstawowe ograniczenia:
 schłodzenie spalin jest limitowane temperaturą wody na wlocie do
ekonomizera i praktycznie spaliny
opuszczające ekonomizer można
schłodzić do temperatury wyższej
od temperatury wody o ok. +5oC,
 schłodzenie spalin w przypadku
kominów wykonanych z materia-

łów innych niż stal kwasoodporna
nie może spowodować wykroplenia kondensatu ze spalin w kominie
i dlatego też temperatura spalin za
ECO w tych przypadkach nie może
być niższa niż ~120oC.
Koszt takiej inwestycji to rząd
70~380 tys. zł, zależnie od mocy kotła
i materiału z jakiego jest wykonany. Przyrost sprawności kotła po zainstalowaniu
ECO to rząd 2~5% i jest on ściśle uzależniony od różnicy temperatur spalin przed
i za ECO. Najwyższe sprawności można uzyskać w przypadku ECO mokrych,
w których następuje wykroplenie wody
zawartej w spalinach i jej schłodzenie.
Czas zwrotu dla takiej inwestycji
to 2~5 lat.

 Czy to się opłaca?
Jest to pytanie zasadnicze i należy
je zawsze zadawać. Dzięki wprowadzeniu wielu opisanych wyżej modernizacji,
można w ciepłowni gazowej o mocy zainstalowanej 24 MWt (tylko w kotłach,
bez ECO!) i mocy zamówionej przez
odbiorców na poziomie 20 MWt uzyskać następujące wskaźniki ruchowoeksploatacyjne :
 jednostkowe zużycie gazu GZ50
na produkcji - 25,5~26 Nm3/GJ,
 jednostkowe zużycie energii elektrycznej (na produkcję i przesył) 3,6~4,0 kWh/GJ,
 jednostkowe zużycie wody (na produkcję i przesył) - 5,5~6,5 dm3/GJ,
 zużycie ciepła na potrzeby technologiczne kotłowni - 0,3~0,4% produkcji.
W przypadku kotłowni wodnych
węglowych uzyskanie sprawności wytwarzania (średniorocznie) na poziomie
84~86% jest realne do uzyskania.
Poza tym, po wykonaniu kompleksowej modernizacji poziom emisji ulega
znaczącej poprawie, co jest nie bez znaczenia dla poziomu kosztów wytwarzania.

 Jak TO sfinansować?
Jak wspomniano powyżej, koszty punktowych modernizacji w wybra-
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pozwoliło na uzyskanie jednostkowego
zużycia energii elektrycznej na poziomie
3,5~5 kWh/GJ ciepła sprzedanego Odbiorcom, w ciepłowni o rocznej sprzedaży ciepła na poziomie ~100 000 GJ.
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nych węzłach ciągu technologicznego
nie są niszczące, a okresy zwrotu dokonywanych inwestycji niezbyt długie.
Tym niemniej jasne jest, że należy dążyć do ich minimalizacji.
Naturalnym kierunkiem będzie tutaj
wykorzystanie środków preferencyjnego współfinansowania, tak pochodzących z UE, jak i krajowych. Środki te,
co do zasady, mogą być przeznaczane
na przedsięwzięcia spełniające co najmniej jeden, a najlepiej kilka, spośród
podanych niżej wymogów:
 wzrost sprawności energetycznej,
 poprawa efektywności gospodarowania energią,
 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
do atmosfery, w tym zwłaszcza
CO2, czyli znienawidzonego gazu
cieplarnianego,
 produkcja energii elektrycznej
i cieplnej ze źródeł odnawialnych,
 redukcja niskiej emisji.
Spośród wskazanych powyżej pięciu generalnych wymogów, omawiane
punktowe przedsięwzięcia modernizacyjne spełniają trzy pierwsze, a efekty
tak w zakresie oszczędności energii
pierwotnej, jak i zmniejszenia emisji są
względnie proste do wyliczenia.
Środki unijne, przewidziane w programach operacyjnych na lata 20142020, są znaczne i będą dostępne
(zależnie od wielkości źródła, którego
dotyczą modernizacje) tak w programie
ogólnokrajowym POIiŚ, jak i w RPO
(Regionalnych Programach Operacyjnych) poszczególnych województw
(programy te różnią się między sobą,
jednak element racjonalnej gospodarki
energią i zmniejszania emisji występuje w każdym z nich). I tu radosna niespodzianka - miłościwie nam panująca Unia, która poprzednio zaplątała się
nieco w procesie zatwierdzania 350
programów pomocowych zgłoszonych
przez państwa członkowskie, 17 grudnia sprawiła prezent świąteczny: zaakceptowany został polski program POIiŚ,
więc dostępności środków można spodziewać się już w I połowie 2015 r. To
bardzo dobra wiadomość - najbliższe
kilka miesięcy należy wykorzystać na

przygotowanie konkretnych programów
modernizacyjnych, wyliczenie efektów
energetycznych i ekologicznych, przygotowanie biznesplanów pokazujących
firmę z zamierzonymi inwestycjami modernizacyjnymi i bez nich. Jednym słowem przygotować się tak, aby mieć
gotowe projekty na moment pojawienia się środków, a konkretnie dotacji,
z funduszy UE.
Co więcej, pewne źródła preferencyjnego dofinansowania są dostępne
już w chwili obecnej.
Z jednej strony jest to program JESSICA, realizowany ze środków poprzedniej perspektywy finansowej UE, na lata 2007-2013. W części województw,
przykładowo w mazowieckim, w programie tym pozostały jeszcze możliwe
do wykorzystania fundusze, dzięki czemu możliwe jest uzyskanie wprawdzie
nie dotacji, ale bardzo korzystnie oprocentowanych i rozłożonych na bardzo
długie okresy spłat kredytów. Wskazane jest aktywne podejście - środki
programu JESSICA pochodzą z poprzedniego okresu finansowania i ich
ilość jest ograniczona.
Z drugiej, istnieją środki krajowe,
w przypadku branży ciepłowniczej
przede wszystkim pozostające w gestii poszczególnych WFOŚiGW. Środki te napływają corocznie i poszczególne wojewódzkie fundusze tworzą
roczne plany ich wykorzystania na cele
związane z ochroną środowiska. Plany te różnią się między sobą, jednak
element oszczędności energii i ograniczania emisji każdorazowo w nich
występuje. Praktycznie we wszystkich
Funduszach programy na 2015 r. już
zostały przyjęte lub będą przyjęte w najbliższym czasie, co stworzy możliwość
wnioskowania o niżej (w porównaniu do
warunków rynkowych) oprocentowane
pożyczki, często z możliwością częściowego ich umorzenia. I tutaj warto
więc przygotować się od strony koncepcyjnej, projektowej i dokumentacyjnej, aby móc wystąpić o środki w pierwszej części 2015 r.
Krótko mówiąc, przygotowania do
pozyskania środków czas zacząć.

 Gdzie TO można
zobaczyć ?

Aby podjąć decyzje inwestycyjne
wskazane jest zapoznać się z juz działającymi instalacjami, w których takie
lub podobne rozwiązania zastosowano. Trawestując nieco stare przysłowie - dobrze jest uczyć się na błędach,
ale... cudzych!
Praktycznie wszystkie opisane wyżej modernizacje zostały już przetestowane praktycznie w polskich warunkach i można empirycznie zapoznać
się z efektami.
Poniżej podaje kilka przykładowych
lokalizacji:
PCU PIASECZNO - ciepłownia gazowa - ekonomizery, odwrócona osmoza, odgazowywacz próżniowy, falownikowy system sterowania pomp, palniki
z kontrolą tlenu w spalinach,
 PEC LUBARTÓW - ciepłownia
węglowa - modernizacja palenisk
trzech kotłów, automatyka kotłowa,
automatyzacja procesu spalania,
 Zakłady Mięsne Łmeat-Łuków S.A.
- ciepłownia węglowa - modernizacja paleniska, mieszalnik paliw stałych, ekonomizer,
 RC Ekoenergia Sp. z o.o. Czechowice-Dziedzice - ciepłownia węglowa - zakres prac dla dwóch kotłów:
palenisko, mieszalnik paliw stałych,
ekonomizer,
 PEC SUWAŁKI - elektrociepłownia węglowa - odgazowywacz wodorowy,
 KPEC KARCZEW - ciepłownia węglowa - odgazowywacz wodorowy.
Jak widać, są to obiekty energetyczne położone w rożnych miastach na
terenie Polski i są to nie tylko ciepłownie komunalne, ale również ciepłownie
przemysłowe. Można tam pojechać,
zadzwonić i dopytać się o szczegóły.
Jeśli ten tekst zachęcił Was, Czytelniczki i Czytelników do działania - to
jest mój niezaprzeczalny sukces!
Z przyjemnością odpowiem też na
wszystkie pytania, jakie Państwu się
nasuną po przeczytaniu tego tekstu.
Kontakt przez Redakcję. o
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Piotr Zamroch, partner, Sienkiewicz i Zamroch - Radcowie Prawni, Spółka Partnerska

Obrona przed żądaniem usunięcia
z nieruchomości czynnych

R

yzyko prawne związane z utrzymywaniem na nieruchomościach innych
osób urządzeń ciepłowniczych odnoszone jest obecnie przede wszystkim do
żądania ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu, ewentualnie dodatkowo
zapłaty wynagrodzenia za wcześniejszy okres korzystania z nieruchomości.
Doświadczenia spółek będących właścicielami sieci ciepłowniczych wskazują
jednak, iż nadal poważnym problemem są roszczenia o nakazanie usunięcia
urządzeń z nieruchomości, które generują nie tylko wysokie koszty, ale też stawiają
spółkę w trudnej sytuacji konieczności zapewnienia dla urządzeń alternatywnej
lokalizacji. Niniejszy artykuł zawiera analizę podstaw prawnych żądania nakazania
usunięcia urządzeń i przedstawia sposoby obrony przed takim roszczeniem.

Ciepłownictwo
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 Bezprawność jako

Ciepłownictwo

podstawa dla roszczenia
negatoryjnego

Roszczenie negatoryjne w przypadku urządzeń ciepłowniczych sprowadza
się przede wszystkim do żądania ich
usunięcia i przywrócenia stanu zgodnego z prawem, przez co należy rozumieć
usunięcie bezpośrednich skutków naruszeń. Możliwość skutecznego dochodzenia takiego roszczenia nie dotyczy
jednak wszystkich urządzeń, a jedynie
tych przypadków, w których ingerencja
w prawo własności była bezprawna.
W kontekście istoty owej bezprawności wyrażane są rozbieżne zapatrywania. Według pierwszego stanowiska, bezprawność oznacza brak tytułu
prawnego do utrzymywania urządzeń
w chwili zamknięcia rozprawy, czyli koncentruje się na podstawach prawnych
do korzystania z nieruchomości w chwili
obecnej (tak: G. Matusik w: Własność
urządzeń przesyłowych a prawa do
gruntu, Warszawa 2011, ss. 430, 431
i 434 oraz powołana tam literatura; wyrok Sądu Najwyższego wydany 6 stycznia 2005 r. w sprawie III CK 129/04).
Według drugiego poglądu, jedynym miarodajnym momentem dla oceny bezprawności ingerencji w prawo
własności jest czas zajęcia nieruchomości celem wybudowania i trwałego pozostawienia na niej urządzenia
przesyłowego. To stanowisko dominuje w orzecznictwie oraz doktrynie.
Należy zwrócić uwagę przede wszystkim na wyrok Sądu Najwyższego wydany 14 listopada 2012 r. w sprawie II
CSK 176/12, w którym podkreślono,
iż przesłankę bezprawności należy odnosić do momentu wkroczenia w sferę
uprawnień właściciela, zatem do czasu
realizacji inwestycji polegającej na ułożeniu sieci ciepłowniczej. W sprawie,
w której wydano ten wyrok, urządzenia zostały wybudowane w latach 70.
XX w. na nieruchomości stanowiącej
wówczas własność Skarbu Państwa,
co w sensie prawnym oznaczało stan,
w którym właściciel budował sieć na
własnym gruncie.

Bezprawność odnosi się do samego uprawnienia do dysponowania
nieruchomością, które może mieć źródło w oświadczeniu woli osoby uprawnionej albo w decyzji wywłaszczeniowej. Kwestie związane z poprawnością
przeprowadzenia procesu budowlanego, w szczególności legitymowanie się
pozwoleniem na budowę, mają jedynie
pomocnicze znaczenie, w szczególności poprzez możliwość odwołania się
do domniemania (niezbyt silnego) wyrażenia zgody na inwestycję, dla której
wydano pozwolenie na budowę.

”

Żądanie usunięcia
urządzeń
ciepłowniczych
często zgłaszane
jest wobec sieci
budowanych przed
kilkudziesięciu
laty, co musi być
uwzględnione
w procesie
stosowania prawa

W ocenie autora zasadny jest drugi z omówionych poglądów i on, jak
wskazano, dominuje w nauce prawa,
a przede wszystkim w orzecznictwie.
Żądanie usunięcia należy odnosić do
tych urządzeń, które zostały posadowione na nieruchomości bez uzyskania
zgody jej właściciela albo użytkownika wieczystego oraz bez alternatywnej
dla zgody decyzji wywłaszczeniowej.
Okoliczność czy zawarto jednocześnie
umowę związaną z czasem eksploatacji
sieci, nie ma dla tego roszczenia istotnego znaczenia.
Poniżej omówione zostaną trzy sposoby obrony przed zgłoszonym żądaniem usunięcia urządzeń z nieruchomości: ustanowienie służebności przesyłu,

zasiedzenie służebności przesyłu albo podobnej służebności gruntowej
i powołanie się na nadużycie prawa,
czyli sprzeczność żądania z zasadami
współżycia społecznego.

 Złożenie wniosku

o ustanowienie
służebności przesyłu

Stosunek roszczenia negatoryjnego zgłoszonego przez właściciela
nieruchomości do roszczenia przedsiębiorcy o ustanowienie służebności
przesyłu nie jest jednolicie postrzegany przez przedstawicieli nauki prawa,
jednak można wyróżnić pogląd dominujący, który jest korzystny dla przedsiębiorców ciepłowniczych.
Zgodnie z nim, w przypadku wystąpienia przed przedsiębiorcę z wnioskiem o ustanowienie służebności
przesyłu, należy przyznać takiemu
roszczeniu pierwszeństwo i zawiesić
postępowanie z powództwa negatoryjnego (tak: G. Matusik, w Własność
urządzeń przesyłowych a prawa do
gruntu, Warszawa 2011, s. 436, M.
Balwicka-Szczyrba, Korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorców przesyłowych - właścicieli urządzeń przesyłowych, Warszawa 2105 , s. 343).
Tożsamy pogląd przyjmowany jest
w orzecznictwie Sądu Najwyższego
i sądów powszechnych. Sąd Najwyższy w powołanym już wyroku wydanym
14 listopada 2012 r. w sprawie II CSK
176/12 wskazał:
„Strona powodowa korzystała
z gruntu powoda na warunkach posiadania zależnego służebności gruntowej
(art. 352 k.c.), a w związku z wejściem
w życie ustawy z dnia 30 maja 2008 r.
o zmianie ustawy - Kodeks cywilny (Dz.
U. Nr 116, poz. 731), od dnia 3 sierpnia
2008 r. jest to służebność przesyłu (art.
3051-3054 k.c.), ale w stosunku do
powoda bez podstawy prawnej, gdyż
strony nie zawarły stosownej umowy.
W tych okolicznościach brak bezprawności w posadowieniu urządzeń
przesyłowych, jak również korzystanie
z nieruchomości powoda w sposób,
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LEX 277065) wskazał, że roszczenie z art. 222 § 2 k.c. może stanowić
nadużycia prawa, gdy właścicielowi
przysługują inne uprawnienia wobec
posiadacza, które są dla niego mniej
dotkliwe, a jednoczenie nie naruszają
w danym stanie stosunków interesów
właściciela. (…) Istniejący między stronami konflikt można natomiast rozwiązać przez ustanowienie, oczywiście za
wynagrodzeniem, służebności przesyłu,

”

Zarzutem
tradycyjnie
podnoszonym
przez
przedsiębiorców
ciepłowniczych
wobec właścicieli
nieruchomości
dochodzących
usunięcia
urządzeń z ich
nieruchomości jest
nadużycie prawa
podmiotowego,
albo innymi słowy
sprzeczność
żądania z zasadami
współżycia
społecznego

która uregulowałaby prawa strony pozwanej do korzystania z określonej części nieruchomości należącej do powodów. Pozwana takie negocjacje podjęła,
lecz zakończyły się one niepowodzeniem, z uwagi na niezaakceptowanie
proponowanej stawki wynagrodzenia
przez powodów.”
Żądanie usunięcia urządzeń ciepłowniczych często zgłaszane jest
wobec sieci budowanych przed kilkudziesięciu laty, co musi być uwzględnione w procesie stosowania prawa.
W ocenie autora przedstawione wyżej
stanowisko sądów jest słuszne - usta-

nowienie służebności przesyłu jest rozsądnym kompromisem uwzględniającym interes prawny obu stron.

 Złożenie wniosku

o stwierdzenie
zasiedzenia służebności
przesyłu albo podobnej
służebności gruntowej

Nawiązując do wcześniej omówionej przesłanki bezprawności, możliwe
jest jej wyeliminowanie także przez wykazanie, iż przedsiębiorca posiada tytuł prawny (służebność) nabyty przez
zasiedzenie.
W tym zakresie można rozważyć
dwojakie postępowanie - poprzez podniesienie zarzutu zasiedzenia w sprawie z powództwa negatoryjnego, albo
poprzez złożenie odrębnego wniosku
o stwierdzenie zasiedzenia służebności
przesyłu (podobnej służebności gruntowej). Istotną zaletą drugiego z wymienionych sposobów jest możliwość
ujawnienia służebności w księdze wieczystej na podstawie postanowienia sądu, co będzie niemożliwe w przypadku
posłużenia się wyłącznie konstrukcją
zarzutu procesowego.
Możliwość odparcia żądania usunięcia urządzeń przesyłowych przy wykorzystaniu zarzutu zasiedzenia została
potwierdzona w orzecznictwie sądów
powszechnych. Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku wydanym 29 stycznia
2014 r. w sprawie o I ACa 821/13 zważył, iż z datą upływu okresu zasiedzenia
służebności właściciel nieruchomości
traci możliwość skutecznego wystąpienia z roszczeniem negatoryjnym. W tożsamy sposób do przedmiotowej kwestii odniósł się również Sąd Okręgowy
w Łodzi w wyroku wydanym 13 listopada 2014 r. w sprawie III Ca 882/14.
Jeżeli zatem okres korzystania
z urządzeń ciepłowniczych pozwala
przyjąć, iż służebność przesyłu albo
podobna służebność gruntowa została nabyta przez zasiedzenie, możliwe
jest powołanie się na tą okoliczność,
co również powinno doprowadzić do
oddalenia żądania negatoryjnego.

Ciepłownictwo

który nie wyczerpuje przesłanki z art.
222 § 2 k.c. tj. „naruszania własności
w inny sposób, aniżeli przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa”,
nie pozbawia powoda jako właściciela
prawa do domagania się wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w zakresie odpowiadającym
służebności przesyłu, względnie prawa do żądania ustanowienia na rzecz
strony pozwanej takiej służebności za
odpowiednim wynagrodzeniem (art.
3052 § 2 k.c.).”
Warto ponadto zwrócić uwagę na
trafne rozważania Sądu Apelacyjnego
w Białystoku prowadzone w uzasadnieniu wyroku wydanego 24 kwietnia
2014 r. w sprawie I ACa 62/14:
„Liberalne podejście do stosowania
tego przepisu uzasadnione jest zwłaszcza, gdy kanwą procesu negatoryjnego
są zaszłości sprzed wielu lat, na które strony procesu nie miały żadnego
wpływu, lub wpływ ten był znikomy,
co wynikło z poprzednio obowiązujących realiów ustrojowych. Oczywiście
występujące w poprzednich latach zaniedbania w kwestiach własnościowych
nie mogą stanowić wystarczającej podstawy do zastosowania w jakiejkolwiek
sprawie art. 5 k.c. Zważyć jednak należy, iż sporne urządzenia mają kluczowe
znaczenie dla (...) i jego okolic. W takiej
zaś sytuacji strony, mając na uwadze
szeroko rozumiany interes publiczny,
winny nawiązać w dobrej wierze rokowania w sprawie prawnego uregulowania wzajemnych praw i obowiązków.
Jak bowiem stwierdził to Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 8 września
2006 r. (II CSK 112/06 Monitor Prawniczy 19/2006), właściciele gruntów, na
których znajdują się urządzenia przesyłowe muszą się liczyć z możliwością
ustanowienia służebności gruntowej na
rzecz przedsiębiorstwa, oczywiście za
odpowiednim wynagrodzeniem, ustalonym według kryteriów wskazanych
przez Sąd Najwyższy w uzasadnieniu
uchwały z dnia 17 czerwca 2005 r. (III
CZP 29/05 OSNC 2006/4/64).
(…) W innym orzeczeniu Sąd Najwyższy (wyrok z dnia 17 czerwca 2005 r.
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Z punktu widzenia przedsiębiorcy ciepłowniczego wybór pomiędzy wnioskiem o ustanowienie służebności albo o stwierdzenie jej zasiedzenia nie
zawsze jest oczywisty. W kontekście
ekonomicznym, zasiedzenie jest niewątpliwie korzystniejsze, gdyż następuje nieodpłatnie. Mogą jednak wystąpić okoliczności, w których właściwsze
będzie skorzystanie z wniosku o ustanowienie służebności za wynagrodzeniem, szczególnie wobec podmiotów,
z którymi przedsiębiorca chce utrzymać
dobre stosunki.

 Zasady współżycia

Ciepłownictwo

społecznego

Zarzutem tradycyjnie podnoszonym przez przedsiębiorców ciepłowniczych wobec właścicieli nieruchomości dochodzących usunięcia urządzeń
z ich nieruchomości jest nadużycie prawa podmiotowego, albo innymi słowy sprzeczność żądania z zasadami
współżycia społecznego.
Wskazany zarzut stracił w części na
znaczeniu po wprowadzeniu do Kodeksu cywilnego przepisów o służebności
przesyłu, a to z uwagi na okoliczność,
iż nie można powoływać się na naruszenie zasad współżycia społecznego
(co jest zarzutem z natury wyjątkowym)
jeżeli przedsiębiorcy przysługują dalej idące, zwyczajne środki prawne, za
pomocą których może skutecznie zabezpieczyć swój interes prawny. Takim
właśnie środkiem jest wniosek o ustanowienie służebności przesyłu przez
sąd, albo wniosek o stwierdzenie, iż
służebność została nabyta przez zasiedzenie.
Poniżej przykładowo wymieniono okoliczności, które postrzegane są
w orzecznictwie jako podstawy dla odmowy zadośćuczynienia żądaniu negatoryjnemu:
 nabycie nieruchomości już zabudowanej urządzeniami przesyłowymi,
w szczególności w sposób, który
uniemożliwiał w dacie zakupu zabudowę, co znalazło odzwierciedlenie w cenie, następnie zaś żądanie

usunięcia urządzeń z powołanie się
na brak możliwości optymalnego
wykorzystania nieruchomości,
 wybór roszczenia najdalej idącego, przy możliwości wystąpienia
o ustanowienie służebności przesyłu za wynagrodzeniem albo
o przebudowę urządzeń w granicach działki,

”

Możliwość
odparcia żądania
usunięcia urządzeń
przesyłowych przy
wykorzystaniu
zarzutu
zasiedzenia została
potwierdzona
w orzecznictwie
sądów
powszechnych

 brak w okolicy alternatywy dla po-

sadowienia urządzeń przesyłowych
albo konieczność ich posadowienia na nieruchomości o bardziej korzystnym przeznaczeniu
- w szczególności wówczas, gdy
urządzenia z nieruchomości rolnej
miałyby zostać przeniesione na nieruchomość nadającą się do zabudowy,
 pozbawienie trwałe albo na dłuższy
czas okolicznych odbiorców źródła
zasilania w ciepło,
 potencjalne pogorszenie jakości
paramentów nośnika ciepła z uwagi na specyfikę odcinka sieci po
przebudowie.
Należy pamiętać, iż samo powołanie się na sprzeczność żądania z zasadami współżycia społecznego ma

niewielką wartość. Konieczne jest precyzyjne wskazanie, jakie zasady zostały
naruszone i dlaczego. Nie można tracić z pola widzenia okoliczności, iż występowanie z roszczeniami z zakresu
ochrony własności jest wykonywaniem
uprawnień przyznanych przez ustawę,
zatem jest zachowaniem korzystającym
z domniemania zgodności z art. 5 K.c.
Przeciwstawienie się temu domniemaniu wymaga wykazania szczególnych
uwarunkowań, które przykładowo wymieniono powyżej.

 Wnioski
Żądanie usunięcie urządzeń ciepłowniczych z nieruchomości, dotkliwe dla przedsiębiorcy w kontekście
ekonomicznym, organizacyjnym, jak
też w aspekcie zapewnienia nieprzerwanych dostaw ciepła, może zostać
skutecznie odparte przy wykorzystaniu omówionych w niniejszym artykule
środków prawnych. W ocenie autora,
w pierwszej kolejności należy rozważyć
wystąpienie z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu, albo o stwierdzenie jej zasiedzenia, jeżeli urządzenia
znajdują się na nieruchomości dłużej niż
20 lat. Obrona poprzez odwołanie się
do zasad słuszności nadal jest w wielu
przypadkach skuteczna. Jednak coraz
silniej podkreślane jest w orzecznictwie,
iż wprowadzenie służebności przesyłu
3 sierpnia 2008 r. znacząco zmniejszyło
możliwość odparcia w ten sposób żądania usunięcia urządzeń. o
Piotr Zamroch jest autorem bloga
prawniczego www.przesył-energii.pl
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dr inż. Robert Oleniacz, AGH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie,
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska,
Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska

Wpływ instalacji termicznego
przekształcania odpadów komunalnych
na jakość powietrza

N

Termiczne przekształcanie odpadów komunalnych z odzyskiem energii
stanowi jedną z możliwych metod ich
przetwarzania. W ten sposób przetwarzanych jest ok. 24% masy odpadów
komunalnych wytwarzanych w Europie
oraz ok. 12% masy odpadów komunalnych wytwarzanych w USA (dane
za 2012 r.) [1, 2]. Na świecie metoda
ta jest najbardziej rozpowszechniona
w Japonii, w której spala się ok. 75%
masy wytwarzanych odpadów komunalnych [3] oraz w Danii i Szwecji, gdzie
spala się ok. 52% masy wytwarzanych
odpadów komunalnych [1]. Spalanie
mieszanych odpadów komunalnych
w zdecydowanej większości przypadków jest realizowane z wykorzystaniem
spalarni rusztowych [4]. Przykładowo
piece z rusztem mechanicznym są stosowane w około 90% spalarni funkcjonujących w Europie [5, 6].
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Fot. NE

a przełomie lat 2014/2015 planowane jest uruchomienie w Polsce kilku
nowych zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych.
Działalność tego typu obiektów zwykle wzbudza spore obawy lokalnej społeczności
związane z ich potencjalnym negatywnym wpływem na jakość powietrza. Czy
obawy te są jednak uzasadnione? W artykule scharakteryzowano dopuszczalne
emisje zanieczyszczeń do powietrza obowiązujące dla nowych spalarni odpadów
komunalnych, rzeczywiste emisje zachodzące z tego typu obiektów oraz aktualny
stan wiedzy na temat ich oddziaływania na stan zanieczyszczenia powietrza.
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W Polsce w najbliższym czasie planowane jest oddanie do użytku sześciu
nowo budowanych spalarni odpadów
komunalnych (piece rusztowe) o zdolności przerobowej od 90 do 220 tys. Mg/
rok (w Białymstoku, Bydgoszczy, Koninie, Krakowie, Szczecinie i Poznaniu).
Powinno to spowodować zwiększenie
ilości spalanych odpadów komunalnych
do ok. 8% w stosunku do całkowitej masy zbieranych odpadów komunalnych
(aktualnie jest to ok. 0,4%). W dalszej
perspektywie czasowej planowana jest
jeszcze rozbudowa jedynej działającej
obecnie w Polsce spalarni odpadów komunalnych w Warszawie (do zdolności
przerobowej ok. 305 tys. Mg/rok) oraz
budowa kolejnych spalarni w innych
miastach jako samodzielne obiekty lub
poprzez adaptację do tego celu istniejących elektrociepłowni.
Spalanie odpadów jest źródłem emisji do powietrza wielu zanieczyszczeń
występujących w fazie gazowej i stałej, ale najczęściej w ograniczonych ilościach z uwagi na konieczność spełniania rygorystycznych norm emisji, które
wymuszają stosowanie wielostopniowego oczyszczania spalin [7, 8]. Po-

mimo faktu, że podobne lub większe
emisje występują w procesach spalania
paliw i różnych technologiach przemysłowych, spalarnie odpadów postrzegane
są w Polsce jako obiekty bardziej uciążliwe dla środowiska, a próba ich budowy
spotyka się często z licznymi protestami.
Społeczność lokalna z reguły obawia się
znacznego pogorszenia jakości powietrza, uciążliwości zapachowych i zwiększenia lokalnego ruchu samochodowego
związanego z dowozem odpadów do
spalarni, a także ewentualnym wywozem i zagospodarowaniem odpadów
wtórnych z procesu termicznego przekształcania odpadów [9]. Obawy te nie
są dostatecznie rozwiewane podczas
konsultacji społecznych, a przygotowywane w związku z obowiązującymi przepisami prawnymi raporty oddziaływania
na środowisko wzbudzają powszechną
nieufność. Wydawane na ich podstawie
decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego typu przedsięwzięć są
z reguły zaskarżane, po czym skargi te
są w większości przypadków odrzucane,
a zaskarżone decyzje administracyjne
utrzymywane w mocy przez samorządowe kolegia odwoławcze.

Ocena wpływu nowo budowanych
spalarni odpadów na jakość powietrza
realizowana jest zwykle przy założeniu,
że emisja zanieczyszczeń powietrza jest
na poziomie odpowiednich standardów
emisyjnych, wynikających np. z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r.
w sprawie emisji przemysłowych [10]
lub analogicznych przepisów obowiązujących w danym państwie członkowskim. Jej zasadniczym elementem są
obliczenia rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atmosferycznym,
wykonywane z wykorzystaniem matematycznych modeli dyspersji, najczęściej opartych na modelu smugi Gaussa
[11-14]. Wyniki tych obliczeń odnosi się
do odpowiednich wartości odniesienia
określonych dla poszczególnych substancji w powietrzu [15].
Z drugiej strony dla istniejących spalarni możliwa jest też ocena ich oddziaływania na jakość powietrza poprzez
wykonanie bezpośrednich pomiarów stężeń wybranych substancji w powietrzu
atmosferycznym wokół tych obiektów
z uwzględnieniem kierunku wiatru i tła
zanieczyszczeń. W dalszej części arty-

Tab. 1. Dopuszczalne i rzeczywiste emisje zanieczyszczeń do powietrza w 2014 r. ze spalarni odpadów komunalnych w Mainz (Niemcy)
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Substancja
(rodzaj pomiaru)**
Pył ogółem (c)
TOC (c)
HCl (c)
HF (c)
SO2 (c)
CO (c)
NOx jako NO2 (c)
NH3 (c)
Hg (c)
Cd + Tl (o)
Sb + As + Pb + Cr + Co +
Cu + Mn + Ni + V (o)
Dioksyn i furany (o),
ngTEQ/m3u*

Standard emisyjny, mg/m3u*
17th BlmSchV
[18]

Aktualny poziom dopuszczalny (pozwolenie zintegrowane),
mg/m3u* [19]

10 (5***)
10
10
1
50
50
200
10
0,03
0,05

0,5
0,1

Dyrektywa
2010/75/UE
[10]
10
10
10
1
50
50
200
0,05
0,05

Średnie roczne stężenia zanieczyszczeń w gazach emitowanych do powietrza, mg/m3u* [19]
Linia nr 1

Linia nr 2

Linia nr 3

8
10
8
1
50
50
150
10
0,03
0,05

0,27
0,09
0,81
4,67
4,62
125,13
0,09
0,00
0,0002

0,30
0,14
0,19
5,02
3,98
126,65
0,06
0,00
0,0002

1,06
0,43
0,31
5,47
5,86
124,92
0,15
0,00
0,0040

0,5****

0,5****

0,02****

0,02****

0,07****

0,1

0,08

0,003

0,005

0,011

* w warunkach umownych (pu = 101,3 kPa, Tu = 273,15 K, gaz suchy) przy 11% O2
** c - pomiar ciągły, o - pomiar okresowy
*** dotyczy instalacji o nominalnej mocy cieplnej co najmniej 50 MW
**** włącznie z cyną (Sn)

kułu odniesiono się do problemu emisji
zanieczyszczeń do powietrza ze spalarni odpadów komunalnych oraz dostępnych wyników ocen ich oddziaływania
na jakość powietrza wykorzystujących
obliczenia dyspersji atmosferycznej lub
bezpośrednie pomiary w powietrzu.

 Emisja zanieczyszczeń
do powietrza

Spalanie odpadów muszą spełniać
wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza określone w przepisach prawnych. Dyrektywa 2010/75/
UE [10] określa standardy emisyjne dla
spalarni odpadów oraz konieczność wykonywania ciągłych lub okresowych pomiarów emisji dla takich substancji, jak:
pył ogółem, gazowe i lotne związki organiczne wyrażone jako całkowity węgiel
organiczny (TOC), chlorowodór (HCl),
fluorowodór (HF), dwutlenek siarki (SO2),
tlenek węgla (CO), tlenki azotu (NOx), rtęć
(Hg) i 11 innych metali ciężkich (Cd, Tl,
Sb, As, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni i V) oraz
17 najbardziej toksycznych kongenerów
dioksyn i furanów (PCDD/Fs) w przeliczeniu na współczynnik toksyczności I-TEQ.
W Polsce obowiązują identyczne przepisy prawne w tym zakresie [16, 17], ale
już np. w Niemczech, zgodnie z 17. BImSchV [18] dla niektórych substancji wprowadzono zaostrzone standardy emisyjne
i poszerzono ich zakres m.in. o amoniak
(NH3) w przypadku stosowania amoniaku
jako czynnika redukcyjnego w procesach
selektywnej redukcji katalitycznej (SCR)
lub niekatalitycznej (SNCR) NOx. Średnie
dobowe dopuszczalne wielkości emisji
dla instalacji spalania odpadów, zgodne
z Dyrektywą 2010/75/UE i 17. BImSchV
zamieszczono w tabeli 1.
W tabeli 1 zestawiono także średnie
roczne poziomy stężeń poszczególnych
substancji w gazach emitowanych do
powietrza z przykładowej spalarni odpadów komunalnych w Mainz (Niemcy)
o zdolności przerobowej 340 tys. Mg/rok
[19]. Spalarnia ta składa się z trzech linii
spalania na ruszcie posuwisto-zwrotnym
firmy Martin GmbH o wydajności 16,2
Mg/h każda, z których dwie (o nominal-

nej mocy cieplnej 44 MW) zostało uruchomionych w 2003 r., a trzecia (o nominalnej mocy cieplnej 48 MW) - w 2008 r.
[4]. Schemat stosowanego w tej spalarni procesu technologicznego oraz wielostopniowego systemu oczyszczania
spalin przedstawiono na rys. 1.
Z przedstawionych w tabeli 1 danych wynika, że spalarnia odpadów
komunalnych w Mainz, wyposażona
w zaawansowany system oczyszczania
gazów odlotowych (połączenie metod
suchych i mokrych), cechuje się emisjami zanieczyszczeń do powietrza na poziomie wielokrotnie (od 2 do 250 razy)
mniejszym od obowiązujących dla tego
typu obiektów średniodobowych standardów emisyjnych. Jedynymi substancjami, których średnia emisja występuje
w zakresie przekraczającym nieco 60%
standardu emisyjnego, są NOx. Emisja
ta może być jednak dosyć precyzyjnie kontrolowana poprzez odpowiednie
dawkowanie wody amoniakalnej w instalacji SNCR. Podobne emisje substancji zanieczyszczających występują
w innych nowoczesnych i prawidłowo
eksploatowanych spalarniach odpadów
komunalnych [4].
W spalarniach budowanych aktualnie w Polsce oprócz instalacji SNCR
stosowany będzie najczęściej suchy lub
półsuchy system oczyszczania spalin.
W gazach emitowanych z tych spalarni należy się zatem spodziewać stężeń
zanieczyszczeń zbliżonych do tych, które występują w przypadku np. spalarni
odpadów komunalnych w Warszawie
[20-22], a te mogą utrzymywać się na
średnim poziomie nieco wyższym niż
wynika to z tabeli 1 w przypadku takich
substancji jak HCl (ok. 40% standardu
emisyjnego), Cd+Tl (ok. 30% standardu
emisyjnego) oraz dioksyn i furanów (ok.
50% standardu emisyjnego).

 Wpływ na jakość
powietrza

Wpływ instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych na
jakość powietrza zależy nie tylko od ilości
emitowanych zanieczyszczeń do powie-

trza, ale także od wielu innych czynników, w tym wysokości i średnicy komina,
prędkości gazów na wylocie z emitora
oraz lokalnych uwarunkowań meteorologicznych i topograficznych [14]. Wymiary
geometryczne emitora powinny być dobierane w zależności od spodziewanego
zasięgu oddziaływania emisji i sposobu
użytkowania terenu wokół tego zakładu.
W przypadku linii spalania o wydajności
rzędu 10-20 Mg/h (ok. 75-150 tys. Mg/
rok) zaleca się zastosowanie kominów
o wysokości minimum 80 m i średnicy wylotowej dobranej tak, aby średnia
prędkość gazów nie była mniejsza niż
10 m/s. W tym celu najlepiej nadają się
kominy wieloprzewodowe z liczbą przewodów dostosowaną do liczby linii technologicznych.
Planowane lub nowo budowane
spalarnie odpadów podlegają procedurze ocen oddziaływania na środowisko, której zasadniczym elementem
jest ocena wpływu na jakość powietrza. Powinna ona dostarczyć informacji
o potencjalnym maksymalnym oddziaływaniu danego obiektu na środowisko,
w tym powietrze atmosferyczne. Wyniki tego typu ocen są udostępniane publicznie, ale rzadko kiedy publikowane.
Kompleksowa ocena wpływu na jakość powietrza dla hipotetycznej spalarni odpadów komunalnych o zdolności przerobowej 250 tys. Mg/rok (2
linie technologiczne o wydajności 2x17
Mg/h) dla różnych wymiarów emitorów i parametrów gazów odlotowych
oraz różnych lokalizacji, została przedstawiona w pracy [14]. Wynika z niej
m.in., że spalarnia odpadów emitująca zanieczyszczenia do powietrza
na poziomie standardów emisyjnych
i odprowadzająca gazy odlotowe poprzez komin o odpowiednich wymiarach, powinna powodować w powietrzu
przy powierzchni terenu stężenia zanieczyszczeń na poziomie wielokrotnie
niższym od odpowiednich poziomów
dopuszczalnych i tła poszczególnych
substancji, charakterystycznego dla
terenów miejskich. Tym samym istnieje jeszcze w tym zakresie pewna rezerwa, umożliwiająca dotrzymywanie
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Tab. 2. Porównanie najwyższych ze stężeń maksymalnych 1-godzinnych (Smm) NO2 powodowanych w powietrzu przy powierzchni terenu przez spalarnię odpadów komunalnych o zdolności
przerobowej 250 tys. Mg/rok z wartością dopuszczalną D1 (200 µg/m3) [14]
Wysokość
emitora,
m
40

60

80

100

120

Rodzaj
zabudowy
niska
średnia
wysoka
niska
średnia
wysoka
niska
średnia
wysoka
niska
średnia
wysoka
niska
średnia
wysoka

Zakres stężeń Smm*
Praca 1 linii spalania
Praca 2 linii spalania
mg/m3
% D1
mg/m3
% D1
116-160
58-80
232-320
116-160
124-171
62-86
248-342
124-171
127-175
64-88
254-350
127-175
84-109
42-55
168-218
84-109
91-117
46-59
182-234
91-117
93-120
47-60
186-240
93-120
63-78
32-39
126-156
63-78
68-84
34-42
136-168
68-84
70-87
35-44
140-174
70-87
51-61
26-31
102-122
51-61
53-63
27-32
106-126
53-63
55-65
28-33
110-130
55-65
38-45
19-23
76-90
38-45
42-49
21-25
84-98
42-49
44-51
22-26
88-102
44-51
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* dla prędkości spalin na wylocie z komina zmieniających się w zakresie od 6 do 20
m/s (wyższa prędkość odpowiada niższemu stężeniu)

standardów jakości powietrza także
w przypadku wystąpienia ewentualnej
emisji ponadnormatywnej (wynikającej
np. z awarii urządzeń stosowanych do
oczyszczania spalin) oraz wysokiego
(ale nieponadnormatywnego) tła zanieczyszczeń. Stosunkowo najwyższe
wartości stężeń w powietrzu (w stosunku do poziomu dopuszczalnego) mogą
występować w przypadku dwutlenku
azotu (NO2) (tab. 2), co jest charakterystyczne dla większości spalarni odpadów komunalnych. Realne zagrożenie
występowaniem ponadnormatywnych
stężeń jednogodzinnych tej substancji
w powietrzu dla komina o wysokości
80 m ma jednak miejsce dopiero na
wyższych wysokościach (powyżej 60
m nad poziomem terenu) i tylko w jego bezpośrednim sąsiedztwie (do 500
m). W związku z powyższym zaleca
się, aby lokalizacja emitora lub zespołu emitorów tego typu instalacji wykluczała istnienie zabudowy wysokiej w ich
pobliżu.
Największą spalarnią odpadów komunalnych spośród spalarni budowanych aktualnie w Polsce będzie Zakład
Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych (ZTPOK) w Krako-

wie o zdolności przerobowej 220 tys.
Mg/rok, którego uruchomienie planowane jest na koniec bieżącego roku [23].
Wyniki oceny wpływu na jakość powietrza tego Zakładu, wykonanej z wykorzystaniem systemu modelowania
CALMET/CALPUFF o wysokiej rozdzielczości, zamieszczono w pracach
[24, 25]. Ocena ta została przeprowadzona dla ostatecznej lokalizacji tej spalarni przy ul. Giedroycia w Krakowie
i założeniu występowania emisji na stałym, maksymalnym możliwym poziomie
w ciągu roku (pracujące jednocześnie
dwie linie technologiczne, o wydajności
2x14,1 Mg/h, dwa emitory o wysokości
80 m każdy). Na jej podstawie stwierdzono m.in., że ZTPOK w Krakowie
może powodować krótkotrwałe występowanie stężeń jednogodzinnych NO2
w powietrzu przy powierzchni terenu na
maksymalnym poziomie wynoszącym
ok. 84% wartości dopuszczalnej D1 =
200 µg/m3, ale tylko w pobliżu spalarni. Maksimum na takim poziomie możliwe jest co najwyżej raz w roku (w ciągu 1 godziny), a maksymalne stężenie
średnioroczne NO2 wokół analizowanej
spalarni uzyskano w wysokości zaledwie 4,25% wartości dopuszczalnej Da

= 40 µg/m3. Najwyższe wartości stężeń maksymalnych jednogodzinnych,
24-godzinnych i średniorocznych w powietrzu dla pozostałych emitowanych
zanieczyszczeń powinny utrzymywać
się na poziomie wielokrotnie niższym od
odpowiednich poziomów dopuszczalnych lub wartości odniesienia (rys. 2).
Znane jest także potencjalne oddziaływanie na jakość powietrza jedynej
istniejącej aktualnie spalarni odpadów
komunalnych w Polsce, pracującej od
2000 r. w ramach Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych (ZUSOK) w Warszawie, przejętego w grudniu 2011 r. przez Miejskie
Przedsiębiorstwo Oczyszczania (MPO)
w m.st. Warszawie Sp. z o.o. Oddziaływanie to zostało ocenione m.in. w pracach [21, 22]. Spalarnia ta, spalająca
w jednej linii technologicznej ok. 40 tys.
Mg odpadów rocznie (maksymalnie 7,54
Mg/h, czyli 181 Mg/d), posiada emitor
o wysokości 80 m. Z uwagi na stosunkowo małą zdolność przerobową, niską
emisję zanieczyszczeń do powietrza
oraz wysoką prędkość wylotową spalin, spalarnia odpadów komunalnych
w Warszawie w bardzo małym stopniu
wpływa na jakość powietrza. Podobnie
jak w przypadku innych tego typu obiektów, stosunkowo najbardziej uciążliwą
substancją jest NO2 (emitowaną w postaci NOx). Maksymalne stężenia jednogodzinne NO2 powodowane w powietrzu nie przekraczają jednak 10%
poziomu dopuszczalnego D1, a maksymalne stężenia średnioroczne 0,5 %
poziomu dopuszczalnego Da. Dla pozostałych rozpatrywanych substancji wyniki obliczeń ich stężeń w powietrzu przy
powierzchni terenu oraz na wysokości
najbliższej zabudowy uzyskano na poziomie dużo poniżej 1% odpowiedniego
poziomu dopuszczalnego lub wartości
odniesienia (co najmniej 300 razy niższe w przypadku maksymalnych stężeń
jednogodzinnych oraz ponad 1000 razy niższe w przypadku maksymalnych
stężeń średniorocznych) [22].
Równie niski poziom oddziaływania
na jakość powietrza w zakresie stężeń
pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu

stwierdzono dla dwóch spalarni odpadów komunalnych pracujących w Wielkiej Brytanii (spalarnie Crymlyn Burrows
k. Swansea i Marchwood k. Southampton o zdolnościach przerobowych odpowiednio 52,5 tys. i 210 tys. Mg/rok) [26].
Analiza wykonana dla kilku lat funkcjonowania tych obiektów, z wykorzystaniem
modelu dyspersji typu ADMS-Urban
v2.3, wykazała możliwość występowania
maksymalnych stężeń średniorocznych
w powietrzu na poziomie odpowiednio
0,003 i 0,015 µg/m3. Dla porównania
analogiczny wynik modelowania uzyskany dla spalarni odpadów komunalnych
w Warszawie to 0,00054 µg/m3 [21, 22],
a dla maksymalnej możliwej rocznej emisji z nowo budowanego ZTPOK w Krakowie - 0,084 µg/m3 [24, 25], przy poziomie dopuszczalnym 40 µg/m3. Dużo
większe znaczenie wydaje się więc tutaj
mieć nie pierwotna emisja pyłu, która dla
tego typu obiektów jest zwykle bardzo
mała, ale emisja substancji gazowych,
mogących tworzyć w powietrzu aerozole wtórne.
Jedną z najbardziej kontrolowanych
grup substancji emitowanych ze spalarni odpadów są polichlorowane dioksyny
i furany (PCDD/Fs). Jak wynika z obliczeń atmosferycznej dyspersji zanieczyszczeń przeprowadzonych w pracy [14], emisja PCDD/Fs na poziomie
standardu emisyjnego 0,1 ngTEQ/m3u
(1 ng = 10-9 g) podczas spalania odpadów komunalnych w jednej linii technologicznej o wydajności ok. 17 Mg/h może
powodować, w zależności od wymiarów
geometrycznych emitora oraz prędkości
wylotowej gazów, występowanie maksymalnych stężeń jednogodzinnych tych
substancji w powietrzu przy powierzchni terenu w wysokości ok. 5-20 fgTEQ/
m3, co odpowiada 0,005-0,020 pgTEQ/
m3 (1 fg = 10-15 g, 1 pg = 10-12 g). Z kolei maksymalne stężenia średnioroczne
PCDD/Fs w powietrzu uzyskane dla emitora o wysokości 80 m, poprzez który są
odprowadzane spaliny z tego typu linii
spalania z prędkością wylotową ok. 11
m/s, wynoszą ok. 0,5 fgTEQ/m3 (czyli
0,0005 pgTEQ/m3) w przypadku terenu
z zabudową średnią [14]. Występowanie

równoczesnej emisji z większej liczby linii
technologicznych (zachodzącej z wykorzystaniem osobnych emitorów lub przewodów kominowych położonych blisko
siebie) spowoduje wzrost generowanych
w powietrzu stężeń zanieczyszczeń proporcjonalny do liczby pracujących linii.
Maksima stężeń jednogodzinnych,
24-godzinnych i średniorocznych w powietrzu dla prognozowanej maksymalnej emisji PCDD/Fs z nowo budowanego ZTPOK w Krakowie (2 linie spalania)
otrzymano z kolei na poziomie odpowiednio 82; 6,7 i 0,84 fgTEQ/m3 (czyli 0,082; 0,0067 i 0,00084 pgTEQ/m3)
[24, 25]. Wykorzystywany w tym przypadku zaawansowany system modeli
CALMET/CALPUFF w połączeniu z gęstą siatką obliczeniową pozwolił na wykrycie wszystkich lokalnych maksimów
stężeń i zobrazowanie ekstremalnego
wpływu tego obiektu na jakość powietrza z uwzględnieniem efektu zawracania
smugi i braku suchego pochłaniania tych
substancji przez podłoże. Dla porównania wyniki obliczeń maksymalnych stężeń jednogodzinnych i średniorocznych
w powietrzu, przeprowadzonych z wykorzystaniem prostego modelu smugi
Gaussa dla rzeczywistej emisji PCDD/
Fs z dużo mniejszej spalarni odpadów
komunalnych w Warszawie (jedna linia),
uzyskano na poziomie odpowiednio 4,65
i 0,054 fgTEQ/m3 (0,00465 i 0,000054
pgTEQ/m3) [22]. W obliczeniach tych,
podobnie jak w pracy [14], założono, że
PCDD/F w całości znajdują się w pyle
drobnym PM10 i podlegają w 50% suchemu pochłanianiu przez podłoże.
Stężenia dioksyn i furanów w środowisku nie są rutynowo mierzone
i nie jest też określony ich dopuszczalny poziom w powietrzu atmosferycznym. Pomimo tego istnieje wiele wyników badań zawartości tych substancji
w powietrzu i w innych komponentach
środowiska w pobliżu funkcjonujących
instalacji termicznego przekształcania
odpadów komunalnych. Wyniki tych
badań mogą stanowić swoisty wskaźnik uciążliwości tego typu obiektów dla
środowiska, zakładając, że obiekty te
są dominującym źródłem emisji tych

substancji na danym terenie. Zbiorcze
zestawienie przeglądu danych literaturowych z ostatnich kilkunastu lat dotyczących tego typu wyników (stężeń
w powietrzu) dla rejonu oddziaływania
wybranych spalarni odpadów komunalnych przedstawiono w tabeli 3. Wyniki
badań dotyczących wpływu emisji ze
spalarni na zdrowie ludzi zamieszczono
z kolei m.in. w pracach [27-32].
Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 3, stężenia dioksyn i furanów w powietrzu wokół spalarni odpadów komunalnych podlegają znacznym
wahaniom, w zakresie od ok. 0,01 do
ponad 1,0 pgTEQ/m3, w zależności od
położenia punktu pomiarowego i okresu poboru próbek. Z obydwoma tymi
czynnikami wiąże się potencjalny wpływ
emisji PCDD/Fs z danej spalarni odpadów i z innych ewentualnych źródeł emisji
tych substancji, zależny od ich lokalizacji i aktywności w analizowanym okresie. W większości z cytowanych badań
nie wykazano występowania istotnego
wpływu spalarni odpadów komunalnych
na poziom powodowanych w powietrzu
stężeń dioksyn i furanów. W punktach
pomiarowych zlokalizowanych w strefie maksymalnego oddziaływania rozpatrywanych emitorów, wyznaczonej
w oparciu o wyniki przeprowadzonego
modelowania atmosferycznej dyspersji
zanieczyszczeń w powietrzu lub analizę
róży wiatrów, czasami możliwe było odzwierciedlenie pewnego wzrostu stężeń
tych substancji w porównaniu z punktami położonymi poza tą strefą lub dalej
od spalarni (Triest, Tarragona, Mataró)
[36-38]. Przykładowo po uruchomieniu
trzeciej linii spalania w spalarni odpadów komunalnych w Trieście (północno-wschodnie Włochy) zaobserwowano np. wzrost średnich stężeń PCDD/
Fs w powietrzu w punkcie położonym
w odległości 800 m od tej spalarni (po
stronie nawietrznej) z ok. 0,013 na 0,016
pgTEQ/m3 (wartości średnie z 8 pomiarów 24-godzinnych przeprowadzonych
w sezonie letnim i zimowym). Na wyniki
pomiarów w tym punkcie mogły mieć jednak wpływ także inne pobliskie zakłady
(huta stali, port przemysłowy i cementow-
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Tab. 3. Wyniki pomiarów stężeń polichlorowanych dioksyn i furanów (PCDD/Fs) w powietrzu wokół spalarni odpadów komunalnych [33-41]
Lokalizacja spalarni
(zdolność przerobowa;
wysokość emitora)
Bucheon,
Korea Południowa, teren
miejsko-przemysłowy
(200 Mg/d)

Taichung,
środkowy Tajwan,
8 km od centrum miasta
(300 Mg/d; 120 m)
Północny Tajwan, brak
szczegółowych danych
(1350 Mg/d; 120 m)
Triest, północno-wschodnie
Włochy, teren przemysłowy
(408 Mg/d - 2 linie)
Triest, północno-wschodnie
Włochy, teren przemysłowy
(612 Mg/d - 3 linie)
Tarragona, południowa
Katalonia, Hiszpania, teren
przemysłowy
(145 tys. Mg/rok)
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Mataró, wschodnia
Katalonia, Hiszpania
(164 tys. Mg/rok; 45 m)

Południowy Tajwan, brak
szczegółowych danych
Taipei, Północny Tajwan (3
spalarnie: 900/1800/1500
Mg/d, średnia ilość
spalanych odpadów:
368/719/563 Mg/d;
74/155,5/150 m)

Stężenie średnie (zakres)
PCDD/Fs w powietrzu,
pgTEQ/m3
0,4465 (0,221-0,672)
0,619 (0,574-0,664)
0,742 (0,368-1,116)
0,379
0,7095 (0,548-0,871)
1,161
0,1409
0,2067
0,2099
0,2069
0,237 (0,88-0,63)
0,0865
0,0747
0,13 ± 0,09
0,06 ± 0,04
0,04 ± 0,03
0,02 ± 0,01
0,16 ± 0,02
0,03 ± 0,01
0,02 ± 0,004
0,02 ± 0,01
0,0218 (0,0110-0,0325)
0,0185 (0,0055-0,0314)
0,0078 (0,0085-0,0071)
0,0203 (0,0123-0,0179)
0,0151 (0,0199-0,0206)
0,0087 (0,0052-0,0123)
0,0080 (0,0085-0,0076)
0,0088 (0,0039-0,0134)
0,015
0,010
0,013
0,008
0,0596 (0,0335-0,105)

Położenie punktów
pomiarowych
teren spalarni

0,2-0,3 km od spalarni (SE)
0,8 km od spalarni (NW)
3,0 km od spalarni (NW)
1,1 km od spalarni (SE)
2,1 km od spalarni (SE)
rejon maksymalnego
oddziaływania spalarni
(3-5 km od spalarni)
0,8 km od spalarni (NNW)
1,7 km od spalarni (NE)
2,0 km od spalarni (SE)
3,2 km od spalarni (SWW)
0,8 km od spalarni (NNW)
1,7 km od spalarni (NE)
2,0 km od spalarni (SE)
3,2 km od spalarni (SWW)
0,25 km od spalarni (SE)
0,5 km od spalarni (SW)
0,75 km od spalarni (NE)
1,0 km od spalarni (NW)
1,0 km od spalarni (SE)
1,0 km od spalarni (SW)
1,25 km od spalarni (SW)
1,5 km od spalarni (NW)
teren spalarni
<1 km od spalarni (miasto)
>1 km od spalarni (miasto)
12 km od spalarni (teren
wiejski, Arenys de Mar)
brak danych

Okres poboru próbek
(sytuacja meteorologiczna);
liczba próbek (n)*
1999-2000, lato (26-27oC); n = 2
1999-2000, wiosna/jesień (10-13oC); n = 2
1999-2000, zima (od -6 do +6oC); n = 2
1999, lato (25oC); n = 1
1999-2000, wiosna/jesień (10-12oC); n = 2
1999, zima (-8oC); n = 1
2002, zima (16-21oC; strona nawietrzna; 2,3-4,4
m/s); n = 3+3 = 6
2002, zima (16-21oC; strona zawietrzna; 2,3-4,4
m/s); n = 3+3 = 6
2004, lato (brak danych); n = 5
2004, lato (strona zawietrzna); n = 1
2004, lato (strona nawietrzna); n = 1
2003, lato/zima (strona nawietrzna); n = 8
2003, lato/zima (strona zawietrzna); n = 8
2003, lato/zima (strona zawietrzna); n = 8
2003, lato/zima (strona zawietrzna); n = 8
2005, lato/zima (strona nawietrzna); n = 6
2005, lato/zima (strona zawietrzna); n = 6
2005, lato/zima (strona zawietrzna); n = 6
2005, lato/zima (strona zawietrzna); n = 6
2007-2008, lato (brak danych); n = 2
2007-2008, lato (brak danych); n = 2
2007-2008, lato (brak danych); n = 2
2007-2008, lato (brak danych); n = 2
2007-2008, lato (brak danych); n = 2
2007-2008, lato (brak danych); n = 2
2007-2008, lato (brak danych); n = 2
2007-2008, lato (brak danych); n = 2
2008, jesień (brak danych); n = 1
2008, jesień (brak danych); n = 1
2008, jesień (brak danych); n = 1
2008, jesień (brak danych); n = 1
brak danych; n = 4

Źródło
danych

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

0,0106-0,0496
2006, jesień (brak danych), n = 21
0,0201-0,0438
2007, jesień/zima (brak danych), n = 42
0,0215-0,0400
2008, jesień/zima (brak danych), n = 42
0,4-5 km od najbliższej
[40]
spalarni
0,0150-0,0179
2009, jesień/zima (brak danych), n = 42
0,0191-0,0336
2010, jesień/zima (brak danych), n = 42
0,0164-0,0256
2011, jesień/zima (brak danych), n = 42
Chiny, brak szczegółowych
0,0556 (0,024-0,103)
0,3-2,3 km od spalarni
2012, lato (brak danych); n = 13
[41]
danych
0,0523 (0,020-0,090)
0,3-2,3 km od spalarni
2012/2013, zima (brak danych); n = 13
* czas poboru pojedynczej próbki: od 1 do 3 dni (pobór metodą aktywną - z wykorzystaniem wysokoprzepływowych poborników),
z wyjątkiem danych dotyczących Chin (pobór metodą pasywną, czas ekspozycji próbników: do 4 miesięcy)

nia) [36]. Z kolei w przypadku spalarni
położonych w środkowym i północnym
Tajwanie, podwyższone tło tych substancji w powietrzu, wynikające z występowania w rozpatrywanym rejonie innych

istotnych źródeł ich emisji, powodowało,
że wyniki uzyskane po stronie zawietrznej
danej spalarni były często równie wysokie lub wyższe od wyników uzyskiwanych
po stronie nawietrznej [34, 35].

Biorąc pod uwagę stwierdzone
m.in. w pracach [13, 14, 24, 25] najwyższe wartości stężeń dioksyn i furanów, które mogą być powodowane
w powietrzu w wyniku maksymalnej

nr 2-3(44-45)/2015

dopuszczalnej ich emisji ze spalarni odpadów komunalnych o zdolności przerobowej rzędu 220-250 tys.
Mg/rok, zauważalny wzrost stężeń
tych substancji w powietrzu wynikający z uruchomienia tego typu spalarni
(lub mniejszych) możliwy będzie tylko
na terenach o bardzo niskim poziomie
tła tych substancji (występującym np.
w Hiszpanii, czy we Włoszech). Z tak
niskim poziomem tła niestety nie mamy do czynienia w Polsce, zwłaszcza
w sezonie grzewczym [42-46]. Przykładowo zakres stężeń PCDD/Fs rejestrowanych w powietrzu w Krakowie
i Zakopanem w czerwcu i grudniu 2002
r. zmieniał się w granicach 0,037-2,9
pgTEQ/m3 [46], a w latach 90. w centrum Krakowa zarejestrowano nawet
stężenie rzędu 12 pgTEQ/m3 [42, 44].
Tak więc oddziaływanie na jakość powietrza nowo budowanych spalarni odpadów komunalnych w Polsce w zakresie powodowanych w powietrzu
stężeń PCDD/Fs powinno być pomijalnie małe w stosunku do spodziewanego tła tych substancji w rejonie
ich lokalizacji.
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Rys. 1. Schemat instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Mainz,
Niemcy (Entsorgungsgesellschaft Mainz mbH):
1 - lej zasypowy, 2 - ruszt posuwisto-zwrotny systemu Martin, 3 - odżużlacz, 4 - bunkier
żużla, 5 - dysze powietrza, 6 - palnik zapłonowy i wspomagający, 7 - selektywna redukcja
niekatalityczna (SNCR), 8 - kocioł parowy, 9 - zdmuchiwacz sadzy, 10 - katalizator
nieprzereagowanego amoniaku (ASC), 11 - turbogenerator potrzeb własnych,
12 - zbiornik na pył, 13 - absorber rozpyłowy, 14 - wtrysk sorbentu, 15 - filtr tkaninowy,
16 - płuczka wstępna, 17 - absorber natryskowy, 18 - wentylator wyciągowy spalin, 19 system monitoringu emisji, 20 - komin
Źródło: opracowanie własne na podstawie [4]

Oddziaływania instalacji termicznego przekształcania odpadów komunalnych na jakość powietrza zależy od
wielu czynników i może być minimalizowane poprzez stosowanie zaawansowanych systemów oczyszczania gazów
odlotowych oraz optymalizację sposobu odprowadzania oczyszczonych
spalin do powietrza atmosferycznego.
Wykorzystanie wysokosprawnych metod redukcji emisji zanieczyszczeń z tego typu obiektów pozwala na utrzymywanie średnich stężeń substancji
zanieczyszczających w emitowanych
gazach na poziomie dużo niższym od
obowiązujących w tym zakresie wartości dopuszczalnych (na poziomie ok.
0,4-65% odpowiednich standardów
emisyjnych). Mała emisja zanieczyszczeń w połączeniu z odpowiednio dobranymi wymiarami geometrycznymi
emitorów spalarni i ich właściwą loka-

Rys. 2. Wyniki obliczeń maksymalnych wartości stężeń jednogodzinnych (S1_max),
24-godzinnych (S24_max) i średniorocznych (Sa_max) w powietrzu przy powierzchni
terenu prognozowanych dla ZTPOK w Krakowie w odniesieniu do odpowiednich
wartości dopuszczalnych lub odniesienia: D1, D24 i Da
Źródło: opracowanie własne na podstawie [24, 25]

lizacją pozwalają na minimalizację stężeń zanieczyszczeń powodowanych
w powietrzu.
Spośród wszystkich zanieczyszczeń powietrza w największych ilościach ze spalarni odpadów komunalnych emitowane są tlenki azotu (NOx),
które też stanowią stosunkowo najbardziej uciążliwą pod tym względem grupę substancji. W przypadku prawidłowo

zaprojektowanych emitorów wynikające z tej emisji stężenia dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu przy powierzchni terenu powinny jednak utrzymywać
się znacznie poniżej dopuszczalnych
poziomów jednogodzinnych i średniorocznych. Bardziej zagrożone pod tym
względem mogą być jedynie ostatnie
piętra wysokich budynków. Zaleca się
więc, aby lokalizacja tych emitorów wy-
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kluczała istnienie w ich pobliżu (do 500
m) zabudowy wysokiej.
Wyniki obliczeń rozprzestrzeniania
się zanieczyszczeń w powietrzu wykonane dla istniejących i projektowanych
zakładów termicznego przekształcania odpadów komunalnych o zdolnościach przerobowych zmieniających
się w zakresie od 40 do 250 tys. Mg/
rok wskazują, że rzeczywiste lub maksymalne możliwe emisje pozostałych
substancji, mogą powodować stężenia tych substancji w powietrzu przy
powierzchni terenu na poziomie co najmniej kilka, a najczęściej kilkadziesiąt
lub kilkaset razy mniejszym od odpowiednich wartości dopuszczalnych lub
odniesienia. Przykładowo prognozowane maksymalne stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM10 powodowane w powietrzu przez tego typu
zakłady w zależności od ich wielkości
i tego, czy emisję pyłu drobnego przyjmuje się na poziomie rzeczywistym,
czy maksymalnym możliwym, wahają
się od ok. 0,001 do 0,1 µg/m3, co stanowi 0,0025-0,25% wartości dopuszczalnej, obowiązującej w krajach Unii
Europejskiej.
Spalarnie odpadów, w tym także
spalarnie odpadów komunalnych, często są kojarzone z podwyższoną emisją do powietrza dioksyn i furanów. Jak
wynika z analizy danych literaturowych,
zakres stężeń tych substancji w powietrzu wokół spalarni odpadów komunalnych waha się w szerokim zakresie od
ok. 0,01 do ponad 1,0 pgTEQ/m3. Poziom rejestrowanych stężeń zależy od
tła tych substancji występującego w rejonie poszczególnych punktów pomiarowych w danym okresie, a ten wynika
z oddziaływania wszystkich źródeł ich
emisji (lokalnych i napływowych), mających wpływ na jakość powietrza w danym rejonie. Wśród tych źródeł spalarnia odpadów wcale nie musi mieć pod
tym względem dominującej roli, zwłaszcza w obszarach i okresach cechujących się wysokim tłem tych zanieczyszczeń w powietrzu.
Stężenia dioksyn i furanów w spalinach emitowanych z instalacji termiczne-

go przekształcania odpadów komunalnych zwykle utrzymują się na poziomie
ok. 0,003-0,05 ngTEQ/m3u (co stanowi
3-50% standardu emisyjnego). Zakładając jednak występowanie emisji tych substancji przez cały rok na maksymalnym
dopuszczalnym poziomie (0,1 ngTEQ/
m3u), dla średniej wielkości spalarni odpadów o zdolności przerobowej rzędu
220-250 tys. Mg/rok i wysokości emitorów rzędu 80 m, w rejonie jej maksymalnego oddziaływania powinno się uzyskać
stężenia dioksyn i furanów w powietrzu
przy powierzchni terenu w zakresie od
ok. 0,0005 do 0,1 pgTEQ/m3 w zależności od liczby pracujących równocześnie
linii spalania, rodzaju terenu, parametrów
meteorologicznych i czasu uśredniania
(najniższe stężenia odpowiadają wartościom średniorocznym, a najwyższe stężenia - wartościom maksymalnym jednogodzinnym). Jak wynika z modelowania
dyspersji zanieczyszczeń w powietrzu,
tego typu emisje mogą powodować
występowanie maksymalnych stężeń
dobowych tych substancji na poziomie
co najwyżej 0,007 pgTEQ/m3. Tak więc
biorąc pod uwagę czas poboru próbek
stosowany w pomiarach dioksyn i furanów w powietrzu (minimum 24 godziny
dla wysokoprzepływowych technik aspiracyjnych) oraz przeważnie wysoki poziom ich stężeń występujący w Polsce
(zwłaszcza w sezonie grzewczym), nie
będzie praktycznie możliwe zaobserwowanie istotnego wpływu nowo budowanych spalarni odpadów komunalnych
w naszym kraju na stan zanieczyszczenia powietrza tymi substancjami. o
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Rozwój i doświadczenie,
nowoczesność i tradycja

- 60 lat ZRE Katowice
w energetyce
T

II Konferencja ZRE Katowice, była
okazją do spotkania środowisk związanych z energetyką, rynkiem usług dla
energetyki i przemysłu oraz ośrodków
naukowych. Tradycyjnie już tegoroczna formuła Konferencji obejmowała
sesje plenarne jako przestrzeń do wymiany wiedzy i doświadczeń zdobywanych podczas realizacji skomplikowanych przedsięwzięć.
Ożywione dyskusje przenosiły się
również na czas przerw między sesjami i spotkań kuluarowych. Zaproszeni
goście mieli okazję do wymiany poglądów i udziału w dyskusjach z przedstawicielami silnie umocnionej na rynku energetycznym firmy, jaką jest ZRE
Katowice S.A.

Fot. ZRE KATOWICE
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o już drugie spotkanie w randze Konferencji naukowo-technicznej, jakie
firma ZRE Katowice S.A. zorganizowała w samym środku Beskidu Śląskiego.
W dniach od 8 do 10 kwietnia 2015 r. to właśnie Wisła była miejscem spotkania
blisko 200 zaproszonych gości z kraju i zagranicy, przedstawicieli czołowych
koncernów i firm energetycznych, producentów i dostawców branży energetycznej
i przemysłu ciężkiego takich jak: Tauron Polska Energia, PGE GiEK, PGNiG
Termika, CEZ Polska, Fortum Power and Heat Polska, Veolia Polska, AMEC Foster
Wheeler Energia Polska, SBB Energy i inni.

Sesje plenarne
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rozwinęli temat kształtowania cech geometrycznych i właściwości mechanicznych łuków w
yjnego, który był wynikiem współpracy z Zakładem Centrum Produkcyjne.
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gadnienia z jakimi firma spotyka się
podczas prac remontowych, modernizacyjnych, czy realizacji nowych inwestycji.
Referaty przedstawione podczas
początkowych paneli dotyczyły technologii montażu, prefabrykacji i modernizacji kotłów na podstawie ostatnich
doświadczeń. Ponadto mogliśmy zapoznać się z problematyką montażu
zespołów gazowo-parowych w Izraelu
i remontów kapitalnych turbin w Elektrowni Łagisza. Omówiono także rozwiązania technologiczne układów pomocniczych maszynowni.
Nie zabrakło tematów związanych z rurociągami energetycznymi.
Przedstawione zostały referaty dotyczące wymiany rurociągu pary świeżej
w Połańcu, a także aspekty badawcze
i rozwojowe w obszarze rurociągów.
Przedstawiciele nauki rozwinęli temat
kształtowania cech geometrycznych
i właściwości mechanicznych łuków
w procesie gięcia indukcyjnego, który
był wynikiem współpracy z Zakładem
Centrum Produkcyjne.
Istotną część konferencji stanowiły
też wystąpienia poświęcone badaniom
i diagnostyce. Poruszane kwestie do-

dania wrębów tarcz wirników bez konieczności rozłopatkowania z użyciem
metody Phased Array. Zaprezentowany został również temat z obszaru automatyki związany z instalacją do rozliczeń ilości mazutu.
Była również okazja do zapoznania się z rozwijanym w ZRE Katowice
obszarem konstrukcji Offshore/Subsea oraz tematyką przemieszczania
i posadowienia elementów o dużym
ciężarze podczas realizacji usług dla
obiektów energetycznych.
W trakcie wydarzenia znalazło się
także miejsce na wspomnienia dotyczące archaicznego narzędzia w pracy
energetyka - wykresu I-S. W roli „nietechnicznego” akcentu został przedstawiony temat z zakresu psychologii
pracy, tym razem o stresie.
Całemu wydarzeniu dopisała dobra
pogoda i kuszący widok ośnieżonych
jeszcze stoków narciarskich. W tej perspektywie organizatorzy mogą być dodatkowo zadowoleni z frekwencji na
sesjach panelowych.
Uczestnicy docenili wysoki poziom
merytoryczny i organizacyjny II Konferencji ZRE Katowice. Jednocześnie
firma kieruje podziękowania dla spon-
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rzy aktywnie tworzyli atmosferę tego
spotkania.
Odpowiadając na sugestie gości,
będziemy zaszczyceni mogąc zorganizować kolejną edycję Konferencji
ZRE Katowice.
Zachęcamy również do zapoznania się ze szczegółami wszystkich referatów, które są dostępne na stronie
wydarzenia. o
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znalazło się także miejsce na wspomnienia dotyczące archaicznego narzędzia w pracy
I-S. W roli „nietechnicznego” akcentu został przedstawiony temat z zakresu psychologii
esie.
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